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AGUIARE Y LECUBE,
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dê Eüzkadio havas
pOsteu]-orr:
RAI'{ON RüBIAL estas
eLektita preziden-
to de la Vaska ôe-
n"erala Konsi-Ij-o.
lln Ia paêoj L7
19 ni priskribas
J.a cirkonstancojn
de }a elekto kaj
prilumetas Ia per-
spektivojn.

GROENLÂNDO petas parolon!
La enJ.andanoj ne plu obeas
pasive aJ- J.a danaj postu-
loj. Jam estas fiksita Ia
dato de Ia eicfunkcio de ].a
groenlanda aütonomio.
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GiFIOE IVLAN tr'O -AKTIJALE
VITNKO ÊN LA. IINJGRA .Ë\Nô!:LOrt

La groenlandaj laboristoj en J.a dan-kanacla plumbo- kaj
zinkominejo t'Nigra An$elotr de Èlarmorilik (5oo km norde
de Holsteinborg) rekomencis labori la 1-an cle novembro
L977, La groenlancla laborista organizo GAS atingisr per
1lr-taga striko, ke la groenlandaj laboristoj en tiu en-
trepreno ricevos sarnan salajron kiel j.liaj clanaj kole-
So j. Tiu striko estis J.a unua i-ndigena aktiveco cle t j.a
formato. La nespertaj groenlandaj laboristoj dovis ba-
tali ltontraü spertuloj de granda konzerno, kontraü nral-
solidareeo de danaj J'aboristoj haj tlanaj labor-organi-
zoj kaj liontraü rnalbonvolo cle Ia danaj 3tata5 instancoj.
La flko]egantr malsolidareeon iJ-i neniJ-gis per blokaclo de
Ia transporta sistemo srrr Ia kampo de J.a mine;[o. Flal]rel-
po por la groenlandanoj estis la fakto ke Ia êefo de
GÂS, ûclaK Olsen, êia* devis vo3a§i a1 liopenhago por in-
tertraktado kaj do mankis surloke. La raportado de Sra-
vaj danaj gazetoj estis valora sul:tono por 1a strikan-
toj pro diskonigo de }a groenlanda vidpunkto intcr J-a
clana publiko.

SUKCESO I}I' GROUNLÀNDAJ TISTSîOJ

l{aJ.kuJ-oj pti 1977 dokrurentas ke Ia groen-
landaj fi3istttS estis ege bon3ancaj kai
diligentaj: II-i-povis pliampleksigi sian
kaptitajon per 66 % rnarborcte kaj per 45 ÿo

occano, kompare kun t97b.
la ôi-apucla foto ne montras la solan rneto-
don de Hroruo-kaptado. 'l'anen, unuopulo suk-
cesas elalcvigi, tra Ia glaci-truo, 2o?
ioo kg Ca fi§o dum unu sola tago ! La cefa
r:ar-ri}<o1to estas I.a salikokoj r kiuj ê§-
tas grava eksportaio.
Kiam ilanlan«Io en t9?2 63-procente voâdonis
favore aI ali§o aI Ia Eüropaj Komunumoj,
Groenlando voëclonis 75-ptocentc kontraü la
propono prave timante ke la aliaj ok na-
ii"3 forkaptos tute raüre§e la martrêz,Q-
rojn de Ia groenlandaj'bordoj.
La fiêfapta âiparo cstas p1i kaj pli mo-
dernigata por pov5- konkr:renci ktrn la aJ'i-
rrac ia j .

ÀLTA SUB"ENO §,ÀI MEMADMTNIgIRÂpO POR SiROE§LAI,IDO

trn sia novjara parolarlo J-a dana 1*§ito nomis la groenJ.an<lanojn POPOLO.
Per tio 3i neretrte kontraüis Ia §isnuran starpunkton cle Ia propra rc-
gistaro, kiu vo3.is neniigi Ia groenlandan argrrmentld:.,, ke ili kiel po-
polo, kieJ. etno, havas Ia rajton clisponi pri J.a rièajoj en Ia groeulan-
cla gnrndo. La groenlanclanoj trazis siajn postulojn sr.Lr Ci-terna konvencio
cle Unui§intaj Nacioj. - La das-groerrlanda komisiono pri memadministraclo
finis sian laboron, liaj J.a rezulto estis publicita Ia 13-an de januaro
fgZB: La groenlandanoj transprenos, grandan parton^de Ia propraj aferoj t
mankas Ia plcna decidorajto pri 1a mineralaj riôajoj. La granrla dato de
komcnci§o cle rnemregado estos 1a 1-a de majo !979.
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LII\IGIVC]J Et\t ll\rtrIolvÉzto
trlE SENDEPENtrIIêO AL SIJEIPFIEMO

ttlndonezio estas mult-lingva lando. ?aksoj koncerne Ia nombron cie indi-
§enaj lingvoj kaj dialektoj uzataj en 1a lancto etencli§as inter 25o (Kah-
ler, tgj6) f<a; 4tB (Lembaga Bahasa Nasional ,'L972).tr (f) i{u, clum la spe-
cialistoj rre proksimi§as aJ' certeco_-pri- }a aombro de J.ingvoj nek povas
incliki nombrojn de parolanto j , ankaü Eî!{ISMO ne pretenctas tion fari. Do,
ni bazas nin sür. la informoj-riceveblaj, parte pôst longa serêado. La
skiza mapeto kaj Ia tabeLo en pa§oj 4 kaj § prezentas provon por peri
ideon pri Ia mult-lingveco de tiu stato.
Antaü oI prezenti kelkajn aspektojn «ie J-a socilingvistika situacio de la
pltrrmil-insula §tato jen nralmultaj bazaj informoj/memorigoj pri ties geo-
grafio kaj historio:
La teritorio de t.gLg.2?o kvkar etendi§as proksimume 5oooo lcm eie okeiclen-
to al oriento kaj i.tloo km cle nordo aJ. suào. (Kompare: Tuta Eiqopo amplek-
sas to.51-5.B3o kwknr lcaj longas nord-sude p1i o1 4rooo krll durn §i lar§as
okcidente-oriente proksimume 5.soo km. Francio okrrpas iomete pli- oI kva-
ronon de Ia indonezia teritorio. ) Laü takso de Unui§intaj Nacioj el L976,
fndonezio travas L39.62o.ooo enlo§antojn. (tuta Eüropo:66ooooooooor Frern-
cio: 52.t)Zo.ooo) La statistika lo§-denseco tre trompas, kiel kutirne: En
okciclenta l.[ov-Gvineo 2 homoj vivas en 1kvkm, ciurn en Javo kaj itladuro sama
tereno enhavas inter loo kaj Boo! TieI rezultas statistika derrseco de 72
horuoj "n âiu kvadrata kilométro. - Portugaloj kaj hispanoj dum 1a 16-a
jarcento okupis pertojn <ie Borneo, Nov-Gwineo haj aliaj insulojt_kaierle-
cierlandaloj êirt<aü 16oo instalis pl.i kaj pli da koJ.onioj. Antau la êr-1ro-
pano j estis venintaj persoj, hindo j }<aj arabo j r kiuj al.portis sia;in re-
figià;r., I-ingvojn kaj aliajn kultur-influojn. La insularo restis neder-
Ianda 1çolonio §is ]-942, kiam Japanio okupis J-a plej grandan parton. En

L94j, totrerate de J-a okupaciantgj, la indonezia nacia movado proklamis
Ia respgblikon kaj Sulcarno àstiâ;.s prezidento. Nederlando batalis kontraü
i; ;;;; ""êi*", 

pàrte sukcese, rrefpe de indi$enoj,^preèipg molukanoj. Etr

1948 oni süustriUis armisticon kaj en Lg49 ta Unui§intaj Stato;i de Ïndo-
nezio akiris Ia plenan suvererlêcorrr Jam J.a sekvantan^jaron la provi'âoîa
konstitucio transformis Ia federacion en centrisrâan §taton, kiu longan
tempon estis sub atakado fare cie pJ.ej diverstendencaj movadoj (dekstruloi '
kormr11istoj, federaeiistoj). Sul<arno fori§is en t96? r Pro konounismerror kai
generalo Sgfr.arto estas prezidento <tepost 1968. La parlamento enhavas di-
lutitojn parte rrdirektitajnrr, parte nomitajn fare de la registaro.

êu AzrA, (EspEFrANTOr KoNTFIAü ETNoJ?
Indonezio ankoraü estae forrai§anta, socie kaj âtatu, kion substrekas la
aneksado de okciclenta Nov-Gviieo (Lg6l) ta3 iam portugala 'Iimoro (tgl6)
kaj la jen kaj jen olcazantaj ribeJ.oj ie en Ia grandega teritorior same

friéf la diktairrr". La naciiga procezo enhavas, kiel en aliaj Landoj, tre
eravarf fal<toron: Ia komtrnan lingvon. La specialaio, tamen, estas ke tiu
Ëi lin.eyo ne ekzistis en pJ.i-mal-pJ-i definitiva formo, sed estis kaj âÊ-
koraü Ëàt"tLreata sqrbaze de J.a rnal.aja aiàIekto parolata norde de Singa-
puro kaj en Ia Riaüoj, nikse ktrn amaso da leksikaj kal nrorfologiaj in-
rfuo3 d; Ia nederlanda, angla kaj incloneziaj lingvoj, precip:.*:la java
kaj Ëunda. tiu êi i<tiomo, Àkcelaia precipe depost L95o, konati§is.tra ia
*oiao ki.el trBahasa Indonesiatt, t.e. ttindonezia lingvotr. Car tiu ci ter-
mino povas soni simiLe imperiisma kieJ. trhispanatf lingvo (a1sf1taü^l-ra51i-
li;) ,- ri eksperimente ,J.zos Ia neologisrnon $bahasotl por nomi tiun state
propagandatan, oficialan J-ingvon de ladonezio. La baldaü fevi§aatan de-
mandon pri Ia nombro cte Oe*aÀta3 bahaso-Parolantoi ne eblas resfonflto=-^
Oni trovas indikon, preskaü senvaloran, ke en $talajzio kaj Indonezio gin
parolas denaske proksimr.une 2o milionoii tamen, la malajzia formo rre vere
identas kr.rn Ia indonezia ..o..
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r.erneJoJr.r ullu el IlLal LnlorilrLnIoJ clf.rf,.g lf,'e genefAle OnI- s'llpozasl lse iO
post iom J.a rimalgranda;tt J.ingvoj formortos, kaj §ajnas ke ankaü certaj
intelektuloj tiun tendencon akceptas favore aI I.a batraso kieJ. trntreciga
elemento. ?amen, ekstgrulo ne povaa ne havi la impreson ke Ia lport-ver-
dikton oni deeidas taü rriteriô3 de lenerala poJ.itika batalo: ôu, ekzem-
ple, la minanga lingvo (numero ] ere I'a tabeLo) parolata de ! milionoj da
homoj estas rtmalgrandarr? Cu la rnalajaj dialektoj, la iaela trl-ingua francart
de Ia trrta j-neularo, menciitaj sub 1a tabetnumeroj 4r 6, 7, B, 15 kaj 16,
knn proksimume t5 rnilionoj da paroJ.antoj, estas sufiÇe rtmalgrandaSrr por
esti kondanrnitaj al malapero? Tiu gama informinto ju§as ke àn InaànezIo
ne troveblas inier-regionaj strgâiteco3 pro lingvaj àotivoj, sed ke Ia
disputoj kaj problemoj estas kaüzitaj de transmigraclo de urru regiono aI
alia. §r, tio povas esti tro preclzaz Se anoj^de unu etno, ekzempJ.e ja-
vano aü sundano aü madtrrallo, grandnombre ektoQas inter alietnanoJ, ekzem-
p1e molukanoj aü Uugisanoj, Ia trgastigantojtt À,rferas malgrandigon Ae La
propra kultr.rr-tereno pro Ia trudado de pJ-i ttpresti§att lingvo (êu Ia baha-
sor êu Ia java aü a}ia trgrandatr). §upozeble kontraüstaro àt ta enradikigo
de la'bqtraso estas kossiderata nuntempe de Sutrarto kiel antaüe de Sukarno
kiel p.Êo kontraü Ia rrqrueeo de Ia indànezia Êtato --- fenomeno gat-konata
eL eiùopaj centriemaj âtato3t (2)
Àparta ero-en Ia l.ingva kalejdoskopo de Indonezj.o estas Ia ekzisto de
2.75ooooo ê&j, el kiuj preskaü la duono estag indoneziaj civitanoj,
kvarona raifiE-o estas civitanoj âu de Ia Respubl.iko êioi"l êu ae 1a Po-
pola Respublitg ôinio, kaj pli o1 mil.iono ne poeedas eivitanecono êi.s
1965 ekzistis êin-lingva3 l'ernejoj, Iaü nia menciita i.nforminto, pekin-
tend.encaj. Nr.rntempe Ia êinoj clisponas nek pri propraj lernejoj nek pri
ôintingoaj publieiloj. PJ.i oJ. triono de J-a êino3 ankorau uzas, prrvate,
eian einaa J-ingvon, durn la al.iaj 1aüOire transiris aJ- J.a respektiva re-
gioaa lingvo kaj al. I.a ba} aso.

La bahaso, kiel oficiala lingvo, estas la lerneja esprimiJ.o tra 1.a tuta
stator kvankam La infanoj hejme parolasr ên rauJ.taj kazoj, tre diferencan
lingvon. Durr La rrRadio de Ia RespubLiko ladoneziotr uzas la bahason, fe-
gionaj radiostacioj ankaü utiligas J.a respektivajn regionajn J.ingvoju,
tamen precipe por le§eraj progràmo3. La etnajn riogvojn onL trovàs ioÉ"ü
en la plej malalta nivelo. {e ].a administracio pubJ.ika. - Kie} ].a tabelo
evidentigas r nderra ezio egtas

].a ne- r]3G 10 o
e emple en

eniu].
^

ne instru.ata en
Lernejoj.) Unu el niaj informintoj cliris ke §enerale oni ke iom

MOLTJKAIU.(JJ SUEIPFIEMATCIJ
EI\I trIIJ FIEGiIVGIJ

Unuarigarde la molulca problemo estas simple unrr eI Ia multaj nesolvita-
3"j de IndonezLo same kiel- titrj de aliaj tiu-Êtata5 etnoj. Éea bald.aü
Ia penetranto komprenas ke La moJ.uka problemo estas p1tr-faceta, plur-
nivel.a, kaj ke §i havrs al-iajn dimensiojn oI tiuj de Sumatro kaj Celebo.
La Mol.ukoj (Morotajor' Hal.maheror ?ernato, Batjaoo, Obio, §ulo1 Ceramo,
Arnboao, Buruo kaj amaso da mal.pJ.i grandaj insuloj) ampleksas 74.5o5 kvkrn
(Nederlando: 4o.B4Ir tvkn). La nederlanda koloni-armeo apogis ein vaste
aur J,a krelpon de La moLtrkanoj, precipe ambonanoj r por bataLi. kontraü 1.
Strkarno-sistemo iater 1945 kaj 1,9119, pro kio La molukanoj prave timie
persekutadon sub suyerena Indouezio kaj proklamis en april.o L95o sian
;rRepublik Èla].uku Sêlatanrt, t.€o ].a Suoluàlukan Respubl1kon. La separi§o
malsukcesis kaj dekrrlloj da moltrkanoj, trêr soldatoj kaj ties familiojt
translokiâts a1 Uea,eçlanao. Tiu êi Stato cêrte ne imagis importi t,iel
probJ.emon kiu !"nos §ilr a.r- pl.uraj 5ardekgj. La intenéo estis integrigi
1a molukanojn en I.a nederlandan socion 3-aü Ia moto |tEgtu bonaj civitanoj
kaj êiuj problemoj estos solvi.tajtrr.
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I\IEtrIEtrILANEO
trIETFI'IJASi l\il;
En jr:nio L977 ETÏ'IISMO paro1is kun Elias
Rinsampessÿr }o-j.qqa antropologo de La.
universitato de Nijmegen kaj kunlaboranto
de rrGerakan Pattimur?ttr t.€o ttPattimrrra-
I'{ovadotl('5). Li naskiËi" en Timoro, ,sed
1iaj gepatroj estas aütentikaj rno-lukanoj
de Cerâmo réqpektive Ambonô. (Cetereir IBüI;
taj moJ.trkanoj vivas dise tra tuta Indo-
,.ràio. ) Li vènis 2- jara a1 Nederlando. Jen
partoj eJ. J.a intérvjuo en resürna traduko:

ËINISIIO: KieI la nroLukanoj vivantaj en Ne-
derlando imagas du aferojn: sian estonton
en tiu êi tanao aa3 la realigon de sende-
penda mol.uka respull.iltg? 

,

RINSAI,IPES§TI :1,6 rplejmulto de Ia 55.aoo
mol-trkansj dè I{ederlatrdo "deziri re,iri aI.
3.a Molukoj. Parto de 13 ,iuaai moltrkano j ;
al kiuj',.allaftenas,ankaü.Eir cel.as esti
aütentika.ero ,de la.nederlanda sociol t.êr
integri§i konservante sian etnan,id,entecon.
La al.iaj Apenaü travas poJ.itikan programon
kaj p"u"t.ü. ekskluzive propaganclas sian
sloganon ltKontraü Ia subpremado de J.a I"Io-
hr}<o j ! il. lüi- 1 rya1e ? - Fe . 

voJ.q§' enrôiksigi en
la aierojn de"tiuj,'l3fq; vivaiçtaj en.I-a
I'!o1uko j
ETNISMO: Kie vivas Ia neder1.andaj molukanoj!

E1ias ltinsampessy tium J.a
intervjuo en sia logejo.

I1INSÂpIPESST:. En malgranclaj kvartaloj de J-a pJ.ej diversaj urboj tra. la
tuta'].aarjlo; sed precipe en Ia.provj-aco Drento, ekzemp].e en Àssen kai Hoo-
geyeezr, sect aaka& en Almelor'Nijmesear ÈIaastricht kaj a.1ialoke. La neder-
iandano.i .fakte volis tute disigi ilin pqr p1i fac j-J.e integrigi ilin en Ia
êi-iàr,a[ soèion. Sed ni voJ.is resti l-aüeb1e grairdnombre kune. Tielr l*
nurla situâcio,'êgtas iuigenc.a komprorlisoo ', :

ETNISI*IO: ôo;Ia molukanoj- travas proprajn lernejojn?
RINSÀI"IPESSY: Ne. Same nia malaja lingvo ludas nenian rolon en la lernejoj!
Niaj. ,infano.1 nek stucias sian denaskên lingvon nek lern"g P"T êi. -Eî -iIi.
nenion ekseias pri }a historio kaj kulturo de siaj antaüuloj, sed lerrras :

perfgküe, la nedè1landan histoïion -ka; eüiopajn J-ingvojn. ?iel korapreneblas
ia 'molu1qa Xontiaüstarado aI' Ia netierlanda ecltrksisteno ' kiu permesas al la
in1qnoj o. ,"r..iË;i;ëi-r;;";i";ài-à*-r."itro., evoluon, sed-malebligas êi
tion .aI ni moLukanoj. : :

DTNISMOI-Kiel- 'Ia molukanoj <1e rïederlando estas organizitaj?
RINSAI;IP-Ë§SÿI 

"IJpuQvlce rsonci-en<Ias la^pJ-ej granda orgaaizo rtBadan Persatuantr,
t.êo irgylrlec-Mo:rador-r, kiln gvidas inQeniero Flanusalnar' prezidento de la Su<l-
Mo1qka Hespuh,iiÉo: t1iqÀ jsulara,brqnêo estag trP-emuda Masjarakatrrl t.€.
nlibereca Sud-Mo1ukà'Jirnu]-arotr. La duar Bê tiel granda organizo estas Ia
rrGeneralH gub gvido de itgeneralot|I .J. Tama EIa kiu same -subtenag la'ideon
de la Sucl-ilioluÈa Respubliko. Krome eka:i-stas rtGerakan Pattimuratlr^ki.u estag
nomebla rprogresernatt, d.urn I.a a1iaj ', grupoj estas dekstrernaj. Tiu êi lasta
organizor-reiative malgrancla kaj precipe gvidata de studentojr laboras
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§eneral.e favore aI J.a forigo de subpremado e4 Indonezi.o kaj kongekvence
kr:nlaboras kun aliaj rezisio-rnovadoJ en tiu Êtato. Krorne ni pledas por
la konservo de Ia etna identeco de La moltrkanoj en Nederlando.

(Oun la du-trora interparolado §Lias Rinsampessy informis pri aro da de-
tal-oj de^Ia etna situacio en Indonezio kaj en Nederlando. Ne eblas âiott
raporti êi tie. )

§n Nod.erlando <lepost L975 jur,raj molukanoj ripete efektivigir teror-ata-
kojn koatraü trajnoj, lernejo, 1g indonezia konsulejo en Amsterdamo kaj
- komence de *ario igZS - kontraü fa provinea administraçio en Agsen.
Plgraj homoj mortis, 

- 
ê, pro J.a pafad.o de Ia molukanoj, Êo drrr$ la l.iberi-

go fare de nederl.andaj po3.icistoj kaj soldatoj. La celo de !i*i atencoj
estis minac-i.llstigi ].a nederlandan registaron interveai êe Ia indonezia
registaro favore al- sendependiÊo de Ia Mol.ukoj. La molrrkaj ekstremistoj
akuzas La neclerlandajn politikistojn pro perfido en t95o, kian La iama
koLoni-sinjoro ae investis sufiôan energion por defendi La ius fonditan
Sud-Mol-ukan fl.e spublikon.

2.

L

T<(f IV K L'[J trl E
1. I(iom ajn iateresa estas I-a eksperimento de tra bahaso kaj Ii"T afn uti-

la estas kormma J.ingvo, la indonezia ekzempl.o substrekag la dangeregon
de lingva kaj kuLtura imperii.srno kiel unu eJ. Ia instrunentoj de !en-
trisrna re§i-mo. ta bahaso porrus esti tre pozitiva faktoro por Ia Sene-
rala evoluo de Intlonezio, §e §i re. konduËus aI malrespektâ<to kontraü
Ia Itrna.lgrandajtt kaj aliaj etnoj de ].a insuLâror Evidente oni neniou
fariis por protekti kaj progresigi tiujn etno-liagvojno
I{eder}an6o neglektas tute konscie Ia etnan personecon de La molrrkanoj
kiuj, aü kies antaüuloj, estis soldatoj k'ai oficistoi de tiu iitato. Ne

estàs akcepteble ke tiu socio kiu prezentas sin kutime tiel liberal'a
detruas la iqlentecon de 1a mo].uk*trà3, dum tiu socio, malgraü hezitoj ,

agnoskas la etnan identeeon de I.a frisoj. Estas komplete prave postu-
1i vastajn ebJ-ecojn por praktiki - ankaü en la publikaj lernejoj Ia
mol.ukaja l-ingvon kaj kultllrolle
La moltrkaj teroristoj certe plimalfavorigas La situacion de sia popo-
Ieto anstàtaü atingi siajn celojn. Estas nuntempe absolute utopig pos-
tuli ned"erlandan interveno4 ôe Ia indonezia di.ktatoror ear tiu ci r'ao-

*o"-ti.n paÊon tu3 enmiksi§o en la internaja aferojn cle Indonezio (io
perfekte i"rrritÀ-à"-"î*"f"j m"a.Iojt): La ÉoLa vojà al ia kulttra aü-
tonomeco de la nederlanaà3 mol.ulsanoj Sajnas esti tirr de Paca influaclo
aL l-a nederlandaj civitaaoj --- vojo postulanta multan pacieacon'

EiserEiseii
(f) Citita el rrSone sociolinguistie problems of Indone§iaü de Amraa Ha1im

ka.i A Latief , diskutkontribuajo mrrltobligita, Singapuro' L975r p: 29.
(Z) La bedaürindajo estas, e} nia vidpunkto, ke ne nur centrismaj regimoj

ged sam-ÿerÿe espêrantistoj tiel rigardas 1a aferonl §imile kiel- f-ino
Gastôa antaü kelËaj jaroj iirnre dgfendis Ia supemegadon de la kasti-
lia lingvo kontraü-fà kaial-una, eüskera kaj galega lingvoj sub La vid-
prrnkto àe Ia unlleco de I.a nacio, tiel a.kaü esperantisto eI Indonez|o
iespondis cirkuleron per La informo ke tiEn nia lando ne estas etnaj
grupoj kaj nia registaro deklaras, ke ankaü ne ekzistas minoritatoj.
Kion ni hàvas, esÈ.s triboj k*j tiuj â:. triboj formas la nacion. Do,
ne estas etnaj orgaaizaS"S.n ôu Esperanto vere pliakrisag Ia vidon?

(5) Pattimura estis nof.uka reziEt-Iilovadano.

t,ti.t|}l*l+tf
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FTENATcl KOFISETI KIJtrltrIOJ r
SILEIVTO ES TAS KOI\ Si E I\.I TO

l(urdoj estas tipa, tre tipa ekzemplo cle etrra raal-plimu1to. I1i vivas e11
'Iurl*io, Sirio, Irako kaj Irario. lrn êiu eI tiuj ôi J-an«toj ili estas sub-
premataj kaj senigataj je êiu3 rajtoj. Sufiêas posedo cte tibro, disko aü
bulteno en la kurd.a lingvo por..i§i ma1liberuJ.o on êiu3 supre menciitaj
lancloj, kies registaroj ankoraü nc kompetentas pri Ia fajna j, Sajne d,emo-
krataj metocloj n kiujn ap1ikas okcictent-eüropaj registaro j ai sial ma1p1i-
multoj. En tiuj 1-ancloj oni simple malpermesas ktrciêcorto !'ino.
AJ.ifJ.anke pro 1a nunaj in-
ternaciaj ehvilibroj NENIU
helpas ec nur morale
Isurdo jn:
Usono kaj âi"j okciclent-
eüropaj J-akeoj amindunras
kun pet,rolhavantoj kaj kun
Ia irana imperiestro. Tur-
kio, cetere, êi.* estis
unu eI 1a holonoj cle I{ATO.

Sovetunion kies malgranda
kr:,rda komunr.rnro estas kom-
pare bonfarta, lcun propraj
J.ernejoj, jurnaloj ktp.,
ludâs siail alianc-ludon
kun Irako kaj Sirio kaj^do
havas nenir.rn intereson ge-
ni tiujn rlgistaroq:. I(o-
rnunLstoJr cu "ellraJ"r ctl
ortodoksaj, sekvas .....
ôioio *u* ".rê.. a].j.anca-
nojn en tiu regiono kaj 

^flegas bonajn^rilatojn eC
kun ].a irana saho.
La kurdoj, en la rrünâ ffio-
mento, povas kalkuli ntrr
sur propraj fortoj.
Ânkaü pro tio, por spitJ.
].a silent-konsenton de la
fortuJ.oj, indas apogi la
kurdan lrrkton.

Legantoj, kiuj deziras ri-
cevi pJ.iajn informojn pri
la krrrda problemo, turrru
sin a1 Ia redakcio clc
EITiIISMO.
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'o l,L\/ol<o AL LA
INTEtrINIAGIA PTJEILI}<O
Okaze de Ia 1o-a datreveno de la fondo de Ia itala sekcio de 1a Asocio
de Kurdaj Stud.entoj en Eüropo, Ia rnembroj kunvenintaj en tsolonjo (Italio)
konfirmis sian decidon publike rnaJ.kasi aJ. Ia publiko la dangeran staton
de sia popolo, kiu estas disigita, subpremata kaj senigata de cia libere-
co fare de la .!1g1§g, !IS, iraka kai g**B regimoj , kiuj celas dispertli-
gi ties membrojn kaj nuligi ties naciajn ecojn kaj ties ekzis'Lon.
La krrda popolo ne rezignos substreki sian ekziston kiel kvaran faktoron
en la maSrekaj lancloj (f) kune kr:n J.a popoloj turka, araba kaj irana (Z).
Gi ne reai-gnos sian deziron pace vivi en reciproka agnosko de rajtoj je
libereco, egaleco kaj demokrateco.
i{i, kurdaj studentoj, pro devo ri}ate nian popolon petas politikajn for-
to jn Xu:ragi kr.rn ni por nralk.Êi- t"3 por bremsi 1a politikon de arabigo ( en
Irako kaj Sirio) efektivigatan en suda t(r:rdio ka{ 1a poJ.itikon cle turkigo
efektivigatan en la turk-regata Kurd.io. Ni malkaiias krorne Ia poJ.itikon de
diskriminacio kaj de amas translokigo efektivigatan en orienta Kurclio
fare de Irano kaj lrako.

oni plibonigu-Ia koncliê9il de kr.rrdajNI PETASke rifu§into3 en Ira-
frertezo.

](.e orrt- prapon1gu-.14 l§orr(rrcoJn Cte §.urclaJ
no kiuj vivas taü ta hazarcloj cle la Êaha

N I P E I ê S helpagadojn favore aJ" sencioruuloj en turkia Kurdi-o kiuj vi-
vas tie]. ek cle 1a terura tertremo d.e 1,976 kaüzinta 7.ooo
mortojn.

t{I PETAS liberigon de aktivuJ.oj kiuj estas en 1a maJ.libereioi de
tiuj re§imoj subpremantaj Kurclion. Ni emfazas ke niaj ka-
maradoj havas neniun kulpon krom Ia volo pri libero por
1a kurda popolo.

NÏ IIIALKA S A §' ankaü pere de J.a sekvantaj pruvoj, J.a poJ.itikajn
mortigojn, J-a ekzekutojn kaj êiu3., agrèsojn kon-

traü n5-a popolo kal gontraü tiuj kiuj informas prj- ties
sittracio ânÉaü eksigrlande (ekzemple: pasintan jaron oni
atencis liontraü I. §. Vanly en Lozano, §visio).

1)

2)

,'t

4)

5')

IRÂKÀ I(URDIO
Arabigço estas efektivislta per enlo§igo cle triboj j popolaj amasoj
arabaj en Ia provincoj Iiangino' Ki-rkuko kaj^Sinjâro.
Kurctoj estas al.i-Io§igitaj ekster..siaj viJ.agoj cele aI 1a efektivigo
cle J.a projekto d.e traraba zonorr Iaü ta irak-turka kaj irak-irana land-
limoj; tiu zoruo estas proksimume 2o km larga. Ovidentas 1a ceJ.o dis-
igi J.a irakan kurclo-komunumon ae §ia3 fratoj en la al-iaj landoj.
Ktrdaj farniJ.ioj estas perforte devigataj Iogi êil ârrnê-kontrolataj ten-
daroj, kie forestas êia tiUereco kaj kie oni malpermesas Ia traclician
kurdan soc i-strrrkturon.
Êkzistas registara pJ-ano por elmigrigi unu milionon da kurdoi aJ. la
suda parto de Ia lando.
La registara armeo masal<ris kurctojn malgraü 1a tieJ. nomata paca peri-
odo en Ia lando. Ëkzemp1ocele ni mencias la tragedion de Saristeno'
kie irakaj soJ.datoj morti.gis aü vundis sen kialoj §o homojn, inter
kiuj estis pluraj knaboj. (En J.a ori.ginalo sekvas listo de 11 perso-
rroj inter 4 ta3 65^jaroj, . el kiuj 4 estis clommastrinoj, 2 kamparanoj
kaj 1 religia vilagestro. )

Jcn keJ.kaj ekzemploj pri persekutoj kaüzitaj de sinrplaj suspektoi pri
simpatio a1 J-a reyolucio de majo L9762
a) iluse3n Âbd-a1-Êual'eg e). Amaàija - kondanmita aI 1o jaroj cle malli-

bereco;

6)



b)

c)

Fiohanred ttaii Horura -
en malliberejo cle
t9l6;
Hosar }-'iohamed Sadik -
en malliberejo de
Lg7 6;
6Z kurdoj estis âr€s-
titaj ntrr en Ia Pro-
vinco Dahuk;
1o kurdoi estis âr€s-
titaj per preteksto
pri atenco kontrerü la
trrbestro de Sulejma-
niol 

^ v ten Ia êirkaüa3oj cle
tlelbaja, konrence de
aügusto 19?7, regis-
taraj arnreanoj ârcs-
tis proksimume 5oo
kurcio,in, e} kiuj 16
estis poste mr:rditaj.
Tion oni scias car
familianoj ricevis la
16 kaclavrojn. Oni ne-
nion scias Pri Ia c€-

- --::::: -:::::::li :- ---- -'-*
La êi-po§r, foto, rrpnr.ntitatr eJ. rtl(oerdistan Informatictr, L975/9, k*j dis-
ponigita rckte de J.a j-raka presatenlejo II.IA, riokuraentas la humiligon de
irapiiulacintaj kurciaj soldatoj antaü J.a irak-registaraj, e* rnarto 1975.
I.a kurdoj rrprrrwas sian lojal.econrr per elmontro de f,oto-afiBoj cle la iraka
Statcstro generalo AJ.-Bakr kaj de aJ.ia iralta poJ.i.tikisto.

IÆ'-êtnÊ*mre
SIiTIÀ IiURDIO
Ànkaü en Sirio Ia situacio de J.a kurda popolo estas cirameca.

1) Ekzistas neniu etna rajto (pri lingvo, lernejoj, iurnaJ-oj, rcvuoj,
Iiirro j ) .

2, Oni J.rrlitas por hal-tigi, klj eble nuligi, la fanran planon prirraraba
zotr.ott en J.a regiono de Al§azira. ?emas pri zono longa je i/o hm kaj
1ar§a je 2o krn Iaü J.a siri-tr.rrka landlimo.

5\ loo.ooo kr.rrdoj cstis senj-gitaj je civitaneco }<aj eL:rigrigitaj cie siaj
vila§oj ek cie 1962. ^ ^4) Nun Ia-registaro estas âan§arrta Ia nomojn clc kurd.aj vila§oj (en Ia
<listrikto Àfrin) en arabajn nornojn. Ëkzemple:
kr:rda nomo araba norâo lcurda rrorno araba rlomo

Iiortkc ÂI-hufrat-r Sewya Al-yatirnah
_ Dargre Da-al-kabir Tu-rn<le A}-zarif ah

A].i-kara Al-al-atraÊ I''lattina Al-doha
(En 1a originalo sekvas 6 pliaj }iazo j. )

il Kurctaj aktivuJ.oj ankoraü estas en siriaj ma1J-iberejoj «iepost aügusto
1975 selï proceso.^I(ellcaj el i1i estas: Daham $liror^Nazir Samsedin, Iia-
nan Agiri, Àtrin 3*Ê Gotin, Àbctala lrIla ALi, âaIcc liaêaiÊi, I,iohamed Lagi.

IRANA KURDIO

11

okupas lrano estas regiono postrestinta kaj eko-
o1 aliaj regionoj, estas suburetita aI polica kerj

c)

cl)

e)

l

Tiu parto de K.urdio kitur
nornie lcaj socie. Gi, pli
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^ ôi.j enlo§antoj estas submetitaj aI granclskala kontrolo enarmea reg].Elo.

êiu3 Isampoj, tiel. ke iJ.i estas clevigitaj asimi1iêi-aü izoJ.i§i.
1) Dkzistas neniu etna rajto por la kurcia popolo. La kurcla linsvo- estas

ma].permcsita.
2)ffi-aeirakajkrrrdajriru§into3estastragec1ia.I1iestis

proksirnume dr.rona miliono. BI tiu nombro la duono estis redonita aJ.
.}.a bagctada re§imo. Inter tiuj redonitaj en januaro Lg76 keJ.kaj estas
en iralcaj malliberejoj kaj aten<las ckzekuton. IJ.i est.as: Sifrar SeÊ
Ntrri, Omar Saici Basmala, Arsalan Babizr AJ-i llira, Aüat ÀbclaJ.aziz, ôa-
afar Âbdalüahab.

ÿ La restintaj rifu§iato3 lo§as disc en sud,a Irano.
4) À1 iJ.i onJ. ne apJ"ihas ia statuson de rifu§intoj kaj J.a rilatajn-rajtojn.
5) I-ie eblas kontakti krur ili nok por iliaj parencoj, nek por Ia nu§a Kruco,

nek por^la Supera l(omisariato pri llifu§into j de Unui§iTt*{ Nacio j.
6) La rifu§iutoj estas clewigitaj informi J.a instancojn prr cLu rLcevita

letero lcaj estas malpermesite aI ili kontakti eksterlandanojn.

TURKIA KURDIO
De tempo a.I. tempo }a faSisma kaj reakcia ru§i*o cle Ankaro dekretas sie!-
staton en kr.trdaj provingoj, forrazas viJ-a§ojn, terorumas per arestojr tor-
tr:roj kaj ,nurdoj kontraü nia popolo. êio êi celas bremsi kaj bati J.a kres-
kantan progreseman kr:rdan movadon.
lanen, kiam okazas teqtremoj, Ia ttrka registaro abrupte malhavas homojn
haj rimedojn sendendajn al la kurdaj re§ionoj, malgraü J'a amasaj ekster-
land.aj helpoj (kiuj malaperas survoje). Oni lasas homojn morti sub dom-
ruinoj, oni lasas postvivintojn senhelpaj en J.a terr.rra vintra klimato, kiu
atingas malvarmon de 2o gradoj sub nuJ.o. Tamen oni^pluarestas.
22 tr-rrkiaj kurdoj estis kondamnitaj je punoj de 7 gis t5 jaroj de mal.J.ibe-
reco surbaze de La artikoJ.oj t4f ta; t4Z tte la ttrrka konstitucio pro ilklo-
podojcletrui1atr:rkarrnaciansento[@l'.(sekvas,en1aori-
ginal.o, J.a listo de La 22 nonoj.)

============

Per J.a malmultaj menciitaj ekzemploj klaras l.a situacio de nia popolo. En
aliaj historiaj periodoj cio ci estus nomata GEN_OCil)O. Ni opinias ke ês-
tas senutile memorigi ke malpermeso de lirrgvo kaj evoluo de difinita ku1-
ttrro, aresto j kaj r.rtrrdoj de homo j pro nura aparteno al dif inita etna gru-
por estas jam sufiêa kialo clo Ia l<rino ,le @.
AI tio ôi oni devas aldoni la <iiserigon de J.a origina teritorio de nia
popolo inter lcwar malsarnaj lancloj, Ia sisteman planon pri deportado kaj
diserigo, J-a malperrneson de êia kontrolo fare de internaciaj instancoj,
Ia ekonomian diskriminacion, Ia kapton de êiu okazo por teroruni.
Ja eüropanoj devus scii ke tio sufiôas kaj .ê troas. Pasinte ili havis
okazon sperti similajn sj-tuaciojn pro re§inoj, kiuj vivas en .Ia popola
rnemoro nur malbêno-cele. La geografia malproksimeco ne estu preteksto.
Ni , Ia KIIRDA POPOLOT 

. 
nef as

organlzaJoJ por Ke cau J.evu

â"ooto, 3o.11..1977

heJ.pon de êio3 J.iberaj homoj kaj ae êiu3 iJ.iaj
sian vocon krrne kr:n ni.

Asocio rle i(urdaj Stutlentoj en Büropo

Itala sekcio

(f) La tradulcinto de ta êi-supra ciokumento, Roaato Korseti, sugestas la
terminou rrma§rekaj J-anclojtt por anstataüigi 3.a lcutiman 'tmez-orientaj
landojtt. rrMa3rektr estas Ia araba vortor per kiu J.a koncernata regio-
no estas nomata. Fakte, trmez-orientort estas tipe eürop-ssntrisma no-
cio kaj certe en internacia pensmaniero senrajta.

(Z'l ?ie, tamenr rê nur gravas turkoj, araboj, irananoj kaj kurdojr sed
sanne jud,oj, armenoj, novarameoj kaj trsud-kaükazajtt etnojl

**rl**:t
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INTEFIVJIJO KUN
trIItrIK

WILLKOMMEI\I
Jam dura pluraj jaroj aperas en Ia pagoj de tiu ci
infonnilo artikoloj de du specialistoj pri, respel:-
tive, norcla kaj sudorienta Èüropo. I1i prezentis
kaj certe prezentos tiom cla interesa materialo ke
miaopinie necesas kaj utilas }<onatigi al J.a legan-
to j iom da persona fono cie tiuj kunlaboranto j. Jen
vj. lcgu intervjueton kun la trnordulorr tlc nia reclali-
cio, kaj en sekvanta numero mi prezentos aI vj- la
balkanistor:.. ujm

III'NISI'IO: De kiam vi oltupi§as pri rainoritataj problenroj? Kiel vi eklcon-
taktis tiu.n ci problemaron?

DIIIK t{ILLKO}li.iËi{ (Otl) :^l-linolitataj_problernoj rnin ektu3is jam en juna§o,
car mi nasiri§is ,/ên 1%27 sur Ia insulo 5y1t en la plej nord.a
parto de 1a germana federaciarra lando Schleswig-Holstein. Èn
mia regiono vivis tri popol-grupo j, êir., kun sia propra lingvo,
I<une ka j unu apud 1a aJ-iaj. I,li memoras ke kel.kaj kamaraelo j for-
lasj"s mian lernejan klason por iri en la novekonstruitan danan
lernejon kaj lcclkaj el miaj leraejaj kamaradoj partopr*rriîffi-
son por r1e forgesi sian frisan lingvon. I'Ii memoras ankaü 3.a
postmititajn onclojn, ti.rJr.-tr zis nova ekflarno de la J.uJ'to in-
ter claneco kaj gerrrarleco en mia lancloparto. La oncloj gtati$is
kaj Ia dekJ.ar'oj de la dana kaj la fcderaci-genilana statoj cn
Ia jaro 1955 donis esperoplenan elrigardon al J.a estonteco. La
konfl.ikto inter 1a pli grandal nacioj okupis la rnensojn tiom
ke 1a malgranda frisa grupo ec ne pensis pri propra starpunhto.

DTIIISMO: ôr. vi koncentris, lir.rigis vj.rr al tiuj du etnoj, clanoj kaj fri-
soj ?

DIru( lCll,Ltiollitlllll: Preeipc^tiuj du minori-tatoj estis en mia vido, kaj korn-
prencble aldonigis J.a germarta minoritato en apuda Uanio. Pro
mia studado cie norciaj, skanciiuaviatj lingvoj aldonigis tute na-
tr:re J.a minoritatoj.-en tiuj landoj. Sed mia interesigo pri Ia
problci:raro ankaü kaüzis lçc mi ctirektis mian atenton êi.r., l<ic
oni renkontas ti-ujn problenojn, kaj ne multaj partoj de 1a mon-
do estas liberaj jc il-i!

ETI{ISMO: ôu vi spertis la vivkontiiâojn de etnaj urinoritatoj, kronr Ia nren-
cii-taj, surloke? Cu vi vizitis iujn problem-regionojn?

DIRK WILLKOMI"IIiN: La spertojn, kj-ujn mi ja hawas cie rria irejrna rcgionor mi
provis kornpletigi per Ia vizj.tado cic aliaj regionoj cn hiuj vj--
vas urinoritatoj r per interparolatlo j kun la horno j kaj eklionado
cle iliaj starpurrktoj kaj cirkonstarrcoj. I"ii vizitis J.a diversaJrl
lanclojn en norcla ilüropo kaj tie koniahtis 1a ninoritatajn popo-
lojn, sed mi vizitis ankaü a1i-ajn rcgionojn kiel lleJ.gionr AIza-
conr Katalunio:r, otcciclentan FrisLand,on karj virlis ankaü Norclafri-
kon d.uru Ia ko1onia tenrço, same Ângolon. I(rome mi partoprcnis erl
kongresoj kaj renkontigoj pri regionaj }<aj minoritataj proble-
moj, faris prelegojn lcaj estris laborgrupojn.

ETtiISl'lO: Dirk, vi doktoriâis en februaro t9?7. Pri kiu temo vi laboris
kaj âu via j-nteràsi§o pri etnaj rrinoritatoj estas harntoniigebla
kun viaj stucloj, kr:n via profesio?
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DIRK WILLKOMMEN: Apud mia studado mi kunlaboris en projekto pri soc.i-

empiria esploro de Ia germana minorj-tato én llanJ.ando; en kies -:

kadro mi prilaboris Ia parton de komunikado . . . : : , ,. ,:,- ,,
ETNISMO t, La rezulto jn vj. publikigis en . . . ':'

DIRK UILLKOI.II|IEN: Jes ja, mi verkis, germanlingwe, eseon pri la lPozicio
de Ia koruunikaclo inter Ia membroj de J.a Unui§o d.e Germanaj
Noraâlesvigianoj" .(.t). - Ivli ankaü praktiki" Ëi"t instruisto
en lernejo de tiu ôi minoritato. Kaj mia doktoriga d.isertâcio'
prezentita êe J.a trNorcla Institutott cle Ia utriversitato de Kiet
priskribas 1a fonologion d.e }a dana dialekto parolata en pâr-
to de mia trejmregiooà. êi estis §is tiam ankoraü ne science
priskribita. Iulia rrdoktoriga patroil, do tiu prof esoro kiun gvi-
dis, akompanis min cn Ia esploroj kaj verkado, estis d-ro Hof-
mann, kiu estras la [Frigan Yortaro-Institutontr êe Ia univer-
sitato de Kie1. Li multe helpis ke la frisa lingvo tari§is
:t**:^T.j lkzamenfako en KieI kaj ke J.a trYortarà-Institutott
san§i§is, jus nun, en normalan trFrisan Institutonfi kun propra
katedrulo.

en 1a ilAsocio Internaci-a por }a
kaj Kulturoj" kaj vi kontribu-

krome en iuj tiukampaj asocioj,

ETNISI,IO: Jam de kellcaj jaroj vi membras
Defendo de 1a Ftingcataj Lingvoj
adas a]- ETNISI.IO. Cu vi aktivas
rewuoj ?

DIRK hIILLKOI.tbËhI; Jes, mi estas membro de }a trNorclfrisa Institutott(2),
kaj mi kontribuas aI diversaj gazetoj. '

IùTUISIIO: Kiaj vi 3u[as Ia eblecojn cle A.I.D.!!.L.K.?
DIRK WILLKOI,û.IIiN: La efik-eblecojn de tiu organizo ktrn Ia longega ma].].on-

gigo mi viclas en kolektado de unuopuloj laborantaj en la kampo
de nainoritatoj , krome en kturord.igaâo dé J.a laboro por §ia celo,
en perado de i-nformo j kaj material.oj, en atentigado de J.a pub-
J.iko per paroto kaj skribor per interveno ê. oficiaJ.aj instan-
coj, per argumentado kaj klerigado.

ETNISMO: Dum keJ.kaj jaroj jaar oni konstatas ondon d.e simpatio por rnino-
ritatoj, aperas multaj cliskoj h"j libroj, artikoloj pri respek-
tive.en tiaj lingwoj, oni arangas kongresojn, seminarigj*. Cu
^. ,cio ci estas simple nova, ni cliru: intelektu1a modo, au cu vere
^ ^.sangi§as Ia publika konscio en J.a direkto a1 etne cleterminita
regionismo?

DIRI{ lrrILLhOhMpN: La regionismo, aü etnisrno, kiu senti§as tra ].a tuta mon-
do, Êajnas al- mi eJ-fJ-uo de diversaj fontoj. Ùnu" Gi estas Ia
.Lasta parto de }a popola emancipi§o-mova<lo post la feücla epoko,
kiu lcuntenis diversajn popolojn sub persona regado, kaj de 1a
re1igiaj imperioj de J.a mezepoko /Eür2p9.7. La personaü kaj re-
J.igian imperiismon selivis Ia emancipigo de la pJ.i grandlj popo-
J.oj, kiuj siaflanke kreis popolan, nacian imperiisrtrorlo Gi sam-
tempe koioniigis interne 1à rualgrandajn popolo3rr kaj aairrigis
Ia koloniigaclon cle ekstereirropaj popoloj . La malforti§o de Ia
naciismo kaj cle J.a eüropaj irirperiismaj 3tato3 ebligis liberigon
de J.a eksteraj kolonioj (fiu3 siaflanke .....) fca3 iom poste
ankaü Ia emancipan novaclon cle Ia internaj iaalpJ.i fortaj etnoj,
lciuj antaüc estis suU:-§inta; aI la forto kaj iascino d; fa pii
grandaj popoloj. AJ.clonigas kieJ. dua fonto la ciarüa'bezono cle Ia
homoj pri hejmscnto, J.a sento aparteni aI supemigarclebla hora-
grupo kaj sentebla he jrnregiono, sento cle kono kaj kontalcto en
iegiono de ebl-a persona interkonrunikaclo - korpe, senter pense.

ETNISMO, ê.. vi vidas en iu ideologio, de komunismo tra liberalisnro êit
konservativismo, pref eron por centrismo, r.rnuflanke, 'aü regio-
nismaj, etnismaj solvo j, aliafJ.arrke? (oaürigo ** p*$o 16)
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ôu oni nomu tir:n skizon intel.ektula ludo aü pragmatisnüa projekto? 1'{i ne
arogas al ni la rajton tion decidi. Tamenr sê oni faras tian mapeton el
etnisma vielpunktc, oni almenaü rlg neglektu s-erion da etnismaj faktoi:
Feroanoj ne emas ali§i aI Islandol makedonoj insistas pri sia aparteco;
sude de Ia provinco de Bozen/Balzarto tute ne vivas rornanCoj; en 'Irakio
kaj Cipro ja ekzistas ttrrkoji en Sardio nombreblas, en Àlgero' proksi-
mume 2o.ooo katalunojl la luksenrbr.rrgianoj certe ne sentas ein germanoj;
Berlinanoj nek estas nek gentas sin nederlandanoj I en ftalio forgesigas
kroatoj, pi.emontanoj, albanoj , greko j ... . . Estas iorn beclaürinAe ke la
etnisrno estas tiel misprezentata fare de homoj konantaj la legitimajn
postulojn de la etnoj.

o
EgYPte Le côrrê
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(laüri.go tle pa§o 14)
DIRX, trlIIlJ(OlI!1EN: laü fa spertoj de J-a monda histo ' ^ ' '

teadencas ar. imperiismo. roleremo esras ilit"iilir.;::"*:ï:i"
ekster Ia ideologioj. Generale, marcentriga demokratio, t.@.
federalisrro, sajnas esti la plej bona grrrnclo por bona farto
de ra etnoj. Je kiel aLta grado }a minoritatoj anltoraü estas
lgdpilko de la rtnaciaj interesojtr cte poporoj formantaj Staton
aü gvidantaj êir, monlras ke ti;j etuà3-minàritatoj §àneratevivas prej bone kiuj travas ra apogon cle sametna Stato ne mal-
amika al Ia stato en kiu wivas ]-a minoritato.

ETI.IISMO: Kia estas J-a situacio de la minoritatoj on Ferleracia Respubli-
ko Gertuanio? Kio estas farelda cere ar konEervatlo kaj, pii gr.-
ÿêr antaüenigo tle la platdiêa, J-a d.ana, J.a frisa?

DIRI( WILTKOI'11'IIi}'I: Konsekvence de mia lasta cliro, J.a «lana minoritato ha-
vas la AIei borran pozicion eI J.a minoritatoj en fe«Ieracia Ger-
manio. Gi*i bazaj postuloj estas plenumitaj; mankas nur plenu-
mo de margonaj kaj eventuaraj aktuarqj postuloj. La stato de
ra frisej ver3ajne marrapide pliboni!às, kio grandparte depen-

fi"::,*:"":gï:#;:'î:"n3l,lî"'ià*ïi îïï;uT*': "î::;ï."s::;;" -râr laïrkonscie la p*"j-malbona. Postulenda estas laîrregiona
al-tigo de Ia presti§o- kaj uzo-stato de J.a koncernej lingvoj,
instruado de kaj per la minoritataj lingvoj - arÈaü aJ- I.a tr616-
joritatotr, uzebleco de la minoritataj lingvoj êie âe oficiaraj
instancoj, subteno per sciencaj institutoj kaj financa srrbte-
no aI minoritataj aktivecoj, precipe en eldonaclo cte libroj kaj
instrumateriaJ.oj.

ETNISMO: Djrk, vi ne menciis la polojn en J.a Rura regiono. Kio pri i1i?
DIRK kIILIJ(0I"IIIEI'I: A1 mi la problemaro de Ia poloj ne estas profunde ko-

' iîlî' **f li, ": i::r;"ï'n;ï"il' *ii*li,lî 1"'r: : :"iii i;", .ïîif *' -
nuna stato estas kontentiga, sed... ôu tio eb}e nur signifas
ke oni ne pJ'u §enas ilin? - AJ.ia tre aktuala, tre urÊa t"ro
estas Ia problemâro de fremrlJ.anclaj laboristoj en FRG.

ËTI{ISMO: Por fj.ni I Kiun starpunkton vi havas §eneral.e pri paro}anto j de
dial"ektoj, ekzempJ.e en Germanio?

DIITK hIILLÏçOl'tMENi Dialekto estasrJ.aü mia opinio, afero de g9Àg komtrni-
kado. Gi donas aI la^lingvo hejurecan, lokj-gebJ.an kol-oron. Per
sia regiona specifo gi donas precipe ma3.raciajn, rrfusllr-pro}<-
simajn valorojn, sed ankaü precipe regionajn esprirneblojr-., kiuj
ofte mankas en oficia1a supemegiona lingvo. Oni ne hontu rrzi
ĝin por regionaj celoj, sed mi pridubas ke oficiala skribo kaj
oficiaJ-a statuso estas dezirintlaj. Pro fokusado aJ- propraj apar-
tecoj oni ne forgesu J"a komunajn valorojn kaj fortojn!

Notoj: ( f ) La eseo de DlrI rrZutr Stellr:ng d.er l(onrmrrnikation bei den t"lit-
gliedern des Bundes Deutscher Nordselrleswigertr aperis err:
Kai Detlev Sievers I Beitrâge zr:r Frage cler ethnischen lden-
tif ikation des Burrdes Deutscher Hordschleswigerrr, Akademio
Sanke].mark, tg75t p. L53 - t56.

(2) trNordfriisk Instituutrr (Ostergtr. 63, D-2,257 Êredsteclt,/
Brâist) estas privata institucio okupi§anta pri- pJ-ej diver-
saj aspektoj de - precipe norda - Frislarrdo, i.a. ta Lin-
gva. Gia kvaronjara reÿuo rrNordfriesl.andrr estas verkita
preskaü ekskLuzive en J.a germana lingvo.



17

FIIJ IAL I PFIE,ZItrIEIVTO !
CIJ SOCIALISMO

Yendred.on, Ia L|-an de^februaro tg79, nasklêig nova organo de aütonomio
en^Hispanio: 1a^YÀSKÂ GEI{ERÀLA KONSILIO (VGK). Gi estis generita de Ia
re§a aètreto-J-e§o de J.a &-a de januaro 1978 kaj ampleksas 1! membrojn
eJ.ektitajn pli-rnaJ.pJ-i proporcie aJ. J.a rezuJ.to cle la unuaj parlamentaj
balotoj de 15.o6.t977 (komparu IiTIIISMO-n 16). Jen i].i:
Arabo
Josê A. ÂGUIIIIANO,
naskita err t972' ju-
risto, Socialista
Partio de Eüzkadio
(sekcio rte PSOË),
deputito I
Pedro .§ORALEST prok-
simume lo-jara, jur-
na1lstor Ünio de De-
mokrata Cerrtt'o r di-
putito;
Jesûs VIÀNÂ, 7.942,
ekonomiisto, IIDC;

ElJuan M. OLLORÂ'
19119, ekonomiisto,
YNP;

Josê Flanue]. L,OPEZ
BE JUÂN A,BAD , 1944,
sociologo, sendepen-
dulo interkonEentita
de PSB kaj \IÊiP.

KOI\ITFlAÜ

Cr,ipursko

3Josê M. BE$BGÀS,
L949, a<lvokato,
§PE, diputito;

$iJosê À. I*{ÂTURÀI{A,
1,949, advokato,
SPEr diputito;

4 Andoni MO$FORTE,
L946, advokato,
Vaslra Nacia Partio,
diputito;
Car].os SANTÀII{ARIÂ,
191o, meteorologo,
VI{P;

Juan 1t{. n*NOl'tOS,
1932, advokato,
I-laldekstro de
Eü.zkadio, senatqno.

üsr<EFrEc c:

Biskajo
1 Ramôn IIUIIIAL,

19o6, mekanikisto,
SPÉl, prezidanto de Ia
(tutrrispania) PSOE,
serratano;

Ju.a't IGLESIÂ.§, 1911,
SPB, senatanol

2Juan À,URIÂGUERIIÂ,
Lgol, in§enieror lrI{P,
diputito;

EiHil<el ISASIT
1952, teknikisto,
VNP;

7 J ruan êCHBYAIIRIA CaAI.IGOITI
t926, ekonomiisto, UDC,
diputito.

Resu.rnet ÿl.IP - 5. SPE - 5. UDC 3. I'IE - 1. 1 sendependulo.

Jarn
toj

dum Ia embrieco de YGK
anticipis Ia dj-lemon de

partioj, social-istoj kaj naciis-
februaro: I}i disputis pri l.a

Ia tlu êefaj
Ia L7-a de



1EI
prezidado
partioj ne

AJURTAGI'ERRA

en la Vaska êerrerala KonsiJ.io. ô*r interkonsento de tiuj «lu
okazis, Ia elekto promesis iâi interesa. La Socialista Par-

tio de Eüzkaclio kandidatigis eminentulon: J.a /2-jaran
prezidanton de J-a Hispana Socialista Laborista Partio
ttamôn R u b i a I. Li aktivas en Ia sindikato Unio
âenerala de Laboristoj cte 195o kaj membras en }a soci-
alista partio cle 1.932. I.Iunternpe Ii estas r:nu e.I. Ia
vicprezidantoj de la Senato. La Yaska Nacia Partio
kan<lidatigi-s similgradan eminentulon: La 75-an prezi-
clarrton d.e tiu êi partio. Li politikas cle !929, lu<lis
certan rolon dum la mallonga vivo cle }a autonotna Euz-
kadj-o en 1956/52 t<aj nun cstas ciiputitol Juan A j u-
r i a g u e r s âr La multnombra publiko en Ia Ilipu-
tejo cle Gaztejzo (vitoria), êefurbo de Arabo (Alava),
majoritate jubiJ.is aüdaute J.a rezulton cle J.a voôdono:
Ajr:riaggerra 6, Rubial. 5, sin-

deteno/nvoâ.lorr.o 't. La iurnalistoj kiuj powis victi
Ia nomojn skribitajn ",r i,. voâoonitojn asertas ke
4 socialistoj kai 1 centristo voCclonis por ilubialt
4 naciisto j, Bandrôs kaj Sclrevamia Gongoiti por Aiu-
riaguerra, dun J.a clu kandidatoj, 1 centristo kaj Ia
sendependulo clecidis :rek por r:nu nek por J-a a1ia. La
jubilo mortis per }a informo ke - por gajni en J-a

unua ,oê.lotro - necesis p].icru].to tle du triono.i ! Do,
oni efektivigis novan voêclonon, en kiu kandidato,be-
zonis nur J.a simplan plimulton. RezuJ.tis en tiu âi
kaj J.a selcvantaj k v i n voêctono3 egaleco de 6 vo-
ê"i kontraü 6 ( sindeteno cle Ia kanclidatoj kai J.a

sendependulo ) . La publikon ltlopo-

Alderdiatr, t. c. rlPartio Por J.a

Vaska Revoluciott (unu branêo de Ë.'I.4.)r pro nein-
terkonsentita ekrromo cle Bandrôs kiel VG6-membro kaj
pro ties ekskluzi'*r. ,.oôdonado por 1a ka4clidato de la
ÿaska Nacia Partio. Bandrês repJ-ikis ke lin gvidis
ne klasienraj priju§oj, sed 1a YNP plei favore kondu-
tis aJ. !18 koncerne Ia postenon de Konsiliano pri Ju-
stico aspiratan fare de E.I.A..1Bandrês. - Aliaflanke
la fiafina sindeteno de §chevaryia Gongoiti portis
al 1i akrajn riproôojn flanke de YNP, lciu suspektas
pakton inter J.a social-istoj kai centristoj sur pIi
alta oI eüzkadia nivelo ...

dis paci.encigi trupeto da vaskaj nruzikistoj. En 1a
rnalfrua posttagmezo J-a VGK-anoj o k a n fojon "kt}-bis nomon sur voêdonj-lon. La rezuJ.to jan estis antau-
konata: La centristo §cl"revarria Gongoiti indikis ke
ntur li cletenos sian ,oâor.. llfektive, nuiriat gajnis
per 6 voâoj kontraü Ajuriaguerrar §iun fine subtenis
nllr liaj 4 naciistoj kaj Bandr6s. Ci-lasta, reprezer-
tanto cle J.a balot-koalicio rlEuskadiko Ezkerrâ[, t.c.
rt}lalclekstro cle llüzkacliorr, estis verve atakita fare de
d.u koalicianaj partioj ilKomunista b'lovadgrr kai rf0rga-
nizo d,e Ia Kotnunista t'lalclekstrotr. liuj êi atcuzis §ê-
natanon Bandrês kaj ties partion, trEuskal Iraultzarako

RUBIÂL

ECHEVA}IRIA GO}IGOITI
I(iam Aj,riaguerra estis gratule âirfcaüUrakinta Ia
3rr" efcttitàn prezidenton, Rubial. vole-newole vj-detrligis' err sia un*a
parolaeleto, miirimuree kvar gravegajn problemojn solvcndajn fare de VGI(:
ji t" preziclento de Eüzkad,io apelaciis.al Ia konnprenemo kaj pacienco

de Ia vaskoj atendintaj dunr pli o1 4o jaroj }a restarigon de auto-
noma güztaaio, ê." dcmokratio^estas malfacila kaj,malrapida. La
sgbstancaj kompetentecoj de YGK estas elmarêandendaj intertrakte
kqn la registaro de &ladrido kaj kr:g la nunaj provinco j.

BA}IDRES



2. Rubia1 manifestis sian firman intencon
batali por Ia aIi§o cic fa rrfratirrart
Nafaro (Navarra) aI .Uüzkadio. Jen sân-
ganta vuncto I Le ccntristo j cle iiafero,
kontrau la sampartj-airoj c1 la aliaj^tri
vaskaj provincoj, sukcese insistis de
l-a kornuna ôefo Adolfo Suârez lte i.iafaro
ne ttaneksi§uü ne-d,emandite.. Dor ôrri or-
ganizos rcferendumon por koni 1a popo-
lan voJ-on ... perfehte demokrate. Sed
êi-l<.re la rlemokratio }<arnuflas po].iti-
lcan rnatematikon: UDC havas klaran plj-- E@ffiM
multon <ie voêo j ka j se§o;, konceri.e "T qe§
1a Diputi-taron kaj 1a.-Senaton, en Na- &,, §
faro $ r-te UDC kontraü 2 de SPil rcspck- r-1'-
tive 3 de UDC kontraü 1 de \niP). Se êi ;'& u:.'
tiu provinco apartenus aJ- la aütonoma ffie'ih,
regioao de iiüzkadio, UDC simpte perdus
unu llregnonrr, kiu cetere jan I pro J-a
Laücira fideleco aI Franko [uadas

cle 1a <lur:rmilita Eüzkaclio estis ÿI,iP-horno, Josô Antonio <te ÀGUIRRE; Ia
prezicianto rle la ekzila registaro dc iiüzkatlio estas Vl{P-hoiuo.
Plej gravas tamen, eI ctnistna vitlpunkto, ke Ia rnrna prezidanto de Ia
nova itüzkaclio eê !!E INGVON. En intervjuo farita
dc J.a semajnrevuo rrCantbio 16rr aI"Rubial., tiu ôi frkonfesistt sian ciolo-
ron p1o J"a nescio parol.i eüskere kaj ahuzis 1a VNP-aktivuJ-ojn, kiuj
riprocas tiun nekapablon aI Ii, pro nelogiheco: YNP akceptas kie1 ln€m-
brojn ankaü tromojn kiuj sci-povas ehskluzive la lcastiJ.ian ! ? E'l'i,iIS.U0
estus pludemandinta lin: Cu ÿNP kantlidatigas 1a nur-IcastiJ-i-lingvuJ.ojn
por tia posteno?

Pluraj vaskaj poJ.itikistoj - 11€ nur ltanrôn itubial - pJ-i o1 unu fojon enfa-
zis ke iJ.i ne volas por sia rcgiono Iarrliatal-rrrrantl solvon: Josep 1.arra-
deIlas, prezidento de l-a elçzila registaro de Katalurrio, interparolis rek-
te kun Ia Suârez-registaro kaj ... transprenis J.a prezi-dentecon <le la re-
starigi-ta rtüeneralitatil (kp. ÈTNISI'iO-jn f6 ta3 77)l La vaskoj insistis
pri clemokratia eJ.ekto de Ia preziclento fare de Ia elektitoj de 15.06.77
kaj ... ili atenclis longan tempon.^I,lun iJ.i fakte ne havas preziclenton
rrgraco de la re§orrl fakte neniu relia dekreto eknomis J.in, sed nun iJ.j,
havas prezidenton ttJ.aü Ia graco de l.'e1ipe GonzâIez-kaj AdoJ.fo Suârezrt!
RublaJ. nralltaSis, en^}a mencj-ita intervjuo, ke antaü J-a alternativo ô..
prezidi Eüzkaciion, ôu prezicti la socialistan partion, J.i elektus Ia cluan
taslcon! ilspereble 1i neniarn trowos sin en J"a situacio r-le elektoclevo.

Iiaj E.î.A.t ôi depost sia foncii§o disbranêiâis tiom rra fojoj ke ne pJ.u
eblas paroli pri LA E.T.A.. Ilkzistas iuj grupetoj kiuj plubatalas favore
aJ- suverena Eüzkadior rc ficlante J-a nunan pacan procezon clirekte a} aü-
tonomio.'Iiuj. B.1.À.-anoj ph:rabas, eksplodigas kaj nrortigas, supozeble
ne kompreninte ke ja okazis esenca plibonigo post la raorto de Franko ...

vastan, precipe financan e,ütonorndcon.
uDC ne gajnus, kompense, pli*rurtolr erl }lanuer de rRUJo' eksmi*istro
Aü"f.àaiI." - ' L'-- de J.a ltespubliko kaj nurr J.a

sola ViliP-sellâtano de Nafaro,
3. La socialista prezidento invitis siajn çaroJ.as, fine de marto Lÿ77,

konsilianojn flankensovi i<ieologiajn jus post sia reveno cl Ia
diferencojn. BeIe. Sed ôu Ia elekti§o /to-jara ekziJ.o, eI la urbo-
de Rubial ne estis 1a unua icieologiajo? domo de Lizaro (EsteHa).
ôr. r.e preferintus J-asi, d.oni J.a prezi-
dadon a1 la VNP 1iieJ. cefportanto de 1a
i-deo de Eüzi<aclio kaj ties aütonorneco? ô,, "ro tiom necesas substreki }a
histq::ian }contjlnuecgn, post la ttpaüzotr? La fondinto de W.IP estas anliaü

af}ago,subkiuêiu3ko1etiti§as;1aprezidinto

l*.
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Malgranda revolucio okazas en 1a Ses-Nacia Rezerve3o êe J.a.Grand-rivero en
Ontàrio, Kanaclo. îiu ôi r.r.rvejo estas Ia plej grànda eJ. êio3 §es-Naciaj
llezervejoj, §i arnpteksas It5.ooo akreojn kaj enhavas preskaü lll.ooo civita-
nojn. Personoj eI ciuj Ses l{acioj logas sur tiuj ci terpecoj starigitaj en
la malfrua 1B-a jarcento.
Depost tg24 La teritorio estas sub regaclo de Ia Fako pri Indianaj Aferoj
kaj Norda Evoluigo. Tiujare Ia kanada registaro perforte okupis la terpe-
coj., kaj kreis [balotadantr sistcraon tle regado.--Dura J.a nun pasintaj 54 ja-
roj ekzistis daüra lutcto por reveni aI J.a antaü formo de regado. La FIAN§
iniadist en tiu teritorio, ê:"rro aspekton de La-vivo: Socialaj aferojr Io-
seJoJr soseoJ kaj - kompreneble - àar.x..to, âio estas suu aüspicioj de tiu
FIAI{Ià. }ln I-a karnpo de edukado, do, o}<azis noÿa rezisto.
Kiel urultaj i-ndi§eno j, ankaü Ia Kajugo j maltrankviligîs pli kaj pli pro
tio kio okazas aI iliaj infanoj en Ia ne-indianaj lernejoj. PIej forta ê§-
tas Ia maltrankvili§o en Ia kar:rpo de la 1 i n g v oo En somero 1.977 ili
decidis postuJ.i p1i da emfazo pri I.a kajuga lingvo en tiuj kanadaj lerne-
joj, en kiuj lernas iliaj infanoj. La kanada--respoado estis burokrata trom-
p"i 'of icialùloj venis kaj foririi, kaj balclaü eviclenti§is t e Kanado ne in-
tencag transpreni }a respoilsorle Jen la gepatroj decidis starigi propran
lernejon.
En septembro J6-kajugaj infanoj forJ.asis la kanadajn lernejojn. La gepatroj
transfornris man§ajo-ventlejon en lernejon, kaj ok patrinoj nun instruas sur
volontula bazo, -a1ia5 konounurnano j helpas Iaü siaj ebJ.oj. Ne temas pri ro-
mantika aü id,ealista pa3o, sed ago cele al Ia aaürigo d.e Ia Ses-Nacia ÿiv-

. A.manrero. bauJ scias ke il.i frontas severajn realaJojn, sed i1j" ne vidas
alian rimcdonr sê ili deziras pli bonan viwon por siaj infanoj.
Dekomence }a bezonoj de J.a J-ernejo estas grandaj. Nigra tabulol arto-pro-
vizoj, magnetofonoj, papero, krajonoj lttp. estas bezonataj. Ci-printempe
1a lernejo volas entrepreni projekton de acero-sukero, sed ili bezonas la
necesajn ilojn.
Kontaktu kaj helpu tiun lernejon, se vi volas ion praktikan fari por rnina-
cataj etnoj' Jen l-a adreso: cayuga Language and cult,re school

c./o Clara -Powless
R tl #z

O Il S lrl tr K E N, Ontario.. Kanado

ASOCIO INTERNACIA POR LA DEFENDO DE LA MINACATAJ LINGVOJ KAJ KULTUROJ
(A.I.D.M.L.K.)

f,a êi-jara kongreso cle la A§OCI0
LINGVOJ K.â^I KITLîUROJ okazos en B
julio t978. La organiza komitato
carrer Amig6 28, IJarcelona - 6,
gresanoj povos sekvi inviton de
regionon. Detaloj sekvos ...

INî§RNACIA POR IÂ DEFENDO DE I.A MINACÀTÀI
À R C E L O N O cte Ia zT-a Qi,s Ia ZJ-a d.e

havas jenan adreson: Jordi Pou VidaJ.,
teI. | 228 7t 5o. La 26-an de julio Ia kon-
J.a registaro de Düzkadio por viziti tiun

ETNISMO lNFotrlMllo PFll ETI\IAJ PFIoEILEMoJ
Eldonas kaj Urre Joactrirn bloritz, Feldstr. 58.- D-5L99 Stolberg I (FRÊ)'

redaktas: te}. | 49-24c.2-?2516, poStlirkontoz 23261'2-5o6 Hannover.

ETNISMO aperas ! fojojn jare. fiu êi estas la unua numero de L978.

JARÂBO1{O (kalendara jaro): 8r-- gm (aü fZ internaeiaj respond-kuponoj).
Asendu ce tol Evitu

Lra.to

en tn kun Ia e
g1a.1n kosto


