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Bahasa Esperanto Jadi Bahasa Pemersatu Bahgsa-Bangsa
.ku►hon,Si%%alie r t

liahasa esperanto adalah
salall saltl bahatia yang
diciptakan ulch salah satu
Warua t►egara Rusia van
ILrtlljUall unluk
lnentpersatukan hantsahanusa di dunia. t3ahasa
merupakan c4ntpuran dart
hahasa latin sehanvak 75
persen. Jerntan 15 persen
dan Kusia 15 persen.
t in ti k mcntperkenalkal►
hahasa tersebut di I ndonesia khususnya di \laluku.
naka salah satu praktisi
hahasa esperanto asal
Itelcia l feidi Goes saai ini
hadir di Kota .\mhon.
(iadis asal 13eIuia ini ki.ni
denuan uiatl►k a nlcnlhcrikan
I)enL enalan nlenuenai
bahasa tersebut pada
layasan 1 unas Harapan

densan tujuan utanla untuk
mentperkenalkan hahasa ini
bati ntasyarakat Indunesia
uinumnya dan ti{aluku
khususnva.
"Bahasa tersebut mudah
dipahanu dan dimenuerti
oleh seluruh kalangan
inasyarakat. sehingga
diharapkan hahasa ini
adalah salah satu haltasa
yang dapat ntelltpersalukalt
herhauai hanusa vang
berbeda haltasa ntelalui
bahasa yang pernah
elipelajari di indunesia pada
tahun t ). 0 )- 10)5O " un`,kap
Goes saai nlandatangi
Redaksi .' in ul'imn Jurnat
(15:3).

I\lenyikapi l3ahasa Ing sris
seha,ai hahasa
Internasional vang hanyak
dipelajari berbagai kala nn.t an
^

di herbagai (l e p ra.
u ienurutn\ a. hal tersebut
tidak adil. Pasalnva berha` ai
negara harus hela_jar
inenuttasai hahasa Inguris
sementara di negara Inggris
sendiri tidak diharuskan
nlcnuuasai bahasa lain. Hal
itu van. memhuat
perkembanuan IPTEK di
netara itu berkenlhang
densan pesat.
Di jelaskan._ bahasa
internasional esperanto
secara singkat adalah
hahasa perdamaian dan
kerjasanla antar penduduk
dunia di dalant millennium
ketiga dan Indonesia adalah
ne ara yanu sedentikian
hesar vanu harus
menlperulch tempat yang
sesuai dalaln keluarga besar
hangsa-hangsa di dunia.
,,

"Sava yakin dan tctap
optiniis. kehadiran bahasa
esperanto di Maluku akan
diterima dengan baik oleh
ntasyarakat disini
l: uhsusnva para generasi
Inuda." tijm Goes yang jetua
pernah men jadi salah satu
peserta pertukaran pelajar
lndunesia-t3elgia pada SMA
34 Jakarta.
Adapun media yang
dapat mcn j ad i perantara
para Esperantis tsehutan
ul►tuk praktisi Esperanto)
Maluku untuk mau lebih
menuenai t ahasa Esperanto
adalah densan mcn.unjungi
Ittesin peneari r ioggi'
dengan alamat Uri I lttp
site.google.coni sitc' atau
Inelakukan pencarian
dengan item heidi goes
esperanto'. 01(2-4)
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