
Pri la lingvo komprenebla kaj parolebla per ĉiuj oni revas dum multa tempo. Verŝajne de tiam, kiam aperi 

la problemo de diverslingveco. La maloportuneco de tiu fakto ŝajnis vera kondamno de la homaro. Kion 

reflektis ekzemple la Biblia historio pri la Babilona turo. Sed plej krude la problemo estas sentita dum la 

bova tempo kiam malaperas la limoj inter la landoj: kulturoj kaj popoloj. 

 

Aspektas iom strange la situacio inter kelkaj samstile vestitaj homoj, kiuj apartenas al la sama kulturo 

(ekz. la europa) sed interkomprenas heple de la tradukistoj. En la historio oftis kaj oftas okazoj kiam la 

rolon de internacia lingvo ludis iu el plej disvastigitaj au dominantaj (ekonomie, kulture, religie). Tia estis 

la latina dum la europa mezepoko, la araba en la Proksima Oriento ktp. Nun por tiu rolo pretendas 

la angla. 

 

Tamen la ekspansio de la angla lingvo ofte elvokas proteston kaj reziston flanke de difinita parto de la 

homaro. Krom tio, la angla estas tre malfacila, speciale por ne europidaj popoloj. Plej verŝajne la nuna 

supereco de la angla estas difinita per ekonomia situacio en la mondo, sed ne povas dauri senfine. 

 

Ĝuste la supre menciitaj kauzoj iniciigis multajn homojn krei artefaritajn lingvojn. Plej sukcesa de la centoj 

kaj miloj projektoj estis Esperanto. Tamen rigardante la mamon de disvastiĝo de Esperanto ni povas vidi 

la blankajn makulojn en la Proksima Oriento. Ni povus konkludi ke tie fortajn poziciojn havas İslamo kaj 

por tio oni uzas la araban kiel internacia. 

 

Sed reale la araba ne estas uzata en ĉiutaga vivo en la landoj kun islama loĝantaro. Ĝia restas religia 

lingvo. Estas tre kurioza la fakto ke E-to estas relative disvastigita en Pakistano kaj Irano - la landoj kies 

loĝantaro plej parte uzas hindeuropajn lingvojn (la persan, urdu ktp). Verŝajne Esperanto mense 

pli taugas al tiuj. 

 

Do, ni lasu ĉimomente Esperanton au alian artefaritan lingvon. Ni provu prognozi solvon de la 

interkomprena problemo. Rerigardante ni vidas ke parte la problemo estis solvita komence per 

dulingvismo. 

 

Estas interesa ideo disvastigi la turkan lingvon kiel internacian por ĉiuj popoloj de Centra Meza kaj 

malgranda Azio – de Jakutio kaj Orienta Turkistano (Okcidenta Ĉinio) ĝis Turkio. Kaj fakte ni jam vidas la 

tendecon. Ĝia estas difinita per kelkaj kialoj: 

 

1. La turkidaj lingvoj estas tre stabilaj. La tempo kaj distanco ne tro tuŝis ĝin. La jakuta lingvo estas pli 

proksima al la turka ol la rusa al la germana. Samon ni povus diri rilate al la diferenco inter la praturka kaj 

la moderna turka - diferenco estas minimuma (kompare kun hindeuropaj, eĉ la malnovrusa pli diferencas 

rilate al la moderna). Fakte diferencoj de la turkidaj lingvoj aperis dum Rusio dividis turkajn popolojn kaj 

entrudis la rusan kiel internacia. 

2. Turkio estas plej disvolvita lando inter la ‘tjurklinvgvaj landoj’ iam kaj nuntempe supremitaj per 

Rusio au Sovetio. Fakte la turka iam jam estis internacia lingvo en Kaukazo kaj Meza Azio. Kaj post 

disfalo de la Rusia İmperio, Sovetio kaj eventuale nuna Rusio aperas nova ŝanco. 

3. La turka uzas la latinan alfabeton. Ĝiaj avantaĝoj ne postulas iujn pruvojn. 



4. La baza turka vortaro estas komprenebla por pleja parto de la turkidaj popoloj. 

5. La turkan posedas pli ol 80 milionoj da homoj en Turkio, kelkaj milionoj en Irano. 


