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IIIENO. La konsÈitucia tribunalo d.e Aüstrio malaprobis Ia akuzon prezenti-

tan far trl{âratner ointreitsliste ,/ IioroStrca Enotna Listan (i.e. rfj(a-
rintia Ünuec-Listofl, slove:ra partio) kontraü la Provinco liarintio pro lae].ekto]-efio. (I{omparu E"NIS}.1O-; 23, pr 1g.) La triUunalo konstatis i<e-âf-rr"
kompetentas kaj ke, laü Ia aüstria sa,re kiel Iaü internacia prininoritat,ajuro, Ia parlatnenta reprezenti§o de etna minoritato :re estas d,evi.qa. Tamenla tribu::aLo enmetis, kie3. oni diras en Aüstrio, trsrikeraJonu por Ëonsoli
la rninoritatarrojn: Interalie kaj ôefe 1a trihunalo sttbstrekas ke, deperrd.e
de La aferor povas esti pravi.geble aü eê necese cloni certajn avanta$âjn a1
la minoritato, ôar skerneca sarnrajtigo i-re sufiêas.
PARIZO. ôi-aprile aperis Ia urrua numero de TUPÀI 'I{ATARI redaktata de la

kornitato Chasky (14 rue cle Nanteui1, î-?5oL5 paris). La celo estas
lroüatigi la nurajn 1.uktojn de la ajmaroj , keêuoj l;aj guaranioj. En 1a unua
numero la redaktantoj skribas: rrl.a realeco politika, ekonomia, kulttrra kaj
socia estas tia en Suda Àmeritro ke 3a;nas aL ni ïrecese publihigi Jr.rrnalonkies ceLo estas cliskouigi êiu3n inforrnojn alvenantajn aI ni eJ. J.a indianaj
movadoj kiui ltürtas en Bolivio, Peruo, Ekvadoro, KoJ.onrbio ktp.rt
TIRAIIOg Eu Albanio vivas proksimume llrooo r:raked.onoj, precipe apucl Ia Pres-' palago r kiu apartenas trj.lcvirrone aJ- Jugoslavio kaj po-kvinone a]-
Albanio kaj Grekio. Hn Ia ur:uaj kvar j3ro3 de J.a eJ.enrenta J.ernejo oni ins-
truas makedone, poste nur albane kaj eô :re pJ-u ekzistas irrstruado pri 1a
makedor:a. Ert librovendejo de Liqe:ras, unu eI Ia naü makedonaj vila§etoir.
troveblas J.eruoJ.ibroj en la mal<ed.ona J"5-ngvo, sed êiu; aliaj tit""*i,raJoJ
estas eliskJ.uzive albanlingvaj. La neelçziston de rnalçedonJ.ingvaj gazetoj kaj
radioprograrnoj oni }clarigas per la malgranda nombro da malseclono j kj.uj r kro-
ffiêr estas ege ntalriêaj. - La greha minoritato, precipe lo§anta êiri..ü Gji-
rol<astra kaj Saranda en plej suda All:anio, estas raulte pJ.i ampleltsa: 4orooo
anoj me::cias Ia albana registâror La grekoj disponas pri instruista serilina-
rio en Gjirohastra, grehlinlgvaj gaaeto (aperanta dufoje semajne) ir.aj radio-
programoj. Iivankam Ia instrulingvo estas la greka nr:r §is Ia hvara jaro,
tanten poste^almenaü ekzistas J.a greka kiel stud.objet<to. Err Ia tuj apud.lima
vila§o Graps estis videbJ-aj ed greklingvaj porititcaj sloganoj.
FSCEWEILER / ISMU{INS. En La titolpa§o de 811{IS}!O 28 aperis artikolo de

Dirk !üil.Lkommen pri Groenlando. Sen demandi J.ian
konsenton la eldonaato Êan§is I.a titolon-. La aütoro petis indjJri ke La ori-
gina tito1o de J'a artikoLo estas: CIRO§NLANDO EKSTER§.

SAINI-NICOI'+S (AOSTA V4LO). 3r..r aperis nuïHero 5 de HNouveJ.les du Centrg
dr$tuàes Francoprovençales ïenê !{j-J.J.ieutt. âi

enhavas artiko}ojn pri J.a lai:oroj de J.a Centror pri J.a lokaj inuzeojr pri
Ia speciaLigita biblioteko por frankoproveneaj studoj en Saint-l'licolasr
pri teatro-seminarior pri dialekto-konliursor pri aktivecoj de Ia Aostvala
Asocio de Sonarkivoj, pri kursoj de skribado kaj tristorio de la dialekto.
La !6-pa§a kajero eii"s trafe iiustrita.
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KELEIEtrI KOMIJNIKcI
rrtsrUf,UL.t\i{. BREZiIONEGil, t.e. }a Konsilantaro de 1â Bretona Lingvo, kiu amplek-
§as LB asociojn kaj organizojn de iirstruad.o, eldonado kaj aisvaitigo de la
bretona lingvo, post }a gazetara konferer:co de J.a ministro pri nacia eduka-
do, Àlain Savary, de .ta 1$-a de ju:rio 1982, pubJ-ikigis jenan preskomunikonl

DEKI"ARO DE I,A KO!$SII"ANTARO DE I,A, BRETONA LINGVO
=== ============================================
S-ro Â1ain §avary, rninistro pri nacia edukaclo, kotratigi.s sian starpunkton
pri }.a ninoritataj kulturaj postuloj f<aj speciale sian resporrdon a1 Ia bre-
tonaj irult*raj postu}oj. Tiu ôi gazetara koaferenco, kiun oni promesis de-
post tiel longa tempo kaj de ltiu oni atendis tiora, alportas nenion krom
grarrda sei:iluziiûo, kaj anstataü J.a granda espero kiun vekis la venko de J.a
ma}.<lekst*o§i naskigas irocliaü profundàn senton de ribe1o.
I{stas sufiôe riralfacile trovi tiorr kio etiferencigas Ia promefojn de^s-ro
ALain Savary kontraü tiuj d.e s-ro lienê Ilaby ( r ) , t<aj temas ct âm - car onr-
rte ailo:lcâs riiineclo jn - pri vorta j promeso j. En kelkaj punlrtoj ekzistas eê

slcandal-e - malprogreso. ?iuj ôi prornesoj ne estas - kieJ. oni sugestis
}<onsidero de Ia breto::,a kultura postulo:-§-ro Al-ain Savary atentis, inter.^^1a divergaj iionsiloj preuentitaj aL J.i, êianr tiujn kies jakobena spirito
Ltrerasis Ia volon pri kultura J.iberal.igo de J.a sindikataj organizoj kaj de
aJ-iaj kiuj volas savi 1a kulturon de J.a bretona popolo.
Du decidoj estas speciale gravaj: Lâ kondiôoj starigitaj por agnosko de
DIWAI-I (â) estas lral"ku1itaj por koncluki aü aI fiaslco de }a interparoloj aü
al frakasç de DII{AI.I. La rifuzo de CÀPES {3, pri ].a bretonal postulata far
ta plej altaj i::stancoj de 1a §tegiono, estas tute same riveJ.a riJ.ate La
profundaj:r intencojn de Ia ntinisterio: üni prokrastas J.a decidon tri ja-
rojn, clur:r liiuj 1a i:rstruado de J-a T:retona evoLuu, r]11, precize êi povas
evolui nur se I.a CAI)ÏIS pri 1a bretona estas lireita-kaj se bu§eteroj por
Ia irrstmaclo de }a bretona estas malblokitaj. Tiu êi krue1.a decido kiu kon-
clar:rnas jarn anti-cipe 1a junajn studentojn aJ- serrlaboreeo aü aI ekziJ,o estas
:rurl.ter:rpe clolore seirtata en Éretonia kal §i p"="gos en Ia priju§o de Ia po-
litilro de Ia mir:isterio. Lâ bonaj diroj ne sufiêas: S-ro Giscard drEstaing
jara estis eLverâinta^marojn da iJ.i. I(ieI êi*,nr ni postulas agojn. Ni pos-
tuLas jr.rstecon, êor §a3naÀ vaÊe paroS.i pri grarrdanirilêsoo

^- ^- - Y.Tiu Ci 6;azetara koni'erenco de s-ro Savary, pro Ia propagêndo kiu ôirkaùis
§in t<a; pro 1a dato en kiun §i estis ruetiia- post pf..lrâ"É.jna prokrastado

t.e. la rRorxento kiam Ia lernejestroj fj"nas I.a preparojn por 3.a septembra
reverlo - }:avos ïcie]- tujan kaj bedaürindan konsekveneon seriozas radikaf'i-
§on d,e E:retona liultura batalo.

( r)
(e)

(7)

Se vi deziras inforrnojn pr5.

KIIZUL All BREZIIOI{EG, Ê&r rre
Ia sitrracio en Bretonio, skribu aJ.:

des 3 l'rères Le Goff , F-Z2ooo §t Brieg/St Brieuc.

IIaby estis i:ri.rristro de nacia edut<ado en J.a antaüa, centro-dekstra re-
gi-staro sub prezidento Giseard drlistaing.
DfqIAN (t.e. grajnaro) estas novado Triu fondis err 1977 3.a unuajn pri-
vatajn hreto:e:Lin.qva.i:r elementaj:r lernejojn. (I{ornparu J.a artikoJ.on
err DïTtrISi'iO 2!, pr 24/25)
Ci\FÊ§ estas mallongigo de ilConcours dtAptitude au Professorat de
lritrnseignerrent §econdairêttr trêr ekzaffieno post-studa por al<iri pos-
tetron e§. rnezgrada lernejo.
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LA KUFItrIAN ETNCIN.
Dijarbakiro, en gudorienta Turkio, estas kon-
siderata La sekreta âefurbo de Ia tr:rkia parto
de tr U R D I O. Tie jam regis Ia armeo antaü
J-a puêo de J.a tà-a de septeàUro 198o. La kar-
cerojn de Dijarbakiro pasis de apriJ'o L979
L76.Boo kurdojr Postel 11rooo estis aresti-
taj, kaj kontraü B.ooo eI tiuj kurdoj La ar-
mea registaro malfermis procesojn. Post J.a
puco proksimurne loo hurdoj eI La regiono de
Dijarbakiro malaperis, EupozebLe murditaj far
f.a armeo.
Komence de tiu êi jaro fu§is en FitG-n La kurda
advokato Serafetin Kaja, J2- jara, post rnuJ.tega
fizika kaj psika suferado. Li laboris de L95L
Gi" L958 kie1 instruisto devante uzi elcskLuzive Ïa ttrrkan J.ingvon, lsvankam
Liaj Lernantoj estis kurdoj. Kiam Kaja ne p1u povis to1eri tirur perforton,
Ii ekgtudis juron kaj kvin jarojn poste rnal.fermis advokatejon en J.a kurda
urbeto Mrrs. Kaja ne membris en poJ.itika partio, sed simpatiis kun La T\.trka
Laborista Partio kiu - sola - asnoskis ].a kr:rdojn kie]. apartan etnon. ?ie}
Kaja anticipis evoLuon de la 7o-aj jaroj, kiam iom post iom La turka mal-
dekstro kunLaboris kurr La kurda opozicio. Ilvidente tio aLarmj.s J.a genera-
lojn. Advokato Kaja ne hezitis defendi alcuzitojn de Ia opozicio, kaj tieL
La turka registaro vidis en Li pli kaj pJ.i mal.amikon. Kaja, ekzerapler de-
fendis La lingviston IsmaiJ.-BefreSti kiu estis pJ.rrrfoje kondauurita je ma}-
libereco pro i:.a3 publiJrigaSoj kr:rdal.ingvaj.--enl<aü n,rnte*pe ileheâti estas
en karcero ... por 1o jarojl Logikas ke ankaü Kaja estis enkarcerigita duru
La armea diktaturo de t97t Ë,is t9?7. Iorn poste registaraj organoj traser-
êis lian ad.vokatejon kaj tiom mistraktis tin ke pJ.urrtonata kuracado apenaü
savis lin de rnorto.
Kiam en aprilo L972 ekvalidis I.a mi}itjuro en Dijarbakiror Serafetin Kaja
translo§is al tiu êi urbo kaj tie instalisl kr.rn kvin kolegoj, advokatejon
por povi defendi 1a akuzitojn antaü J.a provinca tribunaJ.o. Li estis inter
J.a malmultaj persoaoj pretaj informi eksterlandanojn^pri I-a situacior kai
Li diris ke ekde certa momento Ia risko de enkarceri§o ne p1u dependas de
I,a propra konduto. Halakceptante statistan rolon en J'a milit-procesoj, J.i
mem estis arestita La 15-an de feirruaro 1981 kaj Jetita en Ia karceron de
Dijarbakiro. Evidente devis okazi tiel: Kaja estis elstara konsiLanto por
I.a kurdaj kamparanoj kiuj veuis en J-ian advokatejon lcaj raportadis pri la
krueJ-aJoj de Ia armeanoj. Por humiJ.igi La kurdojn la oficiroj devigis vi-
rinojn maspreni J'a penisor: c1e siaj respektivaj edzoj kaj ti.el trairi Ia
vilaêon. î.amen, en 1a armea karcero Kaja lconvinki§is definitive pri J-a ce-
1o de La generaloj Likvidi Ia kurdan etnon. Apenaü alvenintaj Ia ma3.Liberu-
loj, nuAaj fa3 apogitaj unufingre kontraü muro, ltovritaj okuloj, ricevas
rainimume lrtr batojn per ferstango kaj devas citi dirajop de la Ipatro de
1.a tprka r"rpoUfikoit alatirrk; loste-soldatoj batas Ià énkareerigitoin êis
sango f1-uas el- Ia viza§o; en-1à izo1aj êeloj Ia mal.J.iireruloj §isgeuue ês-
tas en fekajo kaj d,evas Smiri tiun ôi sur sian tutan korponl sên rajti
Iavi sin. Kaja raportis ke Ia granda--pJ-imulto el- 1a nuntempe Toooo enkar-
cerigitoj de Dijaibakiro estas lnrazaü-skeletoj kaj certe ne plu forlasos
tir:n surteran inferon. La komanclanto de tiu karceror generalo Alatin Bajart
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estas unu el la pJ.ej fifamaj torturistoj d.e La turka ârrn€oo Dum la mi].ito
en Cipror €rl 1974, li akiris specialan rerromon per kruelado kontraü i"-gr"-kaj civiJ.uloj. La enkarcerigitoj de Dijarbakiro kredas lin, kian ti fanfa-ronas: rrVivanta neniu pJ.u eliros de t,ie ôi t,

Â - v 
^_rt'aJa bonsancasr malgrau cio. La tribunalo eksadvokatigis lin, sed 1iberigisl"in de Ia akuzo. îamenr Ia karcera pordo ne mal.fermi§is por ii. La tortu-ristoj plutraktis Lin tiel ke 5-Li supozi-s J'in mortinta. Anrikoj de Kaja e1-portis linr kondrrkis lin al lia farnil-io en okcideuta Turkio kàj de tie, traSirior aJ- FRG.

Serafetin liaja ne plend.as pri sia sorto, sed akuzadas J-a re§imon de Ia tur-kai generaloj kiuj tute laüplane agas kaj atendas nur ribel,àn d.e I.a kurdojpor malaperigi tiun tutan etnon en l.a turkia t,eritorio. Kaja atentigas pri
1a bombad.o de trurdaj vif.a§oj far ].a turka aêr-ârmêo (kiu uËt." ero ae Ia
I'IÀTO!).^Se en ol<cide:rtaj rnedioj t,iaj inforrnoj estis ofte nomataj kurd.a pro-
pagand.aio, jena fakto kàntraüei'ixass Unu e]. ia r:aua3 ordouoj de ].a armea-registaro estis bLank-farbi Ia kurd*in domojn en Ia provirrcoj Dijarbakiro,Urfor }"lardino kaj §iirto. eu tiu pâEo ue tro simi]-as aL ],a ordonô nazia keIa judoj portu fLavan stelon? êu Ia okcid.ento ne memoraa ke Atatürk, fon-
dinte tiun Ci trmodernanrt T\rkion, jam en 19?"3 provis rtsoJ.virr La kurdatr pro-
blemon per amas-ruurdado?

Serafetin l(aja deuandasr prave riproêe, kial. Ia okcidenteüropa publ.iko ên-
ga$i§os tiel energie favore aI Ia- eksêefministro Bü].ent nêàoit [Àg samtem-
pe sanpersiste ignoras l-a suferadon de La kurdoj.

C e t e r e, êu vi mem jam skribis aJ. la turka ambasado aü konsuf.o ea via
lando informpetante pFi ta situacio en Kurdiei aü protestante pro l,a rekta
mal.respektado de honraj kaj etnaj rajtoj?
(Komparu Ia raportojn pri Ttrkio kaj ties etnaj mal.plimuJ.toj en ETNI5MO
t4 / !2. L2. x976 kâJ pri Kurdoj en diversaj Êlato3- en ofi{IsMO !8 / zz. o1.
1978. )

PIGiMEOJI\I
Pigrneoj vivantaj en Centrafriko §a3nas kond.amnitaj je morto pro Ia antaüen-
iganta civil.izacio.^Tiu popolo estis perfektege adapti§inta aI Ia naturo,
trêr a1 la tropika §anga3.o. Irluntempe l.a komercemo de eüropanoj kaj ties
idoj p1i radj-kaLe o1 iann antaüe rrkultivastf J-a §angal-on kaj tiel nuLigas Ia
originan vivmedion de La pigmeoj, ekzemple en suda Kameruno. Lâ arbaro aêrx-
i§as da bestoj kaj plantoj aü ruem tute malaperas: La pigmeoj suferag mal-
saton lraj asinili§as^ankaü en vestajoj kaj Lo§e3o3, kie1 kutime okazasr aL-
prenante J.a negativajojn de La bl.ankuloj.
La blankaj holoniigintoj konsideris la pigrneojn eroj de Ia tçopika faüno
kiel. simio j kaj rabobestoj. Cirkul-is onidiroj ke pigmeo j tt§angalaj gno-
mojrr - mortigia kompletajn karavanojn per siaj venenaj sagoj. Delonge oni
scias ke cio ci estis fantomhistorioj kaj ke 1a pigmeoj tute ne konis ka-
nibal.ismonr nek hom-oferojn nek skJ.aveeon nek poligamion. $g ekzistas kJ.a-
soj aü kastoj, sea ôiu5 tiibano3 forrnas unu kolektivon por êasi kaj kolek-
ti.
Pro la novaj cirkonstancoj^la pigmeoj rre nur malsatas, malsanas fizike, sed
anlsaü psilse suferadas kaj §ajnas ke pJ.ura;i jam mortis pro depresioj. Ne cêr-
tas cu J.a ideo de svisa pigmeo-specialieto donus vivliancon: dungi I,a pig-
;neoja en natur-rezervejoj kiel. bestogardistojn por ke il-i povu J.igitaj in-
t,ime aI I.a naturo. * !r r r * + r,r + r
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Depost J.a invado de Afganistano far Sovetu:rio, ea decembro t979/ja;reuaro
198o, aperiq arnaso da raportoj pri J.a liberiga milito de J.a afganistatranoj
pri Ia rifuQinto; en J.a najbara Pakistano ktp. îamen rnalmultegon «liris J-a

Jurnalisto3 pri I.a konsisto de l-a afganistana flnaciott. Sukcese Ia êefa et-
ror Ia palituoj, prezentadis sin kie1 LA afganistananoj sen ruencii tiujn
muLtegajn aliajn etnajn grupojn vivantajn en tiu Étato. EJ. Ia 21 rnil-ionoj
aa civiianoj pioksimurne 55 % parotas la-paâtuan l.ingvon (preskaü sama ilom-
bro wivas en Pakistano), 7o % estas ta$itco3, 5 ?6 estas uzbekoj, 5 ?6 estas
mongolidaj trazaroj, Boo.ooo estas aimako{r 6oo.ooo estas persoj, 4oo.ooo
parolas ],a trrkmenan, ]oo.ooo estas beluCoj-brahujoj, loo.ooo estas nurioj
kaj krome menciindas kirgizoj kaj pamiraaoj kaj la hindiaj sikoj. La tnapo
nur tre skize montras J.a êefajn etnajn grupojn kaj neniujn detalojn iri-
bajn, kiuj graÿegas por kompreni J.a rsaJ.faciJ-ajojn interne de ta 31ato. La
naâaroj eità" srrtor"Ll. fa pfej diskriminaciala-grupo: IJ.i estas Êiito3
kaj iliaj kamparanoj tre dependas de Ia pa3tuaj komercistoj, krome i3.i ege
suferas La êiusoraeran invadon de J.a nornadoj postulantaj pa3teSo3n.
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KOMUNA trIENOMINATOFIO:
KONITtrIAÜ INtrIIêENGIJ

ôu nord- aü sudeüropai kolouiistoj, êu meksikiaj âajn-demokratoj aü gvate-
rualaj diktatoroj kaj fine eô nikaragvaj social-istoj, ôiu3 traktas J.a indi-
genojn pli-malpJ.i same: kieJ. sub-homojn.
Pri la murdado kaj forpelado de miJ.ionoj da indianoj instruas nin sufiâe
la historior kaj Efi{ISMO raportis plurfoje pri J,a nuna situacio en Meksi-
kio kaj Paragvajo.
Rigoberta Menêû, juna gvatemala ind.ianino, raportis antaü keJ.kaj semajnoj
pri J.a vivo kaj rnqrto de sia patro kieL^ekzemplo de l'a brutala subpremado
praktikata kontraü Ia in4i§enoj en tiu Êtato -(1oB.BB9 tvr<m,1.26o.àoo 

"rr-Io§antojr eI kiuj preskaü ia duono estas indianoj, precipe-eL J.a kiêea et-
noi pLi o1 4o % estas mestizoj, nu:r- 5 % estas blankuloj, Ia resto, negroj,
mulatoj kaj samboj /ia"3 de negro kaj ind.ianino aü invërse7). En ôvatemalo
La konflikto estas §recipe ekonomia, ôar J.a blankul.oj klo§odas êiurimede
uzurpi J.a proprieton de I.a indianaj komunumoj. La grandbienuloj ekspluatas
siajn taUorisio3n-§is maksimumo ka; reagas kàntraü-plendoj kaj protestoj
per inaldü.ïrgoo La Êtator per sia^armeo, subtenas J.a poatulojn de J.a riêul.oj:
La armeo_invadas indianajn viJ"agojn, detruas Ia dometojn kaj arbitre kap-
las enlo§antojnr torturas i1.in Èaj àrte jam mortigis *üfta3rr eI. iJ.i. La
3tata5 aütoritatoj negJ.ektas La indiarrajn postulojn kaj maltre1pas solvojn.
Certan rolon en La rezistomovado ludas Ia katolika ekJ.ezio kiu provas kon-
dulci siajn disêiplojn aJ. humaneco per Ia biblia instruo, kaj inler J'a re-
zistantoj troveblas muLtaj agantoj eL religia konvilxko. îamen La rilatoj
inter La - ni diru - kristanaj rezistantoj kaj I.a politika maldekstro an-
rv^.§orau saJnas nezitajr^pnrdentaj. Rigobertà f,lenêA mâmrri§is en Ia rrRevolu-
ciaj Kristanojrr, dum 3ia1 fratoj envici§is en atiaj batal-organizgj, kaj
la juna virino diris ke §i nenion scias pri siaj fratoj1 sêErê kiel, iJ.i Eu-
pozàbLe scias nenion pri âia vivo. La atestantino substrekis plurfoje ke
la granda plimu3.to de J.a indianoj ne scipovas Ia kastil.ian l.in$/on k3j ke
}a katekizistoj kutime devas parkeri 1a religian instruon en la indi§ena
lingvo por esti komprenebJ.aj.
Apud J.a limo inter Hond,uro kaj Nikaragvo ekestis unu p1ia rifu§ints-prob-
lerno: En fgEf Aaj Ia nu.na jaro eL la proksimume !25.ooo miskito-indianoj
ru§is p1i o1 5oooo en I.a najbaran Honâr:ron. KiaL? La juna sandi4ista re-
$i,no de Nikaragvo komencis forpeJ.adi tiujn indianojn el ties lo§regiono,
kiu etendi§as inter Ia (J.ima) Koko-rivero kaj La atl.antika marbordo. Lâ
novaj sinjoroj de J.a 1ando pensas bezoni tiun regionon kieJ. strategian ba-
zon, kaj ltlcomprenebleü en tia uono oni ne povas perrnesi kian ajn opozicion.
La mishitoj nê akceptis la novan re§i*orr, parte pro J-a amasa invado far lnr-
banoj, parte pro Ia ateisma kampanjo. La sandinistoj certe faris J,a eter-
nan eraron de revoJ.uciqloj: Il.i imagis povi renvergi Ia tutan kuJ.turon por
establi sian idearon. êar La raiskitoj estas profunde religiaj (6o lt estas
herenirutaj protestantoj, 4o 9{ estas katol.ikoj)r iJ.i prefere aüskultis la
proprajn èstrojn ol. J.a fremdajn nowuJ.ojn. En diversaj atakoj kaj kontraü-
staroj estis murditaj proksimr:me 4oo miskitoj, kaj 3.5oo rtmalaperisrt. La
saudinistoj intencas ekscii pri I.a opoziciu1oj per arbitraj arestoj kaj
ripeta torturado. $ie surprizas lce la estro de l.a indiana orgarrf.zo, Sted-
man Fagoth ÈlulIer, vivanta post enkarcereco ntrnteripe en Honduro, apartenas
a3. J.a pJ.ej radikal'aj kontraüuJ.oj de Ia nikaragva revolucio.
Evidentas ke J.a paSoj de I.a sandinistoj kontraü Ia indianoj estas kria mal-
justeco lcaj malhuraana krimo. Tirrn konstaton ne povas mildigi suspekto kiu
aperas vole-nevol.el La menciita }IuJ.J.er, inter kies antaüuloj eetis gernana
misiisto. i a m estis ruembro de Ia tt3tat-korrsilantarotr de Ia Somozâ-r€-
AA
$imo. Cu J.in eventuale p1i interesas Ia konservado de J,a malnowa ordo oI
Ia pluvivado de 

'a 
indianoj?* r r * r r r r r,r
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Estas apenaü kredeble ke ekzistas itala Êt.tol
Kiom da etnaj grop(et)oj trovebJ.as eil tiu lan-

u dutingvaj loknomaj *: I}1T_liti historiitloi emas prezenti kiel
t"u*i"i ;;;"r;;-îoâ-Ë"*o5r 3-"1:3:?1,.kr"mp1on de nacie, t.e. etne ur,u-eca statol Ni ne miru tiom pri J.a pieraontanojr

sloveuoj, (ttnormaLrr-)germanoj, sicilianoj, .rà-
1etoj, eê ne pri la albanoj,-grekoj; kataLunoj, kroatoj, certe ne pri sâr-doi kai aosto-francoj. Flalmulto konatas interàacie pri-ia idoj ae iug baju-varoj enmigrintaj antaü pli-malpli mil jaroj de trans Ia Àlpoj. Tiuj baju-varidoj havas strangan nolnon: c i-m b r o j, kiu pensigas *i*àrraü üilüâ*o-mente pri eskapintoj eI la amasbuâado efektivigj.tà de Ftario en fof î*t"ünia erao apud Yerêelo .... Tamenl tiurr ideon energie forpuÊas 1a cimbris-toi kaj cimbroj memr kiuj memorigas pri Ia eamig.àOo de metiistoj e} lanordo; Tiuj metiistoj ofte estis êarpentistoj, i.", malnovg"r*r*é: zimbaran(prononcu: eimbaraa).
Kie serâi la cimbrojn? En ordinara atJ.aso malfaeilas trovi ].a neeesajn de-talojur_ sed--certe estas indikitaj J.a urboj norditaliaj Vicenza (pro1.; vi-cenca) kai Verona kaj îtrento. Nu, proksimume 5o km norde de ÿicenza situasra r§BP MtNrcrPoJn_Rotzo, Roana, Asiago, Luqiana, Gal.lio, Enego kaj Foza,kie eI 22.64o enlo§antoj - ïIur 1oo ankoraü paràlas siaà maliovegàn cin-bran dialekton. De aro d,a jaroj^senteblas movado por haltigi kaj : Iaüeblerenversi J.a procezon de mal.p1ii§o de cimbre-parolantoj. En tÈoanà (cimbre:
Robân) ekzistas nun instituto pri cimbraj afçroj kiu publikigis jam kel-kain verketojn. Igino Rebescirini, unu el ].a êefaj aktivu].oj à. Là institu-tor estas tradukanta trMax kaj Moritztt, tiutr faman historion Ae Vilhelmo
Busch pri la fiSercoj de du iriponetoj, en 1a cimbran. Unu el liaj kolegojl
umberto I'Iartello, jam publikigis cirnbran vortareton ka.i nun preparas tra-
dtrkon de la biblio en Ia J.okan Lingvon. Fakte J.a perspàftiro- ne- Êa3nas tro
malbona: Oni instruas La cirnbran iomete en kaj ekster I.a lernejoj, kaj eh-zistas radioprogramoj en la cirabra.
Kai La junuJ.aro? I(ieI en diversaj al.iaj regionoj, La pJ.ia§uloj plendetadaspri l-a inerteco de Ia loka junularo. Ea Lusiana I.a poJ.itika malàekstro,lciu triumfis en lastaj balotoj, ja favoras J.a pti intensan lernadon de la
germana lingvor sed ne de la cimbra diatekto, kiun - kieJ. diris ].a prezi-danto de Ia kultura asocio - oni ne bezonas instrui kaj Lerni, êar êiu sci-
povas êitt . ....
Kiel povis persisti la cimbroj tra 1a jarcentoj? Ën La sama regiorro falrteekzistis ankoraü 15 municipoj same geràanliog.rà3. Iiaj Ia plej Ëuoa punkto
de La kohera germanlingvio ne estas malproksime: la nuna provinco Bôzen /Bolzano en Suda îirolo. Menciindas ke Ia §ep Municipoj tra Ia mezepoko §u-adis konfederacian aütonomion, post kiam iJ.i estig - §is t1oo - deiendinta3
de^la Padovaj episkopo3 aü ae fôI<a3 grafoj. Ducent jaiojn poste ili subme-
tigis al Ia suvêrena Veneeio kaj - pro sia riôeco da arbaroj - restis pri-
vilegiplenaj. Napoleono nuligis Venecion kaj Ia statuson de J.a cimbroj. La
austriaj Habsburgoj glutis nordan Ital,ioa por perdi §in en tB66 en la ma-
nojn de La rlnaci-titatorr Italio. lost I.a montoplugaj batal.oj de J.a unua mi-
Liio rronda kiuj detruis preskaü êitr3o vila[o3ir, ôr,I rekonsiruis iJ.in kaj
revenigis *a evakuitojn. Hitler kaj MussoJ.iai pertnesis aI. I.a einrbroj decid.i
êu restir êu elmigri. La plej multaj elmigrintoj tamerr revenis .r...

tt,ittrl|}t!fl}
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PFI É,ZItrIENTO KIFICHSCH

SAMtrIAJTEGO
N^E

SIJFIGAS !
La manko de skandaloj kredqmigisr duru Ia pasintaj ;iaroj, ke J.a situacio deIa slovenoj en Karintio (Âüstrio) pl.ibouiÊ1r.e"etcà. Là-8iutaga3 faktoj de-
monstras l.a mal§ustecon de tiaj faéitanimaJoJ:
1. La ôefinspektoro de J.a lernejoj de Karintio akre rifuzis akcepti pet-

skribon, ô.t [:- estis verkità komplete en Ia slovena ].ingvo. La slove-
naj organizoj ne povis ne nomi tiun sintenon rtintencita
tiu-aütoritato defendu efike Ia rajtoja de Ia r,ninoritato
eI êi"j raüfe§a3 taskoj?

provokott. I(ieL êi
- kio estas rrrtu

2. Plian fojon gêrman-naciistoj âmiris koatraü-slovenajn sJ.oganojn
murojn de ].a (soLa) s]"ovena gimnazio, kiu ].aboras fnrktodone en

urbo lilagenfurt ,/ Celovec depost tg5?. Evidente tiu gimnazilo estas
en la karno de.-germana Karintiott, kaj unu eI J,a êefaj incitantoj de
cepteao lcontraü Ia slovena etna persônego estas f,eopàfa !üagaer, I.a
tro de Karintio (Soeial,ista Partio de Aüstrio).

su.r ].a
l.a âef-

lrvundo
malak-

CêI.ur]-nLS-

3. Fine de 19iJ1 Ia municipa parlamento de Sittersd.orf / ?it.r. .."* decidispostuli de Ia estro de la unuagrada lernejo forpreni J.a du-I.ingvajn en-
domajn tabulojn. Diversaj funkciuloj, interalie Ia ôefministro Hagnerr k].o-podis prezenti La aferon kiel puninàan pa3on de l.a lernejestro, Fiane Krrko-vica. Tiu ci estis petinta pretigon de du-lingvaj tabuloj por J.a nova domo
strrbaze de Ia ekzisto de tiaj surskriboj en La malnova J.ernejo. La peto de
I(ukovica fidormisrf en 1a tirkestoj de La municipa administraeio. La lernej-
estro tirnis ke dum 1a inaüguro de Ia nova terné3o ne estos fiksitaj kiuj
ain tabuLetoi kaj tial. proprakoste mendis J.a meneiitajn du-I.ingvajn.
Kio povas esti rnal§usta en tiu procedo? Certe ].a silentad.o kaj nenionfarado
de 1a rnunicipa adrninistraeio! Jes ja, Kukovica ae agis strrbaze de superula
ordono. Tamenr lia decido ne povas mirigi kiun ajnr êar tutsimple Ii apl.i-
lcis l.a plej logikajn reguJ.ojn: Lia lernejo estas taüte§e - du-J'i.ngÿar kaj
en la malnova dono ekzistis du-].ingvaj surskriboj por ].a divereaj salonoj.

BonSauce trovebLas ankaü pozj.tivaj eroj en Ia aüslria poJ.itiko rilate et-
najn minoritatojn. Irine de rnarto LgBZ Ia aüstria Êtat-prezidento, d-ro Ru-
dolf I(irchscirlâger, vizitis La du-lingÿan municipon ZeI,l ,/ SeJ.e en pJ.ej
suda l(arintio. Li estis invitita okaze de 3.a Bo-jari§o de La Sloven-Kato-
] ika l(ulturasocio trPlaninatr, kies prezidanto saLute memorigis pri la kura-
êa interveno por J.a slovenaj karintianoj. ta ;;i;êanio3 estis kvitatecintaj
Ia sintenon de Kirchschlâger-tre kl.are: En 1980 Kirchschlâger akiris Laptei altan procentajon de-voêo3 por drra prezidenle-periodo preeize en I'a
municipo Zell / SeLe. - Responde KirctrschLâger dankis ta enlo§antojn pro
J.a diversaj signoj de pozitiva sinteno vide aI. Ia Respubliko Aüstnio (ek-
zemple Ia kantado de }a aüstria himno en J.a germana kâ3 slovena l.iagvoj)r
kai Ii substrekis ke minoritato ne bezonas nur qamajn rajtojn kaj devojn,
sed he Ii kieL Êtatestro, ne poÿante dekreti laü l.a-aeziroj d.e tà slovànojr
plene konscias lce minoritato nepre bezonas tutan porcion da pJ.ia protekto
lcaj pJ.ia^subtenado. Kaj fine J.a prezidento proraesis ktrnheLpi por ke Aüs-
trio i g u kai restu komuna patrujo da paco, mal.fgrmitego kaj reciproka
respeltto. - IlsperebLe keLkaj decidaj politikistoj aüais aü legi.s J.a dirojn
deprezidentoKirchgchJ.âger. 

ir,rr*r
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V! ESTASi E]\I LA
KATALIJ NAJ LAIVtrICIJI
NAEICI C'KUI'ACIATA
FAFI LA HISiPANA KAJ
FFIAIVGA êTATOU
Diversaj kataLunaj institucioj
profitis la êeeston de aaraso da
futbaLadeptoj en di.versaj urboj
de La Katalunaj Landoj por aten-
tigi pri J.a aütentikaj trajtoj
de tiu regiorror lie1 okazis ek-
zemple granda ekspozicio pri di-
versaj aspektoj de J.a katal.una
kulturo.
Iu institueio, kiu ne publikigis
sian nomon nek sian sidejonr dis-
tribuis faldfol.ion kvarlingvan
(france, kastil.ie, katalune kaj
angle). La folio enhavas, krom
kalendareton pri J.a matêoj en
katalunaj urboj kaj superrigardo
pri enlo§antaro, kvadrataj kiJ.o-
metroj, hoteJ.litoj, aËtomobiloj,
teLefonoj, ma.Lsanule jaj J.itoj,
sociprodukto, strathil.ometroj
ktp. ktp. ekstreme kr:npremitan
skizon d.e ].a kataluna iristorio.
La âefa trajto estas La reJ.ie-
figo de I.a kontraükastiS.iaj nri-
Iitoj. Pregkaü ta dua duono de
ra pà§o resuüras ra êi-3arcentan
klopodadon de KataLunio pri mêm-
regado: katalunistaj partioj,
noruado de La kataluna lingvo,
subpreruado dutn La diktaturoj,
unua kaj dua statutoj pri aüto-
nomio, nuntempa subpremado de
tiuj kiuj bat,alas por aütentika
memregado. La celo de tiu bata-
Lo estas resunrebla en unu EoIa
vorto:
SENDEPEI{DECO.

SOU ALS PÀiSOS CATALANS, NACTO OCUPADA PEL§
ESTATS ESPANYOL I FRANCÈS.

YOU ARE IN THE CATALAN COUNTRIES, A NATION
OCCUPIED BY THE §PANISH AND FRENCH STATES.

a.
vou§ ETES Aux PAYS CATALANS, NATTON OCCUPEE pAR
LES ETATS ESPAGNOL ET FRANçA|S.

USTED€S ESTÂN EN LOS PÀiSOS CATALANS, ,NACIôN
OCUPADA POR LOS ESTADOS ESPAfiIOL Y FRANCÉS.

ind$[ dÈiloia I

En unu eI. la paêoj aperas ra ôi-
apude represitaj ierltetoj kaj maposkizo. La kvar (ru§a;) strioj (sur fLa-
va fono) simbolas Ia katah:xran fJ.agon, kaj J.eginte la teksteton: trVi es-
tas en f.a Katalunaj Landoj r nacio okupaeiata far J.a trispana kaj franca
âtato5.tt - oni emas vidi en Ia kvar strioj J.a kradstangô3n de karcero por
tuta popolo.
Certe êiq subpremataj etnoj utiligu kiun ajn okazou por informi pri sia
sorto. îamen ni hezitas kredi ke tiu kampanj«r kj"el ajn efikos. Cu futbal.-
faaatikuloj interesi§as pri tiaj kuJ.turaj, politikaj kaj sociaj problemoj?
EsperebLe ketkaj fal.dfoJ.ioj retroveblos ie tra Ia Hondo en La manoj de
personoj akceptemaj por iJ.il
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KAMTJFLITAJ ETNIAJ
KOI\IFLIKT(fJ EN
OtrIIENTA EÜFlOP(f
Resurao de refer"]o prerent,ita en Dîisseldorf , komence de septembro 1ÿBo,
dunt Ia ko:rgreso de Ia Federacia Unui§o de Eüropaj Etnaj Ètiiroritatoj

Kvankam en orienta Eüropo la oficiala doktrino konstatas solvon de 3.a et-
nai probJ-ernoj laü Ia principoj de la Lenina etnopolitiko, procesoj kontraüttnaciismajtr disidegtoj eI nerusaj etnoj dokurnentas ke tiu êi problemo p1u-
truLetas aü aLmenaü estas nfrid.igitarr. La unupartia diktaturo nepermesas
diskuton pri J-a aütentikaj rajtoj de etnaj grupoj.
Lenino S.i ]-Lideo. pri federaciismo
En sia artikolo [KritiJsaj rimarkoj pri Ia nacia demando$ Lenino skribis
en L9t3: trI,a marksistoj memkompreneble starpunktas ma].amike kontraü fede-
racio kaj maleentrigo, simple êar la icapit,alisrno postulas por sia evoluo
raüeble grandajn kaj }aüeb1e eentrigitaJn Stato3ni Sub cetère sarnaj kondi-
êoi Ia lilase konscia proletaro êiam pledos por Ia pli granaa Êtato. 1:.17Dum diversaj etnoj konsistigas unlrecan Staton, La marksistoj neniel ifoi.-gandos la federacian principon aü malcentrigon. La centrigita granda Êtato
estas giganta pa§o antaüen survoje eI la mezepoka disereco al. Ia estonta
socialisnla unu.eco de La tuta mondo, kaj al-j.a vojo al soeialismo ol tra tia
âtato (nedisigeble ligita aI kapitatisÀo) *" efrlistàs kaj ne povas ekzisti,tl
Jan Flarkso kaj BngeJ.so defendie La rrtruecisman respublikon kaj Engelso kon-
si<lerisr êo 189f, ke La proletaro povas profiti nur e]. la neàiviàebla rês-
pupliko, tezo kiun Lenino kaj StaLino d,efendas en 1,9t7 kontraü 1a nsal6[-
jugott ke federacia respubliko signifus pti dq libereco oI. centrisma. îamen
Leniuo ekkonis la grand.egan polii:-kan avanta§on kiun prezeatis lia subteno
al la nacia utovado de nerusoJ kontraü ta malnova ordol La bol.Êevistoj mo-
difis sian strategion propagandante La kornunisman ideon pri federacio kJ.el
tra:rsiron al rrnuecisno. La r:nua frulcto estis I-a agnosko de Ilkrajno kieJ.
propra popo].a respuhliko, 1a 17-an de..decembro LgL7. Tiu sama jaro portis
plurajir frulctojn de ngciaj movadoj: aütonoma Suomio, aendependà Pol,Lando,
federacio cle norda Iiaükazio kaj Dagestano, Latvio, Litovio, Demokrata Res-
publiko Krimeo, Respubliko de Don-Kozakojr.tatara RSspubli-t<o lde3.-Uralor
Ba§lcira Demokrata ltespublikol k.âo Sed Lenino cion ei rigardis nur provi-
".rralo.
Survo.ie a]. ].a centrisma ât.to
La l&-an cle majo 1918 Leaino konfesis, antaü la tutrusa Centra Ekzekutiva
I(ornitato ltaj Ia lçloskva Soveto, ke eI la iama cara regno restig nur J.a vera
Itusio; §ed iom post ioat Ia }tu§a Arseo reanigis Ia p3"ej muLtajn el La mem-
stari§intaj regionoj : IlkraSnoi, Belorusionr-Kaükurào ia3 Centran Azion.
Dum l.a sekvantaj jaroj l.a nova re§imo raodifis rrultajn 1j'mojn de etaaj rê-
gionoj arbitre kreante kontraü-etnajn unuojn.
Lp Sfa].ina-etnomurdo
Sovetunior sub J.a regado de Stalino, provis nuS.igi minimume ok etnajn gnr-
pojn: (f) la 7-a* de septembro 1941 oni de&retis Ia mal.foudon de J.a Volgo- -
Germana itespubliko. (2) IrtaLfru-aütr:ne d.e r.943 estis deportitaj I.a karaca-
joj. (5) Samdecembre devis for].asi sj.an vivregionon La ka].mukoj (dekreto
d.e 27. L2. L943). (4) Du monatojn poste estis deportitaj La êeêenoj. (5) La
inguSojn trafis J-a sama sorto komeace de marto L944. (6, Dtrm nnarto }raj apri-



11Lo L944 estis deportitaj la balka{pj. Q) Meze de nnajo la krirne-tatarojdevis for].asi sian hejrnregionon. (B) Dura novembro la Soveta registaro for-per.is ta meÊketojn, rion ;1.ê**r:l dekrero nur en Lg46i p"rt-;i;;] e* ra
?:;: partikongresor êIx 1'956r-Êtu§êov estis nominta iigil deportojn rnal3us-
l"iof :".ti: restarigita Ia aütonomio de J.a balkarojr êeêenoj, rsalmur<oj]
LngusoJ itai karacajojr sed la krimetataroj lcaj Volgo-germanoj ne rajtisreveni en siajn-origiuajn regionojn. ta deportado iezufttgis grandegan per-don sle homoj I 46 $ % eL La d,eportitaj krimêtataroj mortis-âr*:i"rp.ktive
18 nronatojn post Ia deportadot
La hodiaüa ekzist,o--d.e 53 etaaj teritorioj en §ovetqnio (t5 respublikoj 3,nla etno-no?o, ?o aütononraj respubJ.ikoj, I aütonomaj regionoj kaj 1o etnajdistriktoj) estas impona, sed trompa, êar I.a etno-àetruado pere de rusigodaüras.
Rusi$o êie
Dum Ia okcidentaj koloniigintoj red<»nis memstarecon aL siaj iamaj kolonioj,Ia teritorioj anekeitaj far Ia earo ankora!. nurr aparterras aI la sama kate-gorio: koS.onioj. Ûni nremoru pri Ia ba1ta5 §tato3 ta3 ta--arbitraj Linroj enCentrazio kies popoloj devasr ên siaj naciaj himrroj, faüai Ia ttlrand.an ru-san frat-popolontt kqj rajtas nrencii siajn propraja heroojn nur kiel. ltfeü-
dismajn rabistojntt (ekzerrp].ç sultanon Kenesari Kàzimov aè fasaÊio). La ce-Io evidentas I pa§on post paâo fandj. J.a ma!.grand^ajn etnojn en p].iajn socia-listajn popolojn. En kiujn? Fakte en unu solan, la rusant Sen ],a rusa 1in-gvo nuntempe mal.ebl.as soèia pJ.ial.ti§o.
I(vankam nur iom pli o1 f.a duono de 1a enJ.o§antoj de Sovetunio estas rusoj 1

98 ,6 ae êiu3 rewuoj estas rus-liagvai i urili«rnojn aa nerusaj ilrfanoj onii:rstruas err ruslingvaj Lernejoj, kaj kie f.a etno rezistas ànkoraü ia rusan
prenradon (ekzempLe en L97o ankoraü 98 aü 99 y, eI 1a uzbekoi, kazaÊoj kaj^ta§ito3^plene uladis sian propran fingvoni, iom post iom efikas aha - ecpli dan§êrâ - raetod.o: Rusaj vortoj anstataüas tiujn de araba-persa origino
kiun uzadis isLamo err tiuj regionoj.
Fakte konvenas id.entigi Sovetunion ktrrr Ia Rusa Socia}isma Federacia Soveta
llespubliko (nsl'Sn) r â1 kiu La gl.iaj respublikoj estas sinrple ligitaj. Sed
ankaü necesas &encii ke kontraüaj ienaencoj estas sentebràj.
La protesto eI Ri.eo

-

En 1972 atingis okcidenton Letero de L7 Latvaj komunistoj kiuj kritikegisla rusigadon en Latvio: la Moskva particentro metas siajn homàjn en La pe-
riferiajn respubLikajn partiojn por^rrr kontrolado; Ia rusoj prizorgas ke
iliaj sametnanoj havu pli facil.e J.o§ejojn kaj pl.i favorajn 1aborkondiêojn;
ÈIoskvo translokas rrniajn organojn en La nerusajn respublikojn kaj tie Eame
instalas grandajn - gfte konrplete superfltrajn - fabrikojn, kies J.aboristoj
estas itutime rusoj aü anoj de çJ.iaj etnoj of Ia surJ-okal êu Latvion mina-
cas simila sorto kiel KareLio §in spertis? êar Ia nom-dona etno restis sub
duono de 1a enlo§antaro, oni transfàrmis Ia Unian Respublikon Karelio en
nur Aütonoman Reipublikont La subslribintoj de J.a Letero, verkita jam en
L97tr prezentis detalan Liston de priviJ.egioj por rusoj ekster R§FS}I, kaj
fine ili prezentas skizon pri J.a situaeio de J.a al,iaj etnaj grupetoj vi-
vantaj eo Latvio: trEn êiu3 respubJ.ikoj êio estas por J-a rusoj, ioreie por
La surl.oka (êef-)etnol sed nenio por La aliaj.tt
La situa§:io en lq âtato.'i 9e ].a_Yarsovia Pakto
êi,.; êi êtatoj estag centrisraaj, escepte ae êeâoslovakio kiu depost 1968
gstas federacio. La pri-rninoritata po}itit o etendilas de kompleta neado
êi. agnosko de iuj grupoj.
En Ia dua gerrnana Êtato, Germana Demokrqlig-ttg:gglliEq, troveblas urru sola
etna minoritato: Ia sorab6S-rc6-6âi-;Ë-;ôïâË-Eô;§iAE;i ta ptatdiêojn apar-
ta etno krom I.a germar;^oj/. Là amplelrsan srrbtenon praktikatan far CrDR aI
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ttsi?jrf soraboj klarigas almenaü parte la deziro montri sin kie} fide1egaj
disêiploj de ienino Èa3 Ia fakto ke Pol-lando kaj ôeliosLovakio emis aneksi
la regionon de La najtrarlanda slava minoritato. îaaen, eI Ia vidpunkto de
6!ns-juros GOn §is nun ne plenuruis bazajn postulojn; teritorian aütono-
rnion. La soraboj pluvivas en du diversaj administraj distriJstoj de granda
germana majoritatoI
Pollando agnoskas pJ.urajn ne-polajn etnajn grupojn, tamen-ne J.a plej âtn-
FIEESââ-inter iJ.i: J-a gernanant Ukrajnanoj, belorusoj, êelioj, slovakoj
kaj litovoj §uas pJ.i-mal.pli vastan kuJ.turan memstarecon, ktur propraj re-
vrrà3, tcoruso;!, teâtroj k.s. Eê ankoraü ekzistas jida semajnreÿEo- (rÈoJ.k---
sztlnàett ) , l<vankam La nombro de judoj estas ekstreme malgranda. Fj,ne ankaü
1-a grelraj rifuâintoj eJ. 1a partLzaaa armeo de geueralo Markos havas La
statuson de etna grupor Dui:r Pollando permesis, Êis L95B respektive 1965,
certan kuLturan vivon gerreanJ.ingvan en F1alsupra Silezio, nrxrtempe nenio
tia pluekzistas, êar - J.aü pol.aj leEsikonoj - en tiu Stato viwas nur Srooo
germanoj. I{iom da germanoj fqkte lo§as ea Pollando rnaLfacilas diril §êd
ter,ras certe pri 7!o.ooo aü eê unu miliono.
En i?r.unanio kl-are vide'bLas J,a klopodado de J.a registaro p1i kaj pl-i fandi
/t . 

=------ 
!êiujn-etnâjn grupojn en 1a ttpJ.i al.tan unuonnr t.€. en J.a rurnanan majorita-

ton.
oir Qg$gqlgvgEig, fonelita err 1918, najbaris 5r[ gi3.ionoj da gerruanoir mad-

. --F---l?-.1jarôjr-pôIôj;-;ücrajuanoj kun 9rl milionoj da êeËoj }taj slovakoj. liu pro-
porcio eserrce 3an§:-§is post L945 pro la murdado de J.a judoj far la nazioj1
pro Ia anekso de Karpat-Ulcrajno aJ. Sovetrurior pro J.a eJ.peJ.o dg ] milionoj
àa §udetgermanoj kaj I.a parta deportado qe-madjaroj. IJun nr:r 617 ÿ de La
enlo§antoj apartenasi aL alia etno oI la êefio respektive s3.ovaka. En 1968
Ia uàva fé§o-pri etnaj grupoj unuan fojon meneias ankaü 1a geraranojn krom
madjaroj, poJ.oj-lcaj ulcrajnanoj (rutenoj) t<aj prokl.an:ras la rajton pri pro-
pralingva edu.lsi§o, disvoLvo de Ia etna kuLttro, uzado de I.a propra Lingvo
en la koncernata regiono, fondo de asocioj kaj propralingva gazetaro. La
praktiko tre mal.proÈsimas de La Ie§a teksto. §e eko'istas-gerntanaj J-erae-
joj, ma}muLtaj germanlingvaj diservoj. I'Iultegaj duetnaj geedzecojr pli da
mortoj o1 naskiêoj, rnultegaj divorcoj indikas ke J.a germaaoj en CSSR es-
tas mal.aperaRta etno.
La speciala L<azo: Ju.eoslavio

^^Tiu êi Stato - klasika muLtetna âtato de La kontinento estas la sola so-
ciaLisma J.ando de Eüropo kiu atingis solvon de siaj interetaaj problemoj,
tamen je Ia kostoj de àuona rniJ.iono da forpelitaj aü murditaj germanoj'
Jam durnmilite ?ito starigis partizanajn unuojn sur etna bazo, kiuj eldo-
nis siajn propratingvajn bulteuojn, eI kiuj kreskis^parto de la nuna ga-
zetaro. Kvin eL La ses jugoslaviaj respub11koj bazi§as sur po unrr etnot
kies nomon iJ.i portas: Serbio, Kroatio, Slovenior llakedonio kaj Montene-
Sror- drrrn BosniolHercegovino estas historie kresl<inta regioao kies enlo§an-
taro konsistas eJ. tri etnaj grupoj: serboj, kroatoj kaj ... muzulmanoj.
Post t945 Jugoslavio ue pLu provis kunfandi J,a diversajn etnojn en unu
novan, kion pJ.ej trafe prlrvas I.a fakto ke en L97fr el 2o milionoj da en-
lo§antoj, nrr 2?5.ooo deklaris sin trjugoslavojE en etna sêrlcor Krom la
kvàr nÊiatajtt J.ingvoj (serba, kroata, sJ.ovena kaj makedona) ekzistas du
samrajtaj ttàficial.a3tt lingvoj (albana en Kosovo kaj madjara en Yojvodino)
kaj agnoskitaj rainoritataj lingvoj uzataj^en Lernejoj, instancoj kai Saze-
tarol tr:rka, s1ovaka, rumana, bulgara, êelia, itala, ruzina, ukrajna. La.
oficiala kÿinlingveco (serba, madjara, slovaka, ruzina kaj rurnana) de Voj-
voclino kaj êioj iezultoj en Ia provinca parlamento, sur municipa niwelo
kaj en La karupo de lernejoj kaj universitatoj neritas atentonç Ne estas
ad,elcvate ""rpêrti 

Ia tcroàtàn pàstu1orr pri trhistoriaj limojrt, ê* nur kro-
atetna Êtato estas fikcio pro I.a granda nombro da serboj, muzulmanoj, ita-âêroJr cenoJ, madjaroj, r:krajnanoj Èaj slovakoj kgllo[antaj.
(Là-gu.*.r,iirrgrrà 

""i.""loteksto 
estis pubJ.ikigita en marto r-982 far FIIEEM.)
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LA IfKCITAI\IA

EI\I TELEVIEf,O
taü francaj gazetinformoj, la televida âeno s.R 5 Âzura Flarbordo ekde Ia
?7.-" de aprilo L982 elsendas regule programojn komplete okcitanlingvajn
ciumarde. Gis tiam okazis nur malmultajr-tute sensistemaj elsendoj televi-daj. Oni- planis prograraerojn pri aktualaJo;r pri okcitanà fi].mo, i"i la
T.Soi de la FeLibri§o (ta petibri§o estas la provenc-okcitana movad.o esti-
§1"t3.meze de la 19-a jarcento por revivigi J-a provencan J.iteraturon), ktp.Tiu êi Programo sub la titolo ftA cor clubertrl (t,e. rrKun nra].fermita troroi)

estas certe interesa kaj laüdirrdal sed..o. se J.a gazetara informo §ustas,Ia sendotempo arnpleksos precize DSK-TïII minutojn, t<à3 tio estas pforinaajo!
ETI{rs}Io voLonte raportos pri spertoj de rigardiatoj.

ITTIIIKAJ LEtrINEJCI
La rektoro de la Akademio de Ais-Èiarselha ,/ .lix-tntarseille dissend.is eirku-
leron pri la skrib-formoj atgnteadaj en Ia instruad.o de J.a provenca dia].ek-
to de la okcitana J.ingvo. laü ta rninistro pri nacia edukad.o, oni klopodos
plivigligi la instruadon de Ia regionaj lingvoj, do ankaü de la proverrcâr
I"a rektoro substrekas ke, eJ. scienca vidptrnkto, tute klare I.a pràvencê ês-
tas konsiderenda kiel dialekto de La okcitana lingvo. Tia3. estas necese
mencii ilin kune: ta provenca estus nenio eeu la kunteksto de J.a aliaj ok-citanaj dialektojr same kieL la okcitana lingvo sen I.a provenca kaj ties
ricega literaturo i.â. de Ia 19-a jc. estus amputita. La instmisto devas
transdoni aI Ia lernantoj tiun d.i.aLektan aü eê subdialektan formon kiun
oni uzas en I-a koncernata regiono, sed ili nepre donu al la geknaboj ideon
aüdan kaj vidan pri Ia aliarÀgionaj forrroj. êàr ta instruado pri ].a okcita-
na devas konsideri la tutan Okcitanion nunan kaj pasintan, Ia 1emantoj d.e-
vas koni la du validajn ortografiojn: J.a torlo ttrnistralantt'(uzatan precipe
en Provenco) kai tiun propagandatan far ta Instituto de Okcitanag Stuao3.
La rekt'oro invitas la instruistojn kiuj ne regas amtaü ortografià3n t<ompte-
tigi'siajn kono5n §is L9851 post kiu màmento tiuS kiuj ne estos sekviutâj
}a inviton ne plu havos garantion povi aairrigi Ia instruadon pri I.a o}<cita-
na lingvo.
Se oni konscias pri tio te §is nun maleblis k«rnvinki âiu3n paro].antojn de
La <liversaj okcitanaj dialektoj pri Ia taügeco de trnu soJ.a ôrtografio, la
atentigo de la rektoro de Ais-l,larselha estas ju§enda pozitiva elemento, êa.
tiel oni al.qeaaü konstruas ponton inter I.a du ttskoloSit.

La Z/-an kaj 28-an de marto tgBZ okazis en Bord,ozo (Bordeatrx ,/ gordêu) ].a
lbia Ë,ongreso de la Okcitana Instruado, organizita far J.a Instruado-sekcio
de La Instituto de Okcitanaj SÈudoj. Partoprenis kvindeko da instruistoj
et ôiu5 partoj de Okcitanio. La r:nùan tagon oni diskutis en komisionoj pri
tri eef-kampoj: eniravo de J'a instruado kaj edukado de instruietoj, prepa-
reudaj pedagogiaj materialojr La problemo de Ia dulingveco kaj J.a rolo de
la universitatoj en La edukado de instruistoj. Ia duan tagon oni el.J.aborig
katalogon de deziroj koncerne La okcitaâan instruadon: sentemigo de la tu-
te junaj Lernantoj, tri scrajn-horoj en La elementa J.ernejo, pJ.igravigo cle
la okeitana lingvo en Ia duagrada instruado, kunlaboro inter universitatoj,\ ^,por i.ntersangi specialistojn pri La okcitana instruado. - Estas ne malgra-
ve noti ke La rektoro de Ia Akademio de Bordozo komencis sian paroladon en
laokcitana'ingvo'r****:r.**r
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TIE âc
LA TL'FIKA AFIMEcl MUFItrIAS

LA KUFItrlAN ETIVCIN.
Dijarbakiro, en gudorienta Turkio, estas kon-
siderata La sekreta êefurbo de Ia tr:rkia parto
de K ü R D I O. lie jam regis la armeo antaü
I.a puêo de t.a tà-a de sept,eÀUro fg8o. La kar-
cerojn de Dijarbakiro pasis de aprilo L979
116.8oo kurdojr Poster 11rooo estis aresti-
taj, kaj kontraü Soooo €1 tiuj kurdoj Ia ar-
mea registaro malfermis procesojn. Post Ia
puco proksimume joo kurdoj eL J.a regiono de
Dijarbakiro malaperis, supozebLe murditaj far
].a armeo.
Komence de tiu âi jaro fu§is en FIIG-n I.a kurda
advokato Serafetin Kaja, !2-jara, post multega
fizika kaj psika suferado. Li Laboris de L95L ssrq!çLr&r rleJe

Êi" 1958 kieJ. instruisto devante :uzL ekskJ.uzive J.a turkan lingvou, kvankam
Liaj Lernaatoi estis kurdoj. I[iam Kaja ne pJ.u povis tol.eri tiun perfortoa,
li ekstudis juron kaj kvin jarojn poste mal.fermis advokatejon en 3'a kurd,a
urbeto Mus. Kaja ne membris en poJ.itika partio, sed sinrpatiis kun }a hrka
Laborista Partio kiu - soLa agnoskis J.a kurdojn kieJ. apartan etnon. ?iel
Kaja anticipis evoluon de Ia /e-61; jaroj, kiam iorn post iorn La turka ma].-
dekstro kunLaboris kun J.a kurda opozicio. Evidente tio alarmig la genera-
lojn. Advokato Kaja ne krezitis defendi akuzitojn de Ia opozicio, kaj tieL
La turka registaro vidis en Ii p1.i kaj pl.i nral.amikon. Kaja, ekzeraple, de-
fendis l.a lingviston IsmaiJ. Behe§ti kiu estis ph.rrfoje kondamnita je mal.-
Iibereco pro àia3 publiJ<igaSoj kr:rdaLingÿaj. entaü ,rir.t"*pe uerreÊti estas
en karcero ... por 1o jaroj. Logikas ke aukaü Kaja estis enkarcerigita duru
La armea diktaturo de 1971 Sis t977. Iom poste registaraj organoj traser-
êis lian advokatejon kaj tiom mistraktis 1in ke pir.rrmonata kuracado apenaü
savis ].in de morto.
Kiam en aprilo L979 ekvalidis la militjuro en Dijarbakiror Serafeti-n Kaja
translo§ie aL tiu êi urbo kaj tie instalis, kr.rn kvin kolegoj, aclvokatejon
por povi defendi J.a akuzitojn antaü I.a provinca tribunalo. Li estis inter
l.a malmultaj personoj pretaj informi eksterlandanojn^pri La situacio, kaj
J'i diris ke ekde certa momento Ia risko de enkarcerigfo ne p1u dependas de
I.a propra konduto. Malakceptante statistan rolon en J.a milit-procesoj, li
mem estis arestj-ta La 15-an de februaro 1981 kaj jetita en ].a karceron de
Dijarbakiro. Evidente devis okazi tiel: Kaja estis elstara konsilanùo por
I.a kurdaj kamparanoj kiuj venis en J.ian advokatejon kaj raportadis pri J.a
kruelaJoj de Ia armeanoj. Por humiJ.igi Ia lcurdojn J.a oficiroj clevigis vi-
rinojn manpreni J-a penison cle siaj respelttivaj edqoj kaj tiel trairi Ia
viJ.a§on. Tamen, en 1a armea karcero l(aja konvinki§is definitive pri J.a ce-
1o dè La generaloj Likvidi La kurdan etnon. Apenaü alvenintaj La rual.Liberu-
loj, nudaj kaj apogitaj unufingre kontraü muro, kowritaj okuJ.oj, ricevas
minimume l*4 uatoSn per ferstango kaj devas citi dirajoF de Ia rtpatro de
}a turka respublL*o-* açatirrk; f,oste-soldatoj batas tà énr<arcerigitoin êis
sango f1uas ét t. viza§o; en'Ià izoJ.aj êeroj J.a malliberuloj §isgen,re ês-
tas en fekalo kaj d,evas Êmiri tirrn êi s,rr sian tutan korponr sen rajti
J.avi sin. Kaja raportis ke Ia granda plimu3.to e3. la nuntempe ,oooo enkar-
cerigitoj de Dijarbakiro estas lcvazaü-skeletoj lcaj certe ne pJ.u forlasos
tiun surteran inferon. La komandanto de tiu karceror generalo Alatin Bajart

Serafetin Kaja
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4. rekorïenclas ke_ la- Itegiona Fonduso !<r:.nfinarlcu regionajn ekononriajr:. pro-jelctojns dar ]a ltuLtura identeco de fegiono povas ekzisti nur Ë* Ia

errJ.o§antaro pbÿas VIVI I(AJ LABOi{I EH SIA LANIIO:
5. invitas la Koraisionon revizii êiu3n le§ajn r.güto3r, aü lromr*runaj' prak-
- tiïrojn I<iuj diskrirainacias re rninoritatajn-ringvojn;
6. Isor:risias sian prezidanton tra:rssendi tiuà êi ràzofucion al La l(onsilair-taro lcaj aI 1a i(ornisiono de J-a Büropaj Komunr:moj, aI i.a registaro j hajal la regionaj aütoritatoj de Ia rnembro3-Êtatoj-de ].a liomr:nurno .sa{ile

kj,eJ- a1 }a Ïlonsilantaro d.e Eüropo.

Certe, tiu âi rezolucio estas granda progreso, en 1a teoria flarrlio cle Ia
defendo de etnaj minoritato j, êar }a !iü-r"opa H.ornunumo tre emis neis kian
ajn kornpetentecorl en karnpoj al-iaj oI e]<onomiaj. Evicle:rte Ia parlarirento ês-tas pJ.i kura§a oJ. tion aèsiras 1à rraciaj negiÀtaro j.
Tamen, kiujn^sekvojn havos tiu êi rezolucio? Neniu Êtato estas devigita
respekti Ia Ci-tetnan decidon de la Parlamento! Eventuale La naciaj parla-
mentanoj iom pli pretos okupi§i pri I.a postuloj de J.a etnaj r,-rinoritâtoj,
car itiaj eùropnivelaj kolegoj faris same haj rlo forigis la trneseriozecorrr
de Ia terno.
I(ronre, ni ne forgesu }<e tia âi resolucio neniel- *iernorigas la re.gistarojn
Pri la origina rajto cle kiu ajn etna grupo pri (ankaü terj.toria) }mMDECIDO.
Ni ne iruagu tro rauJ.ton de tiuj parlamentanoj l';iuj - preskaü kornplete - rê-
prezentas La malnovajn partiojn^hiuj kpJ.pas pri La situacio de }a etnaj
minoritatoj. ôu iam po*.à" ,r.sÈi§i ei aütononrio cle regiono suwereneco?

PAF'UA FIEZIsiTO
aq

Ceramo

baroj

oê

PAPÜA-

NJUGIHIO

Surbaze de J.a Ï{ovjorka
traktato cle 1962r Indo-
uezio olrupis Okcident,-
iria:ron (okcidentan Nov-
gvineorr) en L963 kaj <1e-
virrtus preparir por t9b9,
litreran referendumon de
la enlo§antog pri la po-
Iitilta estôirto de tiu
parto de Ia iarsa neder-
landa kolonio.
Sed, icieJ. raportas J.a
llnua indorrezia guberni-
estro de Okcidentiriano,
ËIizier Bo:ray, Indonezio
evidente neniam intencis

*i" jfr

lanim

ebligi tiau referendrüIrorlr ttBê ne voêdonon Iaü La iridonezia nraniero de tmrls-
jaüarahl, t.ê. finterkongento per korrsultadot oni efektivisisr sed Ia indo-
nezia registaro simple nomis L.oàJ tribestroinr izolis ilirr kontraü.influgj
eL La popoJ.o, instrukciis iJ.in kiel rvoêdonii tcaj eô ne krrnvokis ihn ctuJn
por Ia decida rvoêdonot, sed igis ilin jesi J-a ràgistaran prjekt,on de anek-
so dise en La diversaj landoparto j , 

tt 
- ekspJ.ikas Bonay. K.iaI tiu êi batalanto

por sendependeco de Okciclentiriano iâis indonezia guberniestro? Laü J-a mal-
nova metodo: I{onorigu vian ôefan maLàmikon por }re ii êes,.. agiti i<ontraü vi!
Sed Bonay tre baldaü ekl<onis sian senpovecorr en J.a posteno, kaj post pJ-r:raj
liaj protestoj kontnaü ta indorrezia korupto, ÊteI.ado, torturado k.s. Ia re-
gistaro revokis J.in. Poste Bonay kieJ. priwatulo reiris aJ. Okcidentiriano
kaj aktivis en J-a bataLo kontraü toO.onèzLo. - rlurÀtempe la êefa opor,icia for-
to estas tt0rganisi Papua lvierdekaü kiu pralctikas armiJ.an kontraüstâron aI J.a
irnperiisma okupacio far Indonezio.

**!t*:i*rt*,lri
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1. KÏ'NVENOJ ANTVERP§NO

KieL La IK§L-estraro anoncia en ETNISMO 28, p. 2o, okazoe
du kr:nvenoj dtrm La 67-a Universala Kongrêsor La dato.i es-
tas sangitaj:

a) La f a kk unve n o pri ].a temo

PROBLEFIOJ KAJ PERSPEKîIVOJ DE I,À PLT'R.§ITIIE §tItO BELGIO:

vÀLoNoJ , LECEBURGÀNOJ , FIÂNDROJ , ORIENT-BELGOJ I(Â.I BRUSETO

okazos rnqr.don. 1? 27;an {e .iu].io 19.Q2, de La t5.3o êis La L7.oo horo.
!e- geEgs§sEet-rs € e=e J gs 
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IKEL okazos, J-aü I.a provizora tagordo
vendredon, ].a 5o-an de ju1io 1982, de

EN

b) La membrokunveno de
publikigita en §îNISMO 28, po 2o,
la t7.oo Sis la 1ÿ.oo horo.

Pri La ejoj de ambaü kr:nvenoj bonvolu informi§i en Ia kongresa libro.

2. FINAHCOJ

ôio3 membroj de IK§L bonvolu mem kontroLi êu il.i pagis La membrokotizon por
L982. Evitu niafl.ankan memorigon kiu kostas ne nur Laboron, sed precipe aü-
fiâe multan Elorron.r Se vi ne pagis, bouvolu tion tuj fari. Jea niaj kontoj:

a), §enerale: üwe Joachim Moritz (fr<Sf,-prezidanto)
Im Rômerfeld 44, D:518o Eschweiler (FRG)
poât§irtonto r 22f

b) en Ita1io: Norberto Saletti (lXgL-reprezentanto en ItaLio)
Via Libia 2o/4, T-hoL1B Bo1osna
poÊt§irr<ontoi iz@

c) en Hispanio: Llorenç lulartll i Nanc]ares (trnr,-tasisto)
Ribst i Serra, tt4,

Bonvolu atenti ke via lKEl.-menrbreco daüras tra La jarojr se vi ne eksplicite
deklaras faü 5 .2.2. de La lKEl.-statuto - vian eksmembri'§on. flnu eL 1a de-
voj de membro estas ....' pagi J.a jarkotizon!

3. ETNTSMO

tiu êi rernreto estas la organo de IKEL, kvankam tiu êi asocio ne plene fi-
nancas §in. BîNI§È{O ankoraü estas deficitiga. La 1-an de julio 1982 la §êrr-
dokostoj plialti§is mezume je 37ÿo. Ni devàs redukti J.a elspezojn aü.o...
pJ-ialtigi J.a kotizojn. Provizore ni reduktas Ia amplekson de Ciu numero.
Il(El-membroj kaj aI-iaj ETNISMO-J.egantoj estas invititaj opini-esp::imit

€tniSmO funûozmiao pzi etnai pzobaemol
Eldonas kaj redaktas: Uwe Joachirn Moritz, Im R6merfe1d,t,l, D-518o Egchweiler
(rxc), tel-l z (4g-24o7) t6 BBB; poSt§irtonto! 25261,2 - 7o6 Hannoveri êirtsonto
êe UEAI 564o.
Jarabono (kalend,ara jaro, kun ] numeroj): 1or-- gm (ff internaciaj respond-
kuponoj). La IITEL-kotizo de 22r-- gm jam inkl.uzivas I.a abonon de ETNISMO.

tiu êi estas - malgraü fa dato Ia TRIA numero de mil naücent okdek-IlNUt


