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Agian ez duzu mamu eta
agerpenetan sinesten, baina

badira horiekin topo egin
dutela diotenak. Haiek

esandakoak ez du zalantzarik
uzten: ezinezkoa den zerbait

deskribatzen dute.
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Alde ilunean

agerpenak
 Bizkaian

Elorrioko hilerrian gizon baten mamua ibili
ohi dela diote. Hilobi eta nitxoen artean lasaitasun
osoz noraezean dabilen gizon baten mamua omen
da. Sarrera hurbiltzen da, herabeti, kanpokaldeari
begira pena eta ezinegonaz, zeharkaezina zaion
muga baten aurrean balego bezala: bizitza eta
heriotzaren arteko muga.

Kontu honen inguruan jaso genuen lehen albis-
tea 1997. urtekoa da. Anonimotasuna mantendu
nahi duen lagun batek hilerriaren atean berari
begira zegoen mamu bat ikusi zuen. Testigu honen
deskribapenaren arabera, “txuriz jantzitako gizon
bat zen, argitasun arraro batez inguratua. Segundu
gutxitara buelta eman eta hilobien artetik galdu
zen. Bera jarraitu nahi izan nuen, baina ez nuen
topatu. Hilerrian… ni baino ez nengoen”.

Garai horietan Durangaldean OHEen ikustaldi
bolada txiki bat gertatu zen, 1995an gertatutakoa
baino haundiagoa. Laranja koloreko esfera miste-
riotsuak eta jatorri ezezaguneko beste aire untziak
ikusi ziren zeruan. Hori dela eta, Fernando Jimenez
del Osok zuzentzen duen Enigmas aldizkariak
Elorrioko topaketa hau OHEekin erlazionatu zuen.
Humanoide bat, untzi horietako tripulante bat
izatea probablea zirudien. Baina ez zen horrela
izan.

Urte batzuk geroago agerpen berdina ikusi
zuten testiguak topatu genituen, eta 2003an ere

mamu misteriotsu hori ikusi zutela ziotenen testi-
gantzak heldu zitzaizkigun. Elorrioko Udaltzain-
goak hilerrian bizi omen den gizon misteriotsu
horren inguruko informazioa badu bere artxiboetan.

Beste toki batean, eszenatoki honetatik kilome-
tro gutxira, gazte erradikalek okupatutako etxebi-
zitza bloke batek beste misterio beldurgarria
gordetzen du: neskato baten mamua. Goiko solai-
ruetan bere urratsak entzun dira, eta baita bere
negarra ere. Batzuek zenbait gelatan  sartzen ikusi
dutela diote. Nor da? Zertaz ari gara?

Atxondoko eleizan, neure etxearen aurrean,
andra misteriotsu bat ikusi izan da. Serora baten
soineko txuria jantzita zuen eta eleizatarian flota-
tzen ari zela zirudien. Testiguak agerpena ingura-
tzen zuen argi aureola arraroa azpimarratu zuen.
Bapatean, inoiz esistitu izan ez balitz bezala, mamu
bitxia desagertu zen, zentzugabekeria azalgaitzak
irentsita. Orain arte inork ez du berriro “ikusi”
agerpen misteriotsu hori. Baina bai, ordea, Elo-
rrioko hilerriko mamua, oraindik zenbait bisitariren
artean kezka zabaltzen duena. Hilerria, gainera,
zenbait gazte nerabek profanatua izan da, agian
hilobien artean dabilen gizonaren begiradapean.

Interesgarria da ere Matienako errepidearen
alboan emakume batek ikusitakoa: harrizko hesi
txiki baten gainean “era bitxian” ibiltzen zen neska
nerabe bat. Emakume hori herrira heldu berria
zen, eta ez zituen bizilagunak apenas ezagutzen.
Baina neskato horren presentzia atentzioa eman
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zion eta buruan oso berneratuta gelditu zitzaion
bere irudia. Behin aukera izan zuela neskato horren
deskibapena egiteko, bizilagun asko zur eta lur
geratu zen. Zenbait hilabete lehenago hil berri
zen nerabea zen!

Baina istorioa ez zen bertan amaitu. Mamu
misteriotsu horren irudia berriro ikusi ez bada
ere, emakumeak zenbait xehetasun izkutatu zuen,
gerora gure arteko solasaldietan atera direnak.
“Neskatoak lore berde eta txuriak zituen alkandora
zeraman, lazo bat ilean, pitiliozko prakak…” Ez
genuen denbora gehiegi behar izan zera jakiteko:
hori zen neskatoak hil zen egunean jantzita zuen
arropa!

Baina istorioa ez da oraindik ere hor bukatzen.
Harresi txiki horren gainean zebilen neskatoaren
ustezko mamua buelta eman eta emakumeari
begira jarri zen. “Denbora izoztuta zela ematen
zuen. Hotzikara sentitu nuen, eta berak irribarrea
erakutsi zidan. Eskua altxatu eta eskuinean zera-
man eskumuturrekoa behin eta berriz seinalatu
zuen. Ez dakit zer esan nahi zidan”. Guk ere ez
dakigu, gure susmoak baditugu ere.

Nortzu dira? Zer nahi dute? Zertan ari dira
noraezean ibilita?

Ezin ditugu galdera hauek erantzun. Baliteke
hildakoen irudiak ez izatea, baina bada kontutan
hartu behar dugun zerbait: testiguak ez dira gezu-
rretan ari. Euren begien aurrean azaldutako  hil-
dakoak ikusi zituztela uste dute. Hau ezin dugu
bermatu,ordea, eta baliteke azalpena bestelakoa
izatea.

Baina lerro hauek irakurtzen dituzun bitartean,
baliteke Elorrion espektro misteriotsu hori hilobien
artean ibiltzen egotea. Agian neskato hura etxe-
bizitza blokean negarrez ari da, edo serora hori
Atxandoko eleizan azaldu da.

Inork ez du berriro ikusi harresi txiki horren
gainean dabilen neskatoa. Baina haiek hor daude,
hainbatetan distortsionatzen den Beste Mundu
horretan. Orduan zenbait pribilejiatuk agerpenak
eta mamuak errealitate irmoa diren mundu ezeza-
gun horretan sartzeko aukera du,  gure aurrean
enigma eta misterio gisa aurkezten zaigun errea-
litatean barrena.

J. Manuel Duran Martinez
Bizkaiko SEIP

Elorrioko hilerrian gizon baten
mamua omen dabil
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Historiako pertsonaiarik garrantsitsuena zein
izan den galdetuko baligute, gutako askok segu-
ruenez erantzun berdina emango genuke: Jesus
Nazaretekoa.  Berdin sinisduna izan ala ez, kris-
taua izan ala ez, Jesu Kristoren irudiak munduaren
bilakaera izugarrizko garrantzia izan duela ezin
du inork ukatu. Historiaren azken bi milurtekoak
erabat baldintzatu duen pertsonaia da Jesus.

Zifra ofizialek diotenaren arabera, gaur egun
bi mila milioi pertsona inguru kristauak dira.
Urteak ere, mendebaldean, bere jaiotzaren arabera
zenbatzen ditugu. Baina norainoko segurtasuna
izan dezakegu bere esistentziaz? Izan al zen noiz-
bait gerora Jesu Kristo bilakatuko zen pertsonaia
bat? Eta, izatekotan, bere bizitzaz esan digutenaz
fidatu al gaitezke?

Jainkoaren hitza

Jesusen inguruan ditugun ezagutza ia bakarrak
ebanjelioetan aurki ditzakegunak dira. Gaur egun
ezagutzen dugun Testamendu Berriaren baitan
lau dira Eleizak onartzen dituen ebanjelioak, eta
hauek ebanjelio kanoniko gisa ezagutzen ditugu:
Mateo, Markos, Lukas eta Joan. Ebanjelio hauetan
kontraesan nabarmenak topatu badira ere, Eleizak
“inspiratutakotzat” jotzen ditu

Baina horiek ez ziren izan Jesusen inguruan
Aro Kristauaren lehen mendeetan eskuz esku ibili
ziren Jesusen inguruko idazki bakarrak. Nizean
325. urtean burutu zen kontzilioan ebanjelioaren
270  bertsioen artean Jainkoaren hitza hautatzea
egokitu zitzaien bertan bildutako gotzainei. Lan
neketsua, dudarik gabe. Goitzainek ez zuten,
ordea, burutazio teologiko haundiegirik egin
behar izan. Testu guztiak mahai baten gainean
jarri, gela giltzapean itxi eta gau osoa otoika
aritzea eskatu omen zitzaien, horrela ebanjelioaren

bertsiorik fidagarrienak aukeratzeko. Hurrengo
egunean mahaiaren gainean txukun txukun jarrita
agertu omen ziren gaur egun Eleizak onartzen
dituen lau ebanjelioak. Beste bertsio batek eban-
jelio horien aukeraketa haize bolada indartsu bati
leportazen dio. Istorio hauek guztiek mitoa izanda
ere, argi dagoena zera da: Kontzilio horretan
Eleizak Jainkoaren hitz ofiziala zein zen adostu
zuen.

Jesusen inguruko baimenik gabeko istorio
horietako batzuek gaurdaino bizirautea lortu
zuten. Eleiza katolikoak ez ditu, noski, bere gain
hartzen: ebanjelio apokrifoak deritzenak dira. Ho-
rietako asko oso fidagarriak ez badira ere, Tomas
Deunarena, adibidez, bosgarren ebanjeliotzat jo
du zenbait adituk.

Noraino pentsatu dezakegu ebanjelioetan ager-
tzen dena benetaz gertatu izan zela? Fedea alde
batera utzita, ebanjelioetan agertzen diren pasarte
asko nekez sinets genitzake: kontzepzio birjinala,
mirariak, berpizkundea,… askoren ustez, gainera,
ebanjelio horietan aipatutakoa aurretik zeuden
zenbait mitoren bilduma baino ez da. Jesusen
bizitza, beraz, hainbat eta hainbat jatorrietatik
hartutako pasarteez osatuta dago egile hauen
ustez. Aintzinako Egiptoko erlijioan garrantzi
haundia izan zuen Osiris jainkoa, adibidez, hil
eta berpiztu zen. Bere emaztea zen Isis era mira-
ritsuan haurdun geratu zen, horren ondorioz
Horus jaio zelarik. Indiako Krishna jainkoak,
bestetik, bere lehengusu batek agindutako heriotza
ekiditea lortu zuen, umetxo bat zelarik. Maria,
Jose, Herodes…  aurretik ere baziren pertsonaiak,
beraz.

Gutxi eta berandu

Baina idazlan kristau horietaz gain, gutxi dira
lehen mendean Jesus aipatzen duten dokumentu

Ebanjelioetan agertzen
denaz gain, ezer gutxi
dakigu Jesu Kristoren

inguruan. Zenbait adituk
inoiz esistitu ere ez zela

uste du.

izan zen Jesus hori?
Nor
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historikoak. Jesusen izaera historikoaz hitz egitea
amaigabeko eztabaidan sartzea suposatzen du.
Hemen ere adituak ez dira ados jartzen. Mito
hutsa, zenbaiten iritziz. Errealitate historiko
ukaezina, beste zenbaitentzat.

Flavio Josefo historialari judutarrak 93. urtean
“Judutarren aintzinekoak” izeneko liburua idatzi
zuen. Bertan Jesusen inguruan aritzen da, eta oso
era laudatorioaz gainera. Historialari gehienak
bat datoz ideia batean: testu hura kopista kristauen
bitartez trasmititu zen, eta testua manipulatu
zuten. Manipulazio hori ze mailakoa izan zen
asmatzea da polemika bizirik mantentzen duena.

Alexandriako Filon filosofoak, bestalde, Jesu-
sen garaikidea zen, eta judaismoaren sekten in-
guruko deskribapena egin zuen. Jesusi buruz,
ordea, ezer ez. Bigarren mendearte ez da Jesus
aipatzen. Tacito erromatarrak eta bere gairaikidea
zen Suetoniok “Kristo” aipatzen dute, kristauen
 presentzia Erroman jadanik nabarmena zen ga-
raian.

Aipamenetan Jesusen inguruko informazio
fidagarria eskasa bada ere, are eskasagoa da az-
tarna materialen presentzia. Mundu kristaua ustez

sakratuak diren erlikiez beteta badago ere, benetan
fidagarria den materialik ez dago gaur egun.

Oihal Santuaz asko hitz egin da, baina bere
datazioaz zalantza ugari dago. Ikerketa gehienek
XV mendearen inguruan kokatzen dute. Beste
“klasiko” bat Grial Santua da, Jesusek azken
afarian erabili zuen kopa. Asko dira horien atzean
ibili direnak, besteak beste Hitlerren SSak.  Mun-
duko leku ezberdinetan ustezko Grial Santuak
daude, baina orain arte inork ezin izan du frogatu
Jesusen garaiko grial bat duenik bere eleizako
urna batean gorderik.

Azken urteotan aztarna arkeologikoen ingu-
ruko polemika berriro ere piztu zen Jerusalenen
topatutako hezurtegi baten haritik. Jesusen ga-
raikoa omen zen hezurtegi horretan “Jakue, Jose-
ren semea, Jesusen anaia” zioen esaldia topatu
zen. Baina horretan Jesusen esistentzia frogatuko
zuen aztarna ikusi nahi zutenen ilusioak gutxi
iraun zuen, ondorengo ikerketa batek iruzurra
zela ondorioztatu zuelako.

Baina, dudarik gabe, misteriorik haundiena
Jesus berak bere izenean izan diren gertakari
guztiak ikustean zer pentsatuko lukeeen asmat-
zean datza. Agian horregatik oraindik ez da gure
artera bueltatu…

Juanma Gallego

OHE fenomenoa da
misterioen artean benetako
izarra. Askotan ikertutako
gaia izanda ere, oraindik ere
ezer garbirik ez dago.

Objektu
Hegalari
Ezezagunak

1947aren ekainean Kenneth Arnold izeneko
enpresa gizonak, bere hegazkin txikia pilotatzen
ari zela, bederatzi objektu ikusi zituen Rainer
mendiaren gainean, Amerikako Estatu Batuetako
Washington Estatuan. Lehen unetik argi izan zuen
ikusitakoak ez zirela hegazkinak, ez gutxienez
berak ezagutzen zuen hegazkin motakoak. Haien
abiadura itzela zen. Arratsalde horretan bertan
East Oregonian egunkariko kazetari baten galderei
erantzunez, “uretan errebotatzen duten platerren

antzera” deskribatu zuen objektu horien mugi-
mendua. AP agentziak berehala zabaldu zuen
albistea herrialde osoan zehar. Plater hegalariak
mundu osoko jendearen mundu ikuskeran sartu
ziren, nahiz eta Arnoldek ikusitakoek Delta Hegal
baten itxura zuten.

Ez zen lehendabiziko kasua izan, baina bai
prentsan erabateko oihartzuna lortu zuen lehena.
Sobiet Batasuneko izkutuko armak izango zirelako
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beldur zen jende asko. Arnold protagonista izan
zuen gertakariak beste ikustaldi ugari sorrarazi
zuen AEBetan. Horrelakoetan gertatu ohi den
bezala, zaila izan zen hortik aurrera benetako
ikustaldi zintzoak eta txantxa hutsak zein inter-
pretazio okerrak zirenak ezberdintzea.

Zeruetan horrelako objektuak ikusteak herri
xehea aztoratu zuen, baina hori ez zen izan azto-
ratutako bakarra. Goi mailako politikari eta mili-
tarren artean ere kezka zabaldu zuten Objektu
Hegalari Ezezagun horiek. Signo, Grudge, Liburu
Urdina, Robertson Panela… gaia ikertzeko sortu-
tako talde ofizialen izenak dira. Kasu gehienei
oso azalpen sinplea eman zitzaien, batzuetan ia
barregarriak. Artizarra kasu askoren protagonista
bilakatu zuten, baina ikustaldiak erradarrez baiez-
tatzen zirenean inbertsio termikoei leporatzen
zitzaien kontua. Talde hauek guztietan, ondorio
ofiziala oso antzekoa izan zen: fenomenoak ez
zuen arriskurik suposatzen AEBetako segurasun
nazionalerako.

Urte hauetan sortu zen ufologia. Disziplina
honek ingelesezko UFO hitzatik hartu zuen izena,
OHEei ingelesez Unidentified Flying Saucer
deitzen baitzaie. Garai horretan ere ufologo askok
Arnoldek ikusitakoa OHE fenomenoaren “aro
modernoaren” hasiera suposatu zuela zioen. Baina
zergatik “aro modernoa” izendatu? Erant-
z u n a sinplea da: zenbaiten ustez le-

henik ere bazirelako
objektu arraroak airean.

XIX. mendearen azkenengo urteetan, adibidez,
prentsa iparramerikarrak “airships” izendatu izan
ziren objektuen ikustaldiak aipatzen zituen. Kon-
tutan hartu behar dugu Wright anaiek beraien
tramankulu hegalaria asmatu baino zenbait urte
lehenago gertatu zirela kasu hauek. Bigarren
Mundu Gerran ere “foo-fighter” izeneko objektuak
ikusi zituen gerra hegazkinetan aritzen zen zenbait
pilotok. Suzko bolen itxura zuten, baina haien
portaeragatik nolabaiteko inteligentzia bazegoela
zirudien.

Izan ziren ere objektu hauek aintzinateko kul-
turen aztarnetan bilatzeari ekin ziotenak. Von
Däniken, Peter Kolosimo edota Andreas Faber
Kaiser idazleek, esaterako, oso teoria bitxiak
plazaratu zituzten horren inguruan.

Ikerketa berriak

Azken urteotan gutxiago hitz egiten da objektu
hauen inguruan. Izan ere, sona haundiko kasurik
ez da gertatu azkenaldiotan. Baina ikerketek
aurrera jarraitu dute eta prestigio asko duten
lagunek gaia ikertzeari ekin diote. 1998an, adibi-
dez, Stanfordeko Unibertsitateko Peter Sturrock
zientzialariak Europa eta Amerikako hainbat aditu
bildu zuen OHEen inguruko zientzia txosten bat
egiteko asmoz. Sturrock SSE Zientzia Esplorazio-
rako Elkartearen bultzazatile nagusienetako bat
da. SSEek zientziaren sektore ortodoxoak ikertu
ohi ez dituen gaiei arreta eskeintzen dien elkarte
estatubatuarra da. OHEen ikerketatik abiatuta
plazaratutako Sturrock txostenak oso ondo iker-
tutako hainbat kasu bildu zuen, gehienbat ebiden-
tzia fisikoetan zentratuz. Bazterrak nahastu zituen
txostenak, gehienbat ufologia seriotzat hartzen ez
zutenen artean.

Antzeko inpaktua izan zuen Frantzian 1999an
plazaratutako beste txosten batek. COMETA
taldeak garatutako ikerketa hori “OHEak eta
defentsa: Zertarako prestatuta egon behar dugu“
izenpean plazaratu zuten. Zientzialariez gain,
zenbait militarrak ere parte hartu zuen txosten
horren elaborazioan. Agintari publikoen aurrean
gaiaren garrantzia azpimarratu nahi izan zuten.
Baina agian txosten honen ondorio harrigarriene-
tako bat zera izan zen: extralurtar jatorriaren
hipotesia ez zuten baztertzen.

Beraz, eta askok uste duenaren kontra, prestigio
haundiko zientzialariak OHEen ikerketan ari dira.
Zenbait gobernuk ere horrelako kasuak ikertzeko
talde ofizialak mantentzen ditu gaur egun. Uru-
guayn, esaterako, CRIDOVNI izeneko erakundea
dago 1978 urtetik aurrera, Aire Armadakoa. An-

Askoren arabera
OHEak hegazkinak

dira, zenbait
herrialdetako

gobernuek
sekretupean

garatutako
prototipoak
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tzeko funtzioa betetzen du, esaterako, CEFFAA
erakundeak Txilen.

Horrenbeste kasu eta ikerketa aurrean izanda,
oraindik ere ez dago fenomenoari azalpen garbirik
emango dion erantzun orokorrik. Izan ere, OHEena
benetan fenomeno konplexua eta polifazetikoa
da. Teknikoki oso erraza da OHE bat zer den
azaltzea, baina horren inguruan mota guztietako
kontuak biltzen dira, askotan ordenu eta logika
askorik gabekoak.

Zer ote dago objektu hauen atzean? Kasu
bakoitzak bere arrazoia izan badezake ere, den-
borarekin bi hipotesi nagusitu dira. Mendebaldeko
gizarteetan gehien zabalduta dagoen hipotesiak
lurratik kanpo kokatzen du fenomenoaren jatorria:
objektu hauek kanpo espaziotik datoz, eta inteli-
gentzia extralurtarrek gidatzen dituzte.

Izkutuko saio militarrak

Beste hipotesi nagusi batek lurran bertan bila-
tzen du OHE kasuen azalpena. Honen arabera
OHEak hegazkinak dira, zenbait herrialdetako
gobernuek sekretupean garatutako prototipoak.

Kasu askoren atzean arrazoi hau izkutatzen
dela ematen du. Askok uste dute herrialde ezber-
dinetako zerbitzu sekretuek OHEen inguruko
zurrumurruak sortu eta zabaldu dituztela nahita,
erabat lurtarra den beste zerbait izkutatzeko. CIAk
berak antzeko zerbait aitortu zuen 1997an bere
historialari ofizial baten bitartez. Agentziak argi-
tartzen duen Studies in Intelligence aldizkarian
“CIAs Role in the Study of UFOs” (CIAren joka-
bidea OHEen ikerketan) izeneko artikulua plaza-
ratu zuen. Artikuluaren egile Gerald K. Hainesek
azaldutakoaren arabera, CIAk nahita izkutatu
zituen U2 hegazkin zelatariaren saioak, OHEak
estalki gisa erabilita.

Hipotesi honek, ordea, ez ditu zalantza guztiak
argitzen. Triangelu itxurako OHEak, adibidez, F-
117 hegazkinarekin pareka genitzake. Baina gisa
horretako hegazkin batek, ordea, ezin ditu garatu
zenbait OHE triangeluarrak egindako maniobra
eta mugimenduak. Ondorioa garbia da: OHE
hauen atzean giza teknologia egonez gero, imagi-
natu ere ezin ditugun ahalmenak ditu izkutuan
garatzen ari den teknologia horrek.

Azkenik, badago beste hipotesi bat, agian
erabat sineskaitza izan daitekeena, baina aldi
berean oso paradoxa polita eta sugerentea sorra-
razten duena. Hipotesi honen arabera, objektu
hauen atzean etorkizuneko bisitariak topatuko

genituzke, hau da, erabat lurtarrak diren gizakiak,
baina beste garai batekoak.

Ustezko extralurtarren itxura ezberdinei erre-
paratuz gero, badago askotan errepikatu izan den
bat. Extralurtar grisaren itxuraz ari gara. Gainon-
tzeko gorputzarekiko erabat desproportzionatua
suertatzen den buru izugarri haundia, hatzamar
luzeak, almendren itxurako begi haundiak… itxura
hau gaur egun filmetako eredu bilakatu den arren,
garrantzi handiko benetako kasu askotan topatu
daiteke. Gutxi gora behera horrela da, hain juxtu,
askoren ustez eboluzioaren ondorioz gizakiak
milaka urteren barruan garatuko lukeen itxura
edo morfologia. Teoria honek bidea ematen du
ere objektu hauek darabilten zuhurtzia azaltzeko.
Zientzia fikziozko planteamenduetan ikusi dugun
bezala, balizko bisitari horiek lurrean eraginarik
ez hartzeko beharrean leudeke, historiaren ibilbidea
ez aldatzeko. Airean bapatean desagertzen diren
OHEen portaerarako azalpen erraza dute ere teoria
honen sustatzaileek: denboran egindako jauzia
abiatzen dute horrela.

Hurruneko galaxia batean? Ala hangar izkutu
batean dago erantzuna? Batzuk gaia erredikuliza-
tzen saiatu badira ere, misterio honen atzean
badago soka luzea oraindik.

Juanma Gallego

Grisaren irudi klasiko bat
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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


