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Atzeko atea

Pantaila txikian emateko bereziki ekoiztutako
zenbait pelikula kaxkarretan ikusi izan dugun
argumentua da. Asmorik onenekin hornituta,
zientzialari batek eguraldian eragina izan dezakeen
tramankulua asmatzen du. Bere asmakizunak
hondamendi naturalak ekidin ahal izateko izuga-
rrizko aukerak ematen ditu, eta baita lehorteak
uxatzeko ere. Gizadiak eguraldiaren gaineko
kontrola izango du, eta horrek gizateriaren bizi
kalitatea pentsaezinezko mailetara eramango du.

Baina horra hor betiko esku beltza. Militarrek,
asmakizunaren garrantziaz jabetu orduko, berehala
lapurtzen dute asmakizuna, haien asmo ilunak
burutu asmoz.

Askotan gertatu ohi den moduan, errealitateak
fikzio hutsa gainditzen du. Amerikako Estatu
Batuetako militarrek ez dute, normalean, ezkutuko
biderik hartu behar nahi duten asmakizun guztiak
inpunitate osoz eurenganatzeko. Izan ere, AEBe-
tako legedia euren aldekoa da. “Nazio segurtasuna”
aitzakitzat hartuta, AEBetako Gobernuak paten-
teak “izoztu” ditzake. 1951ean legedi berezi bat
indarrean jarri zutenetik 4.838 dira Gobernuak
geldiarazi dituen patenteak.

Patente hauetako bat Bernard Eastlund fiskia-
riak garatutakoa da. Urtebetez izoztuta egon zen
eta bere izenburuak gauzak nahiko argi uzten ditu:
“Lurraren atmosfera, ionosfera edota ionosferako
zonalde bat eraldatzeko metodoa eta tresnak”.
Aditu askoren ustez, hau da Haarp-en oinarrian

dagoen patenteetako bat. Patente horretan egural-
dian eragina izateko aukera planteatzen da.

Amerikako Estatu Batuetako Armadak hainbat
eta hainbat “programa beltz” dauzka. Programa
hauek ez dira agerikoak. Diru publikoetatik kopuru
itzelak eramanda, segurtasun nazionalaren aitza-
kiaz baliatzen dira proiektu hauek aurrera atera
ahal izateko. Herrialde horretako burokrazia amai-
tezinean galtzen diren aurrekontuak dira.

Baina Haarp ez da “programa beltz” horietako
bat. Bere jarduna publikoa da. Webgune ofiziala
du, www.haarp.alaska.edu helbidean, eta bertan
informazio ugari eskeintzen dute. “Frekuentzia
Altuko Aurora Aktiboaren Ikerketarako Programa”
da Haarp. Alaskan kokatuta dago egitasmoaren
gune nagusia eta Anchorangeko Unibertsitateak
zein Amerikako Estatu Batuetako Armadak ku-
deatzen dute.

Bertsio ofizialari jarraituz, Haarp-ek ionosfe-
raren ikerketa du helburu. 180 antena erabiliz,
irrati uhinak bideratzen dituzte ionosferara. At-
mosferaren gezura berezi horrek oso ezaugarri
bereziak ditu, eta programa horren bitartez ezau-
garri horiei onura atera nahi diote. Urpekuntziekiko
komunikazioak erraztea edota beste herrialdeetan
lurpeko tunelak eta misilen jaurtileku izkutuak
bilatzea dira, batzuk aipatzearren, egitasmo hone-
kin lortu nahi diztuzten aplikazioak.

gHaarp:

susmo txarrak
Alaskan kokatuta, AEBetako Armadak kudeatutako Haarp

proiektuak kezka zabaldu du. Askoren ustez, eguraldia
eraldatzeko ahalmena du.
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Ionosfera helburu

Baina ez dira gutxi proiektu horren
atzean bestelako helburuak daudela uste
dutenak. Izan ere, eguraldiaren gaineko
kontrola helburu militarren mesederako
erabiltzea proposatu izan da AEBetako
Armadako zenbait pertsonaia garran-
tzitsuen aldetik.

AEBetako militarrek aspalditik dute
ionosferarekiko interes bizia. 1958an
garatutako Argus proiektuaren baitan
480 kilometroko altueran hiru bonba
nuklear eztandarazi zituzten. Horren
bitartez mota honetako eztandek irrati
eta erradarrezko transmisioetan zer
motatako eragina zuten aztertu nahi
zuten.  Lau urte geroago martxan ja-
rritako Starfish saioak antzeko bidea
jorratu zuen, ionosferan eztanda
nuklearrak eraginez eta “zuloak” so-
rraraziz. Garai horretan zenbait militar eta zien-
tzialari “gerra geofisikoaz” hitz egiten hasi ziren.
Horren inguruko informazioa eskasagoa bada ere,
badirudi sobietarrek ere norabide beran antzeko
saioak egin zituztela.

Informazio eskasa

Bertsio ofizialetik harantza doazenek Haarp
proiektuaren atzean bestelako asmoak ikusten
dituzte. Horien arabera gure planetako zonalde
zehatzetan eguraldia aldatzeko gaitasuna garatu
dute militar estatubatuarrek. Batzuk are haratago
doaz eta eguraldiaren manipulazioa era arrakas-
tatsuan erabilia izan dela diote, Balkanetako gerran
edota Golkoko lehen gerran, besteak beste.

Europako Parlamentuan ere gaia jorratu izan
da. A4-005/99 ebazpenaren bitartez, ingurumenari
buruzko bere kezka plazaratu zuen Parlamentuak.

“Arlo militarrean egiten den ikerkuntza oraindik
ere ingurumenaren manipulazioa arma gisa era-
biltzean oinarritzen da, Alaskan kokatuta dagoen
Haarp sistemak, adibidez, agerian uzten duenez”.
Suediako Maj Brfitt Theorin parlamentaria ebaz-
pen honen bultzatzailea izan zen. Baina ez dirudi
Europak bere jarrerari ospe gehiegi emateaz ar-
duratu denik. Izan ere, badirudi gaia gatazkatsua
gertatzen dela. Koherentziagatik jarrera politiko
argia erakutsi behar da horrelako kontuen aurrean,
baina jarrera horri ezin dakioke publizitate gehie-
girik eman, badaezpada ere. Ebazpenean bertan
AEBek gaia azaltzeko aditurik ez bidaltzeagatik
kexu zen Parlamentua.

“Nik dakidala, Europako Parlamentuak ez du
kontu honetaz ezer berririk egin 1999 urtetik”.
Maj Britt Theorin parlamentariarengana jo dugu
eritzi bila. “Ez dakigu Haarp ingurumenarentzat
kaltegarri ote den, eta horrelako sistema bat
erabili baino lehen bere eraginak ezagutzeko
arrazoi ona da hori”. Dena dela, sei urte pasata,
Theorin anderea ezkor azaldu zaigu horren ingu-
ruan: “baldin eta asmo militarretarako erabilia
bada, ez dut uste Europako Batasuneko hiritarrok
Haarp-en inguruko informazioa eskuratzeko auke-
ra izango dugunik”.

Egi osoa, agian, zenbait urteren barruan esku-
ratuko genuke, baldin eta Haarpen inguruan diren
dokumentu sekretuak desklasifikatuko balira.
Baina baliteke lehenago topatzea, goizean goiz
esnatu eta zeruari begira gaudenean.

Juanma Gallego
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atmosferaren geruzetako bat
da eta gutxi gora behera 70
km-tik aurrera zabaltzen da.
Bertan ioi eta elektroi aske
ugari dago eta horrela
guretzat hilgarri suertatuko
liratekeen kanpo espazioko
erradiazioak uxatzen dira. Era
berean, irrat i  bidezko
komunikazioak ahalbideratzen
ditu, uhinak ionosferan bertan
errebotatzen baitira.

Ionosfera

Theorin
ezkor azaldu

zaigu lortu
daitekeen

informazioari
dagokionez


