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Jarkunveno nuligita
Kiel vi espereble ĉiuj jam scias, la ĉi-jara jarkunveno de Dana Esperanto-
Asocio, kiu okazus septembre en Ishøj,  estas nuligita  pro la kronvirusa
epidemio.  Ankaŭ la kluba vivo tute malaktiviĝis. Por tiu ĉi jaro la asocia
demokratio do limigas sin al prezento de la jarraporto de la prezidanto kaj
la bilanco en ĉi tiu numero.

Oni tamen antaŭvidas ke tiu situacio ne daŭros. La venonta jarkunveno 
okazos kadre de la Tria Skandanavia Kongreso de Esperanto en Elsi-
noro inter la 14-a kaj la 16-a de majo. Jen du bildoj de la kongresejo. 
Pliajn informojn pri ĝi oni trovos en ĝia retpaĝo: www.konventum.dk. Nia 
vicprezidanto ankaŭ reklamos pri ĝi en la Tago de Eŭropo kiu okazos la 
22-an de aŭgusto kadre de MondaFest’2020 (eventaservo.org/e/Tago-

Europo). 
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Sed inter la gejunuloj oni planas renkontiĝon jam ĉi-aŭtune. La sola dana 
kunveno ĉi-momente registrita en eventaservo.org estas la 9-a KKPS 
(KlaĉKunveno PostSomera). Ne sentu vin stulta se vi neniam aŭdis pri la 
ok antaŭaj, ĉar ili okazis en Nederlando! Sed evidente la ĉeforganizanto, 
Mia Nordentoft, en sia restado kiel TEJO-volontulo en Roterdamo 
persvadis la junajn nederlandanojn transloki sian tradician aŭtunan 
kunvenon al Danio ĉi-jare.

La kunveno okazos en “Ravnsøhytten” ĉe Ry, inter Skanderborg kaj 
Silkeborg. Se vi havas la kuraĝon pasigi la semajnfinon inter la 31-a de 
oktobro kaj la 2-a de novembro en skolta kabano, ni rekomendas viziti la 
retejon de KKPS: http://kkps.esperanto-jongeren.nl/. Se vi ne kuraĝas, sed 
ŝatas bonan ŝercon, ni rekomendas legi la kvaronjaran “Pos-Amikon”, 
troveblan ĉe tiu sama retejo.
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Raporto de la prezidanto
pri la jaro 2019

Krop-Sind-Ånd ekspozicio en Brøndbyhallen

Ni havis budon en la ekspozicio Krop-Sind-Ånd, kiu okazis en Brøndby-
hallen  inter  la  1-a  kaj  3-a  de  februaro.  Kiel  kutime  ni  prezentis  nian
lingvon, kaj trovis homojn kiuj havis tempon aŭdi pri ĝi.

Uffe Elbæk de Alternativet

Mi antaŭe parolis pri mia starigita kontakto al la antaŭa estro de Alterna-
tivet Uffe Elbæk. Post la baloto kie lia partio perdis forton, oni bedaŭrinde
ne interesiĝis teni la kontakton. Oni volis koncentriĝi pri internaj rilatoj.

Ĝenerala Kunveno

Ni  okazigis  la  ĝeneralan  kunvenon  la  27-an  kaj  28-an  de  aprilo  en  la
gastigejo Severin, proksime de Middelfart. Estis perfekta kadro por nia jar-
kunveno.  Nia  speciala  gasto  estis  Aleksandro  Melnikov,  kiu  distris  nin
interalie per familiaj rakontoj de Rusio kaj dilemoj kaj paradoksoj pri la
evoluo de nia lingvo.

La Internacia labortago

Bent Jensenius, prezidanto de KEK, organizis budon en Fælledparken la
1-an de majo, kaj ni ĝuis la tagon kune kun multaj aliaj vizitantoj. Ĉeestis
ankaŭ Aleksandro Melnikov.

UK en Finlando

UK en Finlando allogis grupon da danoj kaj ni ĝuis la varman veteron tie.
Ni loĝis dise, sed renkontiĝis regule. La ekskursoj ne estis tiel abundaj kaj
allogaj, sed ni havis bonan kongreson.

Niaj biblioteko kaj arkivo

Tuj post la somero ni ricevis mesaĝon de Kulturhuset, ke ni verŝajne perdis
nian oficejon tie. Ni provis trovi novan kunvenejon, sed povis konstati ke
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la eblecoj ne abundis en la komunuma sistemo pro la prezo. Antaŭ kelkaj
jaroj Ileana, Finn kaj mi havis renkontiĝon kun estro de organizo Axis, kiu
subtenas Afrikon. Ni diskutis la eblecon kunlabori por okazigi nian instru-
adon kaj  renkontiĝojn en ilia  oficejo.  Ileana rekontakis  ilin  kaj  ni  faris
prudentan kontrakton, kaj ekde novembro ni regule renkontiĝas tie.

Nia oficejo en Tomsgårdsvej enhavas nian bibliotekon kaj arkivon. Mi ti-
mis ke ni perdos ambaŭ, kaj tuj kontaktis la Nacian Arkivon kaj la Reĝan
Bibliotekon. Ambaŭ institucioj estis tre ĝentilaj kaj helpemaj, kaj tiu sek-
cio de la Nacia Arkivo kiu pretas ricevi nian arkivon situas en Viborg. Nia
sekretaro Jens S. Larsen rapide komprenis ke necesas tute ordigi la arkivon
antaŭ ol sendi ĝin al ili, kaj li uzis multajn, multajn horojn por tiu laboro.
Dankegon Jens!

Pri nia biblioteko estas tiel ke mi iom forĵetis. Plejparte temis pri libroj kiuj
estis tro uzitaj, malnovaj vojaĝlibroj, sciencaj raportoj kiuj ne estas aktu-
alaj, libroj pri internaj politikaj rilatoj en ekzemple Pollando kaj Bulgario.
Eta parto de la plej interesaj libroj mi konservis por nia nova oficejo en
Carit Etlarsvej 6 en Frederiksberg. Sur la planko en mia sidĉambro restas
ankaŭ ses mezgrandaj skatoloj da libroj, ĉar mi esperas ke mi iamaniere
trovos lokon por ili, eble en Afriko.

La Zamenhofa festo

La ĉi-jara Zamenhofa festo okazis la 15-an de decembro kaj estis pli suk-
cesa ol la antaŭan jaron. Venis pli ol dudek homoj, kaj mia lernanto Hans
Christian Frank gitare akompanis la kantojn. Zita Blaust, Betty Catterjee,
kaj Ileana Schrøder kontribuis per diversaj paroladoj. Mi promesis al la
junaj membroj plani la venontan feston jam nelonge post la somero, tiel ke
ili povos kuniĝi ĉe Jacob Nordfalk post nia festo.

Vizito de Orlando Raola

Orlando Raola, Usonano, estrano de UEA kaj membro de la Akademio,
anoncis ke li vizitos nin jarfine kune kun sia edzino. Mi iris por akcepti ilin
en la flughaveno kio plaĉis al ili. Mi invitis ilin viziti Kronborg, kiu vere
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impresis ilin. Antaŭ ol vojaĝi al Norvegio por vidi la nordan lumon, ni
vespermanĝis kune kun kelkaj membroj de DEA en Riz-Raz.

La estrara laboro

La estrara laboro bone kaj glate funkciis dum la tuta jaro, kaj pro tio mi
dankas al ĉiuj estranoj. 

Peter Wraae
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Forpaso
Forpasis Ingrid Friis Signore, honora membrino de DEA. Ŝi estis filino de
L. Friis, kiu dum multaj jaroj prizorgis la plej aktivan Esperanto-eldone-
jon en Danio. Elda Doerfler, redaktoro de la bulteno de Triesta Esperanto-
Asocio (Italio) skribis jenan memorvortojn:

Bedaŭrinde nia kara TEA-anino, Ingrid Friis Signore, ne plu estas inter ni.
Ŝi forpasis je la 6-a de marto ĉi-jara en rehabilita fako, post braka rompiĝo.
Ŝia ĝentileco, ŝia simpatio, ŝia bonkoreco neniam estos forgesita de ĉiuj
kiuj konatiĝis kun ŝi.

Bildo de Esperanto-kunveno en 1965. Ingrid ĉe la kruco.

Ŝi naskiĝis en Aarhus, Danio, en 1932. Jam en 1940 ŝi eklernis 
Esperanton, ĉar ŝia patro estis fervora esperantisto: propagandisto, 
instruisto, verkinto de lernolibroj kaj eĉ organizanto de tuteŭropaj vojaĝoj. 
Sekve de turismado en Romo, Ingrid konatiĝis kun la venecia esperantisto 
Enzo Signore, tiuperiode laboranta, kiel bankisto, en la itala ĉefurbo. Post 
kelkaj jaroj ili geedziĝis kaj translokiĝis, laborkaŭze, al Triesto.
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En 1957 ambaŭ fariĝis membroj de Triesta Esperanto-Asocio, de kiu 
Ingrid restis anino ĝis sia morto. Ili aktivadis en la Esperanto-movado, 
loka kaj regiona, suprenante sur sin diversajn taskojn. Enzo Signore estis 
entuziasma instruisto, dum Ingrid okupiĝis pri la asocia biblioteko. Post la 
morto de la edzo (1981), ŝi ne tiom aktivadis por Esperanto, sed 
ekokupiĝis pri hundoj kaj katoj ĉe Astad, triesta besto-rifuĝejo. Kiam ajn 
ni renkontiĝis aŭ ŝi vizitis la asocion, ni ĉiam interparoladis 
internacilingve.

Lastfoje mi vidis ŝin persone dum la 85-a Itala Kongreso de Esperanto, 
okazinta la lastan semajnon de aŭgusto 2019, en Triesto. Dolĉe ridetema, ŝi
feliĉis esti kun ni kaj ĝui la sukceson de la kongreso: fine elkore ŝi gratulis 
nin pro la bona organizado.

Tiel ĉi mi ŝatas ŝin rememori: en mia orelo ankoraŭ sonas ŝia mallaŭta 
voĉo havanta tiun ĉarman akĉento de ŝia denaska lingvo.

Trimonata Monda Festivalo de Esperanto
La nuligo de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazus la unuan
semajnon  de  aŭgusto  en  Montrealo,  Kanado,  produktis  inversan
respondon: okazas pli multa agado en la Esperanto-mondo ol iam antaŭe –
kaj ĝi efektive rondiras la mondon. Lanĉite la 20-an de junio, trimonata
virtuala  Monda Festivalo de Esperanto ne nur inkluzivas tutan serion da
aranĝoj ligitaj al Unuiĝintaj Nacioj, sed kunligas multajn aliajn aktivecojn
de pluraj aliaj organizoj. La esperantista instruista ligo ILEI okazigas sian
unusemajnan jaran kongreson rete, tiel multigante la nombron de parto-
prenantoj  longe  preter  la  nombroj  atenditaj  por  surloka  konferenco.  La
76-a Internacia Junulara Kongreso havas similajn atendojn – kaj pli kaj pli
da  organizoj  kaptas  la  okazon  de  tiu  tutmonda  festivalo,  kiu  entenos
prelegojn,  diskutojn,  artajn  aranĝojn,  koncertojn,  kaj  multajn  aliajn
okazojn por aŭdi kaj paroli Esperanton.  
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La lanĉo la 20-an de junio okazis antaŭ
spektantaro de pluraj  miloj  da homoj
tra la tuta mondo. La Festivalo prezen-
tas  plene  internaciajn  aranĝojn  kaj
ankaŭ regionajn renkontiĝojn, tiel faci-
ligante pli efikan kontakton kun Espe-
ranto-parolantoj  je  ĉiuj  niveloj.  Inter
tiuj  kiuj  alparolis  la  malferman  cere-
monion estis Suba Ĝenerala Sekretario
de Unuiĝintaj  Nacioj,  Fabrizio Hoch-
schild, nome de sia organizo. Li laŭdis
la  Esperanto-movadon  pro  ties  inter-
nacia dialogo kaj engaĝiĝo kaj instigis
al  Esperanto-parolantoj  partopreni  en

la  tutmonda  enketo  nun  realigata  koncerne  la  estontecon  de  UN
(https://un75.online/?lang=epo).   La  mesaĝo  de  s-ro  Hochschild  estas
spektebla ĉe:

https://www.youtube.com/watch?v=kFufDNdgrXo.

Prezidanto de UEA Duncan Charters alvokis al ĉiuj parolantoj de Espe-
ranto, ke ili kunlaboru por konkeri la krizojn de hodiaŭ, ne nur KOVIM-19
sed ankaŭ armitan konflikton kaj klimatŝanĝiĝon. Eksa UEA-prezidanto
kaj nuna Reprezentanto de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj, Humphrey Tonkin,
refortigis la mesaĝon de Suba Ĝenerala Sekretario Hochschild, anoncante
serion da aranĝoj kiuj ekzamenos la hodiaŭan UN kaj proponos viziojn de
ĝia estonteco. La teksto de lia parolado troveblas ĉe:

http://www.esperantoporun.org/parolado-de-humphrey-tonkin-mondafest-
20-junio-2020/.

Pliaj komentoj pri la rilato de UEA kun Unuiĝintaj Nacioj estis prezentitaj
de Rakoen Maertens kaj Sara Spanò.

La malferma ceremonio, kunordigita de la Unua Vicprezidanto de UEA
Fernando Maia, enhavis kontribuojn kaj muzikon el multaj mondopartoj,
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inter ili salutojn de estrarano de UEA Jérémie Sabiyumva (Burundo), kaj
muziko el la Demokratia Respubliko de Kongo, Brazilo, Francio, kaj la
Korea Respubliko. Dum la pasintaj kelkaj tagoj okazis Tago dediĉita al
Mezoriento kaj Norda Afriko, organizita de la komisiono de UEA por tiu
regiono, kaj Tago de Azio kaj Oceanio. Pri estontaj aranĝoj vidu:

https://mondafest.net/programo/ .

Paĝo de Facebook kolektas komentojn en Esperanto pri la estonteco 
de UN

La paĝo Facebook UN75 en Esperanto, lanĉita kunlige kun la enketo de
UN pri la opinioj de la publiko pri la estonteco de UN, jam havas mem-
brojn en 54 landoj, nome:

Alĝerio, Argentino, Bangladeŝo, Barato, Belgio, Benino, Bolivio, Brazilo,
Britio, Bulgario, Butano, Ĉeĥio, Ĉilio, Etiopio, Fiĝio, Finnlando, Francio,
Germanio, Grekio, Gvatemalo, Hispanio, Hungario, Irako, Irlando, Israelo,
Italio,  Kamboĝo,  Kanado,  Kolombio,  Kongo  D.R.,  Kostariko,  Kubo,
Laoso,  Liberio,  Litovio,  Malajzio,  Maroko,  Moldavio,  Nepalo,  Niĝerio,
Norvegio,  Nov-Zelando,  Pakistano,  Palestino,  Peruo,  Pollando,  Rusio,
Serbio, Svedio, Tunizio, Turkio, Turkmenio, Ugando, Usono.

Ĉiuj parolantoj de Esperanto estas petataj partopreni en tiu ĉi kampanjo
por  difini  la  estontecon  de  Unuiĝintaj  Nacioj  en  la  venontaj  25  jaroj.
Bonvolu ankaŭ partopreni la enketon ĉe https://un75.online/?lang=epo.

Suba Ĝenerala Sekretario Fabrizio Hochschild: Esperanto estas pli ol 
lingvo

“Esperanto  estas  pli  ol  lingvo,”  deklaris  Suba  Ĝenerala  Sekretario  de
Unuiĝintaj Nacioj Fabrizio Hochschild en siaj rimarkoj al la inaŭguro de
MondaFest, la Monda Festivalo de Esperanto, la 20-an de junio: “Ĝi estas
esprimiĝo  de  tutmonda  solidareco  kaj  voko  al  agado  por  tutmondaj
interkompreniĝo kaj civitaneco. Nun, pli ol iam ajn antaŭe, UN bezonas
subtenon de la tutmonda komunumo de Esperanto-parolantoj.” Li aludis al
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sia  malfeliĉo  pri  nuligo  de  la  Universala  Kongreso  de  Esperanto  en
Montrealo, kiun li planis ĉeesti. Jen la plena teksto de liaj komentoj:

Koran saluton. Mi ĝojas sendi ĉi tiun mesaĝon pri la lanĉo de la
virtuala mondfestivalo de Esperanto.

Mia nomo estas Fabrizio Hochschild. Mi estas el Ĉilio. Mi gvidas la
klopodojn de Unuiĝintaj Nacioj marki sian 75-an datrevenon ĉi-jare
en 2020.

Mi scias, ke tiu ĉi Festivalo naskiĝis el neceso, ĉar la Universala
Kongreso  de  Esperanto,  kiun  mi  planis  ĉeesti,  devis  nuliĝi  pro
KOVIM-19. Sed mi kredas, ke tio, kio anstataŭas ĝin – tri monatoj
da prelegoj kaj diskutoj pri Unuiĝintaj Nacioj 75-jara – estas eĉ pli
bona, kaj mi ĝoje antaŭvidas la rezultojn de viaj diskutoj.

Esperanto ĉiam estis pli  ol  nur lingvo.  Ĝi estas esprimiĝo de tut-
monda solidareco kaj voko al agado por tutmondaj interkompreniĝo
kaj civitaneco. Nun, pli ol iam ajn antaŭe, UN bezonas subtenon de
la tutmonda komunumo de Esperanto-parolantoj.

Unuiĝintaj  Nacio  fariĝos  75-jara  ĉi-jare.  Estas  tempo  de  granda
renverso en la mondo, same kiel estis kiam ni fondiĝis en 1945.

Multaj evoluoj kun kiuj ni hodiaŭ luktas estus neimageblaj al niaj
fondintoj:

• ke homa agado ebligus tergloban temperaturan kreskon, je risko de
miliono da specioj, inkluzive de la nia; 

• ke  novaj  teknologioj  radikale  aliformigus  la  manieron  laŭ  kiu  ni
vivas, laboras, kaj interagas.

Sed multaj hodiaŭaj problemoj estus eĉ tro konataj: milito, dislokigo,
grandpotencaj rivalecoj, koroda naciismo, diskriminacio, mistrakto.

Ni multe progresis dum la pasintaj 75 jaroj. Ni saltis antaŭen en edu-
kado kaj en atakado de malriĉeco kaj malsato. Ni gajnis grandajn
venkojn. La elimino de variolo per si mem savis milionojn da vivoj.
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Sed  progreso  ne  ebenis,  kaj  malsukcesoj  ofte  tragikis.  Post  tri
jardekoj  da  laboro  por  Unuiĝintaj  Nacioj  ĉekampe,  mi  portas  la
privilegiojn kaj ŝarĝojn de malsukcesoj kaj sukcesoj.

Finfine, Unuiĝintaj Nacioj reprezentas la homajn esperojn kaj aspi-
rojn pri pli bona estonteco. Sed ankaŭ temis pri pragmata respondo
de mondaj gvidantoj kiuj ekkomprenis, ke kunlaboro kaj kompromiso
estas malpli kostaj ol milito.

Sepdek kvin jarojn poste, la kostoj de militoj kaj nekunlaboro kreskis
grandege. Klimatŝanĝiĝo kaj nukleaj armiloj estas minacoj al nia ek-
zisto. Pandemioj kaj kiberkrimo ne respektas landlimojn. Ili ne estas
solveblaj de unusola lando, kiel ajn granda aŭ potenca. Ni bezonas
internacian kunlaboron por stimuli agadon kaj kunligi la eblecojn de
la  estonteco,  ĉu  temas  pri  levigo  de  la  avantaĝoj  de  la  novaj
teknologioj aŭ konstruo de karbone neŭtrala mondo.

KOVIM-19 montris kiel esence estas labori trans landlimoj, sektoroj
kaj  generacioj.  Ĝi  malkovris  nian fundamentan interdependon.  Ni
estas nur tiel fortaj kiel la homoj plej vundeblaj inter ni. Ni bezonas
tutsocian  respondon  por  fronti  tiun  ĉi  krizon  kaj  certigi  nian  pli
bonan resaniĝon. 

La pasintaj monatoj montris al ni, ke eblas grandegaj transformiĝoj
kiam politika gvidado harmonias kun publika apogo. Ni konstruu sur
tio. Venis tempo ne plu labori kiel kutime. Venis tempo ekpraktiki la
sindediĉon al estontaj generacioj kio esencas al la Ĉarto de Unu-
iĝintaj Nacioj.

Jen la spirito laŭ kiu la Ĝenerala  Sekretario deziras, ke ni marku
tiun ĉi datrevenon – ne kiel feston sed kiel momenton de rekonsidero,
de aŭskultado al “Ni la Popoloj”.

Ni lanĉis tutmondan konsultiĝon por kolekti la vidpunktojn de homoj
el ĉiuj vivmanieroj kaj svarmakiri viajn solvojn al la defioj kiujn ni
frontas. Mi esperas, ke vi ĉiuj partoprenos per nia unuminuta enke-
tilo ĉe UN75.online, inluzive en Esperanto.



La rezultojn ni  prezentos al  mondaj  gvidantoj  en septembro 2020
kiam la ŝtatoj akceptos deklaron pri la 75-jariĝo. Tiu deklaro estos
okazo prezenti alvokon al agado por sekurigi la estontecon kaj sendi
mesaĝon de espero al homoj tra la mondo. Bonvolu helpi nin igi tiun
ĉi momenton decida.

Dankon.

Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Monda Tago de 
Rifuĝintoj 20 junio 2020

Laŭ statistiko de Unuiĝintaj Nacioj, hodiaŭ 71 milionoj da homoj tra la
mondo estis perforte dislokitaj de militoj, naturaj katastrofoj, kaj forpelo el
siaj  hejmlandoj.  Ili  plejparte  loĝas  en  ŝirmejoj  por  rifuĝintoj,  ofte  kun
vivosava subteno de UN. Ilia situacio fariĝis eĉ pli malfacila pro alveno de
KOVIM-19.  Ĉe  multaj  rifuĝintoj,  socia  distancigo  ne  eblas,  mankas  la
ebleco de kvaranteno, kaj sanservoj kaj hospitaloj estas neadekvataj. En
multaj  mondopartoj,  naciaj  landlimoj  estas  fermitaj  eĉ  al  tiuj  kiuj
prosperas:  rifuĝintoj  estas  aktive  repuŝataj  kaj  kalumniataj.  Dum  ĉiuj
homoj frontas riskon pro KOVIM-19, la rifuĝintoj de la mondo estas inter
la plej endanĝerigataj.  

Kiel  atentigis la  Alta Komisionestro pri  Rifuĝintoj,  Filippo Grandi,  “Se
iam ajn ni memoru, ke ni vivas en interligita mondo, la koronaviruso tion
rekte komunikis.”  KOVIM-19, la Komisiono diras, “ne konas landlimojn,
ne konas lingvaj  barojn.  Ĝi minacas ĉiujn homojn sur  tiu  ĉi  planedo –
inkluzive rifuĝintojn kaj aliajn dislokitojn.”  

Unuiĝintaj Nacioj nomis la 20-an de junio Monda Tago de Rifuĝintoj. Ĉi-
tage  ni  aparte  memoras  la  multajn  milionojn  da homoj  forigitaj  el  siaj
hejmoj pro milito, perforto kaj naturaj katastrofoj. Universala Esperanto-
Asocio solidariĝas kun multaj aliaj organizaĵoj por atentigi pri la neceso de
internacia kunlaboro por alfronti la bezonojn de rifuĝintoj kaj labori por
ilia paca kaj sekura reiro al siaj originaj loĝlokoj, aŭ ilia azilo en la landoj
kie ili, senelekte kaj senkulpe, troviĝas.



Inter  la  multaj  demandoj  pli  forte  traktendaj  estas  la  lingva  problemo:
multaj rifuĝintoj troviĝas en situacioj kie ili ne povas lingve komunikiĝi
kun  la  ĉirkaŭaj  homoj,  inkluzive  de  registaraj  funkciuloj,  instruistoj,
medicinistoj kaj krizolaborantoj. Kiel parolantoj de la Internacia Lingvo
Esperanto, ni estas aparte konsciaj pri tiu neatento al adekvata alfronto de
lingvaj diferencoj.

Okaze  de  la  Monda  Tago  de  Rifuĝintoj  2020,  ni  alvokas  al  registaroj,
neregistaraj organizaĵoj, kaj tute aparte al Unuiĝintaj Nacioj mem, alfronti
lingvajn  demandojn  pli  rekte  kaj  en  spirito  de  lingva  justeco,
nediskriminacio kaj humana kunsento. 

Kaj ĉefe ni alvokas al ĉiuj homoj subteni la laboron de Unuiĝintaj Nacioj
por mildigi la sorton de rifuĝintoj en la nuna danĝera monda situacio.

[El “Esperanto por UN”]

Unesko eldonis unuan libron en Esperanto
Antaŭ  UK  2017,  Unesko,  kunlabore  kun  UEA,  publikigis  Unesko-
Kurieron en Esperanto. La lanĉo de la Kuriero reciproke proksimigis la ri-
latojn  inter  Unesko  kaj  UEA,  interesigis  esperantistojn  pri  Unesko  kaj
Uneskon pri Esperanto.

Por evoluigi la Esperanto-uzadon ĉe Unesko mem, laŭ iniciato de Trezoro
Huang Yinbao, UEA lanĉis en aprilo 2018 strategian planon por disvastigi
la idealojn kaj la valorojn de Unesko per Esperanto. La projekto pli vidigis
la valoron de Esperanto al Unesko kaj pliigis ĝian intereson kaj favoron al
Esperanto. Aprile de 2019, Trezoro, la nuna dua vicprezidanto de UEA,
raportante al Unesko, ke pli da esperantistoj, kiuj ne konas UN-lingvojn,
esperas  koni  Unesko-n per  Esperanto,  proponis,  ke  Unesko  eldonu  De
ideoj al agoj: 70 jaroj de Unesko en Esperanto.

Danke al la kunlaboro de afablaj kaj helpemaj Unesko-oficistoj kaj danke
al  esperantistoj  el  sep  landoj,  la  paralela  Esperanto-ĉina  versio  de  la
Unesko-libro estas oficiale eldonita de Unesko kun UEA julie, antaŭ la VK
2020. En tio partoprenis precipe la esperanta tradukisto kaj antaŭa vicre-



daktoro de Unesko-Kuriero en Esperanto, Andrej Peĉënkin, la iniciatinto
kaj ĉefredaktoro Trezoro, vicredaktoro François Lo Jacomo, la reviziintoj
(Rob Moerbeek, Michela Lipari kaj Wang Fang) kaj la ĉinlingva traduka
kaj revizia teamo de Trezoro. La eldonaĵo, kun Unesko-ISBN 978-92-3-
000112-4 kaj UEA-ISBN 978-92-9-017138-6, aperis en formato 220x210
mm, kun 230 koloraj paĝoj kaj abundaj bildoj en kuproplata papero kaj
malmola kovrilo.

Tiu ĉi libro estas dediĉita al la sennombraj viroj kaj virinoj, kiuj tion rea-
ligis,  tra  la  tuta  mondo,  asocie  aŭ  unuope,  en  Naciaj  Komisionoj  aŭ
Unesko-Kluboj, ĉe la ĉefsidejo aŭ surloke. Unesko estas reto de homoj tra
la  mondo,  ĉiel  diversaj  kaj  unuigitaj  de  valoroj  kaj  de  sia  sindevigo
profundigi,  laŭ  la  vortoj  de  la  Unesko-Konstitucio,  “la  intelektan  kaj
moralan solidarecon de la homaro”. La libro prezentas rakontojn pri tio,
kiel Unesko plenumis tiun ĉi mision, reflektante la profundecon, amplek-
son kaj efikon de Unesko-agado, por certigi klerigadon por ĉiuj, konservi
kaj krei konsciiĝon pri universala kultura kaj natura heredaĵo, por protekti
la  parolliberecon,  plibonigi ĉiujn sciencojn por ĉies  bono,  lukti  kontraŭ
rasismo kaj por dialogo, toleremo kaj socia inkludo kaj por doni povon al
knabinoj kaj virinoj en ĉiu socio.

Menciinde estas, ke Carlo Minnaja, komisiita de Esperanta PEN-Centro,
zorge kaj tre atente kontrolis la tekston de la libro pli ol kvarfoje kaj donis
bonegajn  konsilojn.  La  eksa  ĝenerala  direktoro  Irina  Bokova skribis  la
Antaŭparolon kaj Duncan Charters,  Trezoro Huang Yinbao kaj François
Lo Jacomo skribis  la  Enkondukon.  UEA kore  dankas  al  ĉiuj  menciitaj
kontribuintoj de la libro. La libro estos baldaŭ videbla en la ŝrankoj de
Unesko kaj mendebla ĉe Libroservo de UEA.

[gazkom uea  896]



Eventoj de MONDAFEST’ 2020
La Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) komenciĝis promes-
plena en junio. La julian programon ankaŭ inaŭguris tre specialaj okazaĵoj:

• La  1-an  de  julio  la  Kanada  Virtuala  Kinejo  omaĝis  la  Tagon  de
Kanado per  la  filmo  Momentum,  de la  ikonaj  kanadaj  filmfaristoj
Colin Low kaj Tony Ianzelo.

• La 4-an de julion UEA okazigis pere de sia Komisiono MONA la
Mezorientan  kaj  Nordafrikan  Tagon  (MONAT),  re-spektebla  ĉe  la
jutubkanalo UEAviva: youtu.be/7zYlNCCpC_o.

• La 5-an de julio TEJO okazigis realtempan debaton inter kandidatoj
al la nova estrato de la organizo, sub la devizo “Kia estonteco?”. Tiu
iniciato de TEJO ankaŭ rilatas al la Festivala Temo, “UN 75-jara”,
ĉar al la junularo ligiĝas granda partopreno en la estonteco de Unu-
iĝintaj  Nacioj  mem.  Ne  hazarde  gvidis  la  programon  la  junulo
Rakoen Maertens, ano de la teamo zorganta pri la Festivala Temo.

Sonlibro “Vi estas mia heroo” lanĉita

Tre speciala  kaj  kortuŝa  okazaĵo estis  la
lanĉo la 3-an de julio de la sonlibro “Vi
estas mia heroo: kiel infanoj povas batali
kontraŭ  KOVIM-19!”:
http://youtu.be/piFWPLjglCg.

Ĉi tiu libro estas originala projekto de la
Konsulta Teamo de Inter-Agenteja Komi-

tato  pri  Mensa  Sano  kaj  Psikologia  Subteno-Konsila  Grupo  en  Kriza
Situacio (IASC MHPSS RG), ligita al UN. Ĝi disponeblas en pli ol 50
lingvoj en la retejo de IASC. La versio en Esperanto aperis kunlabore kun
Unesko  kaj  la  2-a  Vicprezidanto  de  UEA,  Trezoro,  tradukita  de  la
volontula tradukteamo de UEA, finreviziita de la rusa esperantisto Andrej
Peĉënkin kaj fineldonita de Ĉina Esperanto-Ligo.
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La sonlibron produktis UEA, kiel simbolan omaĝon al la 49-a Internacia
Infana  Kongreseto,  planita  por  okazi  en  Montrealo  kaj  nuligita  pro  la
pandemio.  Ĝi  ankaŭ estas la unua en serio de sonlibroj, kiujn UEA pre-
paras kunlabore kun Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) por
diskonigo de literaturo  en  Esperanto  al  blinduloj.  Volontule  voĉlegis  la
rakonton Elsa Torres (el la fama videokurso Pasporto al la tuta mondo).
Voĉlegis la prezenton la Estrarano de UEA pri Kongresoj kaj Kulturo, Or-
lando Raola. Kunordigis kaj muntis la sonlibron Estrarano de TEJO, Luis
Obando, kunlabore kun la 1-a Vicprezidanto de UEA, Fernando Maia Jr.
La libro taŭgas por geknaboj aĝaj inter 6 kaj 11 jaroj, kiuj devas ĝui la
legadon akompane de gepatroj, prizorgantoj aŭ instruistoj.

Julio  en  MondaFest’ 2020  atestas  sinsekvon  de  nemaltrafeblaj  eventoj.
Inter la 6-a kaj la 10-a de julio okazis la dua parto de NASK 2020. Inter la
11-a kaj la 18-a, la 76-a Internacia Junulara Kongreso (IJK). Inter la 18-a
kaj la 26-a okazos samtempe SES kaj SEP. Kaj inter la 25-a kaj la 31-a de
julio, la Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI (VEKI).

Plej ĝisdatan programon de la Festivalo trovu ĉe: 
eventaservo.org/e/mondafest2020. Ni deziras bonan festivalon al ĉiuj!

[gazkom uea  891]

UEA kaj UN – multflanka kunlaboro 
La oficejo de UEA en Novjorko troviĝas vid-al-vide de la ĉefa sidejo de
Unuiĝintaj Nacioj (UN), ĉe la adreso 777 United Nations Plaza. De multaj
jaroj, do, tiu cifero havas apartan signifon, kiel simbolo de la longadaŭra
kunlaboro inter la ĉefa monda asocio de esperantistoj kaj la ĉefa monda
organizo de la ŝtatoj.

Tial, en ĉi tiu 777-a Gazetara Komuniko de UEA, ni enfokusigas la nunajn
formojn de tiu kunlaboro, kiu daŭre iĝas pli proksima, pli intensa, kaj pli
vasta laŭ sia temaro.  La kampon vigle kaj  atente gvidas estrarano Sara
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Spanò, kun laŭbezona subteno de la prezidanto Mark Fettes, aliaj estra-
ranoj kaj la Ĝenerala Direktoro.

Jam de pli ol 60 jaroj, UEA kultivas kunlaborajn rilatojn kun pluraj bran-
ĉoj de UN. En Novjorko, temas pri la Departamento pri Publika Informado
(DPI: ekde 1 jan. 2019 nove nomata la Departamento de Tutmonda Komu-
nikado) kaj la Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK); en Parizo pri la
Organizo de UN pri Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko), kaj en Ĝene-
vo kaj Vieno pri diversaj organoj de UN rilate al paco, homaj rajtoj, kaj
indiĝenaj popoloj. Ĉiujare ni renomumas niajn oficialajn reprezentantojn
en tiuj urboj. En la nuna jaro temas pri:

 UN-Novjorko: Ĉefreprezentanto: Humphrey TONKIN. 
Reprezentantoj: Jonathan LIECHTY, Michael BRANDINI, Ulrich 
BECKER, Raúl J. GARCIA.

 UN-Ĝenevo: Ĉefreprezentanto: Stefano KELLER. Reprezentantoj: 
Alain FAVRE, Nicole MARGOT, Francesco REALE. 

 UN-Vieno: Ĉefreprezentanto: Hans-Michael MAITZEN. 
Reprezentantoj: Norina FLORINETH, Alfred 
HEILIGENBRUNNER. 

 Unesko-Parizo: Ĉefreprezentanto: Renée Triolle. Reprezentantoj: 
Barbara DESPINEY, François LO JACOMO.

Ekde marto 2018, UEA troviĝas en la estraro de la Konferenco de Ne-
registaraj Organizoj (NRO-oj) en Konsultaj Rilatoj kun UN. Tie ĝi kun-
laboras kun 17 aliaj internaciaj NRO-oj pri plej diversaj aspektoj de la la-
boro de UN. Interalie, UEA estis la ĉefa aŭtoro de la komuniko de la Kon-
ferenco okaze de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj
Rajtoj en decembro 2018. Dume la junulara sekcio de UEA, TEJO, kun-
laboras en la estraro de la Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj
Organizoj (IKRJO), kaj aktive kontribuas al diversaj UN-eventoj kiel la
Junulara Forumo de EKOSOK (8-9 aprilo). La kunlaboro inter la du aso-
cioj, UEA kaj TEJO, estas vere modela ĉi-terene.
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Ekzistas longa tradicio de konferencoj kaj simpozioj de UEA en Novjorko
pri temoj rilataj al UN. En la lastaj jaroj, temas pri simpozioj de la Stud-
Grupo pri Lingvoj kaj UN, okazantaj dum du tagoj en majo. En la simpo-
zioj  partoprenas  tre  diversaj  homoj  inkluzive  de  akademiaj  esploristoj,
oficistoj de UN, kaj internaciaj diplomatoj. Ĵus disiris la alvoko por kon-
tribuoj al la ĉi-jara simpozio (9-10 majo), pri la temo “UN 75-jara: Aŭskul-
ti, paroli kaj agadi en multlingva mondo”. La simpozioj celas atentigi pri la
graveco de lingvaj demandoj en la laboro de UN, kaj pri la pozitiva kontri-
buo de Esperanto kaj la Esperanto-movado al la solvado de tiuj demandoj.

La jaro 2020 alportas la 75-an datrevenon de UN. Tial por la 105-a UK en
Montrealo, la Estraro decidis pri la temo “UN 75-jara: Dialogo kaj inter-
kompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo.” Per frua difino de la temo, nomumo de
reĝisoro,  kaj  kontaktado  de  partneroj  kaj  kunlaborantoj,  UEA  celas
elmontri al internacia publiko la multflankan engaĝigon de la Esperanto-
movado kun la streboj al pli paca, justa kaj daŭripova mondo.

Esperantistoj, kiuj volas sekvi ĉi tiun agadon kaj eventuale partopreni en
ĝi, povas trovi aktualajn informojn ĉe la retejo de “Esperanto por UN,”
www.esperantoporun.org/,  inkluzive  de  sugestoj  pri  kunlaboro  kaj  aliaj
formoj de subteno. Donacoj por la agado ĉe UN kaj Unesko estas ĉiam
bonvenaj: rigardu ĉe la paĝo www.esperantoporun.org/subtenu-nin/ aŭ iru
rekte  al  la  donaca  paĝo  de  UEA,  uea.org/alighoj/donacoj,  kaj  elektu
“Unesko”  aŭ  “Novjorka  Oficejo”.  Eventuale,  honore  al  ĉi  tiu  777-a
Gazetara  Komuniko  kaj  la  adreso  de  nia  oficejo,  pripensu  donaci  7,77
EUR, 77,70 EUR aŭ eĉ 777,00 EUR por subteni tiun valoran aktivadon.
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Raportoj el Japanio

1. Mi mortis unu fojon

El artikolo de la ĵurnalo Akahata la 23an de junio 2020

Fine de la dua mondmilito, kiam la usonaj soldatoj surteriĝis al la insuloj
de Okinavo, okazis grupaj sinmortigoj inter familianoj kaj najbaroj, tru-
ditaj de la japana armeo, en diversaj lokoj en Okinavo. 

La 28-an de marto 1945 en la insulo Tokaŝiki 329 loĝantoj kaj la 2-an de
aprilo 1945 en la korala kaverno en la vilaĝo Jomitan en la ĉefa insulo
Okinavo 83 loĝantoj fariĝis viktimoj de trudita sinmortigo.

Tion kaŭzis la politiko de la japana armeo “La armeo kaj la loĝantoj kune
vivu kaj kune mortu”. La japana armeo edifis la loĝantojn per mensogo, ke
se  ili  estos  kaptitaj,  virinoj  estos  seksperfortitaj  kaj  viroj  estos  prem-
mortigitaj de tankoj, kaj ne permesis al ili kapitulaci. Ĝi traktis kapitulaci-
ontojn kiel usonajn spionojn. Al iuj loĝantoj estis donitaj mangrenadoj por
grupa sinmortigo.

Mi neniam forgesas

“Jam 70 jaroj pasis, sed mi estas obsedata de la okazin-
taĵo. Foje mi ne povas dormi tutan nokton”, rakontas s-
ino Kinĵoo Curuko (91-jara).

La familio de Kinĵoo rifuĝis al la monto Ooĵami, kiam
okazis usonaj aeratakoj la 23-an de marto, kaj poste,
kiam la usona armeo surteriĝis al la insulo Tokaŝiki la

27-an,  laŭ  la  ordono  de  la  polico  ili  moviĝis  al  la  distrikto  Kitajama,
paŝante dumnokte en pluvo sen manĝaĵoj. Ili ne havis kromajn vestaĵojn,
do ili sentis malvarmegon en malsekaj vestaĵoj. Survoje la patro petis al
japanaj soldatoj, ke liaj familianoj paŭzu en la armea rifuĝejo por mallonga
tempo, sed la soldatoj malvarme rifuzis tion. La patro kolere diris al si, “La
armeo gardas nur sin, sed ne la loĝantojn”.
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La 28-an de marto 1945 komenciĝis grupa sinmortigo.  Momenton post
kiam s-ino Ŝinĵoo, 15-jara, aŭdis kriegon “Longe vivu la imperiestro!”, ŝi
estis strangolita de malantaŭe kaj perdis la konscion. Ŝajnis, ke ŝia patro
faris tion.

La sekvan matenon ŝi reviviĝis, kaj vidis sinpendumintan patron kaj mor-
tintajn  patrinon  kaj  pli  maljunan  fratinon  apude.  Ĉirkaŭe  estis  multaj
kadavroj.  “Mi  forlasis  la  lokon,  ne  dirinte  adiaŭon  al  miaj  mortintaj
familianoj. Eĉ en sonĝo mi volas renkonti ilin”, ŝi diris. Ŝi neniam antaŭe
parolis  pri  tiu  sperto,  eĉ  al  siaj  familianoj,  ĉar  ŝi  ne volis  kulpigi  sian
patron.  Lastatempe  ŝi  sentas  proksimiĝon  de  milito,  tial,  por  ke  milito
neniam okazu denove, ŝi decidis paroli pri sia sperto.

En Okinavo la registaro konstruigas grandegan usonan militbazon en la
maro de Henoko kontraŭ la  volo de la  okinavanoj.  S-ino Kinĵoo diras,
“Sajnas al mi,  ke la registaro pretigas sin por komenci militon. La ĉef-
ministro diras, ke li ne volas militon, sed se tio estus vero, kial li kon-
struigus la militbazon? En la bela maro ne estas necesa malbela militbazo.
Vivo estas la plej valora. Mi volas, ke paco regu en la mondo eterne”.

2. Mi perdis mian fratinon

Artikolo el la ĵurnalo Mainiĉi la 25an de junio 2020

“Panjo, rapide! Strangolu min unua!”

El  la  memoro  de  s-ro  Nakamura  Takeĵiroo,  90-jara,
loĝanta en la insulo Keruma, neniam malaperas krio de
sia pli maljuna fratino antaŭ 75 jaroj.

(Surfote s-ro Nakamura vidas foton de sia fratino kaj
ripetas memkritikon.)

La 26an de marto 1945 la usona armeo surteriĝis al la
insulo. Li, liaj patrino kaj fratino fuĝadis en la montojn,
kaj  en  malgranda  kaverno  ili  ĉirkaŭligis  unu  ŝnuron

ĉirkaŭ la koloj reciproke. “Mi ne memoras, ĉu ni tiris ĝin aŭ ne”. Nur lia
fratino inter li kaj patrino mortis.
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En aŭtuno 1944 la milito proksimiĝis al la insulo. Venis sekreta trupo de la
japana armeo. Ĝia celo estis mara kamikaza atako al usonaj militŝipoj per
unuhomaj boatoj ŝarĝitaj per bomboj.

Alveno de tiu trupo ŝanĝis la vivon de la vilaĝanoj. Ili ne rajtis viziti aliajn
insulojn, ĉar ĝi timis ellikiĝon de la sekretoj. Viroj estis mobilizitaj por fosi
kavojn  por  kaŝi  la  kamikazajn  boatojn  kaj  virinoj  estis  laborigitaj  por
kuirado kaj terkulturado. La 14-jara knabo Nakamura devis kolekti herbojn
por kovri la tegmentojn de la kavoj posttagmeze post lernado en antaŭ-
tagmezo. La armeo propagandis, ke se la vilaĝanoj estos kaptitaj de Usono,
viroj  estos  distranĉitaj  en  pecetojn  kaj  virinoj  estos  seksperfortitaj  kaj
mortigitaj.  Nakamura,  tamen,  neniam autaŭsupozis,  ke  la  usona  armeo
surteriĝos al la insulo. 

Sed Usono komencis aerataki la insulon la 23-an de marto, kaj la 25-an
aperis multaj batalŝipoj en la ĉirkaŭaj maroj kaj bombardis la vilaĝojn kaj
la montojn. La 26-an usonaj soldatoj surteriĝis. La vilaĝanoj fuĝis en la
montojn, kaj mortis 53 homoj en la grupaj sinmortigoj.

Nakamura kaj lia patrino malligis la ŝnuron kaj eliris el la kaverno laŭ la
alvoko de usonaj soldatoj kaj interpretisto. Ili estis pretaj esti mortigitaj,
sed  nenio  okazis  krom  donaco  de  dolĉaĵoj  kaj  cigaredoj.  Kiam  ili
subeniris, tie estis multaj vilaĝanoj, ne mortigitaj, sed gardataj.

Sinmortigoj per mangrenadoj

En la insulo Zamami s-ino Tanaka Mie, nun 89-jara kaj tiutempe 14-jara,
fuĝis al korala kaverno en la norda marbordo de la insulo kun siaj avino,
patrino,  pli  junaj fratino kaj  frato,  kiam komenciĝis aeratakoj.  Jam tien
kolektiĝis multaj vilaĝanoj. La 26-an la usona armeo komencis surteriĝi al
la centra distrikto, kaj venis informo al la kaverno, ke tie okazis grupaj sin-
mortigoj.

“Tiuj, kiuj volas morti kune kun mi, venu malantaŭ min”, instruisto vokis
al la gelernantoj kaj ili kolektiĝis ĉirkaŭ li, sed la mangrenado ne eksplo-
dis. “Instruistoj akrigas tranĉilojn”, iu diris, kaj aŭdinte tion, multaj disiĝis,
kaj ankaŭ s-ino Tanaka kaj ŝiaj familianoj eliris el la kaverno. “Komence
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mi nenion sentis, sed subite la teruro atakis nin”, ŝi diris. Ili estis kaptitaj
meze de aprilo. Oni diras, ke en la insulo 177 homoj inkluzive de infanoj
mortis en la eksplodoj de mangrenadoj en 8 kavernoj.

Garnizonado de la armeo kaŭzis la tragedion

 S-ino Mijagi Harue 70-jara, historiistino pri virinoj, kiu kolektas atestaĵojn
pri la Okinava Batalo, diras, ke la tragedion okazigis ekzisto de la japana
armeo en la insulo. “En la insulo garnizonis soldatoj, kiuj decidis morti por
la ŝtato, kaj pro tio en la koro de la vilaĝanoj ekestis sento, ke ili ne devas
ĝeni  la  trupon.  La  trupo  edifis  ilin  per  teruro  de  kaptiteco,  sekve  la
vilaĝanoj, fermitaj en la insulo, estis truditaj al sinmortigo.”

En la insularo Kerama, kien unue la usona armeo surteriĝis, 330 homoj 
mortis en la grupaj sinmortigoj, kaj sekve okazis en aliaj insuloj la grupaj 
sinmortigoj. Entute pli ol 1000 homoj mortis tiamaniere.

“Tiun tempon mi ne povis diri al mia fratino ‘Ne hastu’, ĉar mi estis nur
14-jara.”  S-ro  Nakamura  en  la  insulo  Kerama  tion  ripetis,  kvazaŭ  li
persvadus sin.

Antaŭ 75 jaroj Okinavo estis batalejo inter la japana kaj usona armeo dum
3 monatoj. La nombro de la viktimoj estis 94 000. Multaj loĝantoj fuĝis
sub la pluvegoj da kugloj kaj mortis.

3. Poemo por paco

  En la ceremonio de la fino de la Okinava Batalo ĉiun 
jaron unu poemo elektita el miloj da kandidataj poemoj 
estas prezentita. En tiu ĉi jaro poemo de f-ino Takara 
Akane, lernantino en la tria lernojaro de la supera 
mezlernejo de Ŝuri, estis deklamita de ŝi.

 En Okinavo estas multaj koralaj kavernoj, en kiuj multaj
loĝantoj kaj ankaŭ soldatoj kaŝis sin. Kiam proksimiĝis usonaj soldatoj, 
patrinoj devis sufoki siajn kriontan bebon sub ordono de japanaj soldatoj. 
Usonaj soldatoj bruligis la kavernojn per flamĵetiloj, kiam japanaj soldatoj 
kontraŭbatalis. Estis “hospitalo” en la kaverno, sed la malsanuloj kaj 
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Pro tio, ke la bebo kriis, la soldatoj 
trovis kaj savis ŝin. Se ŝi estus kun 
japanaj soldatoj, ŝi havus tute alian 
sorton. Aprilo 1945.

vunditoj nur kuŝis tie en mallumo sen medikamento, sen manĝaĵoj kaj sen 
zorgo. Kaj kiam la trupo moviĝis, tiuj vunditoj estis postlasitaj aŭ paf-
mortigitaj.

Antaŭ 20 jaroj ankaŭ mi vizitis unu
el tiuj kavoj. Ĝi estis tre granda. Eble
ĝi  povis  enhavi  100,  200  homojn.
Same kiel en la sekva poemo, la gvi-
danto  diris  al  ni,  “Malŝaltu  la
poŝlampojn!”,  kaj  tie  ekestis  terura
mallumo.  Mi  povis  nenion  vidi.  La
gvidanto  fosis  la  grundon,  kaj  tie
aperis  ostetoj  de  mortintaj  soldatoj.
Ankoraŭ  nun  restas  iliaj  ostoj  kaj
havaĵoj,  kaj  volontuloj  elfosas  ilin
kaj  provas  redoni  tiujn  al  la
familianoj de la mortintoj.

Tiun tempon gelernantoj  estis  mobilizitaj.  Lernantinoj  laboris  kiel  fleg-
istinoj  kaj  lernantoj  helpis  la  soldatojn.  Tiamaniere  multaj  gelernantoj
pereis.  Okinavaj koralaj  kavernoj estas plenaj de tragedio. F-ino Takara
versis poemon, temantan pri sia ekskurso al tiu kavo.

Vi en tiu tempo

“Malŝaltu viajn poŝlampojn!”

Unu post alia la lumo malaperis.

En la perfekta mallumo estis tro mallume, 

kvankam estis ankoraŭ tagmeze.

Sentante humidan aeron,

Mi bildigis al mi tiun tempon.
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Kiam vi estis bebo kaj ankoraŭ ne kapablis paŝi,

Via pli maljuna frato lernis, kiel mortigi homojn,

Via pli maljuna fratino mobilizite ne povis viziti lernejon.

Kiam vi kapablis kuri,

La herbejo, sur kiu vi povus kuri, estis ruĝega,

Kaj nenie estis viaj amikoj.

Kiam via adoleskanteco estis rabita,

Vi jam estis kvazaŭ ĉifono,

Sen familianoj, sen manĝaĵoj.

En la kaverno tute malluma,

La lumo, kiun vi vidis, malaperis kiel iluzio.

“Nu, ŝaltu viajn poŝlampojn!”

Unu post alia la lumo aperis.

La loko, kiun la lampoj lumigis, jam ne estis malluma,

Sed ankoraŭ tro malluma.

Sentante ŝviteton,

Mi bildigis al mi tiun tempon.

Ĉar vi ne kriis tiun tempon,

Oni ne trudis, ke via patrino mortigu vin,

Vi pluvivis.

Kiam vi donis blankan flagon al tiu knabino,

Ŝi tenis ĝin rekte,

Kaj ŝi estis savita.
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Dankon.

Ĉar vi savis tiun homon,

Mi estas ĉi tie.

Ĉar vi vidadis antaŭen,

Tiu ĉi insulo estas ĉi tie.

Ĉar vi rakontis kun kuraĝo,

Mi sciis,

Malbenon de militoj neniam forgeseblan,

Valoron de paco neniam perdendan.

Dankon.

“Atentu vian kapon!”

Min kovris la lumo ekstera.

La lumon de espero, kiun vi rigardadis en la mallumo,

Mi neniam estingas, neniam lasas estingiĝi.

Sentante la tagmezan helan lumon en la pluvsezono,

Mi kreas la pacan mondon.

Rektan rigardon, 

per kiu vi rigardis min tiun tempon,

Vian vizaĝon direktantan sin al estonteco,

Mi neniam forgesos

Kiel via kunlaboranto por paco.

Hori Jasuo
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Meze de junio la kurso por komencantoj finiĝis, kaj ni 
tial kafumis en kafejo. La pliparto de la lernantoj 
daŭrigos la lernadon post la somero en kurso por 
daŭrigantoj gvidota de Gosia Nitkowska. Nova kurso 
por komencantoj kaj kurso por daŭrigantoj komencos 
la 7-a de septembro.

Se vi interesiĝas partopreni la kursojn ne hezitu 
kontakti Peter Wraae. peter@wraae.dk.

De maldekstre: Lisbeth Worsøe, Gosia Nitkowska, 
Peter Wraae, Hans Christian Frank kaj Mark Sødersted. 
Mankis Pia  Wettergren.
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