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pJ.eksan unuecou de lfngvg kaj kulturol kun certaj iafl.uoJ konstateblaj êefe
inter f,a srrda].askaj êugaEoj kaj alcutoj r - infLuoj kiuj veais de La nord.ok-
cideutaj indianoj. La sume proksinune loo.ooo eskimoj (inlstuzive de 3.a al.e-
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utoj) aistribuitas jeae:
GROENLAHDO ( aütoaoma 

^ 
teritorio

ene de Ia dana Êtato): proksiuume 42.ooo, eI kiuj 4o.ooo
havas qnkaü danan sangon;

.A,LASEO (unu e]. Ia 5o federaci-
anaj âtate5 dâ Egollo): !8.ooor eI kiuj Iaü.dire'nnr lo.ooo

paroJ.as Ia eskiman J-ingvon;

Ureu eI 3"a pl.ej gravaj problenoj ipter eskimoj estas La alkoholismor €rr. klun
I.a eskimojn pelas ofte Ia frusEi§o spertata inter Ia blankgJ."j ea tieg ci-
vil.izacio. Kion^faru J.a juna eekino fàr1ogita eJ. gia hejma êirtaüo fa5 3"-
tita en Ia vilalojn kaj oruoSa ae Ia amerikanoj aü aanoj? Li faras ercàalste
EaBe kiel. tiuj §I.nnkqfsj kiuj venas el- kanparana medio en graÿrdurborrt
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Alaeko-turistoj ofte vizitas ta plej nordan grbon de IIsono, Ba*ow. kiuhavas 2.Joo enlo§antojn. oni havâs Ia impreson aütobuei a"à ;ik;;1; ;;-""-plorcentro kaj rubejo: gastuboj iater êii.5 tignaj d;;j, -i"m5rjJ"à.ilU---

1i 3:T9i'-:iYilizàci,a Tlb"'intàrdonê --,- àarpleuà3 tadskaroroj kaj ae pJ.uuzeblaj aütoj.-La-1.T tlPl_ eskimo vettrrilo, 1. uunae tirata sieaol nalàpe-ris. Restis malmurta5 slàdtrund,oj: oni bred.às ili; pi"r"iià-d;-F;ilbaakspor ra êiuSara llr-taga vetkuradà ae trunào"r.a"i-t"-.-Àrasto.
La ê-efaj fontoj de Ia eskima.ekonomio estas I-a êasado de balenoj, fokoj
I"i^$:ib:"{ (speco_de b_oaco) en norda Ameriko; 

-.r-ar"enrando 
piisrlîiËr"la-fiekaptado kian la fokoj nigriÈ pli norden, kaj oai ankaü ent"iAnkisÈafbredadon kaj iomete da agrikulturo. La ekonoaià aaodernigott - konkretel

.].a ekspluatad.o de La ne mal.multaj krudrnaterial,oj tp"i""io-"Ëi"rpfe-apua
Beechey Point-, oro 611 la ekstrdma okcidento ae ÀLasto, petrolo Laj naturagaso apud Anchoragel ktp.) - portas aI la eskimoj - sini].e kie]. "I. â;;t-aliaj etnoj - divers"jo "sîâbraJo5n, sed. samtempà d.rii;;; iii; â" iiiË;tradicio, I.ingvo kaj konaiagog.
La situacio de Ia eskima lingvo estas, LogiJse, malfavora, 3ar socia aup-reuigo sajnas vole-newole .Iigita a]. ].a Iaüeble perfekta scipovo de ta âta-ta linsvo, kio vaLidas ankaü-por Groenr'and,o *"ri-"ü-i;-"üa;;;L-;ortarita
La 1-an de majo L979. Ën üsonô l,a indi§enaj rinfvog rr,rr a"poii-lgià rajtasuz1!i en J.erneioi'Nun ekzistag kursetà pri estimaj l-iugvo kaj iiieratur"
en §-a priwata trunivergitatou d,e Barrow. l* inslituïo p;i i.{iË"r"i-riagvoj
grr la 1a universirato de Fairbanks reeras ".iia" ;;;.iil";-â;-;â"ekzisrasla bezonata.nombro da dulingvaj instruistoj kaj Ia nonbro da indi§enaj li;-gvo{ estas t19 Sranaa: Laüdire temasr: gole-en ÀLasko, pri 2o divereaj lin-gvoi. Estag konate ke en Groenlando jam de multaj jaroJ Ia afero stataepJ-i bone pro Ia dulingweco eskima./aaia.
Eskima renes-anco estas konstatebla pJ.ej okuJ.frape en Kanador^kie pli kajpli da_ofte_bone instruitaj eekimoj foilagas sià5n urbajn fo§e3o5à mg i"-iral aI Ia lokoj de siaj prauloj. Unue^tiu tfreen-sur-Ia-gtacloiolmovado
_estis 5igardata kiel laümoda nostalgiaSg, Eaj J.a kanada iegistaro fortekontrauis^gin. Intertempe Ia registaro §an§is sian starpunkton kaj "ê iom
subtenas finanee la reiremulojnt ILi ricevas tre siupJ.aa 1iguodonàtolrr iopda benzino por Ia motora sredo kaj sumeton da mono. üalsraü-ta simoreco ravivo en Ia tradiciaj eskimo; lo§lofoj ne nepre signifas-na1riêe"o11-, ê"" La
komercado k,n ra suào tamen ensf,ezigàs iri,,'soriâ;l;;;.î;*;;;â;" novo
|ai T.1o: kiST oni':man§as krudan viÀndon ;Ë ;;;;;nr-r"rs.3r., rcoaeeriiTlàIsr"k.i trinkas trC-oca-Co1an-n, kiam ekbruas ta pit-eaergia3 màg;etofonoj-d;-i;__gejunuloi kai kian la virinoj ga3inkuoraq I.a somerajn teudà5n. Tie ia infa-noi restas sen lernejoj kontraüe aI antaüa epoko kian i].i vivis en inter-
1?i9i malproksimegaj kaj normale tra jaroi (i ) ne revidig siajn gepatrojn.liuj eskimaj infaaoj estas precize sur La spuroj de siaj aatatu}àj lernan-
en lraj eI la naturo. Y

{tfo. eskinoor, mem lerni-ata en internejor trafe skizis La perdon de etnaidenteco: trNi kreskadis kaj hontis eiti eskimoj.n Tiu koistato estas-t.eklara verdikto kontraü Ia kanada integrige-polltito: êi riastt.-i"iâir"it"ta eskimoqn er. sia ori.gina medio k"3 ;;ürrk;;;;;;-;""iadi*î*irii'L,o' rasocio de I.a b].aakuloi.

t<oNclzE ELrrirrr
BRUgEto. ôi-"üttrrre estis eldonita I.a unua trilingva poâtmarko en Ia his-torio de-Belgio. La ÿ-franlca ekzemplero diràs ]se Êi yenas eIBELGIQITE BELGI§ BELGIEH (do, francel ned,erla',de tag"!ernan"l.-
REIififEd. La Esperanto-Klubo de tiu êi urbo, kunlabore kun nKtrzrrl ar Brez-

-r

honegit, 3ou eldonis du novajn fesiFartojn lc,ln uonaerirlS}-f;-
llelona-t3j .ra Inter4acia tingv<i. Detalojn êel RIE.K., 9r rq!*o"-d. pro-
vence, F-55ooo Rennes.
sroLBERG. KieL oni diras en kutime bone informitaj rondoj,

19ü1 havos denove minimrme Zo-palajn nurerojnt
EXI{I§}IO drln
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oKCgzATtgo
I,lugJ, SITRFACO rÀI o.. PEBSPETTM
trtar.graü tig ke okcitaaLo 4rrlcotraü ae havng aütosouantac ai.meaat rcienca realalo objektiva. tieJ. dfih;;

adsiniatracioa, !i es-
La tuton de .La Okcita-aaj Laadoj I'a okeitrna l.iagvLato Jaome'faupiac.

Okcitanio liagve kal kulture- oteradilaa tra 51 audal departeneatoJ ds Iafranca.âtator-la Aran-valo (!.isp.nÀ-âiatà) É.i-i"-Ï,rtal pieuontaj varoSeu Ia itala Etato. (Eonrparu la napakl.son en 1à sekvantà paio.) pitute Ëunl9o.ooo-krrk' §i cuperas mlrrtajg ariagn eüropagn âtato5n.-
De aataü 1o jaroj àvidsntifae-leuer"ia seivôtàmo pri ôtcitaato ka-i okcita-nisuo, êu por desegni §i3jn ra-dojnr êu por rurioliii pro^[ia ekzisto, êu
Por ltrovi la refaron de §iaj elenentoj kaj percpektivoJ. §àtas La f,îktoke Ia franca Êtats kiu obstine ualrekànag - oksitânio reËoreas taraàn iil-partoprenon etr Ia ualferuita debato pri l.a ekftrnkciigo de-tLu nocià kiun
La necego altrudLsr la EGranda Sud-OkcidentoE. Taaen tio âi eatas antoraüae pli sl. teknokrata koastruâJo kiea detal.oj geografiaj, bigtoriaj, huna-rrajr kultural kal ekoreomiaj direkti[ar al egeuca reaf,.a3o.
La faktoj estaa gbati-uaj. okcitaaio ekzigtas - taÊita àü ae - Êuste en Iakoro de tiu ôi eüropo kiu travac tiet. mal.facila" nagkiâo., âa= fi celas Ia
Êtato5o laj rifuzac koasideli il-iajn kongistigajn popàfo5ll, etnojn. Nur
Europo alportos e5peror. se gi frakasas I.a Statojn kaj novkoloniictajn cu-fekil.ojn.
IÂ OrCffA!-{A Lr}rGvo
EieL lcnerale konater la okcLtana J.irlgvo ne estac Enu,€ca tra §ia tuta te-ritorio. Giaj grandal dialoktoj estag Ia laagwedoka kaj I.a provenca ea lacudo, 13 nordokcitana (fun keI.kaj subdiaLektoj)r J.a gaslroaa en Ia sud.okei-
dento. Ci-lagta eatas la pLeJ nal.ciuila Gn la fanilio de I.a ohcitartal dia-
Lektoj.
Kiu^(fa5 fia) egtag la v ê r a okeitaaa liugvo? tüc ekzistaa okeitaaa li1-à ' nalboaa, eâ ne d,iatekto pl.i bonà of. alia. La okcitanal liag-gvaJo bona a.rr
vistoj kongideras sane indai êiu3n J.okà5n l.Lngvajojn. Spite aL tio irrj .n-
koraü du.bis pri la okeitaneco de Gashonio pro $ia ual-sisi1eco, raoe kiel
kelkaj üfelibrojn ( = nodlrnaj provoncaj poetoj) opinLaa 1»ri Èrovenco.
Robert Lafsat opinias ke êiu okcitano rajtaa paroli kie1 li fakte parolasl
trraj sur tiu, êi iunaameato onL povaa antaüeniri kolastruaate estoatren koau-
aate f.iaglroa.
Ivas Roqueta opinias ke La okeitana l,iagvo ectas unu,o interae d,e aia di-
verseeo kaj oni prefera§ ltn aiversa kaj rauteupc ürüocâr La sigao de La
Lingva unueco estag l,a skribsLeteeo de ta gramat{kisto tois At.ibert de
La Iastituto por Okcitanaj §tudoj (IO§).
Aataülonge oni faris la provojn, kal reztrl.ti.g ke oni poyas apJ.iki J'a skrib-girtcmoa de IOS.ea êiuj dialektoj kaj parolna'.ieroj okeit.r'raj recpektante
il.iajn apartajojn.
Èlalgraü êfu5 dek!.aroj favoraj aI Ia uuueco interne de J.a dLveraeco, !.a ko-
nunikilojl kiel gazetaro kaj radio, Iaüte poatulaç koqqnnan okcitanan 1.iu-
grrotû. &tiu okcitaaa l.ingwo - cpitetate nkômunaE êar §i celas farili konu-
aa at ôiuJ okcitanoj - reaX.iEis danhe aI. La lastaj Laboroj de Pàire Bec
kal Rogiâr Taulat, kiuj konsideras ke tiuj paroluanieroJ àstas La l.olaj
variajoj de Easa Ltragvirtüca unrao kiu estas I.a okcitana Lingro. liu êi for-
mo d,e La lingvo estaa Ia tiel nouata ref,crenca okcitana l.ingvor La norf,sl.o-
gto kaj Ia vortaro ettas elektitaj rsrbaze de il.ia p1ej graada geografia
diavastigo. La celektaj kriterioj ne estas sentinantalaj aek aparteaac aL
La gepatra li.ngvajo de Ia aÉtoro, sed ili eetaa acienoaJ.
Iê OrCIlAr§Â_ArrEprECO

La Fraaca Bevol.seio detrutc Êiu5a portrestautaju nacLojn ea granda kaj Gr-
(Daürigo on paôo 5.)
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(naürigo e]. paâo 5.)
tuziasoa moYado. l{eniu alntaüvidis ke ].a tfltacia Kontrakton farifios J.a p]ejgraada artifiko historLa. La Konvencio iaiciatis kanp;;j""-k""8""U Ia paro-la uzo de la regionaj-rl'ngvoj. La publika leraejo gtriaii La kopigion kaJekcportic §ia aakaü al la-koionroji Tiar. I.a liberiga krio en ltadagaskaroestLs nla franea --- lingvo de ekiavojtn.
I"a ohcitaroi Eem, forgesarnte siaJn interesoja proksiuajn kaj matprokcJ,maju,
Tli la aekorpreno de ilia historio kaj ra nàaônctato dà ir.i; terLtorio es-
lit Ia plej bonaj kunlaboraatoj eu Ia koloniado de llia lando. IIi f""iâi"la pleJ agemal pri la propra malokcLtani$o lingva hadre de ],a lilacia Lerne-jo batale koatraÉ Ia propra loka paroJ.aaniero. Tiu proced.o favorig ilianalieaeeon kiel popolo. La okcitana bur§a k].aso aaalaleris kunfanàitante tunla franca kapitalistaro. La konkretajn revo1ueiaJn âportr,ra,ecojn oii oferisgnr la altaro de la nacia unui§o f,ranca. ÎieJ. en-Okcitanio en t951, t87t,
19o7- kai \944 oni abortigis La eblecojn de popota regaa-alsi;;.-êi; trovi-gis katenita al I.a franca poteaco.
I"a tutan nacLlstan ideologion de l,a âtatoj onl konstruis per faJ.sa }saj mi-ta hLstorio gurbaze de malestimo aL La toàtraüstaranto. oài ignoras la fak-toja plei eJ-ementain, êar.Ia franca sisteao mal.ebligaç iliaa àisvaetisoltrtriel ekzenplo, la Franca Generala Inepektado rifuzaà ôru51 ajn Lernolibroueahavantaa lingvan nqpon de la §tato. La plej grauda parto àe ].a okcitaaojtute ne seiag ke ilia parolmaaiero estac fa iaàa li.ngvo de ].a trobadoroJ.
Eê nultaj licenciuloj pri belgtro tion ne ccLact tio estas ero de tis kLonI.a okci.tanoj nonilas nÀtàtsria âtelor,
Pli o1 triono de la tnta enlo$antaro de la franca âtato ne ectas de francajLingvo kaj kulttLFoo §pite al tlo La kultura genocido daüras kun kof.ero kajcinikeco nelcredeblaj.
Ankoraü vaf.idas tiu diraio eI la iaforrso de Barrag de t|g4r sEa Libera popo-1o la lilogvo devas esti nur unu kal La saue por âirr;., l- fr"reeaj revollci-ul-oj opiniia ke la plej boua nacLa ranuigilo àstas tà tingv" ,rnuËo (rier
aatlG opinLie Stalin pJ.{ malfruc). Ekde tr'raagois YiLJ'sn Francio ripetaarnEkzistaa nur La bona paroJ.mnniero de Parizà.t Dune la al.iajn l.iaivojn onimalectlnâs: I"a bretoaa estas liugvo de stultuloji kal siailé oni faràlaapri aliaJ. Eâ en 1.go1 inapektoro-serêis 1a kunlaboron de Ia bretona ekf,.e-zio por eviti ke la iafarroj prenu ,Ia komtrnion se if.i ae parol.as I.a fraaean.
!{unteape Ia situacio âaJaas iouete âaniflf1 sed oni devas memori ke l.a aü-toro de I.a Deitonne-I.e§o (ae 7951) kontraüig Ia egalrajton inter Ia francakâi la aliaj J.ingvoJl lameu La orJ.gina kadro pl.iaaqIrlefiiâas, kvankam êa nê-
komtrrreaeblr malrapLdeeo kLes eelo eble estas ke La lasta okcitaao intertem-pe uortu .....
t'lalgraü la fakto ke La okcitaua egtas nur fakul.tativa fakol dun ,.gZZ 1o.ooo
abiturientl§ontoj el.ektis tiun Êi fatcon.
Tamen I'a okcitanoj poetuLas Ia plenan rekonon de ilia 1ingvo. fiuce1e oniiniciatis la karopaujon; nta okcitana --- n6sia li-agvots, Èiu ko]'ektie mi-lojn da subgkriboj. Ls, lnkto dailras, Êar Francio aàüre rifuzas ].a okcita-nan lingvoa en la lerneJo kaj en Ia anaskomuo.ikiLoj. La sinpati-deklaroj
nenion utilasr kai en interaacia juro Francio kul'paa pri kultura gcaociÀo.
(la aütoro de la êi-supra kontribuaJo estes Enrie GARRIGA I îBILLOLS, âe-
aeraf,.a Sekretario de Ia Instituto por Ekctera DLskonigo de I.a f,ata].una Kul-turo kaj de La Frata Rondo Okcitana/Kataluna; I.a tekston tradrrkis LLLbert
PïrIG I GAI{DIA'. Yicprezidanto de IKEL.)

*'l:}tt|l,ltü*,1+

Komento pri la napekizo de I.a antaüa paâo1 Supozeble vaskoJ ne komplcte
kontental pri la Llno indiJrita inter La oüskara kaj I.a okcitana Lingvoj,êar tiu ôi mapeto nontras .La urboa Baiona kl.are okcitanal dun §i certe êÉ-taa eEcjltana kaj eüskara. uj6
Getere, tiu êi ,.po, kombiaita ea A-5-fornata fol,io kun Eapo de la f,,atalu-
naj Laadoj, estas aêetebla per 5r- ff (inlsluzive afra'.kon)-êe la aütorol
e:!io Jacne TAITPIAC. Sant Ètarcal.. F-82 ooo lrtontauban.
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Iatervjuo kun MÀRIO SÀÈICHEZ SILVA

]<olvTFlAÜa,s
ETI\IAJI\I
LINGiVOJI\I?

Okaze de lnrnsido de ].a Federacia Konsi-
lantaro de I.a Asocio Lnternacia por J.a
Defeado de J.a Minacataj Lingvoj kaj
KuJ.turoj (AIDMLE) en t\ria (Piearonto,
rtatio) r en decembro L979, ET$Irsüo pà_
vie paroLi kun Ia reprezentanto de La
meksikiaj indi§enoj êe AID!,ILE, §-ro
Mario §ânehez Sil.va. (Korrparu antaü J.a
materiaLojn publicitaja en EfHI§!|CI 19r
Pr 3 1o.)

Kiel vi sbias, antaü 5 jaroj estis !{ario sâ'.chez sirvafondlta J-a Supera lilacia KousiLio de
Iudileua5 ropâlo3n (sffirp), kir,r orgarrizis §is aun jam J kongresoJu (elo tgTit
L977 k;al !9791. La^membroj de §I{KIP estae Ia preziàaatoj de-la 75 etnaj kon-silioj de La tuta iitato. Ekzeuple, la demokratie eJ.ektita prezidauto de 1.anahuatla kougilio estas Carlos Lôpez Avila, ktrn kiu Eî!§ISHô jam faris inter-
vJuoa aataü pli ol 2 iargi lsal kiu rêprÊzeatis nia dun La ltpUf,K-tongreso
en Barcelono, Eouere 1.978.
Kiun starpunkton defendas tiu SHKIP?

sNx.IP §enerale postuJ-adas de la meksi&ia soeio kaj ties regiataro RESpEf,îOI{
D§ LÀ DIIIERSAJ ETf,[À, LI§GVOJ kiujn oni ne pLu koaaid,eru dial.ektoj.
Kaj kie]. reagas Ia regis+-aro?
3a3nae ke auntenrpe la registaro pretas ^kcepti tiujn malnovajn kul.turojn..kiel trezoron kiu aultegon kontribeis al f.a universaf.a krrlturoi en medicino,
matematiko, astronomio, fiJ.ozofio, arkitekturo ktp.
ôu Ia re&istaro koakrete subtenas ].a klopodo.'in de. sNKIt,?
Nu, La meksikie registaro starpunktas ke I.a diversaj etaaj grupoj devas memsolvi siajn problemojnr kaj §i lasas aI ni Ia Liberêcou labori-pàr atingitiqin solvojn. Tameg, Ia amas-kontrnikiloj eetas monopoligitaj tle]. ke êIrr-
{.T?^"p"rac rrur 4 aü I radioprograaoj kaj eble 2 televidaj prograeoj pri J.aindigenaj problenoj.
ôu tio estas p1i oL âajq-libereco?
Îj-o estas la rekta spegulaio de nia !.ando de ciakontraüAtro3, kâj La ].imi-goin de aia Libereco diktas La k1as-bataLo inter I.a poteaculoj kaj 1a sen-proprietuloj.
KieI statag ].a indiâena proprieto de tereao?
Mal.bonege" Ian pJ.i oI- 9O * ae 1a tero estis komtrnnrna ].aü la tradieiaj indi-genaj formoj. ?iam oai kreis latifundioJn kiuJa estig ofte en La marooj de

situaeio
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eketerlâadanoj' La mekaikia revolucio, koueace de tiu ôi jarcento, êesigis
La latifuadiisaon kaj restarigis La astekan rka1.pu,I.ionn, kiec karakteriza-
io estas k9 13 t_ereu,à apartençg al unu familio klu rajtas pri].abori-ffi-por vivteui sin k1j trerêaigi §in ar la infanoJ, sed kiu *eiie]. ra5tai tu-
doni aù eê ves,di tiin. Kaze de morto d,e saninfaaaj geedaoj I.s tereao estas
doraenda, fare de Àpociala ksnisaro, al cenpropriàtülo. sà la nova pose4rra-
to dum 2 jaroJ ae }cultivas La terenon,'Ii perdas La raJton pri §i. (An ta
azteka eocio ekzistisr krom tiu ôi proprieto-f,orno de trkal.pulior, ankaü
La EkalpuJ.allo§ kiu aqrlekgig tercnojn kol.ektirre kül.ti-vataja por vivteai
la aobelojn; 1a tria formo cstis la msiôil.naXLo§s tereno tàteÈtrvc pri].a-
borata trror vivteni La â,iru€oa,r )
Dg. Fial estag marboaa. etato post tig redistribuo de terenoi?
Fakte, tuJ post Ia Revolucio, êiu f,auil,io di.sponis pri proksirnune 2o - 5ohektaroj da agro, sed anrnteupe cstas Eeuune aur t 1o hektaroJ, kal 4 ni-
lionoi da kggrrarano.i esüas aea tereno. Lû kaüzoj estas jenal c Là enioffi
taro de lleksikio iatarteope kreskegia renlime, kal denove privatuloj reaki-rLs tereaoj.a siuai.lajn aI la iamaj LatifurldioJl EI. la totala agraro de'nLa
Laado, 4o É egtaa nka].pu].ioJü (tastttie: tte3idotr), Zo * êstas koguuuaa pro-
prieto kol.ektive ekapluatata, k"i !o É estag prigata proprieto de indivi-
duo.i ! Krom êio a].ia, unu sekvo ef
fas Ia fakto ke Meksikio, kiu aataü XettaS jardekoj etspoitaâis maiaon, lrun
devas iuporti tiun grenon por nretri sian enlolaataron!
Kion vi povas diri pri violentaSo-i en Ia kanaaro?
Jen, en f.a kauparo naski§as La problenoj, 1a kvereJ,oj, êar iuj i-adividuoj
forprenas terenojn de I.a §kalpul.iojs, kaj I'a maLfavoratoj, ofte iudi§enoj,
ae vidas alian riuledon o1 okupi .}a rabitaju tercnojnr luekaze l.a Latifrmdi-
istoj dugaa banditoJn kiuj eê ne hezitac murdi trmaloportunajaa ingfiuis-
tojn kaj al,iaJa aktirruI.ojn.
ôrr I,a riâeco pro tretro1o hel.oas I.a indiÊeno.iu?
êi" oor. ttrte aer HeksLkio Jes Ja situaa aur potrol,-Epongor ?€d ni bgzon€gas
nultajn modernaja eksp&ratilojn aêetendajn en eksterl.a-der êar ni Eea no
produlctas il.in. Konsekÿerreê aia Êuldo en eksterl.aado pligrandi[as senl.ine
Pro tiu pol'itiko ds i.ndustri-evolu:lgor kqJ krone La ualegaleeo iater indus-
triaj kaj lgrihllturaj^laboristoj kreskadas. Multcgaj karparqrnoj forl.asas
eiajn vil.a§ojn kaj ani§aa al la urba proletaro, kio preataü êiam signifas
perdon de La etaaj 1igoj.
Por reveni aI ]-a SlilKfP-kongresoi. kion i].i faras?
En tiuj kongresoJ ai digkutas êiaja probleroJn de La iadiienojr Eê nur kul.-
turaja, ea 12 - t5 diekutforunoj. La prezidento de Ia Reepubltho kutinas êe-
ecti, kal Li aËdag La id^eoja Aaj postutoSn de !.a koagresol - Plier €rÊ tLuj
kongreroJ ni prezeatas niajn kulturoJn, forme de kantoJ, danooj ktp. Tie ni
uzadag niaJu etnaja lingvoJn.
ôu ].a etna.i linsvo.i aperas en Ia ri.Iato.i kun Êtata.i aütoritatoj?
tile. Oni ae povaar por doni ekzenplorr, regictrigi jusaàskitou aatruatl.al.tagve.
lie validas nur t.a kastL.Iia Lingvo kiel La ofieial.a Lingvo dc Hekcikio. La
etaajn liagvojn ri povas utiLigi nur private.
Ea-i etnalinnva-i radioprorcramo-i. .Eazeto-i ka-i revuo.i?
Ja ekzistasl sed nur en malgra'edega el.donkrranto kaj nrrr sur regiona, J.gka
niveLo. Por fari ion pli aapl.eksan paakag la financaj riuedoj, Icaj ta âtato
uenief. trelpas nin*
KioR farag l.a Hasia lggtituto Indr-Êeaisma?
Depost sia fondiâo en tg42r §t raris ... preskaü nenion!

r*+**t*!t'}*
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SiOVETUNIO TAMENI
VI€ ESTAS ETNA
PAtrIADIZGI!

LEGiU LA tSiAJEV-LtEtFlctN, siEtrt S]<EpTtKE.
En 1,977 aperis en.Uoskvo, Ia rusl.ir.gya origiaal'o kaj lia anglal,ingva tra-
dukajo de TfNACIAJ LIilGÿOJ EN USSB: PROBLEHOJ fÀ, SOLVOJr (aagl.el r§ational.
Languages in the USSR: Problems and SolutionËo), Progrecs PubJ.iehers, 43tpa§oj, 1o15 x t6r5 cnr verkita de Hahomet Izuajl.oviê ISÀIEV.
Post kvazaü-e*Eonduko pri bazaj terminoj kaj tdeoj pri lingvoj, Isajev, eapli o1 1Jo pa§oj, prezèntas pli-mal.pl.i àrizà5n iaiolno5o prf fà Llo ling-
voi de Sovetunio menciante nombrojn de uzantoj, regionoju, aparteaon aJ. J.a
lLngvo-rrfamil.iojrr, datojn de I.a ekstera lingvo-hietorio (aboeor al.fabeti-
go k,E.). Sekvas ôapitroJ pri I.a rilatoj inier I.a etnaj grupoj en trburâaj"
atatoj kompare ku:a §ovetunior pri J.a Li:agvopol.itilro de Lenino, pri ].a ek-
florado de rreocial.ismaj'r nacioj en §ovetunior pri La rusa kiel. nLnterlin-
gvott de USSR kaj pri lingv6-planado (tie ta aütoro traktag ankaü La Inter-
nacian Lingvon). La aldonita mapeto estae tre suprata (^ankas, ekzemple,
sigaoj por la jida kaj Ia gernana. Richard E. UOOD recenze kritikae aroB
da eroj d;) tiu êi libro! l.a kroou de novaj normliagvoj, J.a rifuzon de aI-
ternativaj formoj, Ia politikajn notivojn de J.a goveta lingvoevoJ.uigo, la
rreneacion de La intLmaj l.iagvlst5.kaj rilatoj inter la nol.dava kaj J'a runa-
ttsr la nefavoradon al I.a karelia, I'a mankoa de iaforraoj pri ekzeupl.o La
pola J.ingwo parolata en Sovetunio de probable unu miJ.ioaà da bonoj, ktp.
La recenzanto aotas I-a informon pri La interJ-ingveco de I.a rusa por koou-
nikad,o inter litovo kaj Latvo, uzbeko kaj kazaÊo, sed J.i desandaa pri es-
plororezultoj tirrkampaj. Krone, Eood dubas pri Ia adekvateco de Ia stalis-
ma rigardo fare de Isajev: La lingvoj evoIua,g, krei§as slangoj, pilinaJo5
ktp., sed Isajev êion êi neglektas.
Resulle, Ia libro de Isajev estas tute utiIç kompilajo de
vopolitiko de Sovctunio. êitrkaze dokunenti§as, ankaü per
Sovetunio faris nultajn klopod.oju, tra La jardekoj r por
betismon de I.a pJ.ej nultaj etnoj kaj por l.evi tiujn 1]o
mal.pJ.i aktua1an nivelon.

La oficiala 3.ing-
ttu êi libro ke

forigi Ia anal'fa-
I.ingvojn aur pl.i-

êu ETt\tocltrtcl Et\t LA ETALTAJ tESpuEtLtKoJ?
La MONDÀ U!firlâo DE IÂ LIBERÀI LÀÎYûI (4<lo Hurl.ey Avenue, Rockril.Lel MD.
2o8lo, Ucono) sonere en 198o ateatigis !.a publikon pri l'a liugva imperiia-po de Sovetunio kontraü l.atvo3 kaj àI.ta5 uà-rugoj. lilemorigantà pri brutala
dividokontrakto inter Stalino kaj llitlero pri Po].lando kaj La tri bal.taj
Êtatoj (Latvio, Litovio kaj aatoilo) ae 25-./28. o8. 1919 kâj skizante É
sovetunian okupadon de La ba1ta3 Êtato5 en junio l9l*o respektive 1g&5, t.
êr post la forpe1o de Ia naziaj armeoj, la dokumento formulas ke1kajn aku-
zojn koatraü la prietna kaj prili-ngva politiko de U§§R. Seadube egtas de-
mongtro de nusigado ke en 1979 nur 5, * ae ].a cnl.o[aqtoj de Latvis estis
Latvoj en etna./liugva seaco, dun ea 1.979 estis ankoraË ?6 ÿ (195g2 6Z ÿ,l9?o. 56 *). Dum,en t959 ltkoraü 85 S ae La publicitaj librgi egtis ].at-
va].ingvaj I en 196o estis 64 S taj en tg7? nur 5e ,6. f.a UnuiÊà riproêag aI
la soveta registaro ke Gi importas kaj neJ.atvajn laboristojn (êiu5are irx-
ter 15.ooo kaj 18.ooo) kaj budmaterialojn kaj kç Êi e].regionigaa ].a ]-at-
vajn soldatojn. La rusa lingvo pli kaj pl.i gravi§ae kiel. ingtrul.ingvo 3n
latvaj lernejoj, kaj Laü rapoito Ae-tàtva-univèraitata profccoro - êrl
la kurso pri Latva !.ingvo oni apenaü pl.u instruas I.a l.ingrroa, eed nur ri-
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petigaa Earksiuaja ideol.ogiaja
cloganojnr lri el Ia kvar ek-
zl.stantaj te1evidstaeioj aen-
das ekgkLrrzive rusliagvaju
progranoJn, dus la kvara
stacio sendas duJ.i-rrgvajn
programojn. La Unui§o
deauncas §ovetunion pro
1a trud.ado de Ia ru,ga Lingvo
en infanrvartejoj, lerneJoJ,
universitato, oficejoj, fa-
brikoj kaj eê en famiJ.iojt

Evidente ne temas \-
nur pri roalpro,k- - Gd.t:;gim-cê1a projekto
direktita-kontraü 1a
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La latva popolo obstine
kontraügtaras I.a ateason fare
de La USSR kontraü J.a rpirita
kaj aateria integreco de Latvio.
Sed, kie1 koaate-' Ia reprezalioj
apJ.ikataj koIrtraü ta rezistaatoj
estas radikalaj;' traaalokigo en
al.iaa parton de Sovetunio estag
nhu.noaaarr paÊo, Lokigo en psiki-
atra kliniko n_e egtae eaeepto.
La ltrnrniiio alvokas ëf-uira ].ibere-
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divercajn etnojal POLLAiTDO BjeLorusio
sed ankaü aü precipe \
teaas pri I.a Êisosta batalo tsoatraü kiu ajn plural.iauo, koatraü lsiu ajnEêEaE lrrl ra sa'osE,a DaEato .EolÊTtrau, J§Lrr aJn pJ.rrrtILEEo, l§oatralr IË,iu ajlr
vario, kontraü ftu ajn kontraüstaro aI Ia solia ideoJ.ogio de marksisno,
laü tLes aogkva skoJ.o. La fakto ke latvaj kaj aloldavaj kaj tataraj rrêr-
kistoJ ae rajtas libere ckribi, derlvendaa ulluâvJ.ee de I'a diktatoreca pre-
tendo de I.a kouunigma partLo seii sol.a I.a nura',r lrotron, kaj Ia ne-rtrsa Lin-
gvo estaa aur duavioa obetaklol,-Sune, I.a nunteupe rea1e eksLstaata ngosia-
lirmoil (fiu nal.prokrimegaa de aütentika marksisro) - tre siuiJ.e kiel. âfu5
diktaturoj i.nkluzivg faÊicm@D -.eteucô malakceptas aütoaouion, âu ekouo-
mian, êu kulturan, âu admLnistraciau, âr fil,ozofian.

FIELIGiIAJ KGIMUNIJMOJ KAJ ETNAJ LTEIEFIEGCIJ
trougid.erante J.a dLritaloSa ae surpriras enkaroerigoj de I.a ortoêokga paË-
tro ÊLeb Jakunin, La protagoaLctino latjaaa Yel.ikaaova (Xtu defendadis La
KrLmeajn tataroJn) faj Anatanas lerlekag (de Vii.ao, LitovLo). La govetgs-
gial.isuo ae po.às tol.àri, Xun êfrej koarehvencoj, Ia divercajn reJ.igiojnr
êar tre siupl.e ili pridubac la aysronH distrumpetatan fare de La kouunis-
ta partio, la ateJ.amono §stas plej aorsal.e ke-religiaj apostoloj pretea-
das la raJtoa §ingtruiË aI. rial kredantoj la êi-mondajn konsekvencoJn eI'
I.a rel'igia doktrino. ff,io pli Logikq o1 suspekti kaj peraokuti tiuja ktuj
publikc defeadag itln dioa (anstataü prediki La l.aüideol.ogiaa sea.diecon)
kal postulas de Ia krcdantoj agojn kontraËajn aI. I.a partia programo?t
Ebl.e la pl'ej iaterega kazor êB J,a kanpo de I.a ri1atoj iuter la US§B kaj
La religiaj koumrnunoJ, estat tiu ds fa ig@.[. KieL ekepJ.iki du aonbroJn
ripetatàjn de sovetunia5 aütoritato3 taffiffir hontraüd1rajn? êu ea La
Ir§SB troveblas apenaü ! rni1iouoj da cufiêe kadukaj islanaaoj aü 50 oili-
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onoj da divercaluloj lerte kombinantaj ateisman Êtatid.eologion kua La re-
I.igio de Mahoareto? HêLêne CARAÈRE DTENCAUSSE, profesorino en I.a Instituto
de Pol.itikaj Studoj de Parizo, direküorino de La Ciklo de Sovetiaj §tudoj
kaj aütorino de Ia l.ibro trLrEmpire êclat6tt (t.e. nla imperio digi§i:rta'),
esp1orie i.âe titrn êi prob1emon ea artikolo aperinta en J.a fana Liberal.a
taggazeto_franca trLE MONDETT kaj poste-en Ia gamtendenca kastil.ia taggaze-
to tiBf, pAtSn ( 1o. 01. fg8o). Laü tiu êi aütorino, teaino irrteacis utiJ.igi
J.a nuzulmanojn, tuj post Ia oktsbra revolgcio ea Rutior por pluporti I.a
torêon en Ia isl.amàuajn popolojn de La Maâreko. TiaJ- apuâ lJ suâa J.imo de
Ia Jus kreita noÿa Êtato niksi§is marksismo, isl.amo lraj etna libcrigo en
unu sol.an ampleksan Boÿadon. -Unuç rezuf.to de tiu etrategio egtis I'a provo
de marksisaa mulao, Mirza füâit â"rr, starigi en nord.a liano Soveta^re §oeia-
Listan Respublikon. Sed jam en t92o La boLâevistoj konetatis I.q danleroal
Mahometanoj aü organi:zJ.s rezigtomovadon en Centraàio (attivan fts fiae ae
La 2o-aj jaroj) aü klopodis konkeri ].a komunistan partion de internel Do,
I.a nova Ê[ato-ekdetruis ta muzulnauajn instituciojn (fondajo5n, trLbuna-
I.ojn kaj religi-lernejojn)-1 malpermeair islamaj_n kutinojn kaj d,eklaris la
muJ.aojn parazitoj, kontratrnoral.u!.oj kaj kontraürevol.uziul.oj. La aoekeoj
estis fermitaj, kaj La âtato âajnigis ueekzistsn de islanaaoj. Eiam, dum
I-a Dua Mondnilito, I.a ESSR trovis sin sub terura minaco fare de l.a naziaj
arureoj kaj konstatis, krome, I.a dizertadon de sovetiaj isl.amauojr Stalino
vole-nevole koacedis renalfermon de moekeoi, aguoskoa de La aütoritato de
3.a nuftio de Îaâkentol krs. Sed 15 jaroj aà-sutpreno jam aontrnis efikon:
I-a junularo mal.I.avie rel.igian edukou, kaj oni gstis intertenp€ âan§iata
La abocojn de tiuj Lingvoj kiuj akribatis antaÉe arablitere, tieJ. ke jaor
ne p1u ebl.isl Eêrr apartaj kJ.opodegojr^legi I.a mal.novajn l.iteraturajojn,
ekzerple I.a Koranon. En L956, Nikita ËruEêovo revenis aI, 3.a Lenina gtrate-
gio I I"a sovetiaj uuzul.maaoJ estu propagandietoj de aarksi.sno en .La ieLaaa
mondo. Jam ne pJ-u tinendis Ia dan§eroj de t92o1 ôar Ia origina vervo de
rezisto estis velkinta. La mahonetanoJ ea §ovetunio fakte ue Sajnig multo
pJ.ia oL folkJ.orajo, lamen, rre tion siupJ.as La afero. Lê muzulaaaeeor per-
dinte efektive graadaparte sLan roligian faktoronr akiris aovaB kval.iton
kiun determlnas - kiel okazag en muJ.taj etnoj anlraü okcideateüropaj Per-
dintaj J-a scipovon--de l'a koncernata l.ingvo - Ia kouuna tradicio. Eonsedite,
Ia kriterio ankoraü estac iom nekl&rao lemag pri revivigo da la malr.ovaJ
kultnro, kutinroj, moroj. Krome, kontraü fa deziro de Ia sovetia politikig-
taror êD la Kaükazo restari§as muzulmanaj ordenoj kiuj I.aü taksoj de a@-
wetiaj konrpeteatul.oj IBem - ampl.eksas I

sran tlu êi oi.ept rAto J.a i-a.teresi§o de 1a IISSB pri Haâreko kaj pri Ia re-
forti§o de La isJ.auo en lrano estas faeil.e koaprenebla: eu Uoskvo devas
prepari si:r por konkreta ribelo de natrometaaoj interne ds Ssvetunis?

VEFIA AÜTctNIclMIO ESTAS ALIEGA!
Ankaü l.a nrembroj de J,a delegacieto de sovetLaj verkistojr vizitante ksmen-
ce de tiu êi jaro ltadridon, Laüdis teninon.k*o-portis al la popoloj de }a
vaetega Lando ne trur toLon por fabriki vestajojnr ged same presmaiiinojn.
Prave. f,a triopo peatris briLaa bi3.don de La bunteco de Ia sovctia kultu-

Praver E€ temas pri I.a fakto ke ea pli oJ. 1oo liugvoj aperas gazetgi
Iibroj sciencaj kaj beletqaj. ûnu eI Ia delggacianoj emfazis siaa sa-
de aütonomio. Pravel sed êu Ii ceJ.is tiun aütonomion kiun Ii sopiras?

lîO r
kaj
ton
Kia farss estas tiu kiu

Rasul Ganazatovr €r iatervjuor diris ke La

26

muf.taombro
verki en I.a

de I.a skrlba-
rüsêr êu. tiu

j err Dngestn-
beletro estas doaaile
ujE

taj Lingvoj de Sovetunio - cstag
êi-poetà, ét La etno de ].a
no) eveni,sle aludis tiudjre Ia ideoa ke aakaü eketer
ne plene aùLligt I.a propran etnan Ii-ngvon?
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rvebf.a en êina3 libroj, kb.La aütsnoma provinco Êtn;taogoLa agerto. tr«
9^(taü ta[rau ra nova elna transslrrLbos XI.njiang) de 1ongega-te

parto ae êinio ta5 êia, havie intiaaja-rLlatojlr-"i êr,, eetas tre supraja
F.i do senvalora. ta veraj rilatoj eatas tutsimple tiuj d.e koloniigmo de
Cinio kontraü la ujguroj. kazaËo.i. kirsizo-i. taÊikoi. rrzbekoi kai tataroJ r uzbekoj }raj tatarojeinio kontra[ I.a ujguroj,
vivantaj elr ûin3i"ngo. iÉ. (Konparu lcelkajn atatistikajo

jr kirgizoj, ta§
u3oja en smîtsuô a5, p.

, -^7. ) l{. ZafaaoLli ekribis Gn ltI"E HÔ$IDE$ de 2o. àr. 198o ke tiu cituacio
de Ein5iango tre sioilas al tiu de Al.§erio kitr estic certatempe koasidêrê-
ta lntegra parto de I.a §'ranca Respub1ikE!
ta enlo§antoj de tiu êi^provinco klare orienti§as Laü siaj okcideataj kaj
sudokcideatal najbaroj §is Turxio: r,a âin3iaagànoJ frape àif""ro"i§as deIa êinoj eL La vidpurktoJ de liagvo, kultnro kaj rcl.igio. Kvia eI, Ia 33ên-eiitai etaoj parolas attaj-turkajn liagvojnl dum I.a sàsa - I.a ta§tka - eâeltas hindeüropa! ta vest-kutimoj p*nqigas ia vizitantnn pri AfgÀaistano
at îtrrkio, sed certe ne prt êtnià.-r"aüalre ie en foraj lokoj viitrrog BuF-
havas ankoraù. vualon ..+ La proviacanoj egtas grandparte igl.an.-ojr kief.
la homoJ okcideate de la J.imoj, cetere. Eu tia lando, tauea, eetis na.Lper-
ueeite publikigi la Korânonr kaj J.a ËKvaropa Baad.oa fermis I.a uoskEojn.
La kulnino de la kreado de obstakloj aI. norrala evoJ.rro de etna kal.turo @§-
tis âu oni r,e konas^paral.elon eL iajbara Êtatoe - roforuo de La abocoJ:
La ujgura kaj Ia kazaha tradicie uzadis arabaia Literojn por ekribadg, sed
ill eetis akoeptintaj f.a reformaa caksraaffifren sovetunio, kie l,a âiato
estig devigi.ata tiujn kaj ôigjn al.iajn etnojn uti1igi La ciril'an I.itersi-
stenoal port La fino de rus-êina amt-tseco, aum U 6olaj ja;iü;Enio trudis
al lli La L4lillan^abôcon. ta nunteqpa paral.e].a uzado de La araba kaj ].a
latina^auoffie'ffiiajiarego evid.ente toàtribuas aL pJ.iintensigo de ].a koa-
fuzot êar transJ.Lse La samLingvaaoj ja pluskrLbas ciriJ.e. Fi.ue, kion legu
ujguroJ sial-i"ngve? La propralingva prodnktado egtâg - taüAire - Eizerega,
kaj restas J.egi Ia tradukojn eI. I.a ôina.
FAFISiA aÜroNoMtcl
Zafanol.J'i Ju§as ke La aütonoaio oficiale koncedita aI ttu êf provinco es-
taa ktrlieo, matautaü kiu d,irektas La êiaoj ! La maksiauno estag trsvi cn
Ia adufnistraciaj servoj unu uJguron por ... tradukir I"a aütsro riproâas
al Ia âirro3 laboiantaj àre ÊioSiingo çè ili sane oalrnul.te parolae 1â regi-
onajn lingvojn kiel Ia fraacgJ en Al$erig la arabêo.. En la ploj grrrnda
librovendeJo de La proviaca êàfurto Ùrumâo f.a vendisttnor Aônanaite pri
leraolibro pri I.a ujgura li-ugvo, respondis uaiye: rrlio ne ekaistaE. La
êino3 ne lernas Ia ujguraa, estas La lninoritatoj kiuJ Lernae La ôiuanla

Kaj^Ia lernejoj? La gepatroj jes ja povae elekti âq, send,i oLajn i.nfanojn
at êintingva lerncje aü aI- ujgurlingva (sn kiu ta âi-aa estas ].a deviga-
urrua fremda Liugvo).^Sed I.a granda pltuu,lto de Ia urbau.oJ igas siaja i:a-
fanojn frekveuti fa âtatingvàn lernà;on, âar oni vidas en I'à voSo àe La
ku1turasimilado la eol.an esperon de socia suprenir,o --r kieJ. en p1i-nal.-
pli êruj kol.oniojr

êrrua TNVAclo- KFTEAs NclvAJN FAKTcTJT\I.
La cal.of,antaro ae^ûi.n5iango1 drr1 ta paiiataj !o jaroj, perdad.ir ccrtagrade
cian personecon, êar enveaadis êinoj. Dum inter ta 5 nil.ionoj da proviD.câ-
nojr antaü 1,949, eatis proksinume ]oo.ooo êino5, nun eI 1t uil.ionoj d.a en-
Iolantoj 4 mil.ionoj ectag êino5. liuj fremd.uloj^venis pro dur-tri noti.voj:
EL La eul,tegaj êinaj soldatoj garnizouantaj en BtnSiêBgo gufiêa kvanto
fi-uinte la nll.l.tacrvon rectas §{-province kiel Laboristoj en ].a 3tata3 bi-



1?
enoi, a'lkaü en Ia administracio aü tiel. industriaj laboristojl la alia sn-nigrintaro konsigtas eL iunai iatelektul.oj tiea ôi sead,itaj depost 1958por moderaisi Ia landon. Tamen âajnac kc Ia ôina regictaro tute ne celas
sangomiksi§on: Plurfoje onL ripetis aI Zafanol.li ke gegdziÊ"j inter ujgu-roi kai êinoj estae n a I p e r E ê s i t a^j t? La aütoro korrprenas êitiun ctrangegan statoa klel protektou de Ia êinoj kiujr êrr inteietna geed-
zeco, dernrs islaaani§it Laü fa aspekto de Ia Io!Ëvartiioi d; ürunâ;, tia
malpernego tute ae bezonue ekzieti, êar ôinoj kaj ujguroj vivas absolute
dise. Estus interege esplori [is^kiu grado trafas la aserto ke I.a êiaoj
ne kaâas ragismon kontrâü fa ne-êinaj urinoritatoj de-sia âtato, tl*t It
raportieto de ttlÆ MOI{DB!| }6nk}udac eL kelkaj traviva3oj.

clJ LIEIEFlALIGcl trIE PFIIETNA ],clLITI]<O ?
La, noveta relino en Pekiuo ion post ioq ankaü on Êilr5iaûgo seateb]'asl erl
ekonomio EaIne hiel en kuLtrero. En antaüal jeroj La ràgisiaro egtis ordon-
inta inteusigon de la gren-kultivado koatraüe aI. ].a tradicia bestbredado
de Ia nomadoj. La rezultoj estig katagtrofaJl Xulpae La §Kvaropa Bandor.
Ankaü la projektoJ pri utiligo de J.a sudprovincaS-hrudeaterialô5 proksioi-
las aI realigo.
Estae konetatebl-a ia Liberalilo dc la kuLturpoJ.itiJco de la auna regietaro.
Denove Ia ujguroJ rajtaa kanti siajn tradieiaJn nelodiojnr pro kiçs aus-
knltado, antaüer la ôinoj akuzig iJ.in prl. adepteco de eksterLaadajoj. La
bazaro remalferni§is ka3 substrekag f,.a i-mpreson esti ae en ei-aio, sed ie
sudokcidente.

PE FISF,EKTIVOJ
Divcrsaspeca rezisto estas videbl.a .n ûfirSiaugo. Eê junuloj iateresi§as
pri la^f,,oranor kiun ili klopodas tegi en na1nova ekzeuplero ôu de Ia ge-
avoj, êu de 5.uj auikoJ. îre-kutimas ankoraü Ia frelsventado de La diseivoj,
kaj oni nulte praktikàs pre§adon. La junaj.generacioj pti kaj pli koas-
ciae pri la arbitra i.nterrompo de siaj ktlltural riS,atoJ aL I.a al.iaj turkaj
popoloj. IInu e3. La uJsuraj konvergacipartneroJ de ZafanoLLL verve insistis
pri Ia mal.ebleco de tnt-etna uoorto. Li ne volis kredi ke Ilitlero survojia
aI J.a murdado de la juda kaj cigana etnoj. famen J.i estis gufiêe pesinisma
koncerne Ia eventualeeon ke internacie oni pli atentos I.a problemoju de l,a
ujguroj, â*: EPopol.o sen Êtato rr@ povas atàndi esti aüsruitata en-UnuiÊ-
intaj lilaeio j. n

Kiel sintenus tiuj lJSuroj ta3 uzbekoj kal al.J.aj kaze de mil.ito inter So-
vetunio kaj êir.iot ôu I.a êfno5 povu.s àspeii J,ojàIecon de tiuj koJ.onLaj po-
pol.oj? Apenaü. Por tion rajti eaperi Ia cupercentralisma Po}siao dermc evi-
dente esence 3.iberaLigi sian politikon haj, ekzeupl.e, permesi muzuJ.aaaajn
lernejojn kaj Ia republ.ikigon de ].a f,,orarro kaj ... konced.i aüteatikan aüto-
nomion a'l la etnaj minoritatoj de I.a Regao de 1r Hezor Dume, Ia radiosta-
cioj ae ôinio peuiras paradizaa bild.on de La ujguroj kaj kazaÊoj kaj ta§i-
koj por ke tieg sametnanoj tra'rslimal eaviu la civitanoja ae êiato, hj J.a
sovetia; radi.ostacioj faràs f.a eaoon por ta Êtniag minoiitatoj.
ôu iun tagon uJguroj, kazaâoj, kirgizoj, taliJso3, trzbekoj kaj tataroj vi-
vantaj arnbaüfla'.ke de La feüdisma J.imo-havog evàntuale 1à idàoa ke tli ne
bezoaag freodaja nastroja?
Evidente tra tuta êi.rrio aenteblag tiu deziro pri vera aütoaomior Ea janua-
ro 1979 la nmro de La depokratiorf en Pekiao surhavis ssbite, surprize ].a
trDeklaracion de Ia Eomaj Rajtoj de êinior, kaj guru el. l-a tie legelfaS pos-
tuloj estis tiu pri Ia nBAiIlO PRI LA KOMPL&TÀ AITÎONO!f,IO POR ,.4 !{ÂCIÀ, UI'
§ORIlAlOJr. Zafaiol.li juias kc tiu postulo tre naJ.proksisas de I,a âaneo
esti ahceptita fare de La êina registaror

*!f*l*ttt'lrt
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La rernro C B!t, kiu nomas sin J.igilo inter J'a ke1taj nacl,oj r êr! sia nunero
lot soaero 198or p. 22 - 24, preneatas tiun mapeton (fun ke1kaj pl.iaj de-
tal.oj) ta3 studon pri J.a eyoluo de la kimaj liuoj. Ni jen resune tradukas
I.a origine anglal.ingvan artikolon:
La malasva kiura 1i-Eo estas tiu kiu:* moatrag J.a untra presita Bapo de Ein-
rio de Htrrryhrey Lluyd, ea f575. La orienta l.imo de I.a re§I.gado de Poryc es-
tic La Severn-riÿero, kaj I.a êefurbo estia Pengrern. lirr êi li.o eetaa
konsiderobJ.a ki.el. La finpunlrto d,e aspiroj de libera tiprio.
La auna adminigtracia l.igo octas - kaj ni aldoaasl kieL en La pl.ej uul.taj

a mondol - artef,arita, ê* kimroj rir.i auUaüI
flarrke de tiu 1iaj.o-tcir,rn La aütsro kougideras iniernaeie nerralida.

LA }<IMtrIAJ LIMCIJ
arpl.eksas en I-a^ oficial.aj
kvkn kaj estas lo§ata de ZrZ
- 52.7?.5 ccipovLs ekskl.uzi
J.a kinran kaj l.a anglan.

I.imoj de .La
miJ.ionoj da
ra Ëidan

Liverpool

CAER (Chester)

\

brita adrsinistracio -personojr ê1 kin;i
Lingvon, dtrs 5o9.Zoo

UaBâestro

La kinra lirao rezrrJ,tas eI dn-jara eaplorado plej dl,verska{pao La teritorio



Kiurio depoat !?,84 estig princlando cub I.a aagta re§o, kal ekde 15o1 La
angla tronpretendanto estas aouata [Princo de f,,imioE por ke neaiu kima
nobelo okupu tiun lokont §n, 1556 Ia forual.a aparteco de tsiurlo estis tart-
J.igita, kaj I.a Iaa{o ek-regatis kieL kiu aju parto de 1a angla regao.Sod,
La fakto ke anlsoraÉ 3? jarojn pocte Ia nenciita unua &apo de Einrl,o enha-
vês La nalnovan l.imon1 dokumentag ke oni kl.are .kceptis I.a kLmeson de l,a
ori.enta Eorloo

La teritorioj, pJ.i-ma1.pti malvastaj, inter J.a kirra kaj la adnLaistracia
limoj estis àneksitaj Ëu antaü t5r6, êo en tiu êi geua-jaro. La aütoro ân-
kaü ekspJ.ikas kelkajn historiaJn eventojn kutiae aegativarezul'taJn por I'a
kiunroj.
La artikolo estas jene subskribita: Eurig ap GviLSrn

Pencenedl, CEIIEDL CIURU RïDD.
§ryddog ïaohriJ., §,esearch Officer,

---------- ----------9g[iEgg-- ----------r------------------
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inter Ia adai-uistracia kaj La kl.rra Linoj
aagl.a adlaiaigtradoir, kiel. pruvas ftsfuaaa
Ia loknomoJ.

C e t e r e, êu vi interesigas
de CAR§? lrrrnu vin

lla kro: Beraard Moffat , 24

Londoao-: Micheâl ô l-"1r.,
pqang! Eadhmonn Ua Cuinn,

ogtas aoscbl.a nkl.nra Laado cu.b
studado pri I.a hiatorio kal pri

pri keltaj aferojf ôu vi deziras speei,laoraole
aI iu eJ. la sekvantaj adreaojl

St. Geruaints P1acer PEEL.

c/o 84 PuJ.Ieytrs Ave.n East Ean, LOIûDON Ê6 5t2,.
2 tüalton Driver lfEH HOPEr 18958.

rCel-tic Leaqrrefr ) ka redakcio de CARtr: Alaa Ileuaaf,f, 9 BôtUar
Caoc

Delegaeioj cn:
CL 9t Ejro,

Skotlandol §-ino Hâiri Deaovan, ÿ Da1g1eish Roadr DIr§DEB DD& 7JlI.
Kimrio: Tomos lfor Uil'liamg, TYrn PwIL, RIIOSTREIIITFA LJ.77 7M, Gr5raedd.

Bretonio: Jorj ab llerve-Gwegeur Kervean al Liorzou, F-?.9?r5 GïMEVEZ/
PIÆüIIEVEZ-I,0GIIRIST.

E.iro: CathaL ô Luain, 53 B8thar Ba,croftr ÎÀMHLACHT, Co. Âtu. Cl.iath.
f,,ornvalo: Jenefer Lore, Boundyts Houser Lorer Lelantl §1. MS.

Kvarfoje êlu5ara aperas kajero d,e uÂIS LLÏFRAU (t.e.l LIBRO-VOêO), kies
êefa parto estas kimralingrrar dum I.a nalpl.i aupl.elrca parto eatac angla sub
].a tilolo BOOE NE§S FROII IÿAIÆS (t.e.r LIBRo-rurOnUO.r Èr" ffiUntO). r,a êi-aü-
tuna uumero (1,-4-formata, t1$-pa§a' preaita) prezentag diversajn i-qtervju-
oJn trsaj raportojn. Aparte Lnteresas Ligto de aktual.aj pubJ.ikigitajoj eI. I,a
nonatoj aprilo §is junio 198o. Inter nnl.tal a1taJ, kimral.itrgvaj lalre tsie1
ang1ali.n$raj r ni trovig du titolojn sapogeb!'e interegajn §eneral.e:
D.B. GR§GORt

598 p.t
. The Oleaader Press, êrnbridgs,

LaË samunera reoottzel tiu c
) -)17) lrur.r.vrr.
Êr- fiuro okipJ.ikas oa cial .r.oi kvar âa-

J.

LLAIS LLYFtrIAL.I

.A

pttroj 1a situacion de I.a prakclloj, dun La gekvaataj ceo ôapitroj
àetas-aeaiêitaj a]. La nunal uranêoj-ae La kclta nfauilior. En La lri
Lastaj partoj, Ia aütoro traklar La dekldoacon de kel.ta parolado kaj
ties Ëatzolai fiae La revigliton,/revivi§on de La keltaj ifnsvoj kaJ
kulturo;i.

STEPItrE§ J. I{ILLIAUSc A Helgh Graomar. University of Yales Pressl Aberyct-
ryth (?)r r84 p.@5?-xt 4195- puadoJ.

1-
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Jam dusr aro da jaroj ripeti§adas
informoj pri Ia mizerega situacio
de Ia indi§euoj aüstra1iaj. §a5nas
nenia troLgo se. oroi aôaas-Ia slu-
tenon de I.a tiuJ.and,aj b!-ankuJ.oj
simplel sed trafe m§Isuo. ôu net

êu eetag sigreo de justeco kaj
egaleco ke La trnorÀalajn aüe]
tralianoj 3etas sian rübor, .l'-
taü Ia barakoja de Ia tant,ja-
tiroj ?

êu estas karakterizajo d,e res-
pqkto aL La tromaj rajtoj he J.a
aügtral.ia regissàro ir-"le tg6?(jes jal miL-lEÀüCs§T segd.et eep)
agnoekis I'a 1ndi§enoja kiel. cil
vitanojn de Aüstralio?
ôn estas sekvo eI Ia eüropa tru-
manisno kaj raciismo ke ankoraü
ôirtaü Ia jaro 19oo apartenis
aJ. I.a kuJ.minoj de J.a socia vivo
kampara êasi indi§enojn?
ôu Ia blankuJ.oj trarrlsvilue se
e]. lrooo b].anktraüta5 beboj for-
mortus to8 antaü o].-unu-Sariâif

jam i.nventis ian pravigon aur
kies bazo oai r,e bezgaac sufe-
ri konsciencajn ttrrmeAtojn pro
I-a vegetado dè tiuj prokËim-une
8o.ooo aütentikaj inài§eno3
ûez,e en Ia abundecosocio?

Jen ano de J.a Vajl.ibri-tribo Êmin-
kita por dancfesto: KieI- bone se
ti.o reprezerettrs :.a êitrtagan rsalont

Kiam Ia eirop"re?i 
^komence -d.e la t7-a jareento surpaâis aüstralian teron,Ia plej diversaj indi§ena_j ltigi jan hejmis tie dË pti o1 2o.ooo jaroj! Jakonatae ke ta _:q3ry":.i 1k.{ r*"1 atilsoati+ea}aj- laà; ) arogis ar ;{-;;i-- -

:?iT rajtoja kontraü kiuj ain in.ligenoj. Dum la-blanËur"S-Ëii."iriâiî*i"
tiutempaj Joo.ooo aügtraliaj indi§enoj marprimurti§is dràste.
Konsentiter.Ia-titrkontinentaj indi§enoj_trovi§as sur mrrltege ualpli altanivelo de civili?açio, oI, ekzempl_e, .la!f"5 aaj aanoj. IIia arto, aliaflan-ker atingis abeolEte 156trparebla," kun eirropa5 produktoj estetikan sradon.sed ra blanlmloi tute ne- portas al ta aüsiriri"""i-;i;r-;i;iii"""ï;*, r.a-sante Ia indiieno5n veget-i ta3 morti inter b;a;;":
Kl"l.efektivaj koJ,oniistoj, Ia registaro kaj I.a en- kaj ekst,erlandaj indu-striistoj ekspluatas Ia teritoriojn de la inai[eno5 seir.oneidere J. ti""interesoi f"l rajtoj multe pli nnalnovaj oI la ulanËura3. r"r Èràaa[-*"sr.t"logeganta Ia i-adustrion çomi§a_s .y r . I i 9 ! Ankaü. .iir5 "."oj t.j ;;: 

-

trolo pronesaa rifecon aI. J.a akeikospa"ioj (-nkaü FR-sermÀna-i).
Cu La n§acia Indiiiena Eonferen"g"_ekaginta gn L277, EukceeoË-produkti, enêu ta Ëll""ià-i.àiËèrÀ rô,rrâi"o"àfr]
aiaj iaterparoloj kun Le pqrtioj, J.a înteacataa nËtatkontraktonB por eer-
tigl ra :inâi§"rojo pri ilîa5 rajioj?

rt :ü.t * !f ,| t rt * :;



1. PLIATTIGO DE trOTIZOJ

Pro Ia êi-5ar. pl.ikoatigo de Ia presado de ETIIISIdO
ne estas eviteble - poet p]-i o1 5-jara konstanoteco
- adapti ]'a jarkotizon:êe abonoi §kd,e aurnero 2/,
t.ê. 1a unua'nrrBêro'de 198ir,E1.t{I§llo kostoe 1o,--
germaaa.ia rarho.in. 

:

ôai 'IKEL ne poÿap pornes.i aL si malkreskon de sifj elspezoj anrn'âiuj eL-
spezoj pligrandiSas, Ia estraro de IKEL decidig ÊanÊi J.a membrokotizon:
BLae i9^8r âiu aneiUro ae IXSI, Uonvotu paei 22.-- ss Ëiu.tare, Evidente êi
tiu membrokotizo - kiel §is nun - .

^â2. POSTêIRKOHTO POR ITEL-f,,OÎIZOJ

La estraro
Lâ no
D-519o St bergj FRG

Ia lKEl-rnembrojn 1aüeble §iri I.a k-otizon por neembreco a1
(tieg titoLo estas r Uwe Joaetrim

)'n-ro227L72 3s1
Êfri*otro rlanaover . .

La kagisto de IKEL dieigos eI via âirr3o tiun parton kiu koacerrras ETI{IS-
MO-ne Se vi ne povas poËt. Êiri viàn kàtizon, iepre^aldonu 5t-- gm por ko-
rrri J.a kromkosto jn de traktado de ôekoj kaj baakaj §i-ro3.
u. DEI{AIIDq' KÀI SIIGESÎOI

IEEl,-membro Josef HËLL (5un.), Feichten 1, D-8225^Oberfelrlkirchen, FRG, jap
êi-printempe faris jenajn demandojn kaj eugestis êi-sekvaja difiaojn:
1) ôu etna'proteÈtado ok'azu per,/kun, malgraü aü sen cj.viLizo?
2) §ie1 rqni traktu La f,iagvaa problemon ekzemple en Iilovgvi-aeo?
il ôu maatreskog La etnoj dum kreskog I.a nondàaoj? 

^4) Kiu inetitucio eia8araktere koupetentas pri etnal prob].enoj? êu U§?.'
Konèerne Ia diskutadon pri teruinoj' i.a. ÉîHO, Josef :IleI.I. ,segestas jenon:
ETNO precipe lin.cva kouunumo, senkonsidero de politikaj realoj;
NACIO .i polititaTfiEâ trav*vo-r volo- kaj sorto-koarlnrrno sen d.eivige

tingwa trrrueco; 
^TRIBO - malgra4d.a ttsova§arf politika unuo, komprgnglele kun propra dialek-

to respektive 1iugvo;
GENTO ttantaüirlotr de fa àtnà (Ia gota, ].a retia gentoj kiuj ja estis

aividitaj ) ;
DE!-iO Ia tuta lopolo koatraüe aI superaj kJ.asoj, sed. ne nePre en la

senco de- ilma].riâul,arott (vidu: 
. 
ttggg*atiàù);

POPOLO - iu pJ.i-mal.pJ.i del.onga en1.o§aat"=-îe certa regiono.
K i u kome n t o s ? SenduviajnsugeatojaaJ. IaEtNISMO-adreso!

^Petasstkonto

€tnismo 1n$ozmiAo pzi etna.f pzobhemoi
Eldonas Isaj Ure Joachi-e.lloritz, Feldctr. 38, D-519o Stolbcrg (fnG)r

red.aktasi tel. z (49-24o2) ?2rr9, poSt§irkonto t 272612-5oi6 Ha:raoyêr.

EîHISMO apêraa ! fojojn jare. Tiu êi ertac Ia trLa nunero ds 198o.
Jarabono (kal.ead,ara jaro)e 1or-- gE (ff interaaciaj rcapondlnrponoj).
(r,a tfpr,-kotizo^de 2àr-- gn jan ialslnzLvac Ia abonou de ETIïISHO.)

Nepre NE sendu êekojn sen antaüa intorkonsentot Evitu BAIIKÀIN f:.ro5n ef
eksterlando, âar aia banko kutime subtrahas konsiderindan parto el Ia
ÊiraSor/âekaumo kâj ... BÎtrIISUO suferag a].tigon de J.a jana deficf,tot


