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Konsekvencoj de la viruso

Ni travivis ĝis nun la jaron 2020 kiel unu el la plej dife-
rencaj jaroj de nia vivo, koncerne ne nur nian kutiman
ĉiutagan  vivon,  sed  ankaŭ  kaj  precipe  nian  socian
vivon.

En la historio de niaj Universalaj kongresoj dum pli ol
100 jaroj, ĝis nun nur la du monmdmilitoj prokrastis la

organizadon de la UK-j, sed tute nova danĝero ĉi-jare devigis UEA nuligi
la UK en Montrealo. Feliĉe, en ĉi tiu reta epoko, UEA tamen rapide ŝanĝis
la  metodon  kaj  povis  oferti  retan  kongreson,  kiu  estis  ege  sukcesa  kaj
spronis la organizantojn ankaŭ estontece oferti retan aliron al UK.

Pro la ĝisnuna malkresko de la pandemio, oni komencis plani organizadon
de la Zamenhofa festo en Kopenhago, sed subite evidentiĝis ke la viruso
denove endanĝerigas nian vivon, kaj ni devas denove prokrasti kunvenojn
kaj plani retan aranĝon, kiun ĉiuj niaj membroj povos spekti.

Pripensante kion alian ni povas oferti, alvenis ideo pri pruntedono de libroj
de nia biblioteko, kaj se iu el niaj membroj deziras tion, bonvolu kontakti
min persone [adreso sur la antaŭa paĝo, red.].

Pri aĉetado de libroj oni povas kontakti nian libroservon. Ĉiuj adresoj tro-
viĝas en nia hejmpaĝo: www.esperanto.dk.

Fine  mi  deziras  elkore  al  ĉiuj  niaj  membroj  espereble  agrablajn
festotagojn, kaj Feliĉan Novan Jaron 2021!

Peter Wraae
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La 17 celoj por daŭripova evoluigo
Gvidilo al la 17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj  sur
113  paĝoj  prezentas  ĉiun  el  tiuj  celoj  en  aparta  ĉapitro  de  aparta
aŭtoro, ĉion originale en Esperanto. Ĝi estas havebla en la libroservo
de UEA kaj senpage elŝutebla ĉe  www.esperantoporun.org (sub Doku-
mentoj).  La libron redaktis Humphrey Tonkin kaj Rakoen Maertens,
kiuj skribis po unu enkondukon. Jen tiu de Maertens:

Kiel esperantistoj, ni havas unikan vidon al la mondo.
Tra niaj vastaj interkulturaj spertoj per nia lingvo neŭ-
trala  kaj  nia  senlima reto de diversnaciaj  homoj,  ni
konscias pri  la  interligiteco de kulturoj  kaj  politikaj
decidoj. Ni komprenas kiel kio okazas en specifa par-
to de la mondo povas influi  aliajn partojn. Ni scias
kiom utilas kunlabori,  interkompreniĝi,  kaj  streĉi  n-
iajn mensojn por kompreni la mondon en ĝia tuto, konstatante ke la planedo,
la homaro, kaj la diversaj problemoj ne estas sendependaj. Ni kaj nia mova-
do aparte reprezentas tian pli grandan kaj integrigan vizion.

La kadro de la Celoj por Daŭripova Evoluigo (CDE-oj) de la Unuiĝintaj
Nacioj (UN) ankaŭ reprezentas tian vizion en eĉ pli vasta skalo. Kiel lingva
politiko de unu lando povas influi aliajn, tiel ankaŭ ŝanĝoj en subakva vivo
povas influi la sanon de esperantistoj surteraj. La Celoj daŭrigas la laboron
komencitan dum la mandato de antaŭa Ĝenerala  Sekretario de UN, Kofi
Annan (1997-2006), kiu specife emfazis la gravecon vidi la  tutan mondon
kaj la interligitecon de ĝiaj diversaj domajnoj. Same kiel niaj idealoj kiel
esperantistoj, UN volas unuavice altigi la interkompreniĝon kaj kunlaboron
al pli bona mondo. Kiel vi vidas, estas nature ke niaj celoj kaj tiuj de UN si-
milas. Ne nur tio: ĝi evidentigas fruktodonan grundon por kunlaboro, kaj la
CDE-oj formas propedeŭtikan kadron.

Antaŭ la CDE-oj UN havis la Jarmilajn Evoluigajn Celojn (JEC), ok celojn
atingendajn inter 2000 kaj 2015. Ili markis la unuan fojon kiam UN havis
tegmentan evoluigan celaron al kiu povis rekte kontribui ŝtatoj, entreprenoj,
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kaj civila socio (movadoj, neregistaraj organizoj). La JEC-oj, kun diversaj
sukcesoj,  montris  la  forton kaj  praktikan utilon de  klaraj  kaj  mezureblaj
celoj. Surbaze de tiu sperto, pli ambicia tagordo estis kreita: Agendo 2030,
kiu enkondukis la CDE-ojn. La sukcesa kreado kaj specife la akcepto de la
nova kaj ambicia celaro estas tre granda diplomatia atingo kiu montras la
fortecon de efika multflankismo: ĉiuj 193 membroŝtatoj de UN aprobis ĝin
(kompare: la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj estis aprobita nur de
48 el la tiamaj 58 membroŝtatoj).

Kiel vi povas legi en tiu ĉi gvidilo, la ambicia plano enhavas dek sep celojn.
Sed ne nur tion: malantaŭ ili kaŝiĝas 169 subceloj kaj 232 indikiloj. Okazas
jara revizio kaj analizo pri la progreso al plenumo de la CDE-oj, kun pinte
en julio la Altnivela Politika Forumo pri Daŭripova Evoluigo, en Novjorko.
Tie, pluraj landoj prezentas sian progreson al la kompletigo de la Celoj (la
tiel nomataj Volontulaj Naciaj Revizioj), kaj surbaze de tio aliaj landoj kaj
UN plibonigas siajn proprajn strategiojn. Ĉiu membroŝtato de UN havas ko-
mitaton kiu pritraktas la progreson, kaj neregistaraj organizoj aktivas kaj por
realigi projektojn kaj por faciligi la kunlaboron. Multaj neregistaraj orga-
nizoj ne havis rektan ligon kun la CDE-oj en la komenco, sed poste tamen
kontribuas kaj kadrigas sian propran laboron laŭ la CDE-oj.

Ni kiel Esperanto-movado ne rajtas manki en tiu laboro. Ĉu UEA aŭ TEJO,
ĉu landa sekcio aŭ faka asocio, ĉu unuopulo aŭ grupo, ni ĉiuj povas kontri-
bui al la monda laboro por plenumo de la CDE-oj. Farante tion, ni mal-
fermas la  pordojn  al  aliaj  kunlaborebloj,  kun organizoj  lokaj,  naciaj,  kaj
internaciaj, kiuj volas kontribui al unu aŭ pluraj el la specifaj celoj. Ni povas
kontribui, gvidi eĉ, ĉefe per nia specialismo: niaj spertoj pri interkompreno,
kunlaboro, lingva diplomatio, kaj tutmonda vizio. Tiuj estas gravaj lertoj,
specife en mondo kiu suferos de dispolusigo. Kiel unuopulo vi eble pensas
pri UN kiel fora organizaĵo kiu iel en turo pripensas mondajn strategiojn. La
vero, tamen, estas pli interesa. UN estas aktiva kaj influas aktivecojn je ĉiu
nivelo: en la turo en Novjorko, sed ankaŭ ĉe la popolo loka. La ideo mal-
antaŭ la CDE-oj estas, ke ili atingu la plej surteran lokan nivelon same kiel
la plej altan internacian nivelon. Ke en via vilaĝo aŭ urbo, la ŝanĝoj kaj
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plibonigoj videblu, sed ankaŭ dum niaj internaciaj kongresoj kaj en inter-
landaj rilatoj.

Same grava, do, estas la internacia kunlaboro kaj la loka kunlaboro. Legante
tiun ĉi gvidilon, rigardu ĉirkaŭ vi. Ĉu jam ekzistas kelkaj CDE-rilataj pro-
jektoj en via najbaraĵo, eble de la urba registaro, de loka organizo pri UN, aŭ
de UN-agentejo? Se jes, ĉu vi jam estas membro de unu aŭ pliaj, kaj ĉu vi
jam konscias al kiuj Celoj vi kontribuas? Kaj se mankas projektoj, ĉu ne
estas  almenaŭ unu el  la  17 Celoj,  pri  kiu  vi  povus  pasie  agadi  loke aŭ
internacie? Kiel esperantisto eble vi ŝatas kunveni en via Esperanto-klubo
aŭ socio. Kelkfoje oni serĉas manierojn por rekruti kaj engaĝi novajn mem-
brojn en lokaj kluboj.  Ĉu eble via klubo povas kunlabori kun aliaj lokaj
organizoj al la realigado de la Celoj, aŭ starigi propran CDE-projekton kaj
tiel montri la utilecon de Esperanto, nerekte rekrutante novajn interesitojn?

Estas grave ke ni, kiel esperantistoj, ne kaŝu nin en niaj cirkloj, sed ankaŭ ne
nur iru eksteren portante verdan flagon. Ni devas montri ke ni, kiel idea-
lisma sed serioza komunumo, zorgas pri la mondo, kaj ke nia unika kono pri
kulturoj,  lingvoj,  kaj  interkompreniĝo  povas  helpi  al  la  bonfarto  de  la
mondo, rekte kaj nerekte. La Celoj povas inspiri novajn projektojn lokajn
kaj internaciajn, kaj kunigi esperantistojn kaj ne-esperantistojn.

En Britio mi kunlaboras por starigi novan tutlandan junularan platformon
pri la Unuiĝintaj Nacioj, kaj nun ni kunlaboras kun la ĝenerala Asocio pri
UN de la lando pri konkreta agado por la Celoj. Samtempe, en mia urbo
Kembriĝo, mi okupiĝas pri projektoj kiuj temas pri loka biodiverseco. En
ambaŭ projektoj, mi, kiel esperantisto, agas por kunigi diversajn personojn,
organizojn, kaj grupojn kiuj unuavide estas rivaloj kaj politike dividitaj, sed
kadre de la Celoj povas tamen kunlabori pri konkretaj celoj. Dume, kiam mi
bezonas helpon aŭ pliajn informojn pri specifaj subtemoj, mi kontaktas spe-
calistajn esperantistojn kiuj spertas pri la fako, utiligante nian reton. Kiel mi
emfazis en ĉefparolado ĉe Unuiĝintaj Nacioj en 2019, ne gravas kiun aĝon,
nacion, ideologion, etnon, genron, aŭ koloron vi havas: la Celoj restas same
gravaj, kaj niaj mondo kaj planedo, kiel vivantaj organismoj, bezonas nian
subtenon.
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Nun la pilko estas ĉe vi. La Celoj funkcias kiel praktika kaj rekte uzebla ilo
por riĉigi viajn projektojn Esperantajn kaj ne-Esperantajn. Se vi serĉas no-
van projekton, vi povas preni tiun ĉi gvidlibron pri la Celoj, re-legi ĝin, kaj
selekti unu el ili por starigi novan projekton. Kiam vi instruas Esperanton, vi
povas fari tion ankaŭ utiligante la gvidilon. Kiam vi organizas kongreson, vi
povas uzi la kadron de la Celoj por ligi ĉiun sesion al almenaŭ unu el la
Celoj,  por  poste  montri  kiel  via  tuta  kongreso  kontribuis  al  la  diversaj
kolonoj de la Celoj.

En la venontaj ĉapitroj vi legos enkondukajn eseojn pri ĉiu el la 17 celoj,
verkitajn de elstaraj esperantistoj.  Renato Corsetti parolos pri  neniu mal-
riĉo  (#1),  Heidi Goes pri  nula malsato (#2),  Christoph Klawe pri  bona
sano kaj bonfarto (#3), Mark Fettes pri bonkvalita edukado (#4), Manuela
Ronco pri seksa egaleco (#5), Allan Argolo pri pura akvo kaj higieno (#6),
Alvaro Motta pri pagebla kaj pura energio (#7), Giorgio Novello pri bona
laboro kaj ekonomia kresko  (#8),  Tamás Slezák pri  industrio, inventemo,
infrastrukturo (#9),  Rafaela Urueña pri  redukti  malegalecon (#10),  Eric
Hamelin kaj  Guillaume  Armide pri  daŭripovaj  urboj  kaj  komunumoj
(#11), Manfred Westermayer pri respondecaj konsumo kaj produkto (#12),
Orlando Raola pri  klimata agado (#13),  Francesco Maurelli pri  subakva
vivo (#14),  Said Pontes  de  Albuquerque pri  surtera vivo (#15),  Ulrich
Brandenburg pri paco, justeco, kaj fortaj institucioj (#16), kaj Humphrey
Tonkin pri  partnerecoj  por la  celoj  (#17).  Tiu  ĉi  gvidilo montras  la  di-
versajn fakajn sciojn de nia komunumo kaj la fakton, ke esperantistoj jam
kontribuas al la Celaro per siaj propraj konoj.

Ĉi jare ni festas la 75-jariĝon de UN. Granda parto de tiu festa jaro temas pri
la estonteco de UN. Ni devas same pripensi, kiel nia agado rilate al UN kaj
Unesko povas pliboniĝi, ekzemple per engaĝo de pli da diversaj esperan-
tistoj  kaj  ne-esperantistoj  en  CDE-rilataj  projektoj,  malfermante  la  Espe-
ranto-movadon kaj ties agadon pri la Celoj al la ekstera mondo. Ni montru
ke ni esperantistoj zorgas pri la mondo, kaj pri nia komuna estonteco. La
Celaro donas al vi la povon por fari ĝuste tion.
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Monda Festivalo rompis antaŭtimojn
Senigite de la Universala Kongreso de Esperanto, sia tradicia kunvenejo,
parolantoj de Esperanto komence atendis, ke 2020, la jaro de la pandemio,
estos malfacila jaro por la Internacia Lingvo Esperanto. Sed nenio povus
montriĝi pli malvera. La Universala Kongreso kutime allogas inter 1000
kaj 2000 esperantistojn el kvardeko da landoj – kiel oni atendis kiam oni
ankoraŭ antaŭvidis kongresi en Montrealo. Sed kiam oni nuligis la Kon-
greson, ĝia anstataŭaĵo, Monda Festivalo de Esperanto longa tri monatojn,
altiris  milojn  da  partoprenantoj  el  cento  da  landoj  por  vera  festeno  de
aranĝoj: prelegoj, diskutaj grupoj, muzikaj prezentoj, virtualaj ekspozicioj,
kursoj, kaj abundaj aliaj aktivecoj grandaj kaj malgrandaj.

Ĉio kune, la Festivalaj aranĝoj liveris pli ol 500 horojn da programoj.

Oni antaŭvidis, ke la Montreala kongreso havu kiel temon “UN 75-jara:
Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”. Kiam tiu temo fariĝis
la ĉeftemo de la Festivalo, oni povis vastigi ĝian pritrakton, tiel ke abundaj
diskutgrupoj kaj prezentaĵoj suplementu la prelegojn kaj podiajn diskutojn
komence antaŭviditajn. Oni ankaŭ dediĉis tempon por rekoni la 75-an dat-
revenon de la faligo de atombomboj sur Hiroŝimon kaj Nagasaki (kun spe-
ciala mesaĝo al  Unuiĝintaj  Nacioj),  kaj  por festi  la  Tagon de Indiĝenaj
Popoloj.

Kaj ne tute malaperis la Universala Kongreso: Virtuala Kongreso okazis
kiel parto de la Festivalo dum unu semajno komence de aŭgusto. Pli ol
2000 homoj el 97 landoj pagis la aliĝkotizon kaj partoprenis.

Aldone al la aktivecoj de la Festivalo mem, inkluzive la Virtualan Kongre-
son, ankaŭ aliaj organizoj prezentis unusemajnajn eventojn sub aŭspicio de
la Festivalo, inter ili la esperantista junulara organizo TEJO kaj ties brazila
branĉo, landaj kongresoj de la Esperanto-asocioj de Italio kaj Usono, kaj la
jarkongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Kro-
me, 42 tuttagaj aŭ dutagaj aranĝoj okazis, inkluzive de specialaj “tagoj” –
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Afrika Tago, Amerika Tago, Azia Tago, Eŭropa Tago, kaj Mezorienta kaj
Nordafrika Tago, aranĝitaj je horoj taŭgaj por la koncernaj horzonoj.

Vicprezidanto de Universala Esperanto-Asocio Fernando Maia, Jr.  (Bra-
zilo) kunordigis la programon, kaj la Esperanto-parolanta entrepreno E@I,
el Slovakio, prizorgis la teknikajn aranĝojn. Financan subtenon provizis la
nordamerika fondaĵo Esperanto Studies Foundation (ESF).

[Informilo de la oficejo de Universala Esperanto-Asocio por rilatoj kun Unuiĝintaj
Nacioj, Numero 48]

Kastela masko

La franca Esperanto-kastelo produktigis sian propran maskon el ŝtofo, 
lavebla, laŭnorma.

Por koresponde mendi ĝin kontraŭ 9 eŭroj, skribu al 
kastelo@gresillon.org.

La surskribo instigos homojn demandi vin pri la signifo, do informi pri 
Esperanto.

Bert Ŝuman
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Rekorda interlingvistika simpozio
La 5-a Interlingvistika Simpozio – organizata ĉiun 3-an jaron de la Inter-
lingvistikaj Studoj de Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano
(Pollando)  –  sukcese  okazis  inter  17-18.09.2020   virtuale,  kun  la  ĉefa
temo: “Rolo de lingvoj en interkultura komunikado”. La celo estis kun-
venigi  esploristojn  –  esperantistojn  kaj  ne-esperantistojn  –  por  prezenti
siajn alirojn al interkultura komunikado, analizi la eblecojn kaj problemojn
en  la  tereno  de  lingvistiko,  lingvopolitiko  kaj  kulturo  kaj  komenci
dialogon.

Post la bonvenigo fare de la gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj, prof.
Ilona Koutny kaj malfermo fare de vicrektorino de AMU, prof. Katarzyna
Dziubalska–Kołaczyk, okazis preskaŭ 60 prelegoj en 3 sekcioj ambaŭtage
kaj  du  blokoj  da  ĉefprelegoj,  krome  3  diskutrondoj.  Estis  grava  defio
organizi  tian  aranĝon  en  virtuala  formo,  kunigi  kolegojn  el  Eŭropo,
Ameriko kaj Azio en la sama tempo kaj kunmeti prelegojn en 3 lingvoj:
Esperanto, angla kaj pola laŭ subtemoj. La simpozio estis vere internacia
dank’al  la  prelegantoj  kaj  diskutgvidantoj  el  23  landoj  (70%  ekster
Pollando; lingvo de la prelegoj: 31 esperante, 22 angle, 4 pole).

La programo estis riĉa kaj la diskutoj viglaj. La ĉefaj sekcioj (en pluraj
blokoj) estis interkultura komunikado, lingvopolitiko kaj interkultura in-
struado. Ankaŭ la diskutrondoj traktis tiujn ĉi temojn ĵaŭde vespere (gvi-
dataj  de  Ilona  Koutny,  Federico  Gobbo  kaj  Duncan  Charters)  donante
eblecon por dialogo inter esperantistaj kaj aliaj kolegoj.

Esperantologio (unuavice esperanta lingvistiko), aperis en pluraj blokoj en
elstara reprezento de la esperantistaj fakuloj (interalie Vera Barandovská-
Frank,  Renato  Corsetti,  Nicolau  Dols  Salas,  Sabine  Fiedler,  Federico
Gobbo,  Przemysław Grzybowski,  Goro Kimura,  Katalin  Kováts,  Sergej
Kuznecov,  François  Lo  Jacomo,  Vincente  Manzano  Arrondo,  Timothy
Reagan,  Klaus  Schubert,  Ida  Stria,  Humphrey  Tonkin,  Bengt-Arne
Wickström).  Ni  mencias  ankaŭ la  specialan  blokon  kaj  ĉefprelegon pri
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gestolingvoj (kun la partopreno de surda esploristino). La publiko povis
demandadi tuj post la prelegoj kaj en la diskutejoj post la sesioj.

Dank’ al la virtuala formo pli ol 300 aliĝintoj el la tuta mondo (el 51 landoj
de 5 mondopartoj de Eŭropo ĝis Oceanio) povis sekvi la programon. La
aliĝintoj  povos rerigardi la  prelegojn dum unu monato en la platformo,
poste  nur  kelkaj  elektitaj  prelegoj  aperos  publike  en  speciala  Youtube-
kanalo. Estas planate aperigi monografion el elektitaj kaj prilaboritaj pre-
legoj post la simpozio.

Dum la fermo, post la dankvortoj de la gvidantino de la Interlingvistikaj 
Studoj, okazis raportoj pri la ĉefaj temoj. La tuto fermiĝis per mallonga 
muzika adiaŭo prezentita de la loka kantistino, Suzana Kornicka, kiu 
kutime vigligas la bankedojn dum la interlingvistikaj sesioj kaj simpozioj.
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Ni dankas la kunlaboron al Katalin Kovats, gvidanto de la edukista portalo
Edukado.net, la bonegan teknikan realigon al la teamo de E@I – Sonja,
Dorota, Matthieu sub la gvido de Petro Balaž – kun kiuj ni estis en kon-
stanta rilato dum la lastaj  semajnoj.  Same ni dankas al  la  fondaĵo ESF
(Esperantic Studies Foundation) kiu helpis la financan flankon de la tek-
nika aranĝo.

Raporto de la organizantoj: Ilona Koutny, Ida Stria, Michael Farri

Norvega Esperantista  Ligo aranĝos ret-seminarion  sabate  la  21-an de
novembro de  la  15-a  ĝis  la  17-a  horo per  “Zoom”.  Nia  gasto  estos
Stefan MacGill, bone konata esperantisto, verkisto, redaktoro, antaŭa vic-
prezidanto de UEA, eksprezidanto de ILEI, kiu nuntempe ĉefe okupiĝas
pri organizado de seminarioj de AMO (Aktivula Maturigo). La titolo de
lia prelego estos:  “Rejunigo de la skandinava komunumo”. Ni ankaŭ
povos diskuti pri tio kiel ni daŭrigu kaj plifortigu nian kunlaboron inter la
skandinaviaj organizoj.

Ni invitas ankaŭ la membrojn de SEF kaj DEA al la seminario! Vi 
povas aliĝi sendante retmesaĝon al nia oficejo 
(oficejo@esperanto.no), prefere antaŭ la 15-a de novembro. Poste ni 
sendos al vi pli da informoj.

Bonvenon al la seminario de NEL!

Mario Machlik

Cetere menciindas ke “Tutmondaj Voĉoj” (la Esperanta versio de la inter-
reta  portalo  Global  Voices)  plivigliĝis  lastatempe.  Artikolo  pri  tio  en
Libera Folio:

www.liberafolio.org/2020/10/30/tutmondaj-vocoj-en-esperanto-igis-pli-
tutmondaj/ 
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Nova Estraro de TEJO aktivas
La  junulara  sekcio  de  UEA havas  novan  estraron,  kiu  oficas  ekde  la
komenco de septembro, post unu-monata transira periodo, en kiu la nova
kaj la antaŭa estraroj kunlaboris por la pluiro de la unuopaj laborterenoj.
Necesas emfazi,  ke  la  laboro kaj  projektoj  de TEJO gravas ne nur  por
junuloj, ne nur por iliaj membroj, sed por la tuta Esperanta komunumo.
TEJO publikigis laŭdinde detalan skemon de la respondecoj de la unuopaj
estraranoj. Jen la listo kun la loĝlandaj indikoj (per ISO-kodoj) kaj la ĉefaj
respondecoj:

• Prezidanto: Charlotte Scherping Larsson, Germanio, kunordigo, 
eksteraj rilatoj

• Vicprezidanto: Carlos Pesquera Alonso, Hispanio, Kongresoj, 
Interkontinentaj projektoj.

• Vicprezidanto: Tomáš Stano, Slovakio, Aktivula Trejnado, Eŭropaj 
Projektoj

• Ĝenerala Sekretario: Konstanze Schönfeld (Tuŝka), Germanio, 
eksteraj rilatoj.

• Kasisto: Mung Bui, Vjetnamio,  (Feliĉa), financoj.

• Estrarano: Karina Oliveira, Suda Koreio, Edukado, Scienco kaj 
Kulturo

• Estrarano: Klára Ertl, Luksemburgio, Talento, rilatoj kun UEA.

• Estrarano: Rogier Huurman (Roĉjo), Nederlando, Merkatiko kaj 
informado

• Estrarano: Robert Nielsen, Irlando, landa kaj faka agado

TEJO aktive kunlaboras pri AMO 69, okazanta fine de novembro  kun la 
temo “Varbado de junuloj en Eŭropo”. Ni ege diskutas pri la preciza 
kontribuo.

[EKO 48]
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Esperanto en nacilingvaj literaturoj
Lu Wunsch-Rolshoven:  Okazas vasta kaj tre sukcesa varbokampanjo pri
nova libro de konata aŭstra aŭtoro. Jam aperis dekoj da intervjuoj, mencioj
kaj recenzoj en nur malmultaj tagoj. Gravaj gazetoj kaj radiostacioj. Im-
presa fakto estas ke la libron Suhrkamp jam ekde la komenco de aprilo re-
klamas sur siaj paĝoj – kaj ial la informfluo atingas la Esperanto-mondon
ŝajne nur kiam gazetoj kaj radio publikigas ion, antaŭ kelkaj tagoj ...

Jen la traduko de la eldoneja varbmesaĝo:

Pura signifo, pura poezio – ŝajnas, ke tiu ideo aktivigis kaj instigis
homojn en ĉiuj jarcentoj. Ĝi estas la moviga forto por la invento de
lingvoj  kiel  Esperanto,  Volapük  aŭ  Blissymbolics.  La  anekdotojn
malantaŭ tiuj planlingvoj esploras Clemens J. Setz en “Die Bienen
und das  Unsichtbare”  [La abeloj  kaj  la  nevideblaĵo],  laŭ  la  moto
“Rakontu la plej bonan historion al vi konatan, tiel vere kiel eblas.”

Tiu historio temas inter alie pri Charles Bliss kaj lia simbola lingvo,
pri  handikapitaj  infanoj,  kiuj  unuafoje kapablas esprimi sin.  Pri  la
maniero, kiel Clemens J. Setz dum unu somero lernis Volapukon kaj
mem konstruis propran lingvon. Temas pri la verŝajne unusola de-
naska parolantino de Volapük de ĉiuj tempoj, kaj pri la planlingvo
Talossa por la samnoma mikronacio, kiun proklamis adoleskanto en
sia dormĉambro en 1979. Pri la Klingona kaj  High Valyrian,  lingvo
kreita por la televidserio “Game of Thrones”. Kaj pri Esperanto, la
plej grandsukcesa afero en la mondo de la planlingvoj,  kies paro-
lantoj estis persekutataj sub Stalin kaj Hitler, kaj per kiu juna blinda
rusiano iĝis poeto, aventuristo kaj anarkiista mondklerulo. Ĉiufoje ĝi
estas la stranga miksado de profunda ekzistisma krizo kaj inventado
de lingvoj, kiun Setz spuras kaj kiu sorĉas lin. Tiamaniere ĉi tiu libro
ankaŭ estas la persona historio de la lingva artisto Clemens J. Setz.

José Antonio del Barrio: Mi profitas la diskonigon fare de Lu por mencii
alian baldaŭ aperontan libron, de eĉ pli fama aŭtoro, kun rolo de Espe-
ranto. La matematikisto Alex Bellos, kiun eble iuj el vi konas pro liaj libroj

14



pri matematikaj puzloj (kaj pri futbalo!) kaj pro la ĉiusemajnaj enigmoj en
la ĵurnalo The Guardian
(www.theguardian.com/science/series/alex-bellos-monday-puzzle)
publikigas nun alian libron pri  lingvaj enigmoj, “The Language Lover’s
Puzzle Book”, aperontan la 4-an de novembro. Laŭ informoj en Twitter,
unu el la ĉapitroj temos pri artefaritaj lingvoj. Kiam mi atentigis tie pri tio,
kaj  scivolis  ĉu  io  aperos  pri  Esperanto,  la  aŭtoro  mem  respondis  (en
Esperanto!): jes, estas ne unu sed du demandoj pri Esperanto!

 [uea-membroj@groups.io]

Forpasoj

La  8-an  de  septembro  forpasis  honora
membro  de  UEA  Zlatko  Tišljar  (1945-
2020),  jugoslavia,  kroatia  kaj  slovenia
instruisto, kulturgvidanto, verkisto, redak-
toro kaj socia aktivulo, konata en Esperan-
tujo kiel  Pajo.  Li esperantistiĝis en 1962
kaj  en  1972  li  iniciatis  la  entreprenon

Internacia Kultura Servo en Zagrebo, kiun li direktoris ĝis 1991.

La 2-an de oktobro 2020 mortis Eugène de Zilah en
Metz, Francio. Li fondis kun sia edzino Madeleine de
Zilah  la  periodaĵon  La  Gazeto  kaj  redaktis  ĝin  ĝis
2019.  Li  tradukis  la  faman  verkon  de  Kartezio
“Diskurso pri la metodo” kaj verkis en Esperanto: Vivi
sur barko (1994); Kaj kiu pravas (2002); La princo ĉe
la hunoj (2011).
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Atestanto de la armea urbo Hiroŝimo
La 4an de aŭgusto 2020

Tiu ĉi artikolo aperis en la ĵurnalo Asahi la 4-an de aŭgusto 2020. Tra-
dukis ĝin HORI Jasuo, aldonante aliajn informojn el ŝiaj aliaj prelegoj 
en aliaj okazoj.

Iom malproksime de la centro de Hiroŝimo estas kvar grandaj konstruaĵoj
faritaj el ruĝaj brikoj. Ili estas eksaj fabrikoj de vestaĵoj apartenintaj al la
japana terarmeo. S-ino KIRIAKE Ĉieko vidadis la konstruaĵojn ekde sia
infaneco ĝis nun. Ili estis simboloj de la japana gloro kaj poste simboloj de
kruelaĵo. Ŝi deziras, ke ili estos konservitaj kiel memoraĵoj de la militoj.
Kion ŝi opinias nun?
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S-ino  KIRIAKE  Ĉieko:  naskiĝis  en  1929  en  Hiroŝimo.  Fininte  la
kurson de la Virina Kolegio de Hiroŝimo (nuna Universitato de Hiro-
ŝimo), ŝi eklaboris en la oficejo de Hiroŝimo. En la aĝo de 85-jaroj ŝi
komencis rakonti sian sperton kiel atestanto de la atombombo.

La  eksa  vestaĵfabrikaro:  ĝi  estis  konstruita  en  1905  por  produkti
militistajn uniformojn kaj ŝuojn. La restantaj kvar fabrikaj konstruaĵoj
estis konstruitaj en 1913 el ferbetono kaj brikoj surface. La tereno estis
17000  kvadratajn  metrojn  vasta.  Post  la  atombombado  ĝi  fariĝis
provizora  rifuĝejo,  kaj  poste  ĝis  1995 ili  estis  uzataj  kiel  studentaj
loĝejoj kaj magazenoj. La gubernio Hiroŝimo planas konservi nur la
eksteron  de  la  unua  fabriko  kaj  malkonstrui  la  duan  kaj  la  trian
fabrikojn, pretekstante, ke ili estas danĝeraj okaze de eblaj tertremoj.
La kvara estas posedaĵo de Japanio.

S-ino KIRIAKE Ĉieko kun lernantinoj
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Kion signifas tiu fabrikaro al vi?

– Mia hejmo estis tuj apud la ĉefa pordego de la fabrikaro, do ĉiun ma-
tenon mi vekiĝis per la paŝbruoj de la laboristoj, kiuj vizitis la fabrikojn.
Mia patrino laboris en la kassekcio de la fabrikaro, tial mi estis vartita en
ĝia infanvartejo.

Kiam mi estis en la dua lernojaro, komenciĝis la milito inter Japanio kaj
Ĉinio. La bruoj “da, da, da!” el la kudromaŝinoj aŭdiĝis eĉ ekstere. En la
terenon  venis  ŝarĝvagonoj  kaj  oni  transportis  grandan  kvanton  de  la
vestaĵoj al la haveno. Nun restas nur kvar fabrikaj konstruaĵoj, sed tiam
estis multaj aliaj konstruaĵoj kaj la tereno estis tre granda.

Oni nutris kuniklojn. Mi ĝoje donis al ili foliojn de karotoj kaj rafanoj.
Estis diveraj specoj de kunikloj. Oni diras, ke ili estis uzataj por esplori,
kiu speco havas la plej bonan kvaliton por tenadi varmon por subŝtofo de
soldataj manteloj. Troviĝis grandaj banejoj. Tiun tempon la terarmeo havis
grandan buĝeton. Mi sentis ĝian potencon.

Kiam la dua mondmilito komenciĝis kaj la situacio fariĝis malbona, vi
estis mobilizita al la fabrikaro. Kion vi faris tie?

– En Hiroŝimo estis  tri  fabrikaroj,  fabrikaro  por vestaĵoj,  fabrikaro por
armiloj kaj fabrikaro por proviantoj. Mi estis lernanto de la virina supera
mezlernejo de Hiroŝimo, sed mi lernis nur en la unua lernojaro. Poste mo-
bilizite, mi laboris en tiuj tri fabrikaroj. En la vestaĵfabrikaro mi komence
kudris soldatajn uniformojn per kudromaŝino. Kiam proksimiĝis la fino de
la milito, mi lavis uzitajn vestaĵojn. De tempo al tempo mi lavis unifor-
mojn  kun  kuglotruoj.  La  alia  flanko  de  tiuj  vestaĵoj  estis  makulita  de
sango.

Ni metis tiujn sangomakulitajn vestaĵojn sur la lavtabulon kaj per sapo kaj
broso ni lavis ilin, kaj kiam ili estis sekigitaj, ni flikis ilin. Eble jam mankis
materialoj por fari novajn uniformojn.

Mi demandis mian instruiston, ĉu Japanio povos venki, kaj li respondis,
“Se  vi  eldiros  tiajn  malbonaŭgurajn  vortojn,  la  sprito  de  tiuj  vortoj
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kondukos nin al tiu malbona situacio”. Aŭdinte lian respondon, mi decidis
fermi mian buŝon.

En 1944 mi estis mobilizita al tabakfabriko. Mi plendis, ke tabako ne utilas
por milito, kaj la instruisto respondis, “Tabako estas necesa por soldatoj.
Kiam ili estas subpremitaj de laciĝo, tabako revivigas ilin. Vi faru tabakon,
kredante tion”.

Kaj venis la 6a de aŭgusto

– Tiun tempon mi estis mobilizita al la tabakfabriko, kio savis mian vivon.
Ĉiun tagon,  sen feriaj  tagoj,  mi starante laboris,  pro kio mi suferis pro
artrito. Jam en julio mi ekvizitis hospitalon. Tiun matenon, komence mi
vizitis la fabrikon. Ni ĉiuj laboristoj direktis nin al la imperiestra palaco en
Tokio kaj kultis la imperiestron. Poste mi ekiris al la hospitalo je la 8-a
horo. Survoje, kiam mi paŭzis ĉe apuda dometo du kilometrojn for de la
epicentro de la atombombiĝo, eklumegis kaj mi estis faligita kontraŭ la
tero kaj svenis. Tiam estis la 8-a horo kaj 15 minutoj. Kiam mi reakiris
konscion, mi kuŝis sub la falinta dometo. Bonŝance mi povis elrampi el la
detruaĵoj. Antaŭ la atombombado, jam estis nuligita alarmo kontraŭ usona
aeratako, do mi ne povis kompreni, kio okazis.

Komence ĉirkaŭ mi  estis  mallume.  Baldaŭ heliĝis  kaj  mi  povis  vidi  la
ĉirkaŭon. Ĉiuj domoj laŭ la strato, laŭ kiu mi ĵus paŝis, estis detruitaj. Sur
la ponto, kiun mi intencis trapasi,  mi vidis homojn kuri  al la sudo,  kie
ankoraŭ ne estis fajro.

Mi revenis al la tabakfabriko, sed por tio mi bezonis 50 minutojn anstataŭ
15 minutojn, ĉar la stratoj malaperis. Neniu estis en la fabriko krom unu
amikino,  kies  kapo multe  sangis.  Ankaŭ sur  ŝia  kolo sangis  pro enpik-
iĝintaj vitraĵpecoj. Mi faris sukuradon al ŝi. Tiam ŝi diris al mi, “Ankaŭ vi
vundiĝis”, kaj ŝi donis al mi sukuradon.

Ni ne vidis fajron en la distrikto Uĵina, tial ni celis nian lernejon tie. La
lerneja  konstruaĵo  ne  estis  difektita.  Al  la  lernejo  pli  kaj  pli  revenis
lernantinoj en la 1-a kaj la 2-a lernojaroj. Ili estis mobilizitaj al la loko 2
kilometrojn  for  de  la  epicentro  por  malkonstruado  de  domoj  por  fari
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vakajn  spacojn  por  malhelpi  disvastiĝon  de  fajro  okaze  de  usonaj
aeratakoj. Ili ĉiuj estis severe vunditaj kaj preskaŭ nudaj, ĉar la vestaĵoj
estis forbruligitaj. Iliaj haŭtoj estis disŝiritaj el la korpo, pendantaj de la
fingroj aŭ tirataj sur la tero ĉe iliaj piedoj kiel algoj.

Kiam instruistoj  tranĉis  ĝin per  mano el  iu  lernantino,  ŝi  respondis  per
febla voĉo, “Dankon. Nun mi povas paŝi”. Kiam ni metis ŝin sur la tablon,
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Pentraĵo desegnita de atombombito 1

La  6an  de  aŭgusto.  Mia  filino  laboris  por  malkonstruado  de  domoj
malantaŭ la urba oficejo de Hiroŝimo, kaj vundiĝis tutkorpe. Ŝi fuĝis
kun siaj amikoj. Survoje ĉe la ponto Minami unu soldato donis al ŝi
tukon el kurteno, per kiu ŝi kovris sian korpon. Ŝi atingis la aerodromon
Joŝiĵima. Ŝi jam fariĝis blinda kaj ne plu moviĝis. Ŝi surportis mantelon
donitan de bonkorulo, kaj kriante “Panjo, panjo”, ŝi mortis ĉirkaŭ la 3-a
horo.

Mi desegnis, kian sperton mia filino havis, laŭ la informo donita al mi.
Mi preĝas por ŝi. Murakami Misako 75-jara.
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Pentraĵo desegnita de atombombito 2

La 7-an de aŭgusto mi bruligis la 3-jaran filinon Naoko. Mi ne povis
deteni  min de larmado.  “Mi baldaŭ sekvos vin.  Vi  atendu min!” Mi
preĝis. Mi ankoraŭ ne trovis la 9-jaran filon. Mi kredis, ke li ĉiel vivas
ie.

El la kadavro aperis granda kvanto de graso. Mi bruligis la filinon, kiu
estis ĝis tiam tre sana. Mi ne povis vidi ŝin. Mi estis kvazaŭ freneza. Mi
ne kredis, ke tia afero vere okazas en tiu ĉi mondo. Infero!

30 jaroj pasis. Petadante pardonon al miaj du gefiloj, mi vivis. Kiu estas
kulpa? Pardonon! Mi ne plenumis promeson, ĉar mi ne havis kuraĝon.
IŜIBURO Tamaki (la urbo Oohira, Hiroŝimo)

* Eble, bruligante sian filinon, li promesis al ŝi, ke li sinmortigos por
sekvi ŝin, sed li ne plenumis sian promeson.



provizoran liton, ŝi diris, “Panjo, paĉjo”, kaj havis tre trankvilan mienon
kaj mortis.

En la lernejo troviĝis nek kuracisto, nek medikamento. Tion, kion ni povis
fari,  estis  nur  ŝmiri  malnovan  oleon  konservitan  en  la  kuirejo.  Ni,
revenintoj  el la  tabakfabriko,  faris tian sukuradon al  la vunditoj,  sed ili
sinsekve mortis post angoro.

Tiamaniere lernantinoj mortis unu post la alia. Ni devis bruligi ilin en la
angulo de la sportejo.  Mi rompis kadrojn de la  fenestroj  kaj  faris brul-
lignojn. Ni verŝis sur la kadavrojn pezan oleon el la armeo. Kiam la fajro
kovris la kadavrojn, stomakoj kaj instestoj plenaj de aero eksplodis same
kiel paneiĝo de biciklaj pneŭmatikoj.

Tiam la membroj moviĝis. “Ili ankoraŭ vivas!” Mi konsterniĝis. La instru-
isto ordonis, ke mi ne vidu, sed mi estis ŝtoniĝinta kaj tremante vidis la
scenon. Iliaj  ostoj estis  hele rozkoloraj.  Vidante ilin,  mi la unuan fojon
larmis.

Mi kovris la ostojn per papero kaj redonis ilin al la gepatroj, dirante, “Par-
donon. Mi pluvivis!” Antaŭ la milito mi povis manĝi bongustaĵojn kaj iom
lerni  en lernejoj,  sed tiuj  mortintaj  lernantinoj  pli  junaj  ol  mi ne povis
manĝi  tiajn  kaj  estis  ĉiam  malsataj.  Ili  ne  povis  lerni,  sed  anstataŭe
laboregis por la milito kaj  fine mortis brulvundite.  Ili  estis la  plej mal-
feliĉaj, sed ankaŭ ni, pluvivintoj, estis malfeliĉaj.

En septembro mi suferis pro akuta radioaktiva malsano. Multaj homoj, kiuj
ne vundiĝis, suferis pro ĝi kaj mortis, tial mi tre timis. Sed ĝis la nova jaro
1946 mi saniĝis kaj sur mia kapo ekkreskis haroj. En la postaj jaroj mi
suferis pro utera kancero kaj  ovaria tumoro.  Ankaŭ nun mi suferas pro
tiroida malsano kaj ĉiun tagon mi prenas medikamenton por ĝi. Ofte mi
fartas malbone.

Kio okazis al viaj familianoj?

– Mia avino vundegiĝis  hejme.  La elementa lernejo estis  registrita  kiel
rifuĝejo, sed ĝi estis detruita, tial mia patrino portis ŝin al la magazeno de
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la vestaĵfabriko. Kiam mi alvenis tien, jam estis armea kuracisto kaj mia
avino estis kovrita per bandaĝo.

Post  nelonge multaj homoj fuĝis tien, kaj la magazeno fariĝis plena de
malbonega odoro de sango kaj fekaĵoj. Tiun sperton la poeto TOOGE San-
kiĉi esprimis en sia poemo “Raporto pri la magazeno”. Mi spertis samon
kiel li. Mia avino ne povis toleri la odoraĉon kaj insistis, ke ŝi estu ekstere,
eĉ se ŝi mortos. Ni sternis pajlmaton en la libera spaco antaŭ la magazeno
kaj pasigis tie du, tri noktojn.

Tooge Sankiĉi (1917-1953). Kiam la atombombo
estis faligita, li estis 3 kilometrojn for de la

epicentro. En 1951 li mem eldonis la poemaron
“Poemaro de la atombombo” kaj famiĝis. La

poemo “Raporto pri la magazeno” temas pri tio,
kio okazis en la magazeno ĉiun tagon dum la unua

tago de la tragedio kaj la 8-a tago. Komence la
magazeno estis plena de vunditoj, sed iom post iom

ili mortis kaj en la 8-a tago ĝi estis jam preskaŭ
senhoma.

Kial  vi  komencis  rakonti  tiun sperton kiel  atestanto de la tragedio,
kiam vi estis 85-jara? Mi aŭdis, ke antaŭ tio vi nur rakontis la sperton
al la lernantoj, kiuj vizitis la cenotafon pri la tragedio en via lernejo.

– Post la milito, mi estis okupita, laborante en la urba oficejo, edziniĝinte,
naskinte bebojn, kiujn mi vartis, kaj helpinte la eldonejon administratan de
mia edzo. Krome mi ne emis rememori la mizeraĵojn. Tamen lastatempe
mi sentis teruron, vidante la regantajn politikistojn, kiuj ignoras nian pacan
konstitucion kaj sekvas la militeman politikon de Usono.

Kiam homoj forgesas kruelaĵojn de militoj, ili ripetas samon. Mi ekpensis,
ke se ni ne transdonas niajn spertojn kaj kruelaĵojn de la milito al junaj
generacioj, denove okazos teruraĵoj. Kiam mi estis 85-jara, la unuan fojon
mi ekpensis tion serioze. La lastan jaron mi lernis en la kurso por rakon-
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tistoj pri la tragedio, kaj komencis rakonti mian sperton al la lernantoj, kiuj
vizitas la Pacmuzeon de Hiroŝimo.

Kiam vi rakontas vian sperton, vi komencas rakonti ankaŭ la 
historion antaŭ la jaro 1945. Kial?

– Hiroŝimo situas sur la delto de la 5 riveroj, do la tero kun salo ne estas
fekunda. La urbo progresis ne pro bona rikolto, sed pro la militoj. Kiam
okazis la Japan-Ĉina Milito, la Imperiestra Ĉefstabejo situis ĉi tie. El la
haveno de Hiroŝimo soldatoj estis senditaj al Ĉinio kaj aliaj aziaj landoj.
Lernantoj  estis  mobilizitaj  al  la  haveno  kaj  kuraĝis  la  soldatojn  per  la
japana flago kaj krioj “Vivu Japanio!”

La vestaĵfabrikaro estis simbolo de la japana militarismo ĝis la fino de la
dua mondmilito.  Hiroŝimo estis  armea urbo kaj  antaŭ la  tragedio de la
atombombado ĝi estis unu el la grandaj motoroj por la japana invado al
aliaj landoj. Se ni ne rakontus tiun historion kaj nur rakontus, ke Hiroŝima
estas plorinda, atombombita urbo, alvokante pacon, tio estus sensignifa.
Tial mi rakontas la historion antaŭ la tragedio.

La  gubernio  Hiroŝima
planas  malkonstrui  la  3
konstruaĵojn  krom  unu,
kiu  staras  la  plej  prok-
sime de la epicentro, insi-
stante,  ke  unu  konstru-
aĵo  estos  sufiĉa  kiel  la
atestanto  de  la  tragedio.
Kial vi opinias, ke ĉiuj 4
konstruaĵoj  estu konser-
vitaj?

– Tiu atombombita vestaĵfabrikaro estas valora atestanto de la milito. Iuj ja
ne volas vidi ĝin, ĉar ĝi rilatas al la milito. Same post la milito iuj postulis,
ke  tiu  Atombombita  Domo  (foto)  estu  malkonstruita,  tamen  se  tiuj
konstruaĵoj estos malkonstruitaj, ili perdiĝos eterne.
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Sub la Pacparko, kie staras tiu Domo, subtere troviĝas multaj ostoj, ĉar
antaŭe tie estis prospera kvartalo. Oni ne povis kolekti ĉiujn, do ili ankoraŭ
restas tie. Ĝi estas kvazaŭ tombejo por mi, do kiam mi vizitas la parkon,
mi preĝas por ili kun la vorto “Pardonon!”

Eĉ post kiam la spertintoj de la militoj malaperos, tiuj konstruaĵoj restos
kaj  rakontos  la  tragedion.  Mi  forte  deziras,  ke  la  4  vestaĵfabrikoj  estu
konservitaj kiel silentaj atestantoj de la milito. Por tio mi eĉ volas alvoki la
kunlaboron de la mondo.

Ĉu Japanio nun estas paca?

– Mi sentas ion malagrablan en nia socio.
Homoj  komencis  suspekti  aliajn,  ekzem-
ple, kritikante tiujn, kiuj ne sekvas la in-
strukciojn de la registaro pri la kronvirusa
epidemio,  diras,  “Ili  estas perfiduloj,  dis-
ĵetante  kronviruson!”  aŭ  “Ne  vizitu  su-
spektindajn  drinkejajn  kvartalojn,  kiuj
estas  epicentroj  de  la  viruso”.  Mi  re-
memoras,  ke  ankaŭ  antaŭe  estis  mem-
gardaj  grupoj,  kiuj  gvatas  najbarojn  kaj
suspektindulojn.  Nun ne  nur  junuloj,  sed
ankaŭ maljunuloj opinias, ke Japanio estas
paca  lando,  sed  ĉu  Japanio  estas  vere
paca?  Ekdisvastiĝas  malegaleco  en  nia
socio,ekzemple malegaleco inter riĉuloj  kaj malriĉuloj,  malegaleco inter
viroj kaj virinoj. Tiuj malegalecoj povos fariĝi bazoj por komenci militojn.
Ni devas forviŝi tiujn malegalecojn.

Mia avino malamis Usonon. Ankaŭ mi, sed poste mi komencis opinii, ke
ni ne redonu malamon al malamo kaj ne venĝu min per armiloj. Estas la
plej grave klopodi por ke ne okazu milito. Paco ne venos al tiuj, kiuj sidas
silente. Ni devas altiri ĝin al ni per nia tuta forto kaj protekti ĝin. Mi volas,
ke ĉiuj komprenu tion. Se ne, paco tuj malaperos kiel ŝaŭmo.
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Post la intervjuo:

Tiuj, kiuj spertis tiun tragedion, jam estas ĉirkaŭ90-jaraj. Baldaŭ venos la
tempo, kiam ni ne povos rekte aŭskulti iliajn rakontojn. Same konstruaĵoj,
kiuj spertis la tragedion, estas malkonstruitaj unu post la alia por “kontri-
bui al la ekonomia progreso”. En tiu situacio feliĉe aŭ malfeliĉe tiu vestaĵ-
fabrikaro ekzistas, ne tuŝite. “Ĝi estas tro granda ĉu por konservi ĝin,  ĉu
por malkonstrui ĝin”, diras s-ino Kiriake.

Ŝi komencis rakonti al mi la memoron de la vestaĵfabrikaro kun ridetoj,
sed kiam ŝi rakontis la spertojn pri mobilizado kaj la atombombado, ŝia
mieno malĝojiĝis. Grandega muro kaj deformiĝinta fera pordo de la vestaĵ-
fabrikaro kune kun ŝi rakontis la tragedion al mi. Komenca braveco de la
milito kaj finaj kruelaĵoj, tio estas unu serio de historio. Tion rakontas la
konstruaĵoj.  La  homa  vivo  havas  limon,  sed  konstruaĵoj  havas  eternan
vivon, se homoj decidas konservi ilin.

(Intervjuinto: s-ino MIJAZKI Sonoko)

Mesaĝo de UEA
okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, 24 oktobro 2020

La 24-a de oktobro, la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, markas la daton en 1945
kiam la Ĉarto de UN ekvalidis kaj UN formale ekestis. Sepdek kvin jarojn 
poste, ni retrorigardas al tiu tago kiel al unu el la plej grandaj atingoj de la 
homaro. Per la laboro de Unuiĝintaj Nacioj, kaj kun la kunlaboro de ĝiaj 
Membraj Ŝtatoj, la mondo faris gigantajn paŝojn al starigo de monda ordo, 
respekto al homaj rajtoj, konservado de paco, kaj antaŭenigo de daŭripova 
evoluigo.
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Tamen, spite al la streboj de UN, la pasintaj sepdek kvin jaroj ne kondukis
al proskribo de militoj, nek al mondo kie la homaj rajtoj estas adekvate
respektataj, nek al sufiĉa progreso al kreado de daŭripova kaj inkluziva
monda ordo.  Miskomprenoj  kaj  komunikaj  paneoj  restas  oftaj;  abundas
malfido; kaj la mondo restas dividita de raso, religio, kaj naciisma mal-
tolero de aliuloj. La mondo estas pli bona pro la ekzisto de UN, sed ne-
sufiĉe pli bona.

Universala Esperanto-Asocio, la tutmonda asocio de uzantoj kaj aktivuloj
de la Internacia Lingvo Esperanto, entuziasme partoprenis la rekonon de la
75-a Jubileo  de Unuiĝintaj  Nacioj,  organizante  serion de  virtualaj  kun-
venoj kun partopreno el cento da landoj pri aspektoj de la laboro de UN,
partoprenante  ĝiajn  enketojn,  kaj  formulante  el  tiuj  aranĝoj  serion  da
konkludoj celantaj helpi al UN elplani la vojon antaŭen.

Nia asocio forte apogas la laboron de UN por trovi solvojn al tutmondaj
problemoj, precipe en la pandemia krizo kiun ni nun trapasas. Ni iniciatis
sisteman kampanjon por informi nian tutmondan komunumon pri la Celoj
por Daŭripova Evoluigo kaj ties graveco, kaj, tiucele, ni draste plifortigas
niajn klopodojn mobilizi esperantistojn tra la tuta mondo. 

Unuavice, kaj akorde kun la Celoj por Daŭripova Evoluigo, ni kredas, ke
multflankaj  demandoj  postulas  multflankajn  solvojn,  en  kiuj  la  naturo
mem, la ordinara vivo de homoj, familioj kaj lokaj komunumoj, kaj homaj
inventemo kaj kreemo povu ĉiuj kombiniĝi por krei pli bonan mondon.

Atingi tiujn celojn postulas aktivan komunikadon en spirito egaleca – tian
kian ni celas per nia uzo de la Internacia Lingvo Esperanto. Nia komunu-
mo subtenas Unuiĝintajn Naciojn jam de ties komenciĝo, kaj ni daŭrigos
nian subtenon en la estontecon, ekzemplante kiel egaleco de komunikado
kapablas antaŭenigi egalecan kaj daŭripovan komprenon. Ni nin dediĉas al
daŭra partnereco kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kun homoj de bona volo – “Ni,
la Popoloj” – tra la tuta mondo. 
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Somere nia klubo en Kopenhago 
faris ekskurson al la parkego 
norde de Kopenhago. Ĉi-supre 
fotoj de ĉiuj antaŭ la ermitejo 
kaj de la samaj ĝuantaj kafon 
kaj kukon ĉe Peter Liep.

Ĉi-dekstre Pia Wettergren, kiu
gajnis la kvizon kiun KEK aŭtune

aranĝis rete, manke de fizika
kunven-ebleco.
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