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Ez dago hizkuntza
zailik edo errazik 
TXERRA RODRIGUEZEK bilketa inte-
resgarria egin du Garaigoikoa blo-
gean (www.blogak.com/garaigoikoa).
Hizkuntza batzuk ikasteko besteak
baino zailagoak edo errazagoak
diren eztabaidari heldu dio eta han-
hemenka aurkitu dituen hausnarke-
tak jaso ditu. Ezer baino lehen argi
utzi du gai honi buruz berak duen
iritzia: “Ez dago hizkuntza zailik,
ezta errazik ere”. Besteak beste
Urtxintxa Eskolak, HUHEZI fakul-
tateak, sustatu.com-ek, Xamar irakas-
leak eta Moreno Cabrera hizkuntza-
lari madrildarrak gai horretaz
idatzitakoak jaso ditu.

Aritu.eu 
ARTEZ EUSKARA ZERBITZUAK jarri
du abian aritu.eu webgunea. Eus-
kaldunak sarri bizi ditu frustrazio-
ak,  egunerokoan euskaraz hitz egi-
ten hasita. Euskaraz ulertu bai,
baina hitz egiten ez duen jendea;
jakin bai, baina hitz egiteko gogo-
rik ez duena; ezer uler tzen ez
duena; aurpegi txar ra jar tzen
duena... Euskaldunak euskaraz
egin nahi du, mutur beltzik ikusi
beharrik gabe... Horrelako egoerak
kudeatzeko baliabideak eskainiko
ditu, aritu.euk. Kontu horietan
aitzindari izan diren Ferran Suay
eta Gema Sanguines psikologoen
aholkularitza izan dute webgunea
osatzeko.

Ingelesa irakasteko
zentroa Lekarozen 
NAFARROAKO GOBERNUAK 3.000
metro koadroko eraikina prestatu-
tako du Lekarozen irakasle, ikasle
eta profesionalentzako murgilketa
ikastaroak eskaintzeko. Umeentza-
ko udalekuak ere antolatuko dituz-
te. Eraikinak ikasgelak, bulegoak
eta logelak izango ditu. Obrak apiri-
lean hasiko dituzte. Gobernuaren
kalkuluen arabera, urtean 3.000
ikasle igaroko dira zentrotik.

Martxoaren 11ko seismoak eta ondorengo tsunamiak kalteturiko Fukus-
himako zentral nuklearren egoera bizkor ari da aldatzen. Egunero harri-
tzen gaituzte albiste berriekin, eta horien benetako eragina zein den ez
dakigu, ezta hondamendi nuklear horren sorburua eta ondorioak zein
diren ere. Nahikoa da esatea, 2 eta 4 erreaktoreetan izandako leherketek
material erradioaktiboa isuri zutela kanpora, eta laino hori ez dela soilik
Tokion nabaritu, baita kontinente asiarretik urrunagoko lekuetan ere.
Gertakariaren larritasuna lainoa sakabanatu –eta erradioaktibitatea
murriztu– ala horrela mantentzearen baitan dago. Azkeneko aukerak
herritarren osasunari gehiago eragingo lioke, osasunarentzako arriskuak
bistakoak dira: azaleko erredura eta alterazioak, kataratak eta agian itsu-
tasuna, hezur muinean lesioak, abortuak eta malformazioak izateko
aukera, globulu zurien eta plaketen linfomak, minbizia, eta abar.

Beharrezkoa da autoritateek, ez soilik japoniarrek, baita munduko era-
kundeek eta batez ere aditu independenteek ere, egia esatea gertatu
denari buruz, eta azaltzea zein izango diren hondamendiaren –nuklearra
izan edo bestela izan– ondorio zehatzak japoniarrentzat eta gizateriaren-
tzat, bai berehalakoak, eta baita epe motzekoak, erdikoak eta luzera
begirakoak ere. Nuklearren aldeko lobbyek negozioa egiten segitu nahi
dute, hala nola beren terminal mediatikoek eta gobernuek ere, eta jada-
nik ari dira ezbeharrari garrantzia kentzen eta soluzioa mugatzen zentral
nuklearren segurtasuna handitzera. Zer nahi dugu, seguruagoa baina
gaur egun garestiagoa den energia berriztagarria, edo merkeagoa baina
arriskutsuagoa den energia nuklearra? Herrialde bakoitzak, Euskal
Herriak ere bai, erreferendumean erabaki beharko luke.

Juan�Mari�Arregi

Hondamendi nuklearra: egia jakitea
tALAIAN

Honelako albisteak egunero irakurtzeko, jaso hari@ DOAN e-postaz:
www.argia.com/harpidetza_haria.php

BAHEA

Xabier Kintanak Ustea ez da jakitea
(II) izenburupean Euskaltzaindia:
“Beste hizkuntza batzuetatik berba
mailegatuak izateak, azken buruan,
gure berbeta ere, zentzurik hobere-
nean, mintzaira ‘normala’ dela esan
nahi du, hots, mundu honetakoa,
oraindik puristaren batek bestela
pentsatu arren”.

Asier Basurtok aisia.net webgu-
nean esanak: “Muguruza eta kon-
painia izan ziren euskaraz
Ameriketako beltzak bezala kanta-
tzen lehenengoak. Ondoren,
2000ko hamarkada hasierarekin
Selektah mitikoak ezagutu geni-
tuen. Orain, banaka-banaka gero
eta kalekume gehiago agertzen
zaizkigu euskaraz errimatzen: kon-
plexurik gabe, harrotasunez”.

Miren Azkaratek Deia egunkarian
esanak: “Badakit ikerlanek oihar-
tzuna izan dezaten nazioarteko
kongresuetan aurkezten direla,
nazioarteko aldizkarietan argitara-
tzen direla, ingelesa nagusitu zaigu-
la ia arlo guztietan. Inork esan
beharrik gabe ohartzen gara horre-
taz eta ohituak gaude ingelesez ere
argitaratzen. Baina tesinak, gradu
eta graduondo amaierako lanak,
doktore-tesiak euskaraz egitea
badugu helburu, zergatik ez aintzat
hartu eta aitortu lan berezia egin
behar duela horrelako lanen zuzen-
daritza hartzen duen irakasleak?”.


