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Sirio

Per J.a armea invacio al Ci,pro, dtun somero 1974, la Iiespubliko Turkio
demonstris sian vervan interesitecon pri Ia tr.rrka minoritato en tiu
insula respubliko. La greka majoritato malrespektis Ia konstitucie
garantiatan kompletan^samrajtecon de la trrrketnaj cipranoj. Simile
kiel Francio kiu errgaSigas favore aI ciuj eksterlandaj francetnanoj
kaj samtempe diskriminaciadas Ia enlandajn minoritatojn, Ia regista-
ro de Ankaro praktikadas politikon celantan al Ia totala asimilado
ae êiu3 neturkaj etnoj.
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LA ETNAJ MIIVOtrIITAT(]J
EIV TL,FIKIO

La Otomana Regno de la kalifoj kaj sultanoj estis multetna ât.to1 €rr
ki-u clum longa tempo rrnacio[ kai ftkonf esiorr estis sarnsignj"faj. Ciu
religianaro agnoskita fare <le 1a PlejaIta Pordego forrrtis rrnacionrr
(ttrrÈe": millet) r ôe kies pinto trovi§is eklezia altrangulo (turke:
mi1let-bagi), kutime patriarko, samkiel ankorau ntul cefepiskopo
l,lakarios estas civila kaj religia ôcfo. L9 rlnuopaj ilnaciojrr guis
relative arrtonoman vivon liaj rajtis utiligi sian propran lingvon
gr, l?^ekIezio, en Ia lernejoj kai en civila justico. fio radikale
sangl-gLs per 1a apero de Ia junttrkoj^ka3 la revolucio de 1ÿoB. La
jr:lttrrkoj celis eksplicite turketnan iÈtaton kaj unue profitis el Ia
Unua I'londmilito por sisteme ekstermi Ia armenolln en furatolio. La
milito inter Grekio kaj Turkio en 1927/23 fini§is kun Ia malgrand-
azi.a tragedio de Ia grekoj, kiuj devis uralaperi el tiu regiorroo La
transformo de Turkio en respublikon kaj tnoderttan staton fare de
n;;;i-P;â"" "isr.ifis samtempe Ia kornpJ-etan subprernadon cle ôi,r5 rrê-
turketnaj civitanoj restantai en Ia lando.
Bedaürinde tiu ôi politiko estas ar-r ignorata aü konsi-d.erata kiel ne-
riproêincla, en Ia politika okcidento. Iikzemple tre -populara turista
grialiUro (trBaedeker-Autoreisefülrrerrr, Turkio. L966) ja mencias ke
Ëf ta lo§antaro 9o,B % estas turkoj, 7 % kgrdoj, 1,3 % araboi kai
o,3 % goéxo5 kaj ke ekzistas êerkesoj, kartveloj, judoj kai aliaj,
sed tiuj nombroj estas absoJ.ute tro malaltaj , kai , krome ' aliaj et-
no.i uô ,.u estas menciitaj. Plie, tiu ôi gvidlibro rninirnumigas 1a
r.igor."â.t ekstermadon de armgnoj kai greko.i jenaworte: rrPost la
limigo de ia lando je Ia hodiaü ât.ta teritorio, }a nacia r:nueco
estis, aldone, plifortigita per elmigrado kaj gvidata transto§i§o
de Ia grekoj ( 1,5 milionoj ) r por kiuj restis nur difinitaj regionoj
(tst.nÈulo, 1a insuloj Imroz kaj tsozcaada), samkiel per elpelado de
Ia armenoj kaj malvastigo de Ia kurda Io§regiono unufl.anke kaj Per
la revenigo clà matiometanaj sampopolanoj (trnrullaciroitt) el Bulgario,
Jugoslavià, Grekio kaj llumanio aliaflanke (proksimume 1 miliono,
;§-à*1 igir* - tgr 5jlt.zLZ). lo§igita.l en plej diversaj lanclopar-
toj, fa rrmuhacirojrr estas komplete integrigitaj en 'la popolo' ârl-
kaü en centra Anatolio.rr Oni ne scias, êrr tie ci pligrandas Ia ci-
nikeco aü 1a naiveco de Ia aütoro, kiur P€r esprimoj kiel rrgvidata
translo§i§q" , rrelpelaclolt ka j ilrnalvastigo de la lo§regionorr' same

minirngmigas hororajojn kieJ. f'aris Ia nazioj parolante pri la murda-
do de judoj sub Ia terminottfina solvorr. Dstas interese ke }a rrs111-

nacirojtr estas nomi-taj almenaü m a h o m e.t a n a j sampopolanoj
kaj ne t u r k a j, âar inter ili estis centmiloi da mahometanaj
slàvo.i. t.ê. bosnianoj, pomakoj (butgar,/1ingv,/aj ) t<a3 ruakedonoj,
krome êerkeso3 exloQigita; en balkano ntlr en f864 tca3 dekmiloj da
albanoj kaj tltaroS-(ft."i.p" eI Dobru§o), fine malgrandaj grunoi da
grekoj kaj aromunoj. Tio, kion "Baedekerrr nomas plena integrigo en

ia turka popolo, signifas nur ke Trrrkio neas aI tiuj etnoj cian
rajton pri sia proPra lingvo.
En esenca verko, aperinta antaü rnallonga tempo, trovi§as 4o kontri-
buaJoj cle faku.lroj pri Turkio, sed sante senteblas 1a kunordiga mano

de ia turkaj aütoritatoj, hiuj kompreneble ne deziris ke oni legos,
en tia gr"nàiora voJ-umo okaze de ta 5o-iara ekzisto de }a respubli-
ko, kiom 4a ombro falas sur Turkion. Tio plejevidentas en la capi-
tro sub la titolo rÿiinorj.tatlj kai eksterlandanojt', .9. Liesa Nest-
mann. Jam^la kunigo de tiuj ôi du grupoi en unu ôapitro estas mal-
serioza, êar tio tute misprezentas Ia situacion: Oni komparas mi-
lionojn da kurdoj, de lcoheia lo§regiolA kun malmultaj ekstcrLantla-
noj vivantaj en grandurboj. Same Ia êapitro pri rrGrupoj ku1 aparta
lingva kaj religla statusàrt mal§ustalume-prezentas Ia brutalan po-
litikon de Ia ràgistaro de Ankaro kontraü minoritatoj. Tiuloke Ia
aütorino listigaÀ kurdojn, armenoin' arabojn, nordsirianojn kaj la
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kri§tanan sirian enlo§antaron, same grekojn^ judojn kaj aliajn. Kon-
fuzas rraparta lingva ka j religia statusorr, ôar fakte nur la arnreno j ,
grekoj kaj judoj guas certajn minoritatajre rajtojn, ekzemple proprajrr
lernejojn kaj gazetaron sialingvajtr. La aliaj etnaj -grupoj rre havas
tiujn ôi rprivilegiojnrt, tiel ke Sajnas ke 1a aütorino volas substre-
ki la diferencon de «lenaska lingvo. Indikante rtproksimume 2.12 rnilio-
nojn[ da kurdoj 3* ege kontrastas al ekspertoj pri Ia lcurda situacio
parolantaj prj- 7 gis I milionoj. Dirante ke la kurdoj vivas en rfrela-
tive kohera lo§regiorott, tren kiu malpli oI 5o iô ae 1à vita§ano j paro-
las Ia turkantt, 3i prisilentas la genocidon af Ia kr.rrdo j kaj la kom-
pletan malperueson de Ia kurda lingvo en lernejoj kaj en Ia publika
viÿo. ttllalpJ-i o1 5o ?1o paroJ.as Ia turkanrt estas eüfemisrno, êor en iuj
orientanatotiaj provincoj 9o 76 kaj p1i estas kurdlingvuloj, kaj oni
devus diri ke rrmalpli ol 5o ÿ', s c i p o v a s paroli 1:r turkanrr. -
La masakrado de armenoj estas tute ffanke merrciitaj kiel rtperdo de
proksimume 3 milionoj da homojtr. Trovante ankoraü-nombrojn pri âra-
Loj, sirianoj kaj grekoj, oni poste trovas nur: ttôiuj ali.aj-minori-
tatoj, Ia balkanaj popolo j , cerkeso j , tataroj , molokanoj , rnalgrarrcta
aro da volgo-germanoj apud Kars haj la kartveloj ce la orj-enta mar-
bordo de Ia Nigra l'laro apenaü konstateblas kaj iom post iorn asirniii-
§as.tt^Tutsimple nia nescio kaüzas ke ili apenaü estas konstatataj,
ô"r .ô nu.r Iâ êerkesoj ampleksas^pli ol 1oo.o«ro homojn }o§antajn-en
kelkakaze kompletg êerkesaj viJ.a§o.i kaj certe rezistontajn pIi lon-
gan tempon kontraü la asimilado ol povos tiuj 1oo volgo-germanaj fa-
mil.ioj kiuj enmigris dum la rrrsa okupado de Kars. - listas facile kom-
preneble ke hartveloj rttrodiaü apenaü mencias sian etnan aparteconrr,
êar..... lJ-i ne rajtas! La aütorino nenion diras pri osetoj k.j turk-
menoj, ubiâoj kaj kàrakalpakoj kaj pri la fakto ke 1a jucloj grandpar-
te parolas kastilie (fcur du semajngazetoj rrl,a Vera Luztr ka.i rr§aIom?r ) .
Liega Nestmann nomas }a rrproblemaron de Ia ceteraj minoritatojt' rrtik-
Ia temolt; sed sciencisto ne hezitu antaü tiklaj temoj. (Temas pri la
libro: rtTtirkei. Ilaunr un«l I'lensch, Kultur und hlirtschaft in Gegenwart
turd Vergangenheittt d.c hlerner Kündig-Steiner, §ibinger./RazeJ.o, L974.)

La nombran fortecon de Ia neturketnaj grupoj en Turkio montras .Ia
konsisto de Ia turkia laboristaro err okcià"it. Eüropo" ôir5 minori-
tatoj de T\rrlcio estas tro reprezerrtataj, car precizc ilia logregionoj
estas ple j multe neglektataj, kio puSas ilin aI elmigracio. rrKr:rda Se-
majnotr en Bochtun (Ittr-regiono, FHG), en L975, evidentigis ke rnultaj
tttr.urkajrt studentoj estas kurdoj. En multaj famili-oj de eksterlandaj
Iaboristo3 el Turkio oni parolas nur ôerkese, araber- aramee aü laze,
kaj en FRG olçazas ke turkà3 instruistoj staras antaü gelernantoj ne
scipovintaj rrrru solan tr:rkan vorton antaü Ia unua leruotago!
Preciza kaj kompleta superrigardo pri la etnaj minoritatoj de lurlçio
bedairrinde ankoraü ne estas verkebla, ôar nek la turka registaro sta-
çigas ekzaktajn tiutemajn statistikojn nek privataj esp}-oroj eblas.
êis 1965 tuta orienta Anatolio estis arme-zono ne vizitebla. Nun ja
eblas tien voSa§i, sed anl<oraü pluraS esploristoj estis elJ.andigitaj
pro intensaj kontaktoj kun J.a lo§antaro kaj pro enketoj pri la etna
kaj J.ingva cliverseco. Ni, do, provos slcizi Ia situaciorr per tri ek-
zemploj de regionoj al ni malpli supraje konataj: Istanbulo, la ok-
cident-turkia regiono de Küçiik-t'lenderes kaj la orientanatolia regiono
de Tqr-Abdin. Fine invitos aI diskuto koncizajo pri tuta Turkio.

ISiÏANETTJLcI
Bizanco, Konstantinoplo, Stambulo, Carigrado, l'Iiklagardo kaj kiel ajn
nomiÊis Istanbulo âi êi.or estis multetna urbo, kiun karakteron
êiï;;;"""i" êi" hodiaü kr.ur siaj 4 mitionoj aa eniolanto j. IJn !i .r.i-
vas 1a tri solaj oficlaIe agnoskitaj minoritatoj : grekoj ' armenoi kai
judoj, krome anoj ae êiu5 aliaj etnoj de Ttrkio.
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LA GtrIE}<OJ
Laü Ia traktato de Lausanne (L921) estis tolcrataj nur Ia grekoj en
Istanbulo kaj sur Princaj Irrsuloj, situantaj antaü Ia rrbo, lsaj sur
Imroz kaj Bozcaada, dum Ciuj ceteraj grekoj de Turkio estas translo-
kitaj aI Grekio. Istanbulo ankoraü nun estas Ia sidejo de Ia orto-
doksa patriarko kaj de pJ.uraj grekaj episkopojr^sed Ia nombro de Ia
grekoj inter 1955 kaj l97o malhreslcis dc t)l.ooo §is 2o.ooo kaj fine,
post Ia lcrizo pro Cipro^ atingis nivelon sub 10.ooo. Tamen, formale,
ankoraü ckzistas greka ôefepiskopejo ktuurt 37 parohoj kai li3 pre§ejoj.
Kromer €r Yeçitkôy (ianr San Stefano, konata pro Ia packontrakto de
1878); .* "üiopa iurkio, anhoraü rezidas epiikopo. tit, âi diocezo
enhavas nr:r kvin parolrojn, aI kiuj apartenas kvar grekaj lernejoj.
La azia parto cle Istanbulo formas apartan grek-ortodoksan diocezon
gviclatan cle metropolito, kiu rezidas en l(aclikôy. La metropolito ha-
vas fa titolon rrde Kalcedonorr lnemorige pri Ia 4-a §enerala koncilio
de Ia jaro 451. Tiu ôi diocezo ampleksas 1o paroliojn-
Tria diocezo trovi§as antaü 1a urbo, sLlr ta Princaj Insuloj. Dn ties
sidejo Chalki estis êi. 7977 la teologia attlernçjor kiun fermis Ia
turka registaro. Tig troveblas anlc.oraü kvar parolioj kun kvar lerne-
joj kai kelkaj monahejoj.
Serêanto cle tiuj grekaj preQejoj renliontas obstaklojn: Ofte ili es-
taq apenaü konataj inter la matrometanaj najbaroj, kai kutime ili
X"âiêàs ie en ma}Àntaüaj kortoj-aü malantaü 1a fasacloj de êefaj
straloj. âenerale trafas ankoraü rlun tio, kion Ia protestanta teolo-
go Heinrich Ge1zer skribis, êirX.ü 19oor €r sia libro ItGeistliches
uncl Weltliches aus clem tiirkischen Orientrl ! ll . . . . . krom la of iciala
turka mondo ..... ekzistas dua, la kristana l(onstantinoplo, kiun Ia
normala vojalanto en Proksima oriento apenaü aü tute ne notas " La
kvartalo jn d.e la grekoi kal armeno j , rtPhanarrr kaj rrKum-I(apul r f1
voja§anto tute ne eniras aü trarapidas ilin, kai tamen tie ôi vi-
6eblaq apucl la oficiala turka mondq malnova-kristanisma mondo de
Proksima Oriento, kiu estas .pettaü malpli interesa kaj kiu travas
sendube pli grandan estonton.rr Gelzer eraris en tiu ci prognozo.
La estonto, jam malmultajn jarojn post 1a eldiroj de Gelzer, aI-
portis morton kaj detruon aI centmiloj da kristanaj grekoj kaj âr-
menoj.

LA AtrIMENOJ
En L9ZZ, oni taksis ke vivas ankoraü proksimume 6o.000 armenoj en
Istanbulo. IIia patriarko Snork Kalustian rezidas en I(umkapir kie
J.in vizitis papo Paülo Ia Sesa en t967.
'lra Ia tuta urbo, ankaü norcie de la Ora Korno, trovi§as pli o1 3o
armenaj gregoriaj pre§ejoj kaj L5 de Ia katolt5.io?"tn1l?i ligilaj
lgur llomo (Xiuj havas êefepi-skopon en Istanbulo). Gis 7926 tiu ci
trrbo estis 1a side jo de Ia katolika patriarlco de 1a armeno j, kiu
tiam transiris aI Bejruto. Laüdire, ekzistas 6.ooo armenaj.katoli-
ko j, pri kiuj okupiQas sep pastroj kai sama nontbro da rrmehitar j-s-

. tojtt, anoj de armena ordeno.
Pluvivas armenaj lernejoj, du armenaj taggazetoj kaj pluraj semain-
gazetoj.

LA JUtrlOJ
Temas en la plei multaj ltazoj pri posteuloj de la judoj forpelitaj
en l49Z el Hispànio. I]-i konservas §i-s nun sian tiuepokan kastilian
Iingvol kaj uti-ligas §in cn siaj sinagogoj, lernejoj kai presajoj.
Niatempe aleradas du sefardaj semajngazeLoj (rtLa Vera Luzrr kaj
rsalomit). t.*"n, ianc en 1937 G. F'arlri konstatis ke tiu lingvo estas
forte influata kaj minacata «le la franca lingvo.



5
.-,
o
L
b0
0)

d-
!-:

o
-ô I'-, i{ =o .o ,.!

]4 E:'dOk.
E (:J ->o lo
iJ{ iU- I

9H
o,r É nJ
e.i6j4
6Cdc)
êi5 E Ét,,3 'rl O'Êl
ÉodorJÉOO
L Ox t<ô0x o À

;.rl
(§

Fl
v,
o
b0

F)

F4-o.Ê)

O ter 't o o'-l
ht.ÉoJ.{OO+roË0

dJ(t
Hixx))icÉ Êe(o

c§o0)otrÈ
l{ .-l .r{
V J 9- -) »1 q,l

'rfdk!È{ a

o
(b0

6
Fl
.r{

-l
c)

+J
a
,r{
m

o

i')
1.1

§

o
.r{
o
d
t{
+)
o
':{
.Ê{

.{d
o6
id

§
C-l.-, k
o+)
1, ül
..{ .rl'na

t
=_4,Ixo

oo s<< o rOa

z
0
r

o
ul
E
I

t,I
lll
II
lll
o
z
lll

I

v
:J
tl
:J
v

(
J
z
lll

0
It
(

z
(

o
(
J
t
(
J
ru

0

0
F
o
6
z
0
v

z
F
rü

p
)t
tJ r{
'il n-
rJô
Or{

+J'F)do
Pt{.r{ O
OFI
LÀ
oIn
i, o.l
..{

3d
v§

}fr
b00
li |1...| À
-tO '-)br6
t,'rl
rin

o»7
È?6

Fl
...{

-{a
-t Él
'rl d

t{
O'J
t{ÈtÈ

üt
,Â
ttO
lu 'nqr ${

(ü

Éh
ob4
NO.do
,x u)
o

.rl
6,L

60+rdxo
'.{ 'rl
,{ bo
+) 0J

U]L
..1

d6
.of
,6'dl tr

o
-lÈVo
o

6
Fl

o

.Â
Fi

ô
E
-

N

lll
0

ul
l-
z
g
E
0
o
l
o

o
oo
æ

u". o
o

/i.3 \
É."Fi ,";:'r:"{3\
I .\ Iôt o o 

eo 3%ô

[ :"'o o ;,.].,f' o o oÉ ooo
o o.,O :

""8F3"--"à.,ru' ôo % f:iiÈ io â
oo:E^t; ô À.

,"*pï.u, o_:;"
o o i< o?oo

o og ËutP^'o 3o '€l*
o€o - o H^oo o 'Ê:o

o .^rt^c oi'fl2" B o

iE "Éq% {o o o

'o^oo o oo o
l" oo looÉ 

-o o

I o o !o- o

) :" 
oto=,.;l

(oo ooo t 
^ 

t.*L:
oâ^ ào 

o 
= 

"oooâ o

(:;'"".F"iu o

v_o 7

o
o

o
oo

o
o

o
p(
of"
o

oo

o

gs"

o
-o

o

O\
o

;
tî)v

f()ô
tlJo

o

o

o(
.Ë\
o
o
oo

o

Êo



Ei

LA cETElrAJ'-r<RrsrANAJ GFruPoJ
. ij .. l: :n...* .

ô." en Istanbul" â*iià$"ü konatas 2L7 l<rLstanaj pre§ejoj r €r kiuj oni
celebras^discrvojn, eo-}-as certa superrigardo pri kristanaj grupoj.
Krom preQejoj de okc"rdenteüropaj eksterlandanoj trovi-§as katolika
bulgara pre§ejo Xàj tii siriaj pre§ejoj (p1i kaj p1i da enlolantoj
de orienta Anatolio.venadas aI Istanbulo). Bn tiuj êi diservejoj cle
Ia okcitlent-siridrj:akotr,ita rito oni predikas en kvar lingvoj: turhe,
arabe, ktrrcle kaj rlov-ar.amee. Inter 1a ar§ento- kaj orofor§istoj es-
tas muJ.taj parolaht,ôjr:«le la nov-ararnea lingvo. Ankaü Ia orientsiriaj
haldcoj, Iigitaj kun Romo, kaj J.a maronitoj havas siajn pregejojn en
Istanbulo, same }? ortodoksaj ltartveloj. La situaci.o de tiuj ci
kristanaj grupoj estas :malfavora, car Ia laika legdonado kaj Ia for-
ta vigl5-§o de fa ,,ür$ka'.islamo diskriminacias ilin. La sinteno de mul-
taj turko j estas gta,taurjilia lcontraü t:-,r; kristano j: Dn septembro^ L955
plebo, ftriozi§ir1$a*p*'O,l f" Cipro-krizo, trarabis pli oI Jo prc§ciojn
komplete cietruantê {Ir, e.J- iIi kaj clifektante 59.

ISiLAMAJ GFILJ FOJ
ô.r turkeco kaj *f #*; Târ.orn estas iclentigataj kaj ô.r Ia turka estas
la sola instrulirqgvôr;,'np estas fareblaj ekzalctaj indikoj pri 1a ne-
turha anaro de isir#.pô..Elcspertoj kieJ. 1a turkoJ.ogo kaj geografo t'ùj-IJ-i
J. Eggeling taksaÈ jI",.l Istanbulo vivas qfïaj-celtmiloj da }<ïdoi'------:.---;-;- -- 'icaj Ii- konstatis -ên§a[ konsiderindajn aro jn da ceriteso j, pomakoj r la-
zoj, albanoj, turkmgrloj kaj tataroj.

.'jr .i: , .

LA ]<rJç E I\l trt E FI E S - FIEGiI OI\I Ct
ll

ôir L922 tiu tcri:iJi %rti" ro§ata preeipe de gretcoj, kiuj poste
ru§is aü estir ràiÂpôfiât, 3 oü *.r.rait.3. Dn iliajn vilà§ojn venis ai-
vers-etnaj grupoj,i ê:1 :e§prromie malpli favoraj orientaj regionoj de
Turkio, kaj posté muhaciroj - precipc eI BulgSrio kaj Jugoslavio -
estis lokitaj err.tigf- êi rcgionon, êar ankoraü ne-estis reatingita
Ia popoldenseco dië:= .Iàigreka-epoko. En 797o montri§is jena etna pro-

distriktojn (turte: ilce) tor-
kaj Kiraz, ekzistas doktoriga
zur Kulturgeographie <les Küçïik-
- krom faktoroj de koloniado
priskrj-bas Ia etnan situacion

1!o.ooo 4615 Y"

porc r-o :

(Komparu
regiono

:" i r-:i ."i.

tru'ko;$ , ., .

mu}.actrroj 'à] Grekio, Bu1gario,
"i ..''
:ii-Jugoslavio lcaj Albanio
.i ,_. i:::.i

eksndrn:ioâJ ItÏiif iikrr -oi
-^kurcloj (Si5aistoj! )

âerte,bo ( el Kaük azo)
ttrrkmero j
ncgroj kaj ciganoj

J4 . ooo

49. ooo

JZ.ooo 9 19 %

16. ooo

15 . ooo

t6,7 ?',

L5,,o ?6

5ro %

4,7 Y;

sume prokàimume

la skizan maPon Pri
en pa§o §. )

i.r' ,:r:. ,, ,:,::

:.rJ§:,:;-ri r
:

7.ooo 2r2 %

JZJ.ooo

J.a etna konsisto de Ia Küçiik-llenderes-

':.i. ':
ti.. ::r,i

i: :!_:: i ; j,l ,i

Pri tiu êi regiong, "I+ir,t ampleksas Ia
bali, Bayinrlir, t$liemiç " Tire, Selguk
tezo de tfilli J. pgfueli-ng (trBeitrâge
Ilenderes-GebieteS*t ''.poçtrum, t973) , kiu
kaj agrikulturgeo#Éêf:$.o: - unuan fojon
de nuntempa ol<ci<ft'rlla:iiatolia regiono.
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LA TUR-AEttrlllU -R EGiTONCI
Depost la remarkovro de Ia novaramea ringvo en 1a 19-a jarcento
aperis amaso da literaturo pri tiu êi ankoraü vivanta Uianêo de].a aramea ('1a gepatra lingvo de Jesuo). Ke].kaj noyaj esploroj eb-ligas al ni determini grandan parton de tiuj .rir"§oj, en kiuj ."-tas parolata Ia lovaramea. (nomata same novsirj.a f.ài-asiria. Laprej rnurtaj enro§antoj estas du-l tri- aü eê kvarlingvaj, ê.r êi_regione ofte kunvivas en Ia vila§oj parorantoj de la nowarameat
de la kurcla kaj de la araba kaj êar aldoni§as Ia aütoritate uzata
lYt}"-Iingvo. Centro de la novaramea lingvo estas la urbeto lrlidyat,cirkau kiu troveblas tuta aro da tiulingvaj vila§oj. Krome ekzistasparolanto j de la rrovararnea l.ingvo ankaü en Ankarà, - IstrrriruLo, i,Iar-din, Diyarbakir, Elazig, l'lal'atya kaj Adiyaman.

CETEtrIE r !I.!
Post Ia kurdoj, kiuj estas / - B milionoj kaj havas margraü sia
X:Tn?*,l"r,a:ril?.ip absolute nenian etnan rajton, rangas ta araboj.
Car ankau Ia limigo de Ttrrkio al Malgraada Azio ankoraü estas tie
4oo.o-oo araboj, precipe apud la turka limo kun siri-o kaj Irako kajôe Iskenderun (kiu nur en L959 eI franca okupacio revelis aI Tur.-
kio). La situacio de la araboj egalas tiun dà J.a kurdoj: La ofici-
ala lingvo estas ra turka, 1a araba skribo estas malpermesita, jam
en ra erementa lernejo oni i-nstruas ekskruzive turke"
La ceteraj minoriiatoj estas interesaj kaj muJ-tfacetaj, kvanlcam
rnalpJ-i konataj. Sub Ia vidpunkto de turismo Ttrrkio agnoskas Ia ek-ziston de 55.ooo kartveloj sudokcidente de Ia lrlalgrancla Kaükazcr,
apud la turk-soveta lirno. Post 1945 Sovetunio plurfoje postufis ôitiurn regionon lo§atan de kartveloj, fine tamen rezignis. Krorne ek-zistas proksimume Sooooo lazoj (t.e. mahometanaj kartveloj), taj ja
murte pli ol loo.ooo êerkesojn oni trovas. Kontiaüe at 1""i;;iËo;;j
kartveloi kai lazoj, Ia êerkésoj enmigris nur po-st 1a rusa konkero
de la okcidenta Kaükazo. Ne pretante suPmeti§i aI Ia r-usoj ili ekde
1861 elmiglis centmilope, eJ- kiuj apenaü duono transvivis malsaton
kaj epidemiojn. De tiam oni trovas ilj.n en la tuto de Ia iama Oto-
mana Regno, eê en Sirio, Jordanio kaj en la balkana duoninsulo" Iom
koncentritaj ili ankoraü estas apucl Balikesir kaj Btrrsa, kaj La ali-aj estas dissemitaj tra tuta Ttrkio kaj tieL forte minacataj de asi-
miladoo - Lâ ubiiioj, venintaj en Trtrt<ion kun Ia êerkesoj koj eklo§-
intaj precipe ap*d I,zmj-t' same kieJ. êeâeno3 kaj osetoj iro"Ë"ü tuie
malaperis- i*ter Cerkesoj kaj turkoj. Iln nur clu^vila§oj oni ankoraü
paro.Las ubihe. - Albanoj vivas relative dense êe Adapazari-l sed es-
tas troveblaj ankaü dj.se tra la tuta leurclo, simile bosnianoj kaj po-
makoj. Samon oni devas konstati koncerne Ia tatarojn venintàjr, à.-
Krirneo kaj el Dobru§o durn preskaü unu jarcento.

Dum Turkio ne ebligas liberan sindeklaron pri etnaneco kaj ne per-
tll:." gepatralingvajn lernejojn, nur jen kaj ien iui regionoj kona-
tigos eI Ia vidprrnkto de sia etna strukturo. La ankoraüan premegon
kaj Ia memoron pri ra masakroj de L9L5 same kier pri la kurdaj ii-
beloj de la 2o-aj kaj 3o-aj jaroj atestas }a fakto, ke ctekmiroj da
logantoj de ra montaroj sentas sin kristanaj armenoj, kiuj tamen
dum 6o jaroj, almenaü en publiko, rnalkonfesas siajn etnanecon kaj
religion por povi vivi sen esti diskriminaciataj t Se T\rrkio volas

tra Buropo rssoondi neste la tiklan demandon koncerne
].a etnajn minoritqtojn en Turkio.

Rudo]-f Gruli-ch
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La 7-a kongreso de A.I.D.Èl.L.K. kunveninta en ChâtiJ.lon, Aosta Valo,
Italio, 23-a - 25-a d,e julio 1976' studinte la raporton kaj Ia doku-
mentogn koncerne Ia kurdan popolon en T\.rrkio 

'
KONSIDEITAI{TE la artikolojn J/ §i" 44 au la Traktato de Lausanne

de L923,

MI|I{ORIGANTE pri Ia parolado farj.ta Ia 2J-sn 6s januaro L923 de Ismet
Inônü, êefministro de T\rrkio, en J-a konferenco de Lausannet
en kiu Ii deklaris ke Ia Respubliko T\rrkio. estas^Iolata de
du popoloj, la turkoj kai l-a kurdoj kaj ke tiuj ci du po-
poloj kune regas Ia Respubl-ikont

KONSTATANTE ke J.a kurda popolo en Trrrkio, kies ekzisto kaj, do, rajtoj
estis tiel agnoskitaj fare de Ia registaro de Àrrlcaro antaü
J.a internaciaj instancoj, nuntempe ne estaa agnoskata fare
de la registaro de Ia Respubliko'
ke la kurda popolo formas en Turkio subprematan komunumon
sur kultr.rra kaj etna karnpoj t

ke 1a regio1oir en kiuj J.a kurdoj estas majoritataj (ori-
enta Ttrrkio), Sajnas esti submetitaj aI poJ.itiko de eko-
nomia ne-evoluado kaj de kultura asimil.ado,
solene la tegitimecon de Ia aspiroj de Ia kurcla popolo en
T\rrkio cele aI agnoskilo k! el unu e1 Ia du ôefaj etnoj de
la Respubliko lcaj por §ui êiujn tiuriJ.atajn rajtojn,
Ia registaron de Ankaro:
konformiQi .f siaj propraj dektaroj cle tg27 antaü Ia Kon-
silantaro de J.a Ligo de Nacioj,
âesigi la politikon de kuJ-tura asinrilado, 9e nacia subpre-
maclo kai de ne-evoluado praktikatan kontraü la kurdojn,

r agnoski Ia kurdojn kiel unu eI la du êefaj popoloj de Ia
Respubliko kaj respekti iliajn kul.turajnr etnajn kaj de-
mokratajn rajtojn legitimajnt

r precipe malfermi lernejojn kiuj instruos en la kurda ling-
i" en 1a regi-onoj de ktlràa pliàulto kaj permesi âi-rirrgvà3t
pubJ.ikigajojn.

(Koncerne kurdojn estas deciditaj, dum tiu sama kongreso de A.I.D.!l.L.K.1
rezolqcioj direlctitaj aJ. Ia registaroj de lrano, Irako, Sirior Azerbaj-
§ano kaj Kartvelio postulante esence J.a samon: plenajn lingvajn kaj kul-
ir:rajn rajtojn kaj ties kompJ.etan efektivigon favore al la kurdoj. La
kongresor per aparta rezolucio, esprimis si-an kontentecon aI la Armena
Soveta Socialisma Respubliko pro 1a agnosko kaj realigo de Ia rajtoj
de Ia kurdoj.. )

}<ELI<AJ I\lOMEIFIOJ PtrII TUFIKIO
TERITORIO: /8o.576 kvadrataj kilometroj (eJ. kiuj 23.623 en Eïrropo),

ENIIêAI{îOJ: proksj-mume 39 milionoj (et kiuj 8,5 % en Eüropo),

DENSECO: 50'1 personoj un êi., kvadrata kilometro,

SUBSTREKAS

PETAS

ATiIALFATETECO:
^EKSPORÎÀIOJ:

4o %, POPOLKRESKADO: 2,4 %.êiu;.re,
frtrkto j , kotono, tabako, kromo- kai kupro-erco j , best-
produktajoj,

GRÀNDAJ ITRBOJ: Ankaro (l<un antaür:rboj: L.557.897), Istanbulo (Z$76.296/
7.t75.745, , rzmiro (59o.997/8t9.2?6\, Adana $87.646) 'Bnrsa (318.2o9 ) , Gaziantep 1,z75.ooo) .
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FEtrIEtrIACIIGitf trIE TlJtrIT<Ic,
Sarikiel la turka popolo, tiel ankaü J.a armena kaj Ia kurda popoloj
havas Ia rajton je propra gtato.
Dum Ia pasinto, la turka ât.to senigis tiujn êi a., popolojn je tiu
êi rajto pri sindeterminado kaj praktikis subpremad.on kontraü tiujn
êi popofoJr. s.re kiel kontraü a.liajn popolojn de Mal.grandazio, P€r^
kio Ia kurdoj estis redr.rktitaj je keJ.kaj miJ-ionoj kaj Ia armenoj ec
§is regiona minoritato kaj per kio certaj popoloj, kieJ. Ia asiroj,
estis preskaü ekstermitaj.
Se T\rrkio, per violenta starigo de turka subStato en Cipro, kie Ia
tgrkoj formas nr:r nekompaktan minoritaton, celis federaciigon de
Cipro, oni devas konsekvence, kai pli praver p3stuli de Tfrrkio^fe-
deraciigon per kreo de kr:rda kaj de armena substatoj, eI kiuj ci-
lasta devug esti malfermita por armenaj elmigrintoj. Per tio' 'Iur-
kio povug kontribui aI la rajto pri sindeterminado de Ia popoloj
kaj, precipe, montri ke ne nur J.a komturisma Sovetunio, secl ankaü
la ph:ralisma okcidento kapablas doni aI la armenoj, tiu malnova
.*r.L.r,ga kulttrpopolo, "uLât.ton.
(Sekvas subskriboj de universitataj profesoroj, advokatoj-r polj-ti-
kistoj kaj aliaj ùultr"rragantoj eI Francio, FR Germanio, Aüstrio,
Kanado, Italio, Svisio. )

Tiuj kiuj pretas subteni la êi-suprajn postulojn, sendu tiusencan
deklaron aI: Bureau des Nations Durop6ennes sans Etats

1J rue Hobbema, B - 1o4o Bruse.Ig
aü aIt Garoust Khan Pilossian

Rêsidence Port Sud, 27 avenue §lage1lan
F - s165o Breuillet.

r,it*tt**,tt't***t***:l*tt'ta*'lalt'tt*ltl*taatttt:lltltll'ltt*lt.tl:l*ttli*tat

SiLOVENA S LIEAFIEGO
ItLigo de societoj por in ternacia lingvo esperanto de SR Slovenio

I]TERO
aI la Solidareckomitato por la rajtoj de Ia slovena kaj lcroata mino-
ritatoj en Aüstrio kaj af la organj,zoj de esperantistoj en Aüstrio.

Ligo de societoj por internacia lingvo esperanto de SR Slovenio de-
cidis dr.ur sia eksterordinara jarkunveno, kiu okazis la L3-an de no-
vembro en LjubJ-jang, esprimi sian subtenon por^-la batal.o de la Soli-
dareckomitato kàj êiu5 progresemaj fortoj en Aüstrio, kiujn tiu ko-
mitato kunJ.igas por rekono kaj demokratecaj rajtoj de la slovena kaj
kroata minoritatoj en Aüstrio.
I{i estas konvinkitaj, ke tiu batalo ne estas nur batalo por la raj-
toj de tiuj 4u minoritatoj, sed ke temas pri la rgitoi de ciuj mino-
riiatoj en Eîrropo kaj .l f. mond,o. Dê 31i - ke daüras batalo.kontraü
la rcsiajo3 ae por ni "ê tro konata fa§ismo - kontraüulo ae êi-ai de-
mokratecaj homaj, popolai kai homaraj^rajtoj. Tiu reviviga provo de
germana naciismo atentigis je tia dan§ero kaj levigis solidareean
àndon de progresemaj fortoj en Aüstrio kaj en tuta Eüropo. Al tiuj
fortoj afi§as -Ekaü ni esperantistoj - batalantoj por rekono kaj li-
bera evoluo ae êiu5 nacioj^kai naciecoj kai iliaj lingvoj r Por libe-
ra reciproka interkompreni§o sen diskriminado.
Samtempê ni alvokas êiu3n àrganizojn de esperantistoj en Aüstrio, ke
ili ali§u aI Ia solidareckomitato kaj per gia laboro subtenu kaj Pli-
tar§igu unuecan fronton de la progresemaj fortoj por paca kunvivado.rt
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NEKtrIEI]II\ItrtE,
SEIVPETISiPE}<TIVE

Kvankam tiu âi informilo neniel celas trakti aferojn de J.a Esperanto-
movado, Sajnas neevitebfe !i-fo3e okupi§i pri okazintajô; dum Ia 6f-a
Universala Kongreso ae Espêranto en Ateno, Grekio, 5L.ô7. - o7.o8.76.
Car en rilatoj inter la esperantistoj kaj^Ia aktivistoj de etnaj mi-
noritatoj evidentigis urrü - eventuale Ia cefa - malsano de Ia adeptoj
de Ia Internacia Lingvo: J.a maIIa.§.g" horizonto de multaj esperant-
istoj, kiu permesas al ilj- vidi nur unu solan lumeton, sian amatan
Espeianton. Tiuj êi Uomo3 taksas sin kaj siajn Itkunbatalantojnrt tiel
fortaj ke ili kredas ke ili povas rifuzi koaliciojn. kun veraj sarnide-
anoj (eventuale tute ne scipovantaj tiun êi lingvon). Koa1icio, kom-
preheblc signifas kunJ.aboradon, kompromisadon, klopodadon pri realigo
de siaj propraj celoj kaj^de tiuj de la koaliciano. Kiajn revojn ha-
vas tiuj esperantistoj? ! Cu ili tute ne konscias pri sia malgrandega
nornbro, pri sia tenrra financa malforteco, pri Ia manko preskaü abso-
luta de rilato j aJ' infJ-utravaj politikisto j ?

i'lu, ien kio okazis:
KieI reprezentanto de AIDMIX mi estis petj-nta la estraron de Univer-
sa).a tlsperanto-Asocio (UEA) pri permeso starigi informbudon en Ia halo
de La Atena kongresejo, tie distribui faldfo.tiojn kaj , kadre cle la UK-
programo, organizi fakkrrnvenon de AIDI{LK. La estraro estis konsentinta^
kaj mi instalis tablon, elmetis numeron t5 de ETtIISMO, Ia konatan orang-
koloran faldfolion ilPri 1a rilatoj inter Ia lingvoj de etnaj nrinorita-
toj kaj la internacia lingvo Esperantorr, la statuton de AIDMLKT. skizon
p.i tiu sama asocio kaj (t1r. indiko de vendopîezo de 22 tfraiimoj) Ia
3.:'" antaüe aperintan^ 12-pa§an kajereton trEtnaj problemoj en sudorien-
ia Eüropo" (vidu ta êi-apudan atentigon) kaj pendigis tri afi3ojn.
Jam Ia unuan aü duan kongrestagon min surprizis .la eubita malapero de
Ia skatolo enhavanta Ia kajereton pri sgdorignta Eüropo. La Loka Eon-
gresa Komitato (LKK) estis forpreninta §in, êar - Iaüdirel - oni ne-
nion rajtis vendi en la kongresejo senkoste disponebligita fare de Ia
kompetenta ministerio. Strange tamen ke êirkaü mi aaür:-s, eê plivigli-
êi" Ia komercado: Diversaj kongresanoj vendadis librojn, diskojn, me-
dalionojn k.s. ... Nu, naive mi submeti§is al- la rrministeria ordonorr
kaj subtabligis J.a gtokon. La publiko verwe prenadis ekzemplerojn de
Ia senkostaj proeaioj.
La granda âoko traf is min merkreclon, Ia 4-an de aügusto, kiam mi ma-
tene konstatis ke unu el Ia tri afi§oj estj-s malaperinta kal ke Ia
Llr.K-prezidanto Nli.e.cas estis prooramane. ki,tl mem diris, forsirinta

ron, tiu ôi volis rependigi la, afi§on (acigintan pro plurobla falda-
a"), kj,on mi ne atceptis volante eviti Ia pllblikan hurnili§on de tiu
misinto kaj seriozajn malagrablajojn kontrâü UEÀ. La sola argumento
de l*liggas estis la atentigo pri ].a ekzisto de minoritatoi r pf eci-pe
makcdonoj, en Grekio. Sed ..... en Ia forÊirita mapo mankas êia in-
cliko cle minoritatoj en tiu 3t.tol (La kajereto evid.ente klare mencias
ilin. )

Ankaü aliaj LKK-anoj esprimis sian trprud.entonrr koncerne Ia minorita-
tan problemaron en Grekio.
La prezidanto de UEA, nome de Ia estraro, skribe esprimis sêrEeZer-
van beclaüron pri Ia ekesto de tiuj incidentoj, substrekis ke LKK ha-
vis nenian rajton malhelpi la j-nformadon de AIDIILK, ka.i pardonpetis
pro la malfacilajoj.

Sed, bed.airrind,e, 1a âapitro daüras:
La fakkunsido de AIDMLK, vendràdon, la 6-an de aügusto, pri ItLa si-
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tuacio de Ia etnaj minoritatoj en sudorienta Eirroporr (proksimume ,o
personoj, ÿo minutoj, sub gvido de Renato Corsetti, itala AIDITILK-
sekcio) donis okazon aI eminenta bulgara esperantisto, iiristo Gorov,
iom krude prezenti Ia ideojn de marksisto-Ieninisto pri Ia etna pro-
blemaro. En la diskuto, kiu sekvis mian enkondukon, tiu Gorov ripro-
êegis plej akre ke kongresanoj en Ateno kritikas la registaron aè fa
gastiganta J.ando. Li postulis ke tiuj kritikantoj turnu gin same kon-
ir.ü àtciaenteirropaj 3tato5, kaj, kulmine, Gorov rekomendis aL êiuj
tr-trkoj vivanta.i en Bul.qario rrreiri tien. de kie ili venigtr, se i]-{
ne p].u kontentas pri la cirkonstanco.i en Bulgariol - Evidente, tiu
delegito de Bulgara Esperantieta Asocio ne konas liberan opini-es-
primàdon, kiu tute nature j.nkJ-uzivas kritikadon pri êiu3 aipektoj cle
Ia homa socio. Li nenieJ" komprenas J.a intiman interligitecon de 1a
J.uktado de etnaj minoritatoj kaj de J.a klopodado pri enkondtrko de J-a
Internacia Lingvo. Li estas timige senscia pri^Ia agado de AIDMLI(
kaj de tiuj rnalmultegaj esperantistlj agantaj ci-kampe kaj radikale
kritikantaj la^registarojn .lu gilli statoj diskriminaciantaj kitrn ajn
etnan grupon. Cu, fine kaj sume, tiu Gorov povas ne scii ke tiuj rru.rr-
epokaj tr.rrkoj (I<aj aliaj) tute ne enmigris en Bulgarion, sed ke i1i
estas Ia posteuloj cle turkaj invadintoj de antaü multaj jarcentoj?
- Feliêe ke almenaü La ceteraj diskutJ.ntoj montris fund,amentan kom-
prenon pri Ia problernaro de etnaj min6lif,6le't

Sed, bedaürinde, Ia êapitro daïtras:
D-ro Pol DenoeJ., estrarano cle UEA, prezentis jenan PERSONAI{ DEKIÂRON:
rrKiel êiu *sperantisto mi estas kontraü êi. ,r"ta lingva diskriminacio
kaj estas konvinkita, ke nur Dsperanto.prezentas J.a generalan solvon
por forigi tiun diskriminaciott.
Mi tamen konvinkiâi=, ke en pJ-ura3 âtato3 ne temas pri pure lingva
problemo, kaj ke ne lingrra diskriminacio kaüzis sociajn aü politikajn
problemojn, sed lce batalo por sociaj kaj politikaj problemoj tre ofte
utiJ.igas aü revivigas lingvajn kontestadojn, kiel unu elementon de
sia armilaro.
Ofte, Iaü mia kouvinko, Ia problemoj pri etnaj mlnoritatoj prezentas
potiiifan karalçteron, kiu ne akordi§ag lcun 1a neütraleco de UEA. Mi
devas atentigi J.a Estraron pri Ia dan§ero, kiu minacas Ia movadont
se la gJ"itado de La nura. defendo de Esperanto al aktiva defendo de
I.a etnaj minoritatoj Pligrawigos:
I Lanclaj Asocioj de tiuj 3t.to3 kun minoritata(j) problemo(j) riskos

fronti internajn disputoin?
I UEA ricevos 1a kroman taskon arbitracii tiujn konfliktojn, uâ se

!i rif...ros mem preni- partion (starpturkton) en tiuj problemoj!
r Ni forte J-imigos aü malutilos nian J.ukton por Ilsperanto âe unuopaj

^u§tato5 aü mondregionaj instancoj, ofte per Ia nura meneiado de tiuj
prohlênoj.

I Ni devas tinri ripetadon de La tir:rilata incidento dum ].a Atena UK.

r Ka].ku].ante, ke la protagonistoj de Ia defendo de minoritataj raj-
toj estas sufiêe priokupataj triruufigi sian regionan lingvonr mi
dubas Cu nia enmiksi§o en tiajn problemojn aü nia enga§iÊ" en la
er.!t.ta5n aü inter§tatajn kverelojn alportos graÿan profiton sur
Ia tereno de Ia disvastigo de Esperanto.

P. Denoel
. estrarano de UEA.

Aterro, durn J.a 61-a UK de Esperanto. (t926)n

ôr, *r"re Denoel, Gorov, I'liggas kaj ].a plirnulto de la l(omitato de UEA'
kiu rifuzis akcepti rezolucion mildayorte atentigantan pri la.neceso
respekti Ia minolitatajn rajtojnr - êu vere tiuj esperantistoj ne vi-
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das la donkilotecon' de sia konciuto? Kiel ili sulsccsas pledadi fa-
vore al internacia lingvo neüt:'alar sê ili samtempe akéeptas sub-
premadon de milionoj da homoj parolantaj denaske alian ol Ia §ta-
tan J.ingvon? Kiar li.j homoj ne simple adoptas kiun ajn rtnacianrr
lingvon kiel interstatan? Kiun sencon havas defendi 1a grekan, Ia
bttlgaran, la francan lcaj Ia a],iajn, se tamen centojn da J.iugvoj
tra J-a tuta rnondo oni rekte aü,ruze forigas ef êiuj of icialaj ri-
latoj? Kiu â-tato tiom sugtenadas. Ia Ilsperanto-movaàon ke la àspe-
rantisto.i devus havi konscienco-Droblemo.in lcritikante. atakante
titrn staton Bro .eia lin.qvg. ka.i kulturpolitilso? Senkosta kongre-
sejo, j-nter 6.ooo kaj 1o.ooo bulgaraj esperantistoj, mizeraj sub-
vencioj, gentilaj honorvinoj, membreco en honora komitato ktp.ktp.
neniel trompu nin:^La registaroj «le niaj kapitalismaj, socialismaj,
eksterblokaj k"s. 3tato3 absolute rre kontribuas al la esenca arrtaü-
enigo cle nia aferol La Interrracia Lingvo ne pereJ-s proffin, rlit-
J.er kaj Salazar kaj same ne pereus sen tiuj kelkakaze ofendaj alruo-
zoj de niaj registaroj. Sed Ia aktivuloj esperantistaj povas perdi
sian kredindecon, sian moralan krediton en la pubJ-iko neesperantis-
ta, se iJ.i parolas per fendita lango, se iJ.i ne havas J.a ktrra§on
inter si mem diskuti iujn eI Ia funclanrentaj problemoj de J-a respek-
tivaj landoj, se ili ne konscias pri la regj.onaj radikoj de J-a tut-
monda lingvo-problerao t

§ajnas neeviteble ke êio* reaperadas Ia fatale nebula termino rrneü-
tralecoll . Estus lcompreneble se esperantisto, organo de la I"lovaclo ne
volus starptmkti pri religiaj demando j, pri Ia kvereJ.o inter ôirrio
kaj Sovetrurio aü pri Ia esencaJoj de marksismo, jes ja. Tamen neniu
el tiuj neütralistoj kapablas ekspliki kieJ- oni povas rcsti in«life-
renta antaü 1a fakto de malpermeso de oficiala kaj plena uzario de
tiom da J-in*evo j , denaskaj esprimilo j de tiom da homoj.

^,Se tia ci spirj-to regas en Ia lJsperanto-movado, faciJ.e kornprenetrlas
ke Ia raporto pri 1a AIDIILK-kunsido en Ateno malaperis el- inter Ia
manuskriptoj por Ia Internacia Gazetara Servo, Cu rre?

ôu tiun profrrnd.an negativecon kompensas Ia aktiva3oj de la pli ju-
naj esperantistoj? Jen 1a I'Ekstera Rezoluciorr cle 'Iesaloniko:
ff1. La JZ-a Kongreso de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

okazinta en Tesaloniko traktis 1a Ceftemon rrlingvo kaj sociort.
La l(ongreso opiniae, ke Ia problenroj de lingvo haj socio tre
estas disigeblaj, Car lingvo estas unu eI Ia esence fundauren-
taj iJ.oj en Ia socia disvolvi§o kaj kultr:ra evoluo. Tial ke
interne Oe âtatoj multaj nac.iaj maipliorultoj baralctas por daü-
ra ekzisto kaj evoluo de sia propra J.ingvo kaj kuJ-turo, 'IDJO
plene subtenas tiujn strebojn.

2. La Kongreso salutas Ia hrurvenon de AIDI,ILK, kiu celas Ia solvon
de tiuj problemoj.

3. TEJO notas la partoprenon de TEJo-delegacio en Ia komisiono de
IUSA, konscias pri Ia graveco de la problernoj traktitaj en ties
dokumento kaj konsideras estorltau kunlaboron"

lt. Pro Ia fakto, ke TEJO kongresas en Grekujo, akceptota lciel deka
membro-âtato de ).a Eüropa Komunr-uno, TluO konstatas, ke nun en
Ia Eüropa Komunumo ekzistas sep oficialaj lingvoj, kai post }a
ali§o de Grekujo iJ.i estos ok; tia1 TEJO forte rekomenclas al
la instancoj .t. Ia Eüropa Komunurno kiel eble plej baldaü enkon-
duki Ia neütralan internacian lingvon Esperanto kiel Ia duan
oficialan lingvon por êi.r5 membro-Êtatoj.rl

aktive batalos kontraü ê:.*. ling-
la apenaü kamuflitan senperspekti-

Espereble ta junaj esperantistoj
van diskrinninaciadon forjetante
vecon d,e J.a plia§a plimçlto. uJIn
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l\tEt\illGitrA
}<IEL P(]P(fLO
G!FI(fEI\I LAI\ItrIAIVO : SiAMECO I êlS
AETOMEI\III\ItrIA KAJ HUM ILIGiA
TvlALSAMEC La dana eduka sistemo

estingos, en ne tro longa
tempo, cion kio nomigas
groenlandaj lingvo kaj
kulturo. Tiam Ia groen-
landa popolo êesoi ekzis-
ti kiel popolo. Tion oni
nomas al.iJ-oke genocido.

Angmalortoq Olsen, êef-
fakturisto de la koope-
rativo^Sipeneq, HoJ.steins-
borg, jetegas sian opi-

f\ nion ne^sukeritan en
- la vizagon de cianaj

politikistoj k.j ad-
ministristoj.
Ni devas havi mênrê-
gadon. îiel balclaü
kiel eble. Ec se tio
fari§os senfine ma]-
faciJ.a por ni - pre-

.lcrpe car nr.al rezer-
voj estas preskaü

fordonitaj.
Sed Ii ne scias êu

pliboni§os. Nur ke J.a
situacio hodiaü estas

netolereb].a.
Parlamentano Lars EmiI Jo-

hansen donasr êr postskripto,
pli profundan respondon: La gro-

enlandanoj povas evolui reale nur
se ili mem planrs sian evoluon, merr

donas af §i enhavon kaj signifon. Tiel
ni povas ataki J.a problenrojn kiuj êe-
tigis Ia regado de malproksime. Groen-

landa identeco, lingvo kaj kulturo ne
nur devas esti uzataj en Ia malgrandaj
hejmoj, sed devas havi Ia centran lokon
en la administrado kaj Ia politika p1a-
nado.
Sed Grlnlands Tekniske Organisation
,/ia Teknika Orgqnizo de Groenlando,

o
o

Ho].steinsbor

Freder

GToT
ne opiniis sia tasko^instrui gioenland.anojn.-êi_estas_ebJ.e la plej
perf;kta, rr" Ê.rceli§ema teknàkrata aparaio ea Ia re§lanclo, Iriun oni
devas demandi êiufo3e kiam oni intencas fari strekon sur. peco dg p.-
pero. GïrO estas pure koloniiga instrumento, skribas la aütoro. (*)
La Organizo signifis multon por Ia konstruo de la fizikar^materia flan-
ko de GroenJ-ando, por danaj metiistoj kaj industrio. Sed gi sigaifis

O E N L A N D O

2.L75.6oo kvad,rataj km

L.833.ÿoo kvkm konstante
gJ-ac i-kovritaj

74L.7oo lcvkm senglaciaj
15o.ooo kvkrn lo§ataj
48.5Br enlo§arrtoj
(p1i o1 Brooo eüropano
malmultaj purrasaj es-
kimoj, êefe miksrasaj
rrgroenlandano jrt )

âefr.rrbo: Godthgb
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malpli 01 nenio por groenlan<la evoluo de propraj eblecoj por nrenlsoivi la problemon de konstrua .laboro de variaj specoj.
Kontraüe al tio, Kongelig Grln]-andske Hanclel ,/Êe§a Groenlanda Ko-,"rc97 faris sufiôe multàn por eduki groenlanâ.r,f5n p"" âiri-rrir"-
J.oj Ëaj por transpreno de Ia postenoj.
La groenlandaj geinstruistoj estas minoritato en Ia propra lernejo.
La danaj instruistoj scias tro malmulte pri J-a groenlanda soci-o kaj
Ia stato de la lernejanoj. A1 ili mankas sento d.e responso pri la
instruado kaj edukado de Ia lernejanoj.
La lernejaj lingvo kaj sistemo estas danaj. La dana estas la lingvo
de 1a instruado, de la laborloko, de J.a justico, de la komerco kaj
cetere ankaü Oe Ia vendejoj.
Angmalortoq O1sen opinias ke la influo de Ia groenlandaj poJ-itiliis-
toi estas de tre malgranda signifo. IJ-i devas zorgi pri tre granda
kampo kaj esti inforrnitaj pri rmrltaj aferoj. La danaj parrtioj es-
tas tieJ. grandaj ke ili povas havj- specialistojn.
La (faü okcidenteüropa senco) multe .malpli ekzercitaj kaj malpJ-i
spertaj groenlandaj politikistoj staras antaü la sarnaj ekspertoj
kiel danaj poritikistoj --- kaj antaü rrviaj ruzegaj potititistojn
en amaso da intertrakto-situacioj (. * ) .
La statuto de tg53 §att§is Groenlandon el kolonia statuso en forma-
lan juran samecon. Angmalortoq Olsen riçroêas la danajn politikis-
tojn kaj oficistojn' ke tia sameco fari§is abonreuinda kaj huur1-liga
ma]-sameco.

La--materiaj aferoj, kiuj venis, estis bonaj. Tio 1aüdire estis â11-
kaü la intenco. Sed tio fini§is eu trordinara kaj traclicia kolonia
sociorr. Kun fremda, izolita, tre forta supra klaso kaj nralforta
kaj rrsenesperige disigita^hejmarr marsupra klaso. Homa mizero kaj
humiligo en forgesitaj folfoto3.

Erik Staffeldt en 'rPolitiken,l(Kopenhago) de 12. o'/. 1976 ( i * * )
(t) rtAütoro'r = Angmalortoq oIsen, kj-es libron ,GrfnJ-ancl i dag/

nunarput uvdluvtinett (Kragstedet, 1o1 p. ink'! uzive ra groen-
I.andan traclukon) Staffeldt priskribas en la êi-"rp.. artikofo.

(*t) La dana parlamento havas 175 danajn, 2 feroajn kaj 2 groenlan-
dajn deputitojn.

(*t*)La êi-supra teksto estas ekstrakto, kitur preparis kaj tradukis
Dj-rk t{i1lkommen, KieJ., FRG.

AI D ML}<
La ASOCIO INîERNACIA POR I,A DEFENDO DE IÀ MINACATAJ LINGYOJ KA;I
KULTUROJ (ArDI'1LK) or.ganizis sian -Z-an rtkongresonrr en crrâtirlon
(Aosta valo, rtalio) oe la 23-a êis la zJ-a de jurio tgz6. parto-
prenis prqskaü 1oo personoj (rtanaroj er tsergio, slovenoj er rta-
lio kaj Aüstrio, bretonoj, katalturoj eI Uispanio kaj Francior sâr-
do, grekoj el rtalioofriuranoj, okcitanoj eI Francio kaj rtalio,
piemontanoj r romancoj, francoj, Flt-germanoj, altaragonanoj r valo-
noj el Belgio, astr.rrianoj, vasko el Francio, kurdoj, platdiêo,
germanoj el la itaria i{a.1ser-valo r rumano, kroato el rtalio, kaj
aostianoj ).
La ttlaborojtt okazis en komisionoj kaj en la pleno, sed..... tnân-
kegadis tempol Ne eblis trankvile kaj profunde diskuti Ia amason
da probremoj, ne ekzistis preparitaj raportoj (escepte pri ra si-
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tuacio cle Ia lingvaj rninoritatoj en PitG), eê la estraro ne liveris
tekston, kaj, kulmine, Ia êefaj homoj obstinege kontraüdiradis pJ.i lon-
gajn kunvenojn! PTi la konkreta situacio en Ia Aosta^Valo la kongresa-
noj nenion aüais (escepte d.e vespera dialekta teatrajo kaj terminolo-
gia disputo). La komisionoj estis tre neekvilibre starj-gitaj: agud ko-
rnisiono de pli oI 1o personoj laboris aliaj konsistantaj el 4 au J, ec
nlrr 2 aü ITNUSOLA persono! Kelkaj rezolucioj estis tiel longaj ke estis
malfacile trarürvilakonscience akcepti ilin sen koni ôiu3n nuancojn. La
kongreso akceptJ-s po unu rezolucion pri: Francio, llispanio, Aüstrio,
Neclerlanclo ( fr:-so j ) , Llelgio, lÈunranio, FII Germarrio, Italio, Friulo r Sre-
koj, albanoj kaj ciganoj en suda Italio, Sardio, Aosta Valo, dolomj-taj
.oà"nâo5, kurcloj en Arrnenio, Azerbaj§ano, Kartvelio, Irano, Irako, Si-
rio kaj lurkio, administraj aferoj de AIDMLKT'lria l.Iondo' kaj krorne de-
citlis sencli salutraesa§on al 1a 61-a Urriversala Kongreso de Esperanto
en Ateno lcaj eksmembrigi" la asocion rtFreundeskreis Südtiroltt (= Anrikaro
Suda liroJ.o) p"o ties aperta subteno aI la kontraüslovenaj kampanjoj cle

Ia german-naciista trl(arintia llejmlancla Servor!. La kongreso (pli preci-
ze2 la Generala Àsembleo respektive Ia Fecleracia l(onsilantaro) elektis
la estraron, en kiu apenaü okazis modifo
KONKIUdC: I(rOM IA ''ôRIITO DE LA ITAJTOJ DE LA.ETNAJ I\IINOIIITATOJI' fiNfiNC
akcôptita (ka3 puUlicot.a iraldaü en diversaj tingvoj, ankaü en Esperanto)
.porràü io grava okazis, .â.. eblj-s turismeti pro temBomanko. Se AIDI1LK
vere volas internaci-skâIe atingi ion konsiderindan' gi devos esence
^ ^.^.3.nÊè,âi, konstantigi siajn laborojn inter Ia kongresoj (Gis rrürr 11€ m€-
r.it-nt.3 tirur nomon) kaj seriozigi Ia clumkongresajnt pri Ia lingva kao-
so konvenas cliri kc oni parolis ôefe france tracluf<ante tamen en la ita-
1an kaj slovenan (tçomprerreble sinsekvc por malâpari Ia tempon!) kaj jen
kaj jeir flustre en la germanan, iam duonaüdebJ-is Ia angla, iu kongresa-
no salutis eê en la Internacia Lingvo (tun posta traduko en fa italan
fare de itala esperantisto).

AÜSTtrIIA FIAS}<tf
V.IENO. La speciala popolnombraclo organizita cle Ia registaro cle Aüst-

rio por scii kiom da negermanlingrruloj vivas àn ta ât.to L.5
por rrplenumirt la pacl<ontrakton de L955 estis - almenau en Karintio -
grandioza fiasko:-Oui t]rolris nur 2.6âo sloveno.in! ôu tio signifas ke
minimume 2o.ooo sIôvenoj dum Ia pasintaj kvin jaroj mortis, elmi-eris
aü asimifi§isZ Absolute net La du centraj organizoi de la karint*"i
slovenoj estis alvokintaj êi.r3t slovenojn bojkoti Ia nombradon, ôar
la regiitaro (subtene de Ia tri grandaj parlamentaj partj-oj) intencis
apliki Ia ordonojn cle 1a packontrakto nur en municipoi kran p1i o1
Zi % aa slovenoj. La bojkoto perfekte fr:rücciis: Àü oni tute ne irj-s
al la balotejoj (tie oni devus plenigi deklarilon.pri sia denaska lin-
gvo) aü oni Ufàtis la balotkabinojn aü oni malvalidigis Ia dekfarilou
Iü oni almenaü en ZelI Pfarre bruligis J-a <Ieklarilojn. La aüstria
êefministro Llru:lo Kreisky jam diris I<e rezulto de rnalpli oI 10.ooo
slovenoj havus nenian valoron por J.a efektivigo de Ia packontrcaktaj
reguloj, ô* 1o.ooo slovenoj signifus absolute nekredindan nombrono
Kion Ia aüstriaj partioj J.ernos eI tj-u ci leciono?
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