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TEtrlEFlCI , siEE,r,r
Ne estag tre surprize ke multegaj homoj, aüdaate J.a vortoja §vaskojE, f,ir-
landanojtr, rrbretonojrf aü nkundojft, tuj kaj.ofte ekskluzivê pensas pri eks-
plodigoj, murdoj, unuvortei t e r o r oo FaciLe tiuj ôi persoaoj egêligas
âktivisiojn eI Ia menciitaj aü simil,aj socigrupoj kun I.a sBaader-Meinhofftt-
U"rrâ"-"f-ia itafaS "Rrrêaj Ërigad,ojrr. ëu estas tro mensostreêe vidi Ia di-
ferncoja kaj cerbumi Pri J.a fono?
Relative vagtan toleremon, eê kons"aton renkontas atenci:rto kontraË aifta-
torot La publ.iko pnetas heroigi tiujn kiuj apliJsas armi}ojn kontraü tira-
noj por }aüeble liberigi popolon de sub brutal.a jugo. Prave. §e4iu.serio-
zu].o asertas ke Hitler, ffusËoJ.in,i, Franco, Ia blàakaj kaj J.a ru§aj caroi
akceptintus j.deoja por redemokratiigi Ia respektivan Statonl La sola, efi-
ka nimedo estis./-us la wioLento, êu fare de murdo, ôu pere de uilito. Tiel

Y - .^"apenau aevagas sincera Larnentado kiam La vaska sekreta organizo EfA (t"e.
ttEuskadi Ta Âskatasunarr = ItVaskio kaj ],a Liberecort) kçeis Ia rxauaa hi.spa-
nan astronaüton ekspJ,odiganle 1a aüt,àn de I.a hispana ôefminisüro Carrero
Blanco kaj mortigante tirln êi.
Por La eksteruloj la gituacio âajnas koruplete alia ekde 1a nomeuto, kian
la koneernata Êtato formal.e estabLae demokratioa, kun diversaj partioj
kaj laüebJ.e lcompJ.ika parlamenta proceduror êr1 J.a kadro de konstitucia tek-
sto garantianta arotr da fundamentaj rajtoj. 3amêla' l.a rigarda:atoj facil-
a'.'i-ae pretervidas esenean mankon! Kiu konstitucio de Ia t.rl. gkcidenta
moudo agnoskas la same fundamentaa, troman^rajtou mem decidi, êu eerta re-
giono pfr.p*"ienu aü ne aI J.a koncernata ât.tof Eiu konstitucio estas êi
tie]. demokratia?
Konkrete: Se pli oL 15 ruilionoi da hispanaj civitanoj aprobas konstitucian
tekgtoa kiu ekspl"icite deterniaas Hispaaion kie1 Ia Etaton do nla nedisi-
geb3.a unueco de ta hispana naciofi (artiko]-o 2) t kelkaj centmi}oi da vaskoj
havas absolu.te nenir:n Ëancon vo"'kigi ].a ideon de La etna mend,eterminadol
Se tra pli otr 1oo jaroj Ia vaskoj spertis J.a psikaa kaj - dum Ia lastaj
4o jaroj La fizikan subprernadon sen vidi nrra 3.a pIêj^malgrandan vojeton
a]. àtna memgtareco, se I.a vaskoj (tiet la al.iaj enl.o§antoj de Hispenio)
êiutag. vidas J'a samajn homojn en La sanaj uniforooj sao-bruta1e bati kaj
pafi kieJ. antaü 2o kaj ! jaroj, - se J.a vaskoj (kiel. La aliaj) vidas ke
1a frankistoj à" antaü i^j"r"J surmetas nun J.a paskon de aen6xrato3: êu
vere ebJ.as miri 1 i-ndignifii pro 1a violenta reago de t,iuj eenil.uuiigitaj
vaskoj? Kiujn rirnedojn vi sugestas al. ili? Evideute tiuj denaskaj sninori-
tatoj ne pgvas imiti la rrnormalajnrt poJ.itikajn malplimultojnl Ciu bomo po-
vas, kun âü sen pripenso, lÊi adepto de komunismo aü U,ristanisno aü I.iUe-
ralismo aü fa§ismo, sed vi estas naskita kaj edrrkita kieJ. vagko aü kacti-
l"iano aü kataluno aü bretono sen povi konverti§i en al.ietnauoal
Certe, mi nenj-el prawigas J.a teroron uzatan de etaaj qinoritatojr sed ui
rre povas ne atentigi pri J.a nemezurebla origina kulpo de I.a majoritatoj
kiuj nomas sin orgojle demokratoj sen akcepti l.a etnan medeterpi.aadon.
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KCII\ICIZE ELTIITI
SîRASBITRGO. La 18-an de januaro 1979 I'a prezidanto de la Eüropa Parla-

meato adnonis J.a britan social.istan deputiton Robert Thomas
§Ilisr el Rhosllanerchrugog, Êar tiu âi paroJ.is, Aum tufttrrpoJ.itika de-
bato, Ia ...o. k i m r a rr. La tradukistojr komprenebleo ue kapablis ple-
numi sian taskoa. La prezidanto postuS.is ke El1is uzu unrr eI Ia oficial.aj
lingwoj de I.a parJ-amento.

48EI,- La etnista asocio itArelerland a Sprooctr$ I.uktas de pJ"uraj jaroj
kontraü la maLrespekto praktikata fare de J.a francli-nsvaj frovinco

Luksemburgio (sudorienta Be].gio) koncerne la leceburg-lingvan minoritaton
en pluraj dekoj da vila§oj. ia asocio pubJ.ikigas À-4lformatan bultenon
steuciJ.itanr parte leceburger parte france, kun poemoj, artiJsoJ.oj, I-ingvaj
konsil.oj kaj desegnajetoj.-Jam aperis rrumero L3t tr€. J.a 1-a de I.a nuaa
jarol ôiujare oni eJ.donas 4 numerojn.
BREMEN. La platdiêaj^iaformoj^elsendataj de Radio Bremen (komparu EIIüIS-

HO-n 2or pr 8) estaa êiusence interesega kontribuo al" J.a aktua].i-
go de regiona lingvo perdinta, de jarceatoj, Ia roLon de tttotala esprimi-
f.or! favore aL al.ia lj.agvo, Ia germ&na. La redakcio de li,.i dufoje semajne
dissendataj informoj vidas sin antaü senêesa3 obstaklo3, car nêcesas a€n-
interronrrpe krei au aLmenau adapti terminojn kaj transformi Ia kutinne eg€
kunpremitaja esprimojn en-popularajn dirmaaierojn. ünuarr esploreton â:.-
teman publikigis Dieter §teJ.J.maclrer sub la titolo rtKl-ock haS.wig tw6lf:
Tiet f6r de t{arichten up Platt" (t.e. nl.a dekunua horo kaj tridek: tempo
por 1a informoj en ].a platdiêan) en rrDer Sprachdiensttf, tfiesbaden, rr-Fo
12 de d.ecembro 1978, p. 1.85 1-95.

PARIZO. En rUIiIESCO-DIE!I§?i! L/L979, Bonre, po 11 - L5t Derk Kinnane rapor-
tas pri diskutoj okazintaj dunr aornero 1978 en Ia ITNESKO-domo en

Parizo pri Ia problemaro de Ia arktaj popotoj. Oni ate+tigis pri Ia gran-
daj sangoj trudataj aI aameoj, eakimoj, samojedoj, ôukôoj kaj al-iaj pere
de Ia modernaj teknikaj rimedoj kaj pro J.a motivoj de energi-serêadoo Lâ
nerespekto de La ekologiaj bezonoj en 1a arktaj regioaoj estis i"nsiste
riproêata: PJ.uraj riveroj estas jam tiel. mal.purigitaj ke vivo en i1i mal.-
ebl"asr kaj en norda Skerdinavio la bredado de boacoj eslas serioze mina*
cata. Àlia problemego estas la ter-proprietg de J.a indi§enoj §is nun prê§-
kaü kompletà neagnoikita de Ia koncèrrrâta5 3t"to3 êirtaü nrËtio. oni kri-
tikis l.a bonj-ntencârr sed ofte netrafan okupi§ou pri arktanaj problemoj.
êeneral.an }aüdon rikoltis J.a instituto pri eaàeaj aferoj ea Kautok.inr,
norda Norvegior kiun financas Islando, Danl.aado, Norvegio, Svedio kaj §u-
omio" ?ie sameaj kompetentuloj esploras I'a kulturon de sia popolo. Evi-
dente ankaü la problemo de l.a J.ingvouzo estis diskutita, tal àni ekzemple
menciis lcazon de uzado de legolibro por b1.ankaj mezkLagaj usonanoj ert me-
dioj de eskimoj kaj indianoj. Konklude oni petis subtenon de UNE§EO por
ebJ.igi ellaboron de analizoj kiuj helpu aI J.a koncernataj popoJ.oj konscie
mem decidi pri siaj vivo, ku1.turo kaj estonto.
BILBÀO. Dum fine de marto 1979 la_-deputito Marcos Vizeaya, de J.a Yaska

Nacia Partio (Pl{V) ankoraü minacis I.a Madridan registaron pertrcivitana rnal.obeadon kaze de ttsenkafeinigort de J.a projekto pri vaska aüto-
nomio, unu monaton poste J.a sa&a partio opiniis ke J.a ideo, eJ.dirita de
UCD-politikistojr pri reenkonduko de Ia aütonomi-o-statuto de L936 estas
p o z i t i v âr kvankam tiu i^ma statrrto-estss mal.pJ.i progresema oJ. J.a
rrunâ projekto.
BARCELONO.. La prezidento de J.a prowiz,oîa rrGeaeralitatn de Katalunio, Jo-

sep larradelJ.as estas p1i kaj pl.i kritikata f1a,'ke de Ia pJ-ej
rul'taj part,ioj I câ:r .Ii faras decidajn pasojn por J.a restarigo de la veraj
aütoIràrio-institucioj kaj âar li Êajnas marioneto de Suârez.
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ur'r" vidpunkto de tonge atendata de- .-.{\,. §: §'"5$mokratiigo, Ia pasintaj kvin monatoj estisi rs
eminente gravaj: I

1

daj ) 1a fnrrdamentan le§on. . zt- cD 1I TpsonLa 1-an de marto 1979, okazis Ia I (UCS Z

i: ft$"î:j"::;iî::"3'*i.3k3,,ii:';Ï:,r; Ïii" î ÈËii:Ï,,da hispana.i civitanoj referendumis pr| I I::t 1 ttorl^ I CiU fla konstitucia teksto jam parlamente .' CiU 1 r' tZt ./
akceptita. Triono de J.a rajtantoj -' l" ' Ï9P 7'-/sindetenis, kaj eI J.a aliaj au tiio-,. A. ^uC_o-6
Tgi.BB 16 akceptis, I 16 rnalakceptis I -t \Çru %noJ oo F ai(ceprl,sr o F marax,cepTLs . 
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unuaj parJ.arrentaj balotoj surbaze ,de Ia jus aprobita konstitull".t- a:
Denove Ia nepartopreno amplek- | -ÿr
sis trionon. La §eneral.a rezul- I /VCO 5to ne lian§is la po3.itikan si- , /pSOe ztuacionl sed pliforti- .\ ,
Êi" Ia regiouismo. t-/- t

t-\La l-an de aprilo t979, I}a hispanoj elektis Ia /pggB
unuajn demokratiajn ( UCOmunicipajn konsiliojn -. pCE zpost pli o1 4o jaroj. t - -
EI^ilJ.aj delegitoj for- Lmi§as la provincaj par- - \
lamentoj, kaj Ia aütonomaj l- -,regionoj kompletigos 1a (
tutstatan senaton per siaj Iapartaj reprezentantoj. \
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GFIA]V trIT g,z,A VASiKISiTA VE I\II<trI
La parlaaentaj balotoj iugence eurDrizis
Unugr rri espeiis aü tinig Êanâiâoo-a" l-a

nin ne-inicitojn en d,rr face
proporeio inter IICD, I.a partUauer lri esperis aü tinig ÊalrÊiâoo aà i;

de êefulinisiro Ad.otfo Suârez, kaj psOE,
ôio restis sara (gcu 168 se§àj "i tgZT;
L977 | tzt

§Elsê I ur,s 1oo segoJ err lg77 tea 1979). Drte kaj pJ'ej inter-
ese por ni, I.a regi.oaigmo, Eiu parte
estag separatlsno, pliwastiêis Èaj
plJ-profunailis, al.uenaü ea kelkaj
regionoj.
Dum PNÿ (Yaska Nacia Partio) perdis
unrr segon en J.a Eongreso de Deputi-
toj, §i auobligis La aombron de
eiaj senatanoj de 4 aJ' 8.

tiu êi fenoueno k].are atestas f.a evoluon
en Yaskior La_aspiroj pri aütentika aüto-
nomio regtis !is- nr.n-népJ-enumitaj, kj J'a
tutstate cefaj partioj, UCD kaj PSOEr fa-
ras pli-malpJ.i êion por prokrasti aü eê
eviti vastan memregadou de I.a al.ietaaj
regionoj, kaj responde tluj êi, speciale
Yaskiol obstine radikal.i§as.

PLej gravas I.a grandioza gukceso de La
tute nova ba].otkoa].icio HERRI BAîÀ§IrHA(t.e. POPOI"A UlitECO), kiun, eE 1928r kre-
is du l.egal,aj kaj du ne1egalaj marksistaj
kaj samtêBpe vaskistaj partietoj.^Tiu êi
IlB-akiris, horn Ia 5 deputitaj se§oj1 âri,-
kaü rmu seaatanant Preskaü memkourrreaeb-Eau unu getlatarranl Preskau 6gmkorl'qllieaeb-
].as ke tiu llB-genatano estis el.ektita en
I.a koro de Eüskadio: Gipusko. Preeize
alia balotkoa.Licio, EUSEADIKO EZKeRRA
(us,oprsrno DE Büsf,.noto) , perdis sian
natanon.

Rezulte la vaskistoj travag absolutan
pJ.iaulton ea I.a provi,zora Aseableo de
Vaskaj Par1.ameu,tanoj (t.e. deputitoj
kaj seaatanoj) de Arabo (Atavalr Gi-
pusko (euipfrzcoa) kaj Biskajo (viz-
caya):

Arabo Biskajo Gipusko sumoj

P!{Y 3 @,
PsoE 1 (2)
ucD 4 (3)
EE o (o)
IIB o (o)

(Parenteze: 1977) ,3 (2g}.

J.a parti.o de Fe1ipe GouzâI.ez,
L67 en t9?9, PSOE 122 eeie-iÈ*en

PBA1IIE TRIT'HFANIIÀI: r.* ôOr.A.r HOMOJ
DE HERBI BAIASI,NA, TEI.nSFORO I'!ON-
zot{ (uu.oersTRE) ru"r r.nanclsco
IÆTAME,I,IDIA, EKSIIINISIR.O DE IÂ
AüToNoMA nÜsrnoro nu §56/77 RES-
PEETI1M DE}TI§I${?A DEPTTIîO DE EE
EN I.A IiNÜA POSTFAANKI§}'A EONCiRESO
DE DEPUîIîOJ DE II{ADRIDO EN 1977/78.
La tria lIB-deputito estas Ia J.abo-
risto-paetro Pedro SOIÂBÂRRIÀ, kaj
].a llB-senatano estas la advokato
Miguel. CA§îEI"IS.
Ciuj kyar §B-parlauentanoj ri.pçte
substrekis ke iLi priacipe NE êe-
estog 3.a Koagresajn kaj Senat,ajn
ktmsidojrr en $Iadrid.o, kaj same
il.i rifuzis partopreni 1a kunvenon
de ].a ABG-parlameratrnoj por rekon-
firmi Ia projekton de statuto de
aütonomio, Ia 2o-an de marto Lg?9.

e
t

Il
i

§ê-

7 (5)

3 (4)
2 (3)
o (o)
2 (o)

5 ('l)
z (4)

L5 (rr)
6 (ro)

r(o) T (5)
1(2) x(2,
2 (o) 4 ( o)

ôi tie ne estas indikitai J'a nombroj
korrcerne Navaronr Car - kvankan gi es-
tas koagiderenda parto de Eüskadio -
tiu âi provi-uco aâ (jarar) aliâis a]. I.a
Yaska Generala Eonei!.io, la provizora
aütonomi-ires tituc io.
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Dug Ia ôi-5... ÀBEÊRI EGUNAI to€. lago de Ia Patrujo, grupeto da gejgnuloj
- êu hazarde antaü J.a sloganrubando de Heri Batasüà pri §ENBEpE:§DECO?bruligis hispanan flagon. HB asertas ke Ia farintoj ne estas ligitaj altiu êi poritika grupo kaj ke §i rtopod.is eviti tiajn agojn .....
La municipai balotoj de Ia !-a de aprilo L97g eê p].ire].iefigis Ia rezul-tojn de la martaj: Ên Bilbo (nitbao), Gasteiz (Vitoria), Donosti (Sau Se-bastiân) kai 1a plej multaj,municipoj de J.a tri koncernataj proviacoj Larespektiva urbestro estas PNV-homol en la grava urbo tternaài, apud Dànosti.la kandidato de Herri Batasuna ve'rkig, kaj en iuj ind^ustria3'municipoj dela naldekstra Nervi6n-bordo videblas malmultaj PS0E-municipéstroj. Èn Na-varo, simila bildo: Pamplono (eüskere: frufia) estos-regata ae pSôg-rrrbes-
tro, kai 1* nlej multaj gravaj urboj havas êu social.islan, êu regioaigtanestron. - Êenerale estas konstatende ke I.a Êefaj urboj kie]. Barcàlono, Ma-drido, Saragoso, Yalladolid, Castell6n de Ia Plana, Và].encio, Àlicante,Almerjla, Câdiz, Crranad.a, Huel-va, Jaên, MâIaga, Albàcete, Ciudad Rea1r Gua-dalajara, Palma de Mallorcar Murcia, Le6n, La Laguna, Cartageaa ktp. ktp.havas socialistan (psoD) r:rbestron; elstaras la Èomunista (§cg) urlestrode C6rdoba, Ia andal.uzista (PSA) de Sevilla kaj Ia kanariista (nUnià,, aefPuoblo Canariott ) de Las Pakaas de Gran Canaria. - Kvankam tiom da lromojelektis mr-uricipajn konsilianojn el la tutâtate opoziciaj partioj, Ia regis-tara UCD regos Ia plej rrultajn provincajn parlamentojn prô fa nè ekzakteproporcia delegosistemo de la provincaj parJ.ameatonojt eiukaze I.a-Suârea-registaro rapide reagis al 1a surprizo dè urbestraj Ëontraüuloj: êi dekre-tis ke la Cefoj de la mrrnicipoi havos neniun koqpetentecon.pri aferoj dela publika ordol toê. pri la intervenigo de la griza policol
La rezultoj de I"as Palmas de Crran Canaria kaj Sevi3.].a dokqsrentasra rrweki§onrt de tiuj kanarianoj kaj andaluzoj riu; jam delonge Ividis sin regataj kaj ... seniluziigataj farè de La-registarà
l<aj same de Ia socialista opozicio de r-a centra parramànto.
Kuniginte ].a regionismajn fortojn, en Gran Canaria estis eb].eelekti unu regionistan deputiton, kaj en Andaluzio eê 5 eê-goj rekte trausiris de PsoE ar psÂ de }tojas-Marcos (z enSevilla, 2 en Câdiz kaj 1en lrtâIaga). Evidente, la pSOE-
homoj ne powis ne suspekti tiujn de }tojas-FIarcos pri sub-aceto fare de ucD, ôar kiel oni povus imagi kà la tra-diciplena P§oE farus erarojn? ! N.rr strarrgas ke tute saae
P§oE perdis /l parlamcntajn se§o5n en Eüskadio: ôu eventua-
l-e ta 4 tle ilerri Batasuira sai:rL: estas subaêetitari de ucD?
Dekstre: Fernando SÂ§ÂSEtÀ, rleputito de [Uniôn deJ. Pueblo Canarion
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Eventuale kontraüvo1e, In6s Gast6n, Saragoson faris seriozan atakon kontraü
J.a unueco de Hispaaio skribanter en aefermita letero de !4. o5. L97L, ke
rren Hispanujo ekzistag alnenaü dek etaaj ninoritatoi, se ne kalkuli I,a ci-
ganojn, kiuj Ëame havas propran li.ngvon: la tca16t n. (La letero estis pu-
Utictta en EGermana Esperanto-Rernrorrr lr-Fo 5/t97t, p. 6o/6t, kaj represita
en nProblemoj de etnaj minoritatoj en l{ispaniot', Nurenbergo, L9?Lt P. f8 -
zr.l êu la6g Gast6a per tiu aserto cel.is he1pi,. La disfa].on de I,a uacia urrü-
elo, kiun nunteupe tioa timegas J.a ekstrena âekstro d,e Blas Piiarr la es-
tro de rFuerza Lluevan kaj sol.a deputito de I.a bal.otkoalicio trUniôn lilacio-
nal.n? Apenaü imageble.
Nu, ni reprènu nian vojon de seriozêco; Estante dum marto L979 profesie en
Ovied.o, la êefurbo de I.a rrnu-provinca regiono Àsturio, mi havis perfektan
okazon rigardi pl.i proksime oJ. antau kel.kaj jaroj r J-a situacion de tiu lris-
panla komu,aumo. Jen aro da infornojr ttê nur etnismajr pri Asturio:

^^f,a âi-pa§a napo-skizo de Ia regiono kaüzas - inteilcê - mallustan impreson:
Ofic iaIe lreekzistastiujnouoj skribitaj enlaastura lingror kiu
kutine nornatas trbab].er. (êu tiu êi tersino, ,,".uaioje dokumentita en letero
d,e la fama asturia politikisto^kaj verkisto Gaspar MeJ.çhor JovellanosratTl*4
- 1811, signifas nbâbila3orr-n?) Kàj tamen, funde, tiu âi rrome'rk].aturo 3.j-
nas trafa: Aperas loknomaj tabu.Loj nkorektitajtt de rrGIJONlr aJ. ËXIXON|! kai
de IIOVIEDO'T a]. I'UVIEUn ktpl kaj troveblas, de tempo aJ. teupol asturlingvaj
teteroj de Legantoj en I.a Jrrrnalo ÀST[JRIÂS, kai aperas libr(et)oj uzantaj
tiujn nono3n, kaj - pJ.i gràv. o1 âio al.ia - vaite.qa parto de I.a enloÊantaro
efektive parof.as ].a astura! lingvon.
Scd. jer jau kaceacifas I.a disputoj! Forta grupol de egtablituloj
profàsorà pri dial.ektologio de La universitato de Oviedo, Jes{re
insistag pri Ia Ï{E-ekzieto de LA actura kai kiuj parolas aPlombe
verseco dà !.a agturiai dialektoi de la @. Laü tiuj



difereacoj inter La tri êefdialektoj - Ia okcidenta, la eentra kaj La, oci-7
enta - estas tiel grandaj ke^malebl.as parol.i pri u n u li-ugva gigtemo.
La a}ia tendenco' kiu fokusi§as plej klare ea CO§CETI, BABLE (rB.blet-f,oa-
silantaro), defendas ra lj-ngvecon de la astura demonstra'rte ke la kornunaj
trajtoj de la divers-Iokaj paroJ.- kaj skribforrnoj estas esencaj 1caj pli
altgradaj o1 Ia variajojr kiujn Ia homoj de CONCET.[, BABLE aeniel néag. IIi
insisüas qri du punktoj: (1) La asttra estas, apud J.a kasti]"ia, katal'gua,portugala(-gal.ega) kaj aragonar unu eI Àa fatiniaaj finsroj de La iberaàuoniusu1oi(2)-porcàrtigi1a.pnbab1en.formottêc€-
sas eviti la pliforti§on de La kastilia I'ingva auperegado kaj, konselsveace,evoluisi Lite' aturan ÀsturA+JinFÿaion,surbaze de tiu ài.f"ttà kiu jam grras* (piaUle - pardonr.r I.a v*f.garismon - Güne jen denova paralelo kun Ia sürebado de Ia i:rternacil.ingvaaoj?t)
Tiu disguto, cetere mondvasta, pri rtlingvo a! diaLekton postulas konsekvea-
cojn (aü premisas aksiomoja kaj/aü celojn), ê* nur pro si aem la konstatoke la lingvaio de Asturio estqs rrlingvott aü ndialektôn estua sen interesopor Ia popolo.^La homo5 êiraaü Neira akceptas flegi I.a rtbablerr-formojn kielviwan forkJ-orajon (simile kier. ta platdiêij mj là nuuat-troatoj) tai kon-sideras Ia kastilian lta sola reala kaj efektiva liagrro de Asturiou (ùeira,frDI bable - estructura e tristoriatt, Aya1ga Ed,icioneà, Salinas, L976) p. lâl .Konsekvencer J-a adeptoj cle tiu tendenco favoras jen kaj jen poemeton kajkanton en iu ttbablen-ajo kaj samlingvajau re§cr.i uauiiràoor- sed r.epre kon-traüstaras sciensan literaturon en iiuj aiatàtto3. Supozeble tiuj homoj ja
komprenas ke nefikcia verkado postuJ.as aktualigon de 1a esprimiLà kaj, d.à,certagradan artefaritecon, kirrn ili vole-nevole akceptas ea Ia kastil.ia kajen la angla kaj franca, sed abomenas - "â en plej ualalta arplekso - en aiapropra lingwor la astüFâ. - La aktivuLoj de çO§CEï, BABLE, nàture, maler in-tencas unuecigi sian dialekto-faskon poi xe §i uavu ankaü'eviaeniân formonde lingvo. Ili vaste publicas poemojn rezulto,rtajn eJ. specialaj konkqrsoj,sedr por doni la bezonatan merkaton kaj kourpreneblou aI. tiuj vèrkoj, i1ipledas favore aI Ia elstarigo de la centra àial.etto kiu partoprenaÉ-en laplei multaj lingvaj fenomenoj de la du al.iaj dialektoS kâ5 ".it.rp" parto-
prerigas Ia pl-ej grandan nombron da astrrroj (8o S de ia tutprowinèa ànto_gantaro). Por adapti la asturan koineon, Ia komunan superdj.à].ettan lingvon,oni sugestas eJ-imini arkaigmojn kie1, ekzerçle, la cenlradialektan vokal-adapti§on (singulare ftpimutr, plura'Ie rrperostt ,/hundo-i/ fari§as rperrurrllperrosll ) .

EfigISD|O intervjuis J.a prezidarrton de CONCEL BABT.R,
Ia 19-an de marto en Oviedo, kaj jen resumo de liaj
taj en Ia êi-antaüan tekston:

Xose Ll.uis Garcia Arias,
informoj ne jam pl.ekti-

HISîORIA FONO

Asturj.o estis ]'a
urûuâ re§Lanao de
rezistado kristana
kontraü la maüroj.
La visigota regoEIrBW i*:,,;i'üilî:"
armeon kaj tiel

f ( hattigl_s dekjaran
tu eyes i nto rmô tives :i*:iT:,u:.1î"H;

komencante la ZZo-jara'' rekonkeradon fare de l.a_kristanaj princojr_kies origi_
S"i.teritorioj Isaj postaj (mal-)sukcesoj en ta suden-tàa" 

""i";r"iri" r"
Ir?$a*uan.ringvo-mapon de llispanio-Portugalio. La asturia korto ba1daü tràc-roki§is de Caugas de onlis aI oviedo kaj, en la 1o-a jarcentor al r,"6r. Dummultaj jarcentoj ekzistadis sufiêe demàt<rata3 municila3 konsilantaroj kiujdelegis siajn reprezentantojn en la trêeneralan Asembleàn ae Ia princlandou.
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Ii. îr asembteo o"- I eU C.t\t.A. SiCIFITA LA LLUCHAIcl.arrs sin srrverena I

drur ra napor.oi.---- I DE LCIS ALUIUOSi trtE CrEl.lJ.
okupado kaj sendis
ec ambasadorojn aI
Grandbritio kaj al
aliaj 3t.to5. êi es
tis forigita fare
de Ferdi-nando YII
en Ia 3o-aj jaroj
dê I.a pasinta jar-
eento.
§ajnas ke I.a as-
tura l.ingvo estis
oficial.e malmulte
uzata, escepte de
]-a fama rrPrivile-
gio de Avil.êsrr eI.
I.a jaro tt55. Dum
Ia 17-a je. ap€ras
asturlingvaj poe-
toj, kaj Ia supre
menciita Jovella-
aos planas stari-
gon de lingvo-ake-
demio kaj verkadon
de vortaro de I.a
astura Lingvo, sed

maldekstro kiu ja I kasko-vestitaj1 arnitaj jen per gurkuglaj pafi1oj, jenv 5----=-^ tii lp": r: "normaià3' surràslonoJ, irt"irËii; ;;;;ganre,estas ofte ec
r^dan§era ol la dek- I Latante1 perseküt.ot", â.".rrié J.a gejr:nulo5n-aütomobi-
stror eI nacia vid. lle tra centra parko. La manifestaciantoj, kiuj'protes-
punkto. La parla- | tis koutraü Ia enir-ekzameno por J-a universitato kaj
mentajn balotojn I postulis demokratian partoprenon en Ia gvidado de J.a
de junio 1977 par- llernejoj, skande kriadis: rfPli da kulturo, ma1p1i da
toprenis kandida- l polico!E Oni provizore arestis tri gejunuJ.ojn.
taro de t'Uniôn Re- I -Evidente J.a li.ngva konscio pJ.iforti[as, a"kaü intergionalistatt, kiurr I :1::,:- -à"§ 4v l.-4'v' vÀéqEt sr.§ss rseEr
rormis precipe s"o- I :i::i"1:t:1:--:?=:1:k:'1: lft§::,1'1_Tt1::_":1.:_.1:-- ----:--::: I fondo de asturlingva qkademio estis spontanee subskri-poj de la ekstrema l:;ï:-.
maldekstro ne";#- |bita de 6 instruigtoi (el Bo) en unu sola girmaziol
faüfe§a3 fa5 kiu ricevis tiam 11.ooo voêojn, do sufiêe pJ-i oI âi-3.re Cl{A.
Sed, diras Garcia Arias, 1a nunaj 3.ooo respektive 8.ooo voêoj estas lrpu-
raj[1 t.ê. ili estas vere aütonomiistaj, ne unuavice aü ekskJ.uqive mal.dehs-
trismaj. ô.. CNA povos esti§i LA regionisra partio! Jes-ja, se §i sukcesos
all-ogi aron da homoj de socia kaj profesia presti§o altgrada. Laü madrida
enketo, 1â regionisma sinidentigo d.e J.a asturianoj estas pJ.i al.ta ol tiu
de La katalunoj kaj vaskoj, sed... mankas Ia poJ.itika kana1izo! La nunaj
ttgrandajn partiojl PSOEr UCDI PCEr/PCA? IJ-i interesi§as pri Ia regiona pro-
blemaro nur negative, alivorte: nr.rr tiom kioru la popola regionismo minacas

..irl-"i"iËLtài-i" I LA ASTITRÀ NACIISTA KONSILANTÀRO ÀPoGAs LA LUK?AD0N DE

efektiiiêà". gi fa I LA LERI{AI{TOJ DE LA KITRSO DE UNIVERSI?AfA ORIENTADO.
jaro tB39 estis "1- I Tiun êi ti-tot-linion portis f].ugfolieto - kourplete en
donita f.a unua as- I Ia astura 1ingvo - distribuita d,um Ia plurhora mani-
tura .',tologio. I festacio de pJ.i o1 1.§oo tutregionaj geJ.ernantoj tra
NUNTEHPE I *i ::"aro de Oviedo, mardon' 1a.13-aa de marto L979.

I Tamen, en Ia mul.taj - êefe ru§aj - portataj sloganru-
CONCETT, BABLE luf(- | bandoj ne videblis asturlingva Àtrskribo. Kiam l.a ma-
tas kontraü La I nifeslaciantoj forlasis J.a irotuaron por efike inter-
dekstr_o kaj ga9- lrompir_.parte sidante, Ia aüto-veturaaôn, Ia rrNacia
tempe kontraù Ia lPolicotrl t.ê. Ia malamataj.grizuloj, proksimume 4o-ope,



I
forkonduki La tradieiaSn voênombrojn aI kandidatoj de regl,onigma partiot
kir ploriger tiuj rgraadajn partloj, dum La bal.otkarpanjo de !977, kahrll-
niadis, eê per fendita langor- Ia tfUni6n Regionalistatt nomante Êir, antaü
unu publikq rasisma kaj antaü aliarekstrem-maldekstra por ual.ebl'igi cam-
bate laboristain, eksterregionul jn kaj bur§ajn voêojn por I.a regionismot
Tiutempe .Ia êefa atnkato fare de Ia ma1dekstro estis nek Manuel Èraga, dertÀIianza Popular[, nek Adol.fo §uârez, de UCD, sed precize I.a treterogene
maldekstra ItIIni6n Regional.ista[. - Kionl konkrsts, faras CONCEfi, AISLE?
!{u, §i eLaonas librojn, aranlas konkursojn d^e junaj - ofte l.ernejanaj
verkantojt organizas Lingvokursojn ea. J.a uaiveraitato de Oviedo, €rr cêrl-
troj por estontaj kaj jarnaj elementlernejaj instruistoj (ekzenple en Ti-
xôn)r ên gimnazio de Llangreuk*i a1iloke. f,rome, Êi batal.as fawore aL J'a
asturia autonomio kaj antauenpusadas la uzadon de certasence unrrecigita
astura Lingvo. l,fultaj simil.direktaj aktivecoj okazas sen intima Ligiteco
kun Co§CETt BABLE, kaj êio ôi malgraü J-a kJ.ara kontraüstarado pratrtitata
de la tuta gazetaro --- vidu I.a represon eI. ÂSTÏrRI,Â.S kun kouentoj I

Ceterer CONCEYL BABLE estas membro de Ia ASOCIO INTERNÂ,CIÂ POB LA DEtr'E§DO
DE I,A TI§ÂCÂîAJ LI$GYOJ trÀ' KULÎIIROJ ( A.I.D.T{.L.[. ).
IOM DA SiTATISTIKC'
AR§O: 1o.565 t*mz plgl0ê.ANto.r: L.L3:r.aoo DENSEC0: to? ,4 parc../kra

37.55o.ooo
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XOSE LLUIS GARCIA ARIAS
LLUIS XABEL ALVAREZ FERNANDEZ

PILARFIDALGO PRAVIA

(Conceyu Bable)

Les eleciones xenerales del I marzu déxen-mos
abondo pa meditar. Son un bon puntu referencia
p'agüeyar la nuestra situacion politica y sacar les
conclusiones que mos pruyan.

Politicamente, diriamos, Asturies tôpa-se sâta-
mente como la dexamos en 1977 èuando se
fexeron les primeres eleciones xenerales. Los me-
mos partios y con xente na mesma proporciôn
tarân presentes (otra cosa ye que mos representen)
nes Cortes Espafloles. Y ello, al tar nel mesmu
llugar qu'hai dos aflos escasos, ye grave si faemos
comparaflza con otres fasteres del Estau onde
l'asitiamientu de posiciones rexonalistes o nacio-
nalistes (lamai-les como vos pruya) quedaron
afitaes.

N'Asturies non solo non hubo ociones d'esti'sen
(el CNA yera sobre too un grupu testimonial)
sinon que les ociones votaes definen-se fondamen-
te por ser centraliegues dafechu. Y mâs grave:
partios como la UCD 0/ tamién el PSOE) tienen
tan ruina opiniôn del pue-blu asturianu que nun se

miren por pone-mos en llugares cimeros a xente
que nin ye asturiana, nin vive n'Asturies (;El
castelldn Calvo Ortega y el castelldn Gômez
Llorente puxariln xunto col andaluz Leôo Herrero
pa t'aer mâs xirigoncia de l'Autonomia asturiana y
del Pais Asturianu?).

El que xente asturiana votare a estos partios
non asturianos ve niciu claru de l'alienaciôn
politica y cultural'qu'enarta al nuestru pueblu.

Veremos agora si esi partiu mayoritariu dien.
tro'l Conseyu Rexonal, el PSOE, que glayô na
campafra que . naguaba. per una autonomia de
Dnmera (iemDlcrDra a da-se cuenta asora v non
tuando tè"nia'quê lo defender nes Coites y'dien-
tro'l mesmu Conseyu y delantre'l ministru pa les
rexones, y faciendo una movilizaciôn dafechu...?),
a ver, dicimos, si por xugar a oposiciôn estatal
entama n'Asturies con seriedâ una politica «cohe-
rente» y autonomista.

De toes maneres una cosa ye tamién clara. El
pueblo asturianu nun 37 por ciento nun quixo
votar. L'astenciôn agora ye un I I por ciento mâs
oue'n 1976.' Ello pue ser un niciu de qu'un bon nümberu de

06. o5. t979

parsanos nuestros nun tan por soflrtar col votu eses
posiciones centraliegues, en dellos casos anti-
asturianes y en otros sociolôxicamente contuses,
de los partios que llamen mayoritarios. L,'asten-
ciôn, como aconseyaba la nota de C. 8., nun va
escontra la democracia sinon escontra les postures
d'esos partios que pratiquen un ceniralismu
antidemocrâticu.

Otru bon niciu de que daqué cambia ya n'Astu-
ries son los votos llograos pela ûnica posiciôn
autonomista asturiana y claramente nacionaliega.
El CNA (que nun yera la ociôn politica de C.B.)
ensin faer campafla, ensin posibilidaes econômi-
ques, ensin sofitu dengirn, ensin conoce-lu naide
llogrô 3.000 votos nacionalistes pal Congresu y
mâs de 8.000 pal Senau. El datu tamién ta hi y
nun taria mal allampiar per entende-lu.

Agüeyando que dientro otres fasteres les pos-
tures autonomlstes ganaron ya bones posiciônes
y q'una posiciôn tesrimonial como Ia del CNA
llogrô la simpatia de muchos asturianos nun taria
mal que, seriamente se vaya pensando en dir
faciéndo-ios dar marcha atrâs a ésa riestra oosicio-
nes non asturianes. y en dellos casos antiàsturia-
nes, que nos arrodien.

represita kontribuajo ... en !.a
astrrra lingvo. Iom brutale konci-
zigaate 1a untran artikolon, ni re-
sume konkludaq kes (1) êiu-liogv.
sietepo (ankaü d,ia]-ekto) esence
formas J.a mondpercepton de J.a homo;(2) ôar ekzistâs p1uraj ttbableu-
variajoj, J'a al.prèno aà unu êl iJ.i
signifus kuf.turan ko].oniigon, same
kie]. oni konsideras l-a sintrrrdon
de J.a kastilia tia kotoniigoi (3)
Ia reiro al rrbablen-ajoj de antaüe
/Emtrsuo denaadas êrr io-sucestis
iian anakroaismon.T malebllgus J.a
progreson vidalvide de novaj inter-
naciaj horizontoj. - En J.a astur-
Iingva artikol.o oni konstatas unue
ke post ].a el.ektoj de o1. 07. LgZg
Àsturio estas precize en J.a sama
situacio kie]- post L5. o6. L7TZ
kaj, kontraüe àt atiag hispanaj re-
gionoj, nenio evol.uis direkte al
firmigo de aütoaomiistaj pozicioj.
La au,toroj riprocas â1 J-a partioj
UCD kaj PSOE kandidatiginti ekster-
provincajn persouojn, pro kio CON-
CEï.[I BÀBLE estis konsi].inta si.nde-
tenon. Oni demandas êu PSOE, kiel.
opozicio en Ia eeatra parJ.amento,
en Agturio efektivigos vere aütono-
miistan politikorr promesitan a'rtaüe.

Ja estis aütgntika surprizo por ui
trovi en J.a jurnalo AstuRIAs tutan
pa!o, pri I.a regiona lingvo-proble-
Bot Duaa du tçionojn de I.a Pago oku-
pis polemtkaSo gs.Ë Ia titolo rEJ.

bable ÿ Ia filosofLa del lenguaietr,
de Avelino Jesûs GonzâI.e2, en la
Inal.§upra trioneto aperLs ia êi tie



La artikolistoj konstatas ke la procentajo de sindetenoj altilie Gi, tZ, 11
t,ê. rL oÂ gli oI en tgZZ (erare oni presis il L976rr) , kion oni Èoapienrr ki.el
eignon--de ekkonseiado pri la nekonveneco de Ia grandpartiaj centiisuraj, dokontraüasturi.aj poziciôj. r,â homoj de CoNCEn BÀBLE àpr"üàir-i;-f;üon ke
I.a^so1a aütoaomiista kandidataro, collcEït NAcIoNÂLIsTÀ A§TUR, akiris 5.ooovoêo3a por la nKongreso de DeputitoSn kaj p].i oi g:;;; por t'a §enato senfari veran balotkampanjon, sen ekonomi-aj^-riaedoj, sen kiu ajn apogo, §enesti konata en la puL*Liko. Samspire J.a aütoroj Àubetrekag ke La CNÀ-kandi-datoj NE estis 1a-Politika reprezentantaro de CONCEfl BÀBlÆ.Memorigante prila gajnoi de Ia aütonomiistoj en aliaj regionoj de Hispanio, J.a triopo al-vokas.la legantojn por ke oni invitu J.a ne- respektive koatraüastqriaaojn
retirigi. .

Jam du tagojn poste la redakcio de ÂSTURIAS publicis kwazaü-respondon di-rante ke inter la malmultaj temoj kiuj nuntempe provokas pasian diskretonestag Ia rtbablett-afero, kiu, krome, poritikilas /îeLLî,e|7. r,a redakcio ver-diktas ke la lingvaio de la asturianoj êitrkaze NE eslae-LA A.§tIrRÂ LII[Gvo,kvankam same ne La plei pura kastilia de Ia altebenajo .o. Sqrprize, laaütoro(i).poste pleàas pâr konservado de êio he;;àitl-.r Ia pasiato, sed,car ra antaurrloi de la nturaj asturiaaoj uek skribis agtr:re, nek astqre ( t )adaptis siajn labormanierojn aI Ia moderno, nek peasis asture en religio,fil-ozofio-kli natursciencoj ./Ria3n imagojn- (i)ri-havas pri la aktivecoj de
Flai antauuloi?l/, ne eblas nun alpreni Ia asturan. La supozeble -lkoràüci-iare kreota Àkademio de Ia Astr.rra Lingwo espJ.oru^ta3 püUlikigu êitr5 ver-kojn skribitajn en tiu lingvo, kaj J.a sektistoj ne §enu ea tiuj itrebadoj,pol kiuj oni bezonos lar§animan subt,enon fLanke de ].a regionaj-aütoritatàj.
-^C11 ne strangas ke subite Ia redaktoro(j) akceptas 1a tàrminàn nlingvottr-
eô rrastura lingvot,l kir.rn momentojn antaüe oni rifuzegis?

l**'r*tt*att*

AsiTIJtrIIES I
AYEtrII Y CiÜEI

La triopoNuberu,/Camaretâ publicis granddiametran diskon sub ].a êi-suprt
nomo kiu signifas rtÀsturio - hieraü kaj hodiaürr (firmao: Di.scos MoviËplay,
PolLgono Industrial- de Coslada, Fladrido, produktonunero. !2.L545/4r. Is
1o kanzonoj akuze prikantas Ia stlferadon de I.a homoj en minejoj, antaü 5u-
Sisto, dum la maldekstrisma ribelo de Asturio en L934, prikantas J.a hero-
ajojn de la montara rezistado du.m Ia 4o-aj jaroj, prikantas I.a liberi§on
de la amo lsaj la reforti§on de Asturio, salutas-ia-andaLlrzan poetoa Rafae1
Alberti.
Ciuj kanzonoj estas kantataj en J.a astura lingvo; J.a diskosaketo portas
Ia origina,lajn tekstojn kaj ties tradukon en ra kastilia.
Akompanas, enkondukas la tekstojn ttprologott, presita en ambaü lingvojr.de
Xose Lluis GarcLa Arias, ki.u avertas pri Ia kànsisto de la prodtrkioS' grs-
nunaj de Ia ttasturia ltulturott, kiuj tute ne meritas tiurr 

"pit"to11, Ëar i1ipoviBtus aperi tute same en kiu ajn hispana urbo: i].i estis sen rilato alLa aütentika Asturio. La prolog.Ilo juêàe ke Ia asturia arto estis aa1alt-nivela. Li atentigas pri la_veki§p de Ia asturia konscio, kirrn provokis ...la L i n g w o mem margraü sia êi.fiteco, kaj la h i s t o r i o ;;ig;;üsia torditeco, kai Ia regionaj apartajoj kvankam i1in misis ualdekstraj kajdekstraj inte:'pretoj.
Garcia Àrias sugestas kompreni Ia klopodojn de la menciitaj kantistoj kielinstigon donitan al- 1a popolo por ke tiu êi retrovu siaa propran id.eitecon.

*****+*+,t:r**



12
INtrITJSTFIIAJ
PFIcIBLEMCIJ
EI\] ASTL'FIIO
Asturio okrrpas gvidan pozi-
cion inter Ia hispanaj regi-
onoj en.la prodrrktolistoj de
karbo, âtalo, a.luminio, zin-
ko, el.ektra energior maizo
kaj terpomoj. Àsturio rajtas
fieri pri sia J.uktado kon-
traü I.a frankismo kaj ties
forta pilastror Ia kapitalis-
rno r Asturio povas esti nun
eê relative kontenta pro la
- kompare - al.taj saJ-ajroj
kaj esence sekuraj laborlo-
koj (en Ia stataj entrepre-
noj).
lanen, J.a asturia industrio
baraktas kontraü seriozaj
problemoj: La dre plei gran-
daj êtata3 entreprenoi r HIINO-
sA (karbominejoj) kai ENSTDE-
SÀ (âtarraurikoj), suferadas
gigantajn deficitojn kaj ...
l-a riproêojn el. al.iaj regio-
noj pro mal.trafaj investoj!
En LgSt ]-a hispana Stato ek-
paâis en la asturian indue-
trion per I.a fondo de E§§I-
DESA en situaeio kiam ].a
ekzistantaj fabrikoj^ne ka-
pab]'is produkti sufice da
Èt.Io. Èrr 7g7o olri integri-
sis en Ia ENSIDESÂ-n de Avilâs
Inraü ta âtatfabri-hon IrI\iINsÀ

ôu ta estonta aütonoma Asturio povos
eertj.gi a} tiuj êi laboristoj pàstenojn?

de Gijôn. Jan en 1,967 ta Êtata Instituto Nacia pri Industrio (fNf) trans-
prenintis J.a minejojn de Asturio por eviti ilian kompletan kolapson vidal-
vide de I.a ttmodernajrr energifontoj petrolo kaj tergaso.
Kiu gajnis per J-a ngvaj entreprenoj? Evideate, J.a entreprenisto^ttâtato[,
sea lrôfitegis ankaü 1à privata grandkapita1o kvazaü monopole aôetante la
relatiwe maI.multekoatajn produktoja de J-a asturiaj I{IINOSA kaj ENSID§SÀ por
pluLabori kaj altapreze vendi iJ.in. Unu eI Ia êefaj profitantoj estis J-a
ttA1tfornojtf de Biskajo. Privata finpretiganta industrio en Asturio ne ês-
tis, grandskal-el insta1ebJ.a, ôar ... la plej bonaj special.istoj forkuris
por gajni pli da mono kieJ. helplaboristoj en HUNOSA kaj Er§SIDESA.

Certe perdegis Ia munj.cipoj, kiuj absolute no adekvate partoprenas Ia eks-
pluatadon de J.a minoj de karbo, sed devas prizorgi siajn mal.purigantajn
Ëtratojn kaj detrui§antajn gomojn. Ne pJ-u ekzistas mono por humanigaj ini-
ciatoj, kaj ta bu§eto apenaü sufiêas por pagi I.a nudan funkciadon de Ia ad-
ministracio, fiucàJ.ane ÀtiafJ.anke la granda havenurbo Gij6n kreskas senô.-
se kaj eeaplane. Kaj ekster J.a triangul.o industria de Avilês-Mieres-Gij6n?
Malgranrdaj grboj kaj ne elstare moderne kultivataj agroj!
Josâ Ua:errel Yaquero, kies ideojn pub].icitajn en EL PAIS (14.o5.1979r P. tg't
ni âi-supre resumis, opinias ke Ia kreota regiona organismo de Âsturio ne
devos transpreni J'a Aelicitojn, sed ja rajtos kundecidi en tiu êi industrio.

++*****a**
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PLIJLTJKTAS

La peâmergoj d.evas mi}iti plurfronte.

La eventoj en Irano logis^la okulojn de vasta publiko en tiun noadoparton,
kie Ia tçansformon de Ia saha diktaturo en f.a nebu}an rlisl.aman respubl.i-
kontt de fiomeni ahompanas ribeloj de d.iversaj etnaj minoritatoj, i-nieral.ie
de turkmenoj (pJ.i oI Joo.ooo enJ.o§antoj) kaj de.kurdoj. ei-J.astaj Êis an-
taü pluraj- jaroj povis akcepti siajn fratojn fu§inta5à ef Irako taj t"r-
kio, antaü oI Ia estroj^de lrano kaj frako interkonsentis pri haltigo de
Ia persekutataj kurdoj êe la limo. Nun Ia iranaj kurdoj konstatag ke I.a
rrnovarr re§imo intencas trakti ilin same kiel farig I-a Àataüa.
Estas memorende ke, tamen, Ia pJ.ej rigoran kaj krueLau karnpanjon por de-
trui I.a kr.rdan etnon jam de muLtaj jaroj efektivigas lrake kaj lurkio.
Jen ni prezentas koncizigitan superrigardon preparitan de Ia ftAsocio de
Kurdaj Stud^entoj en Eüropo[:

inter 5 êtato3:
B.ooooooo kurd.oj
4. ooo. ooo rt

J.ooo. ooo lt

65o.ooo rt

35o.ooo tr

Kurdio estas dividita
Turkio .. -....
Irano . r ......
Irako o.......
Sirio ... .. . . .
Sovetueio .. ..

§u§e 16 . OOO r OOO ll

sur 22o.ooo km2
It 175. ooo tl

" 76o00o rl
tt 19 r ooo tl
tt to r ooo tt

tt 5oo r ooo rl

inter Ia kurdoj estas forta kaj
Lukto pri sendependeco.

IIaIgraü tiu êi divido, Ia nacia sento
viva, kaj §i evidenti§as per la arniJ.a
La plej elstara branÊo de }a kurdia ekononrio estas I.a p e t r o I o, kiu
ample}<sas 74 ÿ" ae J.a trnigra ororr de lrako, 5o % de tiu de lrano kaj 1oo %
de tiu de Sirio kaj Turkio. Sedr er Ia êirtaüo de J.a petrolaj kampàj, la
kamparanaj domoj estas sen elektro, sen fluanta akvo, mankas vojoj kaj
J.ernejoj, kaj tie ekzistas provincoj kiuj havas eô ne unu hospitalou. Do,
Kurd.io estas u:eu e1 la plcj ne evoluintaj landoj de tiu regionor kaj §ia3nnaturajn riêaJo;n forprènaàas la okupacià; Êtatô5.
Kurda poeto ltomparas Ia situacion de sia lando kun J.a vivteritorio de ].a
lupoj precizigante la itorrruna;lrr iru:rlitojn: Ia ma].facitaj kondiêoj de vaganto-
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iivo ea la êiana3 ne!o5 de la altaj arontoj r la sangaj l,ktoj sr1a. Ia ne-
âoj, I.a persekuto eterni[anta .....
l{i esceptas Ia govetunian Kurdionr kie La kurd,oj estas en situacio de

egaleco rilate aL I.a al.iaj nacioj kiuj konsistigas Sovetunisn. La cete-
rai oartoi aneksitaj de Ia uenciit.3 Êtato5 estas koloniigitaj teritoriojl
l;j ;il"3"riêajog eËtas destinataj aJ. I.a respektivai_metropoloj. La kurda
poloto "it." 

siUüetita a]- nalriêeéo, mal.sano kaj aaalfabeteco. Krom tio'
i" 1grrl.ar 1ingvo estas malpermegita en skribado, nek uzata en i-nstruadot
tieL ke I.a kurda kuLturo ne estas atingebla'
Grandega parto eL La lrakaj petrolprofitoj estas rrinvestata§ en la kolo-
niiga armeo por detrrri la tra"o tàritoriàn. Tie oni daüre aplikas napal-
mon kaj aliain internacie malpermesitajn armilojl bombadante kurdajn wi-
î;â";;: U-türA"j tutsimple. né disponas pri sufj-êai materialoj por efi'ke
kontraüstari Ia irakan ârnêorle

tau el J.a pJ.ej gravaj aspektoj^de la koLoniigo estas la programo kreita
de Irako por LàUigi-Kuràion.-êi celas detrui la !cr:rdan-?"1?I": kiel na-
cion per grandnombraj deportoj"al sudaj dezertoj, kai aliaflanke gi de-
,ig.s- araÉo;n eklo§i-"r. ia turaa teritorio. Àlia procedo praktiJsata de

la iraka retlstaro estas donaci 1'5oor-- dolarojn a]. tiu arabo kiu protas
eAzi§i aI. ktrrda virino.
Arestado de La edzinoj, gefiloi^kai frati:aoj d'e la peêmergoi (= kgrdaj
gerilanoj) celas forlogi tiujn ôi et la Luktado.

La situacio de la krrrd.oj trovi§antaj ea koncentrejoj estas eksterordinare
ma].turpana.

Tiuj êi rasisqraj praktikoj forte indignigis aron da t,rmanismaj interna-
ciai organizà3;j.'Tiel, là 19-an de aügusr"o_t916:i1,faris enersian de-
nuncon suUefribLt"tt de Patriek Montgonery' Ia §en-erala sekretario de la
nsocieto r","i"*ü sklavecortl tondono, antaü la subkomitato pri Ia lukto
f"it""t diskri-Eiraeiado kaj por 1a protekto de miaoritatoj'

Efektiirer êD Ia nurra epoko, kiam tioa oni parolas kaj skribas pri la ho-
maj raJtôS mS pri menregtâo, la angoriga situacio - koloniigot subprema-

do, vi.olenta àsi-rnilado, ekstermad,o àe fi nrraa popolo - estaÀ monstiaJot

D,m oni ne mod.ifas la internacian poJ-itikoar la perspektivo por la kurdoj
- kiel por muiiaS simi].sitrraeiaj màI.plimultoj estas nur unu: HILIT0'

(?radukis: Joan Ramoneda Canet;
priJ.aboris kaj koncizigis: EffiIISMO)

Redakciai notoj-:
1) Krom en Ia nenciita3 Êtato3 vivas kurdoj en kelkaj aliaj, ekzemple

4o.ooo en Libano.
2) Estas demaadinde kiusence sovetunio NE aneksis kaj"P :tgl:1::i^t::"

oarton de Kgrdio. Certa, konsideriada lsvanto da kultura autonomlo ne

Ëil"i"*iaxton: ke çoyeii. K,rdio neniel Êo.. la -rajton de memdetermi-

nado kaj ;; âi"i riêajoj iras sane en I.a kasojn de Sovetrrnio kiel err

La al.ial partoj de la koJ.oniigita Kurdio'

5) gn la socialdemokrata-semajngazeto nYorwârtstt (n-ro 25 cle 22'o6'1978'J' 
;:l1)-Jürg.r. Rottr, aùtoro dà libro kaj artikoloi pri Kurdio, avertas
pri Ia rsaliaciLo^raporti fidinde pri Kurdio: La iraka registar" i:o
kaj i"r. iilit;;-iurnalistojn por montri al ili kiel bone statas cio
en Kurdio, sed .I. la regiitalo dungas La tradukistojn kaj fiksas la
vizitotajn lokojn. l'Amestio Internacian ankoraü ne at"iris iraJsan per-
mêroa eniri La iaadon kun propra tradukisto.

4) Korparu la artilcolojn Pri.K,rdio en.ETNISllO n-roj 6 (o1'o6'19f4lt pr
^' ;t7ii-, kai 18 (22.0r.1978), p' 9 - t2'
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MCIEITIG;EJCI J EIV ],AFIAGiVAJ O
(oairri-go eI- n-iro 2O)

Ne antaü oI ano de Ia Ministerio de Defendo telefonis aI Ia rColonia !{a-
cional Guayakitr 3.a 18-an de aügrasto pri okazonta vizito oni fine P€rrn6-
sis aI mi iri a], tiu ].oko la 2o-au de la sasa monato. liu ci estas Ia
âefa rezervejo por J,a aêeoj, I.otrrita en la orisnta parto de Paragwa5o kgj
priskribita fare de Mar§ Mirr'zeJ. kaj a1iaj k*el' mortigejo. Dauris^cirkau
kv"in trorojn po;-.tioei âin p"t ambàsade3à aüto, komei.cé r.ü sufiêe bone
pavimitaj Êoseoj kaj poste Laü sablovojetoj'kaj rokajr neprizorgitaj Erorr-
taj vojetoj.
La rezerwejo situas en apartigita aleo de J.a §angalo kaj-estis ewidentaj
ruinigoj faritaj^de bJ.ankhaütuJ.o5. Cirkaù Jo mejl.oj antau J.a rezerveilt
Ia Êangato 3an§i§is et abrrnda kaj ar:baroplena tereRo en lunecaa pejza§on
elstarantan pro fantoma nenieco krom groteske karbigitaj arbostuqlojr Em-
taj restajoj^de la Paragvaja Brograloo de_senarbigado, per kiu oni senpo-
seàigis Ià aôe-nacion en tiu êi areo. Bele konstruitaj domoi por oficia-
Iu1oj de Ia Novaj-Triboj-{isiejo, kiu direktae J.a rezervejoar koatrastis
alrre kun ruiniêiit.j 4oàaôo5 nàvàufa5 por Ia a8eoj ne tro maiproksime de
la misiistoj. La domaêoj por J.a indiaaoj konsistis eJ. iaspeca krrnigo de
âtipoi t.r.ia" alligita] àf Ia tero^kaj danlere balanci§iE en 13 Parag-
vaja vintra vento. Breôoj inter 1a iitipoj estis ofte sufice largaj por
enlasi infanon aü eê pJ.enkreskuJ.on por ne parol.i P{i la elementoj.^Ean-
y.aso kaj papero kaj disaj pecoj de al.uminio okaze-§topis tiajn bredojn.
§tipo3 samkvalitaj formis tegmenton. Ci-kaze ankau Ia stipoj tute ne
taügis por protekti kontraü Ia elementoj, kvankam'iI.i estie jen kal ien
refortigitaj per kanvaso, kartono aü afuminiaj tavolaioj. Interne de Ia
domoj "Àtis-neniaj J.itoj, krom okaza peeo de lignajo; en u:arr loko estis
Ia liSna plato levita de srrr Ia planko. La domaêoj enhavis^rubonr okazan
âtipoi poi bruligi, rusti§intajn kuirpotojn kaj pecojn de-Jurnaloj kiujn
ta àisilstoj donis aJ. J.a indianoj por protekti sin kontraÉ Ia vintra mal-
ÿarmo. Ne eitis videblaj iaj necesejoj krom tiuj kromdometoj de la admi-
nistracio. Estis fLarebJ.a nemiskomprenebla odoro de honaj ekskrementoj
en la indiana parto de la rezerwejo.
La indianoj kiujn ni vidis estis pl.ej multe maJ.junul.inoj kaj infanojr mi
vidis kelkàjn maljununajn virojn. Estj-s elstara foresto de junuloj. In-
dianaj plenkreskutoj kaüris on^raizerega depremiteco. Neniu viro au knabo
portis 1a tradlcian lip-6inamajon konatan kie]. nbetatt. La infanoj"ne
Ëcipovis J.a aêe-l.ingvonl indianiaoj respondis, demandite pri siaj denas-
kaj kantoj, ke iLi ne kantis iJ-ilr dum J-onga tempo, Kiam ni demanrdis pri
l-a kialo, Ia wirinoj diris ke ili estas maLfortaj kaj sen energio. In-
diano kiu konwersaciis Inrn mi pere de interpretistor devis sidigi au
f.11âfài-."rt*"." pro tuta apatià ta3 laci§o. Tamen Ia koaversacio r"e'â"-
sis.
La misiistoj fiere anoncis ke âiq ind.ianoj estas kristanoj. lrti petis
la nomon de kvarjara indianeto, kaj ureu eJ. la misiistinoj rapidis rê§-
pondi ttFelipe - ciwiJ.izj-ta nomort" Kiam mi demandis la knabonr kiun rrontoll
Ii preferasi, li senhezite diri"s sian indianan tloEloll.

La aâeo3 ne konrprenas la tempon kieJ. oni komprenas §io "o La industrii-
gita Okàiaento, sed iJ"i seias ke iJ.i estas en tiu kolonio dum vivod.aüro.
Kiam mi demand.is kiu kondulcis il.in tienrpreskaü âirr5 respond^is EPereirah,
t.ê. Hanuel Jesûs de Pereira, J.a rrnua administranto de Ia rezervejot kaj
kul frenezo pro longe sufokita memoro i).i montris .la cikatroin sur la
lcorpoj de tiuj kiuj postvivis la hakilojn de tiu Pereira kaj Liaj hom-
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êasistoj. liuj êr aêeo3 memoris t.iujn kiuj fal.is por nenias re].eviÊi.sed ra frenezo^igliryIi1^f:,er subite kier §i estiË komenci$inta, risla geviroj, antaütempe maljunaj, subi§is at t-a tero, kvazaù atendantefinan enterigon. .Psj}.a morto estis evidenta. .

La aspekto de Ia infanoj, kiuj Êajnis ].rrdi spasme kvazaü maukis al ilienergio por pli streôaj ludoj, estis e].stara êe Ia unua.ekvido pro troadikeco. Pli atenta rigardo mo'!"tris malbone distribuitan grason, malsa-nqn dikeconr fakte aperon de Êoke âveJ.intaj ventroj. Xromer 11ê estis eê
unu infano kiu ne suferis pro ulceretoj, vundoj kaj pustuloj sur Ia bra-
foi, kruroj §aj ofte^senhara kapo. eiuS infanoj tusadis kaj havis \a2z-kataron'. La cefa mangajo - ignamo - kaj ta fizika aspekto de Ia india-noir precipe de la infanoj, atestas Ia ma].sanon pro proteinmanko, kona-tan kie]. tlkvaôiorkoronlr.
Ekster ureu el la domaêoj, apud, la patrino, sidis indiana junulo proksi-
rnulle 1$-5ara. Kvankau uenia sono aüailis eI- 1iaj ].ipoj, làrmoj f-J.uissur liajn vangojn dum li rigardis en J-a spacon, klare evita,rtà okulankontakton kuu iu. La patriao iris al I.a ireterpretisto de la ApI kaj kla-rigis ke li tielas dum almenaü ses semajnoj. Bi montris ar ni duoaîr].enanboteleton de aspirino, kiun la misiistoj estis doni-utaj aI Êi por iia
llzor Kiam mi petis kJ-arigon de la uisiistoj, iJ.i diris aJ. mi ke La kna-
bo sinple provas altiri mian ateaton. Drur tiu êi tt*rigado ].a knabo kon-
rnrlsiis surterer kai unu el la misiistoj diris: ,tHo, rigardu 1in. êu Ii
ne estas admirinda aktoro?rr Mi respondis ke Iaü mia opinio tto êi il€ ês-
tas aktora§o kaj kel kvankqm mi ne poÿas paro].i rro*" â" Ia ambasad.o, mi
certigos aI Ia rezervejo-aütoritatulo ke Ia sorton de tiu êi knabo ÉoIr-
troLos homrajtaj organizajoj kieJ. ttPostvivo Internaciatt kaj 1a rlnter-
nacia Ligo por Ia |"g"j Rajtojil. La tuja respondo estis mal.afab].a, ged
Ia averto af.nenau kaüzis ian agadon. Oni perruegis aJ. ni kond.qki 1.a k:ra-
bon per la ambasada-aüto al kuracisto proksicume 5tr mejlojn for, tamen
ne al malsaauleior ôar tio kostus aolroi. Oni diris aI. ai, tamen, ke Êrela kuracisto rekomendusr oni konsiderus mal-sanulejon. Alveninte êe la
kuracisto post frapoplena veturado trihora, I.a indiana lcnabo, Santiago
Duarter estis ege malsaga kaj bezoais tujan atenton en mal.sanuLejo. post
alia trihora veturado aüta, l. jur.ulon aÈceptis ma1sanu].ejo en Aiwrcio-
no: ti estis duonlconscia. Kelkajn tagojn poste Ia biopsio montris vaste
metaslazitan kanceron. Kuracistoj kiuj scias pri ].a tcnabo d,iris ke 1ia
kondiÊo estis ignorata de la rezèrve5à3 oficiâ1u:.o5 arr--"rr";;ü iB *orr.-
toj kaj ke Ia prognozo eetas 0seriozarr. Kelkajn tagojn poste rêprêzênr
tantoj de 1a Novaj-Triboj-llisiejo deprenis J.a knabon eI J.a malsanulejo,
pretendante ke Ia knabo estis malfeliôa tie kaj ke Ia kosto de Ia res-
tado estag tro alta. Ilia pretendo estis senhaza, êar iJ.i ne kapablis
konversacii kun Santiago ea tia a8ea J.ingvo kaj êar mi promesJ-s persone
transpreni Ia koston de J.a unuaj tagoj en J.a hospitalo. Mi tuj informis
kol.oneloa §annaaiego pri la elpreno de Ia knabo kaj instigis 1in klopodipor certigi ke Lia kuracado estu fareb1a. Samaniego ordonis kond.nki Ia
habon al aruea mal.sanulejor eJ. kiu J.a mieiistoj ne porrus forkondtrki
lin. Kelkajn tagojn poste la misiistoj gendis pleadan Leteron kontraü
mi a]. J.a usona ambasado. .

Fli vizitis Ia Pastro-Livio-Farino-Misiejon de Puerto Casado ].a 22-an
de aügusto L97?. La mi,siejo trovi§as p.àtsime {.e tanino-fabriko, kiu
estas Ia êefa j.:ed.ustrio de tiu Êi parlo de Ia êako. âi enhavas pryoksi-
uume /oo indianojn kiuj faras simpJ.ajn J.aborojn por La fabriko. eirtaü
Boo pliaj indianojr kelkafoje bezonataj en I.a fabriko, bivakas en 1.a
êirf<aüo Ae ]o-mej1a rad.iuso. Inter iJ.i estas alroj de ia triboj Angartoj,
§anpaaoj, Güanoj, f,engüo5, loboj kaj Güarajoj.
E : AK!üESASIIE NOîES, printempo 1978 (lbadukis: Roan U. orloff-Stone)

(Oaürisota en EIT{IS}IO 2A)
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La âeeston de relative rnultnombra albana etna-lingva mal.plimulto ea ltalujo
ignoras tre multaj ital"oj, ankaü ê"r a*askomrrnikiloj mal.ofte interesigas
p"i ê:-, kaj "â tiàm il.i okupi§as pri §i, ili zorgas nur por nnontri ka{ re-
l.iefigi ties fol-kloran aspekton. TieI agis ekzemple du italaj gravaj jurna-
J.oj (tt11 I'tattinorr kaj ttRadiocorrierel)1 kiuj aperj.gis longajn artikoJ.ojn
iLustritajn per ko3-oraj fotoj kaj kiuj endetali§i= "n priskriboa de foJ.k-
J.oraj kutj.nro j kaj de ceteraj vivmanieroj d,e arbre3o3. MaJ.e agis I.a jugosla-
via al.ban-lingva gazeto ilRilindjalr, kiu ne nrrr per unu sed per serio de ar-
tikoloj lclopodis aJ.proksinri§i aI kulturo, pensmaniero, sentoj h"j ankaü
problemoj de Ia arbresoj. Ankau ni klopodos fari tion per tiu-ci artikoJ-o.
Jam pasis p1i ol 5oo jaroj post lciam kelkaj a1banaj grupoj forlasis Alba-
nujon por fondi lo§koJ.oniojn en lta1.ujo. La pJ.ejmulto eI tiuj-Êi ef*igris
pro J.a turka invado kaj pro Ia okupo fare de J-a osmana imperio de il.iaj
bienoj. Alia malgranda parto venis al ltalujo sekvante la faman arnreestron
Skenderbeü (1tro5 - 1468), kiu estj.s dungito dg I.a papo kaj organizia loug-
daüran liaj bravaa defendon cle Albanujo l*ontraü turko;1. Ankaü êi-IastaS ai-
banoj fonclis vila§ojn. La plejuulto àe tiuj-êi Xomunurnoj Io§as en lhlàUrio1
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§ed al'iaj vLvas en Bazilikato, Pulio, §iciJ.io kaj Molizo. Iti uonas nuu Ia
llei gravaJa konunumojn per ilia arbreÊa norro: StrEn Ftitri, vakarici, Ungra,Itlaqir Mbu?atir Strigari, ShËn Sofia, Ferma, Fragnita, §ora e arbëreiUrr.t,Ilruri, Shën PaJ.i, Baril.li.
Por.arbreSgj _tre malfacilis pruteni aekoruptita aü preskaü nekoruptita qiankulturon, êefe pro nesêntemo de politikaj kaj ekteziaj inetancoj, kiuj âirtsufokis la justajn postuloja de malpliurrltoj. Ekzemploce}e ni eÈzameau ].asituacioa de J-a lingwo:
Hodiaü malmultaj arbreSoj kapablas,skribi aü tegi !in. La p].ejruLto scipo-ÿas ntlr paroLi g+. Tia situacio fontas eI. l.a instruado de antikvaj J.ingwoj(Iatina kaj greka) en antaüaj tempoj kaj eL tiee dewiga uzado dum ieI.isiaj-
ritoj r kai eI instruado de'f.a itala kaj angla l.i-agvoj en pli proksimaj tem-poi en la lerrrejoj de arbreôaj komunumoj de ltalujo. A1 lio al.doniÊas el.mi-grador--kiu estas Ia ptej grava^socia problemo kiun tiuj-êi komunumôj devae
kontraü}ukti. Fakte êiuj àrbreÊaj komunurroj eituas ea iuda ltal.ujor-Êtrrtà-
tie §ie la centra polit'iJra povo ne sukcesis efektivigi industrian evoluon.Do, §uste tie maLfàcilas akiri laborilokon. Maleb:'as ;"r;;;;ê;j "trnigrin-tai grandajn nord.italajn aü eâ eketerl.andajn urbojn ltuteni gian l.ing-vou
kai siajl tradiciajn kutimejn ea tiel malsamaj medioj kie al.randigo kaj so-cia disigo estas tiel oftaj.
tegante l,a inforuojn aperigitajn ea arbreÊa-ita].a revuo sub la titolo frNom-
broj pri arbre3gjt', oni^povas klare'konstati I.a nafp}.ii§on de J.a lolantaro
de ke1kaj arbreiiaj vila§oj dum l.a laataj^dudek jaroj pro elmigrado. En plu-
raj kazoi f3 loliantaro-duoni§is. La-vila§o BariJ.J.i havis 4.571 lo§antojn
en 1ÿ11-a, 4.2oo en 1961-a kaj 3.696 en L97t-a; I'a vitaio Mashkiti Ae i.Boo
homoj err 195f-a pasis al 2.6oo en t97t-a1 Portkanuni, de 2.8oo aL 2.4oo;
Âmati, de 2.ooo aI 1.ooo; §hEn KoLi, de J.ooo aL Z.oooi Unrri, de 4.688 at
3.495; ktp.
Mal.facilas doni precizan nombron pri êiu5 arbreâoj en ltalujo, ôar la ita-
Lai instancoj okaze de popolaombradoj neniam akceptis sugestojn e''keti pri
Ia parolataj lingvoj, kaj do ekzistae neniu firma i"rforno pri J.a ngltempe
wivantlj -arbre3-parolantoj, kiuj cetere estas preskaü senescepte duli-ngÿaj(arbresalLtafa) r ankau se Ia rego pri Ia ].iteratura itaLa estas pl.ena uur
iater studintoj. Sufièe zorgaj taksoj iadikag ke ekzistas proksimrrme, en
rtalujor @.
La albana J.ingvo havas hodiafl por studaatoj pri bal.kana l,ingviko kaj pli
ienerale^pri hi"n4-eüroPaj liagvo$ grand.an gravecon kaj sekve d,e tio oni
interesi§as ankaü pri albaqaj lokaj lektoj (aü aiafekioj)r unu e]. kiuj es-
tas §uste Ia arbreËa (trarbërishtfr). Ni donu nu.r u.nu ekzemp].on pri tio,
unençiante la egeon de la fama profesoro êric P. tlamp de J.a universitato
de êikago, kiu en t954-a verkii pri ttFonologio de 1â arbreâoj en-Valsarici,r.
Hamp, kiu estas katedrestro pri §enerala Lingviko, dekl.aris interal-ie ke
la albana li.ngvo estas en la kerno Ae êia studo pri balkana l.ingviko.
La akiro, fare d^e arbreâoj, de komuna l.iteratura J.ingvo ebJ.igus aI. 5.I.i êi..5
interkomunikadi. îio, tamen, starigas problemojn por La arbreÊa lekto, kiu
porrus tiel esti anstatairâta per I.a noràa literatura albana lingvo (kiu es-
tas La oficial.a lingvo de Albanujor nomata üshqipeil). Kaj 3am aüai§as ankaü
protestvoêoj inter arUreÊo3, kiei tiu de verkisto kiu dekJ.arisi,tt ... rrun
àe nur Ia itaLa lingvo subpremas I.a arbreÊan, sed, ankaü la albana J.itera-
tr:ra lingwo: ni rajtas ntrr elekti nian mortmaniêrorlotr Inter J.a arbreâoj
trovi§as subtenaatàj de au êi-riJ.ataj teorioj:
La unua teorio krurligita kua 3.a revuo trYija-një gjak, një gjuhërr kaj subte-
nata de ties direktoro Duiiko Yetmo asertas ke se oni deziras efektiwan kun-
I'igon kun la albanuja popolo kaj kulturo nur eblas al-preno de La albana I-i-
teiatura l.ingvo. Cetere, arbre3oj parolas aalsame a"r].àü de nnu viJ.alo a3-
alia, kaj J.a hodiaüa skribolingvo estas preskaü aur Ia^literatura alban..
Subteaanloj de Ia àua teorio preferus kreon de'arbreÊa literatura lingvo,
kiu bazilui sur 1a frmdamental ecoj de arbreâaj J.ektoj.



Pretere ni rinarku ke I.a albaaaj dia.}ektoj estas Êefe
jenaj due la gegera (rtgegËristrtn) parolata en norda
Albanujo kaj en Jugoslavio kaj }a toskera (trtockë-
ristrtn) paroLata en suda Àlbanujo kaj de arbre-paroLata en suda Àlbanujo

Italujo.soJ en
Do, oni dezirus utiligi^en italujaj
arbresaj l.ernejoj tiun-ci novarl
Literaturan l.ingwon. La plej-
multo de J.a konsciaj ar-
bresoj, taaen, konten- f.a nom-kapo@ de arbreÊa g.-

zeto eL §ici.I.io:tus se oni efektive
er<marÊus eI ins-
tigo de êiu3
arbresoj 

^rif.ate

dajn paâo3a tiu-ril.ate farii ta regionaj

(tYaauticl Benato Korseti)

Kompgru, pri albanoj en Grekio la mencion en HEtnaj problemoj en sudorien-
ta Eirropo: Ekzernple turkoj, maked,onoj, aromuaoj, aiaànog, a!.banoj I bulga-
roj kaj sefardoj en Grekio ...n(de Rudol.f Grulich, t9?6) kaj pri albanoj
en Jugoslavio J.a artikoleton nCu Jugoslavio mistraktas speciale al-banojn?tf(Brrtrslto t9r pr L3\ kaj la meaeion pri i-nterveno de kosovanoj dus Ia koa-
greso de FUEEM en Lrrksemburgo (nflglSHO 2o, p. B)
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JEI\I trtU N(]VAJ LIEIFIOJ:
Rudolf GruLich: KREUZ, H,ALBFIOND tND ROTER STERN - ZUR SITIA3IOIII DER KATHO-

LISCHEN KIRCHE IN JUGO§LAIfIEN; München, tg7gr 115 p., L4rj x Zor5 cmr
prezo indikota.
La aütoro, ofta kunlaboranto d,e EîNISMO kaj prof,esia observanto de
La historio de religioj kaj eklezioj, surtabligas âi-volurne amason
da inforrtoj pri Ia situacio de Ia diversaj reJ.igioj kaj konfesioj tro-
vi§antaj en La nrult-etna Jugoslavio. La striktaiencg d.okumenta parto
en}avas ekstraktajn tradukojn el J.a konstitucio, Leioj, artikofà3 ka3
ekleziaj dekJ-aroj I sekwae adresaro de diocezoj r listo de J.a eklezi.aj
provincoi kai pturaj statistikoj pri- kred.antoj, pre§ejoj, pastro;1 kàj
monahaj ordenoj.

?hecrdor veiter $"i aliajT: SYSTEIi EII{ES INTERNATI0$IALEN vOL§.sCdRIrppst{REcIIîs
- 3. TEIL: SONDEITPROBLEFIE DES SCHIITZES VOIi:IÂSGRITPPE}I ü!{D SP&ACIIIiüI-
DERIIEITEN; BraumüIJ.er, Wien, tg79, 5?4 p., L6r5 x ZLr5 cm, ÿ8r-- gm.
Tiu êi libro publikigas la rezultojn de ampleksaj stud,oj kaj dislsrtojde specialistoj kiel Veiter, Kloss, Yerdood.t k.a. pri tàooj kiel ni--noritatoi kai lernejor of5.cial.aj kaj tribunal.aj J.ingvoj, Ia soyeta
nocio pri nac^io, partopreno de minoritatoj en Ia J.e§d,onado kaj adsi-nistracio de iitato, radio kaj televido en minoritataj regioaoj, la
etnaj grupoj en Belgio, Usono, Kanado kaj Aüstrio. Ni espereUfè ba1-
daü havos olcazon reparori, forme de vera reeenzo, pri tiii-èi-;à1rr.r.



PO
ATL,FICIJ : KCIMPLET<SiA MALPLIML,LTO(-)
O. Oum êi tiuj tagoj lranujo travivas dramajn momentojn. Tie oni serêas

novajn sociajn rilatojn kaj politikaa est-Branj,eron, hiu justu por ].apopolo. La nSlfacilajoj por_lian§ado de la ].anda instancaro a1 konkrete
demokrataj aütoritatoj-antaüvidigas periodon de mal.stabileco, kiu eble
darrros longan tempon. lemas.pri maldifiniteco ne nur de I-a pol.itikaj kaj
regaj manisjs;r sed a"kaü de ta enlandaj rilatoj inter etnal kag reiigiaj
komunumoj. §ignoj pri religia kontraüstaro estis jam rimarkebJ.aj je 1|
komenco de }a rovado, kiu kondukis aI. Ia imperiestraj t,ferioStt. Nun i].i
reevidentilie raalgraü asertoj pri egala digno de re1igioj kaj konfesioj
solene espriaritaj d,um Ia pasintjara decembro.
1.1. §ne de Ia irana fandujo egtas kongideri-nda parto de I-a monda atura

komuxruso, kiu estas dissemita tra kvar kontinentoj: Azio, Bïrropo,
Ameriko kaj Oceanio. La origino d.e tiu âi popolo serêehlas elro de J.a ima-
ga triangulo, kiun foruas ]-a urboj Urfa (1a aatikwa Edeso, nr-rn distrikta
ôefurbo en suda îurlnrjo)1 RezarivehTiam ürmio, situanta sur 1a bordoj de
Ia samloma gragda sala lago en irana teritorio) kaj Basdado (apud la sank-
taj urboj Seleirkio-Eteeifonor reJ.igiaj êefurboj de-1â-E;6ria eklezio,
nu! eû Irakujo). La atura popolo, kwankam vivanta err ruiniga dissemiteco,
kapablis konservi sian kolektivan dignon. Temag certe pri rimarkiada atin-
go êe popolo, kiu estis devigita elmigri antaü ne longa tenpo kaj kiu sek-
ve ne havis la ebLecon firmigi siajn malproksimajn komrrnrrmoja en antaü-
ind.ustria epoko. Per serâado de sia historia kaj J.ingva identeco aturoj
klopodas nrrn firmigi kunest-enonr kinn igas mal.firma J.a dissemiteco kaj
l.a poJ.itik3i okazintajoj en Ia gastigantaj J.andoj, precipe riJ.ate I.a kom-
unrrmojn lo§antajn pn maËreka5(t+) landoj, J.a t,rlr trlandoj de J.a Proksima
Oriento. Cetere, eë Ia nono'taturojrr, kunJ.igita kun I.a nomo de J.a antikvajtrasirojtr, eetas rezulto de poJ.itika plu-vivo-wolo pli oJ. de nerefuteblaj
dokumentaj pruvoJ.
!.2. Je Ia l.ingva niwelo il.ia situacj-o estas simi1a aJ. tiu de pJ.r:raj et-

rraj grupoj, kiuj nur antaü ne longa tenTlo ekhavis skriban tradicion.
liu situacio estas mal.plibonigita pro tio ke antikve aturoj lravis riêan
religian kaj l.iteraturan ku1'turont tiun de Ia Siria EkJ.ezio. Sed J.a fendo
inter I.a normale uzata lingwo kaj l.a literatura l.ingvo estas tia ke êi.
ajn teorie ebla rezo de la literattrra lingvo estas mal-ebJ.a, kvatrkam tiu-
sencaj klopodoj ne mankas. Ek de la pJ.ej granda disfl.oro de J-a siria l.i-
teraturo (Z-a Eig 5-. jarcentoj pI() la ma].sameco inter ].a du ].ingwoj ade
pl"ii[is. Fiksado de skrib-maaiero por J.a moderua li:egvo tomenci§is én ta
mezo de La pasinta jarcento. Nun aturoj konsi-deras sin mem popolo kunJ.igi-
ta per sama etna origino kaj per komuna J.ingvo, kiun oni ne kapablis unu-
ecigi. Fakter rr€ ekzistas atura (aü nov-araÀea) akceptata koineo(*t*), ê1r-
kau se dum J.a J.astaj jaroj Ia urmia koineo en l.a faktoj rolas plej grave.
!.5. Aturoj, Iaü Ia nacia icleologio nuntempe rimarkebla en ilia gazetaro

en Iranujo.kaj ekster Magreko, estas unu nacio preter J.a tradiciaj
dividoj J.aü rel.igiaj kristanaj konfes*oj. IJ.i esperas atingi sian korpJ.è-
tan rekunigon guste per preterj-ro de ci tiuj disdividoj. Cetere, J-a reiro
al 1a antaü ne-longJ tempo establit. Êtato israeJ-ujo dé la enaj nal.p].i-
multoj, hebreaj Laü religio kaj nov-arameaj I.aü lingvo, evitis ke tiuj
êi mal.plimuJ.toj pluestos dorno en l-a karno de J.a naciismaj identec-formu-
J.adoj de 3.a kristana plirulto. ?iu reiro okazis en J.a 5o-aj jaroj kaj J.a
hebreoj de Zakko, de Gzire kaj de Rezariyetr nun ankaü lingve eJ.irie eL J.a
granda areo de La nov-aranea lingvo, kaj ili spertas-ma3.rapidan asimili-
§on en l.a lando, kiu i1in gastigas.
p) EA-E-fl§ISrlo 1Ir, pe 7, Budol'f GruJ.ich mencias tiun êi "toorl, kies Ii:ag-

von li.trooas leovaramea aü novsiria aü asiria.
(.. ) Maâreko estas neologisrBo proponita de Korseti en EîI{ISI{O
(*rr) Koineo estas §enerale uzata dialekto aü J.ingvo.
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SerSad,o d,e nacia ideateeo fare de attroj tro-
vas en reJ.igio katal.iziJ.on, ki.u estas preter-
lagenda êe nereligia imago pri naciol sea ii
estas sendube pl.i grava o1 I.a lingva aspekto
de J.a afero. Ankaü J.ingvo, al.menaü en Iiariu-'
jo, estas markita"per reJ.5-gi-aj aspektoj. ,!Vi
paroJ-as kristane ! tr Jen mira aserto de atura
kunparol.anto, kiun mi renkontis la unuau fo-
jon en legomlardeneto en I.a êirtaüajo5 de
Urmio. îiu aserto certe ne estas oma§o aJ.
miaj Lingwaj konoj, sed. atesto pri kerna
aspekto de J.a atura vivo kaj kuLturo. Lâ
kristana J'ingwo estas giusùe iJ.ia ljrrgvo, tio
estas J.a J.ingvo de kristanoj fronte aI. Ia
J.ingvo de sijaistaj islamaaoj. Sed, aLifJ.an-
ke, se oni diras ke aturoj estas tiuj kiuj
paroJ.as Ia kristanart lingwon, ankaü tiam
oni- diras nur proksimumarr' veron. Temas pri
aserto kiu, eê- se sinkretisme signLfopJ.Ëna,
egaligas l.ingvon, etnon kaj reJ.igion.
2.1. La 1.onga kaj turmentoplena vivo de la

attroj ne Ciam estas samigebla je 1a
vivo de J.a siria (i§irrt. poste nestoria kaj
monofizisma) ekJ-ezià, arrkàü se §i estas J.i-
gita grandparte kr:n J.a historio de êi tiu3
konfesioj.
Mi ne povas êi tie reiri la J-ongan vojon d.e
la atr:ra etno 1 kirrn atrrro j mem volas malan-
taüen irigi aJ. J.a inrperio d,e Ninivo (multaj
knabiaoj travas ].a nomon Niniwe), nek mi po-
vas fari detalan analizon pri J.eksemoj kaj
strtrkturoj, iciuj sajnas kun1igi i1ian 5.ng-
von p1i aI. I.a ararnea lingvo de la lcomenco de
1a kristana epoko oI aJ. J.a kJ.asika J.ingvo de
Afraate kaj Sankta Efrem, kiun uzis la siria
eklezio.
La historio de aturoj disvolvi§is sub Ia in-
fJ.uo de Ia enaj kontraüstaroj en J.a orienta
kristanaro, sed ec pli.grandan signon stam-
pis en §i-"r 3-a poJ.itikaj okaza§oj àe la ma3-
rekaj land.oj kaj Ia riJ.atoj, kiuj tra J.a ja-
roj ekestis, inter malpJ.imu3.toj kaj hegemo-
niaj pl.imu.I.toj. La Partojr Ia Roma ïmperio, 

^.la Sasanida Imperio, la hal.ifa regado, 3.a iI-han-ida imperio, La kruckayali-
roj (por aJ.udi nur la plei antikvàjn regantojn) kaj Ia àodernaj naciaj ât.-
I"j kunportis por tiu ôi popolo tiom da-adapti§-etapoj, tiom da alkuLturi-
Ëoj, kiuj l.astanaJ.ize lconsistigas Ia kaüzojn de J-a nunaj enaj malsamecoj kaj
de Ia longa izoleco de la mal.sarnaj grupo j. Efekto d.e moderni§o de ma3rekaj
landoj estis, parad.okse, donado aI aturoj de puSo aI nacia rà-trrre-i§o kaj
samtenpe de grandskala migra disi§o.

e,1

Abura dbaschmayo nethkadasctl
schmoch tithe malküthoctr neh-
we sebyonoch aykano dbasetr-
mayo of barto trab J.an f.ahmo
dsunkonan yavmono raschbuk
Ian harbalm r*ahtotra5ra aykano
dof hnan schbakan thayobayn
1o taf J.an l.aeslruno el.o fason
men bisctro metul di].ochi ma].-
Xüttro uhaylo utesctrbuh"to
I.rolam t ot*lo*T*?. 

*
Jen J.a rlPatro Nialr, lülue en
J.a okcidentatura kaj due en
].atin].itera skriboj (faü fi-
turgi-J-ibreto pub3.icita. en
L977 en FRG).

3.7-. Indasr do, klopodi fiksi }a nunarr diseco-situacion per kunmetado de
inforrnoj, kiuj tarrren restas partaj kaj foje kontraü d.iraj. Eê la de-

mando: rrKj.om estas atr:roj?tt starigas grandajn nombrad-problenrojn.
3.2. La du plej^grandaj J.og§foto3 estas tiuj en lrakujo^kaj Iranujo. Âttrroj

homence Io§antaj cu^la montaraj partoj d.e ÀzerbàjQgang kaj irana Kur-
clujor êB 1a montàra3 vifa§clujor êB 1a montaraj viJ.a§oj de Tiari kaj Al<kari aü en-f. êirràü"3"
9u1o* spertis a1-ur-b-igjoa liaj, en la lastaj tempojl elnigradon aI E

Al<lsari. au en Ia cirkauajoj de l{o-
q tgmpojl elnigradon aI Eüropo
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kai êefe aI Usono kaj Âüsi;ral-io. l.taJ.graü tio J.a-J.à§antoj tie âi tiu3 Larado-
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partoi preciPe ÿivas apud Ia originaj J.okoj. Sed eâ pri il.i oni ne kapablaskurrmeti certajn i.nformojn. En t976-a p.§.pssrrlcjeti atribuis al la komr,uruno
forsata de aturoj nomataj llkaJ.deojrt kaj t,siroj[ (rlrr'riatojt, kiuj estas ia-Eai respektive negtori-konfesiuloj kaj jakobit-konfegiufoj) kaj d,e 'irakaj
jakobitoj grandecon de 2oo.ooo homoj, sed Ia Anasa Kunveno pri Aturaj Eaj-
toj (ltass Fleeting on Assyriau Rights) okazinta ].a 19-an de noarto LgTB-a
zorge de rlBet Naharain Deunocratic Partyrt en eitago taksis la aturan }çomunu-
mon en Irakuio jo 1.ooo.ooo da homoj. TiaI ke attrroj eI. irana Azerbaj§ano
kaj turka Kurdujor efuoigriataj al lrakujo post J.a dua mondmiJ.ito (tciuSn fe-
nakjeti preteratentas en siaj kalkuJ'adoj), estas certe ma1pJ.inuJ.taj riJ-ate
Ia ceterajn irakajn attrrojnr demografia plii§o je 25o * d,unr unu jaro estas
altgrade neveriiajna. Konklude, Ia konfrontitaj nombroj estas kontraüdif";;;
preskaü certe tiui indj.kitaj de Penakjeti estàs pJ.i vérâajnaj, sed en c:.
tiu kazo, kiel ea aliaj, oni sentas nepran bezonon pri p1i akurata lcontrolo.
I{a1pli komplika estas La irana situacio: En lranujo vivas proksimume 2!o.ooo
kristanoj. §e ni dekalkrrlas Ia multnombran arraeaan komrrnqsron (16o.ooo anoj)
restas akceptebla nombro de 2a.ooo/ZJ.ooo katoJ.ikaj kal-deoj (fa popolnom-
brado en Teherano ne estas kompleta, kaj tio povas kuntreni diferencon dep1i oI lrooo homoj) tcaS !55.ooo aturoj de ]-a àrienta ek].ezio (Xiu antaü ].a
alveno de okcidentaj nisiistoj estis nomata lrnestoriattr sed, tiu âi esprimo
i§is poste aâiga). É. oni konsi-deras ke ekzistae granda nombro da miksaj
geedzecoj ene de Ia konfesioj §aj ke Ia nombro de ZJo.ooo kristanoj en ira-
nujo estas rondigita supren Iaü 3ajno, nia kal.kulo pJ.i proksimas al Ia rea-
1o o1 tiu pri la iraka komunurno.

La atura komununro jakobit-koufesia lo§anta ea Î\rrkujo, en J-a êirfraüajo3 de
llardin kaj Hid,yat t kiun mi vizitis pasintoktobre, nun jam konsistae nur eI
maLmuJ.taj anoj en la r:rboj kaj eI ke1kaj mal.riôaj vil.a§oj en I.a lando-eno
(proksimunre 2.ooo homoj). Granda parto de tiuj ôr aturàj el.nigris aI Sved.ujo.
7.9. Jen malfermiias êapitro pri I.a diasporor pri kiu oni dewae fidi Ia

presorganojn kiuj generale estas riralmulte precizaj.
Aturoj en §vedujo estus 8.ooor el. kiuj 1.!oo rifu§inta3 e1 Libaao, laürû,s-
syrian Sentineltrl dunr Ia irana^rlAturo, rr-ro !43t paroJ-as pri 6oooor el kiuj
5.ooo nur en-S6dertâ1je. Tiuj ôi enmigrintoj estis jus envol.vitaj en rasis-
mai okazi-ata3oj: Arrkaü êi-kaze oni rajtas korekti 1à kJ.akuJ.on pei minua-ad,o
inter Ia sunaj B.ooo kaj Ia 1.5oo rifu$into3 eJ. Libano, kiujn Tra1,1r-n ebLis
ne enkal.ku].is. Tief- oni havas diferencon de reur (?) loo homoj.
Ea Londono \rivas t.!oo aturoj, kiuj Jus akiris propran kunvenejon, rrllet-
Atrrrayertr kiu estasr kiel aliaj samspecaj ejoj dissemitaj tra J.a d.iasporo,
centro por poJ.itika kuni§o de Ia tiea komunumo.

Francujo gastigas êie, de Liono a1 lvtarsejo, malgrand.ajn aturajn kernojn.
Temag precipe pri intelektulojt kiuj hawis siajn unuajn kontaktojn kun Ia
franca kuLturo tra La agado de la J.azar-anaj misiistoj en J-a ebenajo de
Urmio.
VerÊajne^en Àteno vivas, atendante vizon, proksirmure 6.ooo aturoj intencan-
taj vojagi al pli--ricaj landojr kiuj ofertus aI ili laboreblecojn. Tamen
tie ekzistas ankaü grekia, daüre enlo§anta kaj org4nj-Eita atura komunurno.

llal.e r mi ne kapabias nun
sovetia Àzerbaj§anor kiu

doni'informojn pri J.a atura komununo lo§anta en
eble estas sufice multenombra.

La inf}uo de elmigrintaj lsomunumoj en .La atura wivo estas proporcia ne mrr
aJ. nombro, sed ankaü 4 il-ia financa stato. Fro tio apartan afctiwan rolon
l.udas la komunumoj l.oiantaj en Àüstralio kaj Usono. La rHtua konsistas eJ.
iom ma.1pli oI ll.ooo membroj, kiuj d,us La J.astaj jaroj rimarkigas en êia*
p1-i decida maniero sian Ceestonr kiel Ia ne mtrLtnombra elmigrintaro en Fe-
deracia SespubJ.iko Germanujor proksimune 5.ooo homoj, kiu tamen restas an-
koraü ne tré aktiva. ,/ÿidu Ia redalccian noton fine àe ].a artiko]^o.T
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tsono gastigas-pli oI 3o.ooo aturojrr. La nombra forto kaj la riêo de tiu êi
komungno igas §in tuai uuuararrgan firnkcion pri kunligo irater I.a proprcj aper-
toj kaj tiuj de al.iaj l.andoj kaj igas §ia pezi ne rral.mul.te ri1ate Ia elek.;
tojn kaj iniciatojn de J.a ttÀtura Universa}.a Ligott. Usonaj aturojl kQmeace
migrintaj êef,e al Detroit kiel. ne kval.ifiJsitaj 1aboristoj e:a Ia sektoro de
La aütomobil.a i:edustrio kaj de tra:rsportoj r nurl estas diasemitaj ios tra I'a
tuta teritorio d,e Usono. nà5e iJ.i supergrinpis sociaja tavoldiferencoSn tis
sociaj kaj politikaj postenoj, aqkaü ekgter I.e propra koounumo, kiuj estag
vere rimarkindaj. La êeesto en Usone de I.a Patriarko de I.a Orienta Eklezio
(nun jam de jarceatoj hereda titoJ.o, ki1 iras de onklo aI. nevo) konsistigas
ne duarangan, kernecan pozicion de tiu êi koumrnuno. b mtrrdo de Ia lasta
patriarko, Cattol.icos, antaü I.a nuna patriarko rel.iefigis, preter I.a bruo
pri l.a fakto mem, spuroja de ia centraco de J.a atr:ra problemor kirrja oni
taksis tute nal.aperintaj.
4.1. La socia organiziâo de aturoj warias I.aü riêo de .la korntrnlraoi kaj po-

litikaj reg-formoj en Ia gastigantaj ].andoj. La tre disvasti§inta â3o-
ciaro estas tre multe-disbranêi§inta kaj kunigita per I.a Universala Li-got
kies sidejo estas .* â"oero. Oni trovas naciajn asLciojn, junularajn aso-
cioju, Lokajn kaj urbajn komitatojn, kiuj kaçab1as produkti gazetojn kaj ra-
dio-programojn, kieJ. en Usono, kaj kvazaù-kasajn organizajojnr kiuj apogaa
sin aI r:nu aü al.ia re1.igia komurrtrmo. Lâ socia kaj kuLlura agado-r_ en kiu par-
toprenas ankaü 3.a raaronita3 libanaj eJ.migrintoj, bazi§as preskaü êie sur
J.ernejoj por lernado de 3.a origina J.ingwo, i:riciatori pti historia kaj hi.s-
toria-re].igia esplorado, aran$ado de civitanaj kaj êefe rel'igiaj festoj.
4.2. Por kapti J.a kompJ. ksecon kaj apartecojn oni devus reviziti la tutan

historion landon post lando kaj r:rbon post urbo. La apartecoj de la
J-okaj situacioj povas ""ti faciLe koàprenat.j, ge oni per."aË ke en *.Êre-
kaj landoj atr:roj estis aü estas en kontakto krrn grandegaj fenomenoj r kiaj
1a libana geriJ.o, Ia kurda ribe3.o, Ia iranaj okazintajoj (por citi aur la
lastajn eventojn), d^um restas esplorindaj aturaj viv-manieroj êe kontaktoj
lcr:rr J-a okcidenta industria civi!,rzo aü en grandaj iraaaj urboj. Esploro pri
aturoj pelas nin §uste aJ. akiro de tiuj âi-speciiecoj, ào I.a espero de ebla
pentrado de kompleta bi1do, kiu favoru Ia rezisto- kaj kuni§o-procezojn de
èi tiu popo]-o.

I'larjo Nordjo
Universitato de ÿeuecio

Bib,.iosrafj-ai indi,.oi 
(rraauris: Renato Korseti')

#

Kompleta kaj §i"a.t. bib1iografio pri J.a atura J.ingvo trovi§as en I.a verko
trGrammatj,k cler nrodernen assSrrischen Spracherr (traduko de ].a ita]-a HGræ-
tica di Assiro lr{od.ernorr, Napo].i, ].97].t de G. lsereteli, aperi-ata en L97B
en Y§B Yerlag BnzykJ.opâd,ie, Leipzigl J-a verko estas science rev5.ziita fare
de F.A.Pennacclrietti.
Pri Ia regaj-administraj ri1atoj inter l"a atura mal.pJ.imuJ.to kaj Ia irana
Êtato rp"ioË artiko3.o de J.a vorkinto de tiu âi artjhoJ.o en J.a refgra§oj
de la 1-a Internacia Interlingvistika Kongreso okazinta en Budap*âto .rr
ju1io t978.
I.{a].J.enga pritrakto pri ].a atura malp].imulto en Irakujo estas en ].a arti-kolo
de F.Â.Pennacchietti en: R. Corsetti, riI,ingua e Politicarr, Officina, Roma,
t976 "
Iledakcia noto
La malgranda atura koneunurno en FRG Êajnas tamen reJ.ative wigla: Jas de cer-
ta tenrpo ekzistas tt;\tr.rra Unuifio Berlinott kqj a]menaü de L97B eJ.donataE drrmo-
nata a4-pa!a revr.,:,eto rrEgarttrorr (t.e. ttl'iesa§ott), kaj.la Jo-aa de decesbro
t97B Ia aturoj fondis en Àugsburg 1a rrl.iezopotamian Asocionr.

*'l***t,t***
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LA EIFIETONCIJ MEM KFIEIS

SIAJN LEFINEJOJI\I
En tg76 naski§is ta
asocio DII{A}{ (pronon-
cu: Aiüân) fondita de
gepatroj de lernantoj
kiuj decidis mem krei
eJ-ementajn lernejojn
en Ia bretona J'ingvo.
lln L977 malfermigis
{ lernejoj, nun ÿ
fun]lcias. Proksimume
1oo infanoj, Z- §is
6- jaraj, vizitad.as
tiujn ÿ J.ernejojn.
IIIAL KRETêIS DII{AN?

Ekcle la komenci§o de
Ia 2o-a jarcento J.a
franca edukadminis-
tracio organizis rra-
ciskalan detruon de
âirr3 regionaj l.ingvoj
kaj identoj; celante
unuigi Ia nacion kaj.: ' ^'egall-gl- cLuJn nâCj--
anojn. La bretona J.in-
gvo oficial.e ne plu
ekzistis de tiu tempo;

^9nur cirkau 797o J-a
regionaj lj.ngvoj aki-
ris partan agnoskon
de ].a franca edukadmi-
nistracio kaj fari§is
nedevigaj studobjektoj
por la abiturienta ekzameno. - Bretonoj konscii§is ke Ia pluvivo de Ia 1in-gvo ligi$as al Ia praktikado^de la lingvo far Ia infanoj, ke tiu praktikarto
estas graÿe minacata pro ].a êiea trudo kaj uzo (radia, gazeta, televicla,
Iernejar vara...) de la franca ].ingvo eô en .I.a famj-lia vivo. I].i lconsci-igis ke nur lernejo en Ia bretona lingvo aldone aI vivo en bretonlingva fa-milio kapablas plu viwteni Ia lingwon. Post multnombraj sukcesaj peticiojkai petoj, sed fronte aI Ia sr:rdeco de Ia franca edukadministraéià, gepa-troj de lernantoj $ecidis men: lcrei siajn elementajn lernejojn bretoniing-vajn. Pro tio krei§is la_asoeio DIWAN (t.e. [grajnarol) tiu arigas gepa-trojn, kiuj deziras - Iaü la waska modelo - bretone eduki siajn infanoin--La francai legoj trudas franclingvan edukedon aI êiuj nac-iânoj-etAe faJ-jarigo, sed precizigas reenion pri Ia antaüaj jaroji bonsekveûce Ia infanojpovas bretone vivi en lernejoj dum 3 aü 4 jàrà; oIlt.ü o]- frekventi la de-
vigan nacian francJ.ingvan lernejon.
KTEL FUNKCIÀS DII{AN?

DI'IüAN volas esti publika servo (ankoraü ne agnoskita de la franca 3tot")
kies ].erpe.ig;i qstga.ggnpaSa.i ka.i ].aika.i kiel Ia aliaj naciaj lernejoj. por
esti edr.rkisto de DIITIAN nece.sas esti_sperta bretonlingvulo; DIilAN ne postu-
J.ae de iJ-i apartajn diplomojnr èar Ia taùgaj studoj kaj^diplomoj ankoraü
ne ekzistas por prepari tiujn edukistojnr Tiuj ôi formi$as dun unujara sta-
§" erl la DItfAN-aj lernejoj antaü o1 mem gvidi tian. posfe, }aüstatite, i].i

Kiom gravas krei tre frue intimajn ri1atojn
de Ia infanoj kun sia vera etna lingwot
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est
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^partoprertras, du.foje jarel ata§on

en giril.aj vaekaj l.ernejoj en suda
Francujo. - La uzata pedagogi.o in-
spirita de I.a metodo Flreinet estas
nerekta, bazita Étr rerkontifioj,
sur J.a BraktiJso. Lâ J.ernejoj esùag
mal.fermitaj at êiu5; J.a gepatroj
kaj a1iaj personoj povas partopre-
ni bretor.e en ].a kJ.agoi; a'"kaü la
infanoj ofte el.irls por renkonti
breton1ingvajn lo§autojn kaj mal.-
korrri I.a naturon.
Por akcepti lernanton, DIEAI{ postu-
J.as de J-a gepatroj J-a konon aü al-
menau Ia lernadon de la bretona
li:rgvo por pl.ifaciJ.igi Ia enradiki-
gon de Ia bretona grajno êa I.a in-
fanor por ke ne ekzistu rompo inter
J.a hejmo kaj la J.ernejo.
La l.eraejoj DIWAI{ tute ne estas por

re spondeca j plenkre skulo j . Drr{AN po"torTïiir"3T'i3iliÈ;"i3u*l3"uflffi*-
preao de la gepatroj en la lerneja funkciado. La gepatroj kaj 1a e6ukistoj
mem prizorgas la fr:nkciadon de Ia man§ejo, heJ-pataj de subtenkomitatoj enIa sercado de monrinredoj por pagi la edtrkistojn, J.a ejojn, J.a materiaLojn.
La laboro de la edukistoj estas diskutata lcun J.a gepatroj en reguJ.aj kua-
venoj,
I(IEL VIVAS L\II.JÂN?

DIIIAN ricevas monhelpon per subwencioj d.e departementaj konsi].antaroj, de
magistratojr per Ia solidareco de J.a bretonaj spektaElofarantoj, kantis-
toj kaj muzikistoj (rciuj postulas snu pJ.ian iranfcon êe J.a eniréjo ae siaj
spektaktoj, por DIttÀI.I), per propraj spektak].oj, per d.onacoj. Materian hel-
pon DIIIAN ricevas de.tiuj L*boj kies magi.stratoj favoras Ia movad.on kaj
kiuj disponebligas e jojn au 'donacas studmaterialon , ... . . Eclukisto monate
kostas proksimume 3.3oor- francajn frankojn aL DIIfAI'I (en Lg/Br.
KID FIjIüKCIAS DIl.iÀrT?

Grandparte en la departemento F!-nistero, kie situas 5 J.ernejoj. Du lerne-
,i"i funkcias ekster bretonlingvujor ên Rennes kaj Na+tes, kiuj estas 1a
cefaj^okcidentaj urboj kiuj al.logis multajn laborserôantajn bretonoja. Tie
trovi§as Ia universitatoj.
KIUJ LERNANTOJ FIiEK1ÆNTAS DIk'ÀN-LERNEJON?

Sajnas ke Ia gepatroj kiuj decid.is enskribi siajn infanojn en la DIt{A}t-
lernejoj apartenas aI J.a mezaj klasoj kaj estae homoj kiuj suferis pro
I-ingwà àrràaiti-§o kaj, do, ofie konsàias pri ta lingiaj p;";i;;j: -
(tiu êi t"i.uto resumas informojn donitajn, en intervjuo, de s-ro ïvon Abi-
venr respondeculo de DIIÿANr F-2922i Sant Tegoneg, kaj estas preparita por
EîNISMO far Ctrristian Bertin, sekretario de J.a Esperanto-Klubo àe Rennés,
4, Rêsidence St. Jean-BaptiÈte de la Sa1le, F-55oào ltennes.)

La êi-"r-rp." menciita lclubo, liunlabore kun bretonlingva asocio, publikigis
tri tre belajn salutkartojnr kun mal-J.ongaj tekstoj en Ia bretona kaj enla Internacia Lingvo. Jen J.a prezoj (irrr.1rrrtrr. sendokostojn), t 

"Xr] -Jrlo FF, 1o ekz. 1ÿr8o FF, 2o ekz. - i5r-- FI t 5o ekz. - ?5r5o FFr 1oo.ekz. 12ÿr2o FF, 2oo ekz. - 21Er4o FF. Iiendu ôe ta indikita adresoi

il O i*".t*a- '\ 
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breionlir.grrr:to \ Jfaatl{ "\
e

La nuneroj lldikas la \ . f.,raSnombron aË uretonling:vaj 1--'.-,J.ernejoj en Ia koncerna- \
ta departemento.

,È*:li***,frÊt*



EuskaltzaiadialReal Âcademia de ].a Lengua Yasca! EL LIBRO BIÂI{CO DEL
EU§KÀRA; Bilbao, tg7?, 687 p., t6r5 x z3r5 cm, ,5r-- gm.

Aro da elstaraj vaskologoj êirr..ü !{ichel.ena kaj Vi].].asante parolas
pri aspektoj de lingvistiko,/socilingvistiko kieL simbolismo, funkcioj
de lingvojr lingwo kaj hp* socii§o, J.ingvo kaj kulturo, dialekto kaj
lingvor patrujor nacior iitato, federaLismo kaj centrismo, I.ingvopo!.i-
tikor Ia euskera kaj ties literaturo, historio d.e J-a eüskera, situa-
cio de al.iaj minoritataj Lingvoj, dulingveco k.â.

Luis C.-§friez: OPRE§ION T DEFENSÀ DEL EUSKERÂ; Editorial Thertoa, .San se-
bastiân, 1977, 114 p., î3 x 2o cm, /rlo gm.

tiu âi Eütoro skizas }a teritorion d,e 1a eüskera Lingvo, ].a nombron
de ties parolaatojr la dial.ektojn, I-a sociajn trajtojn de Ia vaskoj,
J.a apJ.ik-okazojn kaj -Eanierojn de }a eüskera kaj la analfabetecon
rilate la propra'. li-ngrroa. En Ia dua parto J.i dokumentas I.a plimuJ.-
ti§on de 1à eüskeraj tiUro5 kaj perioàajoj ka3 Ia aktiveco;n ae Ianikastoloitrr t.€. Ia eüskgrliagvaj l.ernejoj. Fine aperas trllanifesto
por La Oficial.eco de I.a Eüskerarr.

Xabier Gereio: l,lE?ODo DE EUSKARÀ,/ eusKAR.A, IKASTEKo METûDoA; Cinsa, Birbao,
L9761 !76 p.t 16 x 23 cr't + 2 kasetoj, 28r-- gm (sen kàsetojt Br-- gri.
La lernolibro enh,avas lro lecionojn, kiuj konsistas el. vortareto, gra-
matikaj eksp].ikoj kaj 15 - 25 frazetoj. Krome enestas tabeloj pri la
koujugacioj kaj dek1inacioj. La kasetoj aüskuJ.tigas I.a frazaroJn ae
êiu3 lecionojr êrt la kastiJ.ia kaj eüskera.(ekzisias al.ia el.dono de t.a
I.ibro kun J'a frazaroj ea l.a angl.a kaj eüskera).

AS"URIO

zEi
LEGiII\ltrIAts. ....
la êi-sekvaj linioj neniel pretendas recerrzi Ia menciitaju 1ibroj11 nekprezenti normala-senean bibl.iografion. IJ.i tutsimple ceLas atentigi lalegant'ojn pfi kelkaj verkoj interesaj, tamen ieJ. J.igitaj al temoj trakti-
taj en tiu ci nurnero de ETNISMO.

EüSKÂDIo

À.!I3 Caao Goazâlez/pf v. Conde sàj:z,lJ.L. GarcLa Arias./F. Garcl.a GonzâLez:
GRÂFIA'TICA BABLE; Ediciones Naranco, CIviedo (?), l-976, 11/ p., 15 x
21 cmr 1o1-- gmr

tiu âi gramati-ko klopodas vidi J.a diverqajn dial.ektojn de !.a astura
J.ingwo kiel. faskon prezentante I.a variaJojn plej gravajn I.aü J.a re-
gionoj. Estas aldonitaj pluraj mapetoj kaj diversdial.ektaj tekstetoj.

Jesfrs Neira: Et BABIÆ - ESîRUCT[RÂ E IIISIORIA; wo].. tZ de rrColecci6n Popu-
J.ar Asturianan, Ayal.ga-Edicionesr Sa1inas, 1976, 24J p., 1or5 x 18
crnr Br-- gm (?).
Neira, verÿa defendanto de I.a teorio pri J.a kastiJ.i-dial.ekteco de J.a
astura J.ingvajo, priskribas La eksteràn historian wojon de l.a asturaj
dialektoj, J.a i-nternan evol-uon kaj J.a gramatikon. Ânkaü Li al.doaas
kelkajn tekstospecimenojn.

Lorenzo lilovo !lj.er; DICIONÀRIU )(E§ERÀL DE LA LTINGUA A§?IIRIÂI{A; Astur]-ibros
Ediciones, Oviedor 1979, JtL. p., t3 x 1ÿ cm, tll-- §mo

La intenco de Ia aütoro estas pJ.ej klara: kontribui aI La firmigo de
unueca formo de La.astura J.ingvo, samrajta frato J.atinida de la kasti-
lia, katal.una, portugal6-galega kaj_aragonar por listigi nur tiujn de
la ibera duoninsulo. Interesas ankau Ia apendica vortareto pri la as-
turia miaado.



( ankaü J-a âi-sekvaj verkoj L E G I s D À S )

J,L. Garci.a Arias: BABLE T B§GIONÂI,ISFO; Edieiones
1975, ll3 P., L5 x 21 cmr 5t-- glq.

Temas pri dokumeatado pri_eldiroj de p1i-ma1p1i famaj asturianoj ri-
J-a regionaa Li-ngvoa, de 18oo §is nun.

Universid dtUvieu, Serviciu Publicacionesl ESltiDIOS T TRABAÏOS DEL SEHINA-
Rru DE LLTIIGUA ÀsrtlBrAÀIÂ., r; oviedo, 1978, 81 p. , zor5 x 2ÿ cm, 8'--§rtrr
riu âi kajero elrhavas kontribuaSojo pri I.a !.ingva situacio de Asturio
antaü Ia alveno de la romianoS,-pii âu substantivaS siateaoj en f,arfbab.Lett-formojr Pri alparol-foruul.oj en J.a parolata li-agvor pri du-
J.ingvecot Pri poemoj atribuitaj al. asturianoj kieJ. prezentantoj, kaj
aror.t. da nunteqpaj poemoj.

Arturo Hartin Âlonso: ASTURIAS AII?E EIIROPÀ; Caja de Atrorros de Asturias,
Oviedo, L977, 347 p., t7 x 24 cw, senkosta.
tiu êi volr:sro studag Ia soci-ekoaomian gituacioa de Astürio konrpare
kr:n aliaj eüropaj regionoj kaj ekspl.icite sub Ia vidpt111kto d,e la as-pirata membri§o de llispanio en J.a Eüropaj Kooungnoj. La 5o-paâa apen-
dico montras pli ol Jo kolorajn mapetojn pri lo§deaseeo, kJ.imator el-
migrador laborantaror enspezoj^mezumaJ, agrikulturo, industrio, trêr-
voj en J.a regionoj de La 9 EK-Statoj kai de Eispanio.

?7

Naranco (?), Ovied.o,

ASlURIO Kâ*T ANDALÜZTO
Diego Terrero./Teodoro Cuesta: ANDALUCIA Y ASîüRIAS - POI§MICÂ §§ AIIDALUZ

Y BABLE; Biblioteca popular Âsturiana, Gij6a, tg?zr 7? p., LSts x
1ÿ emr 5r-- gm.

Tekstoj de leteroj inter la du aütoroj er ra jaroj 18Zo Êis tSBt enla andal.uza kaj Ia astura, kun tre ôarmaj ilustraJoj.
HISPANTO (ôænanem)

I*tigueJ- Diez/Francisco Morales/Angel SabLn: IÂ§ LEIIIGUÂS DE ESPAiIA; ]Iinis-
terio de Educaci6a y Ciencia, INCIE, Madrid, L977, 44o p.1 L1 x LTt5
ôHr târ-- gm (z).
Enkondr:ke tennas pri lS.ngvoj r parolata kaj skribata J.ilgvajoj, diaLek-
toj r regionaj paroJ.formoj r lingvistiko-;- Ia du centraj êefêapitroj
klarigas I.a ekeston, evoJ.uon kaj hgdiaüan staton de ta tastil.ia; Ia
Lasta, Bo-ga§a êapitro skizas J.a eü.skeran, galegan kaj kata.I-unaa. Es-
tas ege laüdiude ke tiu êi vof.u.mo metas sub ].a àl<ufo;rr de ].a legaato
ampleksan kolekton de tekstoj priskribaj koncerne J.a unuopajn J.ing-
vojn tra.la jarcentoj kaj kolekton de specimenoj (tun tradukoj en Iakasti1ia).

carres Gispert,/Josep M3 Prats; pspnfr.g.r uN EsîADo pLURrNAcroIilAL; Editoriar
B1ume, Barcelona, 1978, 343 p., 1trr5 x 1ÿ cm, llrr-- gm.

La aütoroj, kataJ-unoj, priskribas I.a buntan ka1.ejdoskopon de 1a re-
gionismo hispana pledante fine por federa].ismo kiel alternativo d,e
].a estonto.

Ramôn Tamames: IIIÏRODüCCION A LÀ ECONOMIÀ ESPAfrOLA; Alianza Editoriat,
vol" 9o, lladrid, L97ç7 12-a eldono (!) pl.iampleksigita kaj aktuali-gita, 5a7 p., L1 x 18 cm, 9r-- §m.
La fakto ke temas pri la 12-a eldono (la l-a aperis en tg6/) subtenas
1a aserton ke teraas pri la plej taüga enkondukà lj.uro en ].a hisparran
ekonomion. Abundas tabeloj kaj komentitaj grafikaJoj. êio êi ko-nside-
rendas kiam oni volas penetri. l+ regionisnran problemaront
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f) La unua l.aüstatuta membrokunveao de ].a INIER§ACIÂ KOMITÀÎO POn ETNÀI
LrBEREco., ( rrsl, I ffia de ta estraro (komparu ETlilISlIo-n
2o, po 27), Jen kelkaj deta].oj:

Eio: nKunst- und KongreBhausn (lrt- ta3
Kongresdotnor kongresejo de J.a 64-a
Uaiversala Kongreso de Espera''to),
ga].oao trlYivatn

1. Malfermo, konstato pri voâdontajto kaj defiaitivigo de la
tagordo;

2. Inforpo pri Ia membrostato kaj la finaacoi;
7. Diskutado pri I.a estonta agado (kp. punkton 2 de la statut,o);
lr. E]'ekto de La estrarol
5. Divereajoj.

Àtentiqo i :

-

êiu membro kiu ne povos âeesti tiun kunvenon rajtas, |aü punkto
4.1.3. dê I.a statuto, skribe komisii alian membron voêdoni ansta*
taüe.
En.ero 3 de tagordo estoe diskutendaj i.â. jenaj aferoj:

etnaj problemojI
(a) me[oaoî-Eê-? tiqi rs_ferqq.L;

PEl

2, Kadre ôe ].a
pri Ia temo

toko: Lucerno (Svisl.ando)
Dato: Jo-a de julio 1979

( tunao)
Horoz L2.t5 L5.!5 h

Provizora tasordo:

(c)
(ê)

(trsÀ);
(A) organo por ofieialaj informoj de IKEL.
hlemembroj rajtos partopreni l-a kunvenon kaj 1a diskutojn.
ke La membrokunvetto ne decidos male; iJ.i tamen ne rajtos

êe autori koncerne etnajn problernojn;
kunlaboro kun Àsocio Internacia por J.a Defendo de la llinacataj
æî-Eaj §u].turoj (AIDI'[,K) kaj Universal.a Esperanto-Àsoeio

Akondice
vocdoni.

64-a III(, .TKEI, artn§os p u b I i k a n diskutkunvenon
KT EDOJ , ARI'{ENOJ rAJ ALIÀJ ETISOJ rNlER r.À KÀSPrA,
NICTRA KÀI I{EDITEAÂilEA MÀROJ.

êi ok*ros JaüDoN, Ia Z-an de aügusto r979r de 1a !5.45 !1" r. 77.45 b,

en Ia salono rsilbernikËr en la IIK-ejo.
êru.r Esîos Bor{rrE}IÀ, I

20. olt. 1979 Nome de ].a estraro: Üwe Joachim Moritz

€tnismo 1nfiozmiLo pzi e,tna[ pzobLemoi

Eldonas kaj Uwe Joachin }IORITZ, Feldstr. 78.- D-519o SÎOLBERG B(FRG) 'redaktas: tel, t (4g-z4oz) 72536, poSt§irkonto? 2526L2-7a6 Hannover-

EîNIsIrfO aperas ] fojojn jare. Tiu 3i eetag la unua nrr.mero de t979.

Jarabono (talendara jaro): 8r-: EE (aü to internaciaj respoldkSponoj).
Iepre sE sendu Êeko3n sen antaüa interkonsentol Evitu BAI{KÀIN §irojn
el eksterranaJ. 

-r""Ë--a" êeko a! ialernacia banka §iro raia banko kutiae
subtrahac eiajn kostojn eI La âiraSolêeksumo, kai ETNISMO ..... perdasl


