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 پايان راه جاده ابريشم
 روز بيست و نهم

در ايـستگاه   دقيق مثل ساعت دم        (Wei chi)وئي چي  
كوتاه قد و الغر است به شكلي كه كمربندش  .  منتظر ماست

به خاطر چنين بدن الغـري  .  را دو دور به كمرش بسته است
اش   چهـره .  آيـد   سرش مقداري بزرگ و نامناسب به نظر مي   
ها استخوان بينـي     كشيده است درست مثل دماغش، و چشم

 .كند را نوازش مي
داند كه در شيائو جاها و چيزهاي   مي.  او خيلي فعال است 

هـاي    بـاغ .  ديدني زياد است و مـا فرصـت چنـداني نـداريم         
. آوردنـد   ها دوستان خودمان را به ياد مـي   سبزيجات و باغچه

پس از روزهاي شـني حـاال بـه مكـاني پـر كـشت و زرع                  
دهـد   راهنماي ما توضيح مي.  ايم كه خيلي بزرگ است رسيده

در .  جا در تمام چين معـروف اسـت        هاي اين كه باغ و باغچه
دهد، اتوبوس از جلـوي       حالي كه او دارد براي ما توضيح مي

جا چيـان كـاي چـك، رهبـر           زيرا آن.  گذرد كوه معروفي مي
ارتش ملي، توسط سربازان دستگير شد و مجبور شد كـه بـا     

. ها مبارزه كند  تونگ متحد شده و عليه هجوم ژاپني  مائوتسه
او از صدقه سر معيارها و قواعد اجتماعي در چين اين شانس  

كه به اين    شود وگرنه هرجاي ديگر قبل از اين اش مي نصيب
اما مبارزه با دشمن مـشترك در     . كوه برسد او را كشته بودند

اي نداشت چون پس  ايجاد روابط خوب اثربخش نبود و فايده
ها باز دوباره به جنگ و ستيز با    ها از كشور آن از راندن ژاپني

آخر چيان كاي چـك در جزيـره تـايوان           .  يكديگر پرداختند 
 . دولت جديدي را زير چتر حمايتي امريكا برپا كرد

هـاي شـهر      شويم تـا از جاذبـه       ما فورا سوار اتوبوس مي 

ي بينگ مايونگ، ارتش زيرزميني متشكل   موزه:  بازديد كنيم
هايي كه براي حفظ و حراسـت   ها و كالسكه از سربازان، اسب

در كل تقريبا   .  از امپراطور پس از مرگ تدارك ديده شده بود
هـاي واقعـي، چندتايـي       هفت هزار مجسمه سفالي، در اندازه

 .مرمت شده بودند و بقيه نه
كين شياهونگ اولين امپراطور بـزرگ چيـن شـد، ولـي           

افتد، او با جنگ، ترور، آتش و  طور كه معموال اتفاق مي همان

ترسيد كـه او      خون به اين مقام رسيد، براي همين خيلي مي 
چـيز توسـط سـربازان وفـادار بـه امـپراطور               را بكشند، همه

شد و فشار چنين تدابير امنيتي شـديد        حفاظت و مراقبت مي
هـاي سـراميكي      او را به سمت توليد خدمه شخصي از پيكره

بـه هميـن    .  هل داد تا در دنياي ديگر نيز از او حفاظت كنند  
دليل هر مجسمه به يك شكل است و بـا ديگـري تفـاوت           

آور است و انبوه مـردم از آن بازديـد          موزه واقعا اعجاب. دارد
قدر توريست غربي هـست     جا براي اولين بار آن اين.  كنند مي

در اصل در سرتاسر چين    .  كنيم كه داريم احساس خفگي مي
ها چشمگير نبوده است و اصال ايـن تعـداد     قدر حضور آن اين

 .غربي حضور نداشته است

 Xianجنگجويان سفالي و سراميكي در 

 ها واكسي
اي كه با آمدن كرم و واكـس و         كني، حرفه كفش پاك

اسفنج تغيير كرد و شد واكسي و با خيزشي تمام عيـار     
 .كند در آسيا باالخص در چين دوباره زاد و ولد مي

رسـد بـه خـاطر خودايـستايي و            ها به نظر مي   آسيايي
اي كه بـه مـردم خـدمات           تصاحب معامالت شخصي 

از تركيـه تـا     .  انـد   دهند تحت فـشار قـرار گرفتـه         مي

 

 سيمين عمراني: برگردان

 ادامه ماجرا 
 14:قسمت

 
يوآخيم 
 ماركوال

 مانل 
 يالس وين
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جـا او يـك       امروز در دفتر كار وانگ خواهيم خوابيد، آن      
اتاق دو تخته آماده دارد و آن را بـراي در اختيـار قـراردادن          

دفتر او در طبقه چهارم است و   .  مهمانانش تدارك ديده است
هـاي    قدر آن را خوب نگه داشته كه هيچ تناسبي با پلكان آن

نفـر كـار      3در ايـن دفـتر      .  خراب و فرسوده طبقـات نـدارد   
هـاي    از كالس.  كنند كنند و به وسيله اسپرانتو تجارت مي مي

كننـد   گيرند، روي كاست ضبط مي اسپرانتو فيلم ويديويي مي
هاي جديد را تكثير كرده و به سرتاسـر دنيـا          و سپس نسخه

فقط در چين شايد چنين كاري مقدور باشـد، بـه    .  فرستند مي
گفتــه وانــگ او يــك ميليــون مــشتري اصــلي دارد كــه            

 . اسپرانتيست هستند و در خارج از كشور نيز تعدادي را دارد
كنيم،   هاي شهر گردش مي با وانگ و وئي چي در خيابان 

از ديدن بناهاي سر به فلك كشيده و هواي آلـوده سـرمان         
 .آورد رود و ما را از خواب و خيال بيرون مي گيج مي

در شيانو كه در مركز چين واقـع اسـت،         :  گويد وانگ مي 
آب و هوا و    .  سه دين در جريان است اسالم، بودائيسم و تائو

جـا جـاده ابريـشم تمـام          اين.  كند  روال زندگي هم تغيير مي
گذاريم و    شود و بيابان و فرهنگ اسالمي را پشت سر مي  مي

در جنـوب شـرقي آسـيا          Qinlingوارد محوطه كوهـستان 
سبز، پر باران و تحت تاثير آب و هـواي اقيـانوس    .  شويم مي
شيانو با پايان فرهنگ اسالمي در آسيا و جاده ابريـشم       . آرام

كه زمـاني پايتخـت كـشور        به دليل آن.  عالمت خورده است
چون ديـوار   هاي ديدني بسيار است، هم بوده، داراي ساختمان

. بزرگ شهر كه بخش مركزي را احاطه كرده و درهايي دارد   

چون آهـك وارفتـه و مثـل           گردش شبانه باعث شد كه هم  
 .سنگ تاالپ روي تخت خواب بيافتيم

 
 خبرهاي خوب

 ام روز سي
ها موفق بودند و مـا امـروز خبرهـاي خوبـي              تماس  

ظاهرا ما اين امكان را داريم كه در توكيـو     .  كنيم دريافت مي
جـا حركـت      آنجلس از آن   سوار كشتي شويم و به قصد لوس

بدون اتـالف وقـت مـا بايـد امـروز ترتيـب تلفيـق                 .  كنيم
هاي سفرمان را تا ژاپن طبـق مـسيري كـه از قبـل                برنامه
 :جوري يعني اين. بيني كرده بوديم بدهيم پيش

 

 از شيانو تا چونكونگ با قطار *
از چونكونگ تا ووهانو با كشتي در سرتاسر گلوگـاه رود     *

 آبي
 از ووهانو تا شانگهاي با قطار *
 از شانگهاي تا ژاپن باز هم با كشتي *

كنـد    سفر از شانگهاي تا ژاپن را وانگ به ما توصيه مـي     
كـشتي  .  جاسـت   ترين دانه زنجير سفر ما در اين  چون پيچيده

ام حركت دارد، ولي امـروز چـون كاغـذ          30ام و  24روزهاي 
بـه قـول گفتـني قـضيه        .  توانند بليط آماده كننـد  ندارند نمي

ام خيلي  24.  كنيم برگرديم شود ما سعي مي بعدازظهر حل مي
كنـد از قيـد سـفر         خيلي زود است، چـون مجبورمـان مـي         

 .اي بگذريم و مستقيما به شانگهاي برويم رودخانه
دوباره بـا خبرنگـار محلـي مـصاحبه         9امروز سر ساعت  
جواني مجهز به دوربين عكاسي و دفتر يادداشت از ما  .  داريم

در آخـر   .  كدام خيلي پيچيده نبود  پرسد، هيچ چند تا سوال مي
خواهد كه از ما عكس بگيرد ولي به عنوان مـسافراني      او مي

كننـد و     كه دارند با بار و بنديل سفرشان از چين بازديد مـي      
ها را به دوش گرفته و تاكـسي صـدا       پشتي براي همين كوله

كه بدانيم    زنيم بدون اين زنيم و دور مي كنيم، هي دور مي مي
داند و آخـر      خدا هم نمي خبرنگار بنده.  خواهيم برويم كجا مي

كـه    آن    گـرديم بـدون     سر بعد از يك ساعت به خانه برمـي      
 .عكسي گرفته باشيم

اي امكـان دارد      جور فروشنده   الجزاير ژاپن به همه مجمع
فروشندگاني كه با صبوري تمام، مثال تمام .  برخورد كنيد

روز را در خيابان با يك ترازو، زير خورشيد منتظرند تـا    
شايد يكي رد شود و بخواهد وزنش را اندازه بگـيرد، يـا      

 3نشيند تا شـايد       رو مي ها كنار پياده در حالي كه ساعت
ترين شكل براي داشـتن       اين ساده.  بسته باطري بفروشد
 . كسب و كار است

تمـام روز بـه     .  ها در چين دنبال مشتري هـستند  واكسي
كنند تا شـايد يـك كفـش          هاي اين و اون نگاه مي كفش

اش   كثيف پيدا كننـد و بتواننـد بـا اصـرار از صـاحب               
البته هم وطنانشان   .  بخواهند كه آن را برايش تميز كنند

كننـد چـون دوسـت دارنـد هميـشه             هم همكاري مـي   
 .هايشان برق بزند كفش

 خريد بليط در چين
زبان چيني براي ما خيلي سخت است، چون گفتار و   

كـه    براي اين.  نوشتاري كامال متفاوت با مال ما دارد
مستقال خودمان بليط بخريم، ديديم بهتر است همه    
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كرديم تا جـاي مناسـبي        بايست از شهر بازديد مي ما مي 
. براي عكس انداختن پيدا كرده و مـصاحبه را تمـام كنيـم             

كند و در راه بـراي      چي ما را به صبر و تحمل دعوت مي وئي
كنـد و از امتيازهـاي آن          اسپرانتو را تبليغ مـي    چند تا جوان 
ي اسپرانتو خوششان مي آيـد     ها از ايده آن.  گويد برايشان مي

. كننـد   و آدرس را براي تماس احتمالي بعدها يادداشـت مـي    
كننـد بـا گـپ و گفتگويــي           هـا سـعي مــي      ايـن وسـط آن    

اي و بـه زبـان انگليـسي توضـيح دهنـد كـه در                   خانه قهوه
يـك  .  مسابقات جام جهاني كره اسپانيا بر چيـن پـيروز شـد      

. كننـد   شان را تمرين و تقويت مي خواهند انگليسي جوري مي
 4جـا     از آن .  كنيم دار در شهر قديمي ديدن مي از برج ناقوس

رسند كـه     تا كوچه مستقيما به چهار در ديوار بزرگ چين مي 
 .دور تا دور شهر را پوشانده است

متر است و خيلي خوب حفظ شده است،     15ارتفاع ديوار  
سواري كرده و يـا بـا       توانند در امتداد آن دوچرخه و مردم مي

به جز دو كيلومتر را كه بـراي     .  وسايل نقليه برقي تردد كنند
انـد و حـاال متوجـه        عريض كردن ايستگاه قطار خراب كرده

 .خواهند بازسازي كنند اند كه اشتباه كرده و مي شده
گـذريم و     از زير برج تنبور كه شبيه برج ناقوس است مي  

ي   به محله .  تنها فرق آن اين است كه يك تنبور بزرگ دارد  
از ميان بازار كوچك .  رسيم ها و مسجد بزرگ آن مي مسلمان
هـايي كـه      هاي تنگـي دارد و حجـره      گذرگاه.  كنيم عبور مي

هاي توريستي و ساعت مائو، كـاله ارتـشي         اجناس و عكس
خـبر فـصل    .  فروشند  چيني، سربازهاي مينياتوري و غيره مي

تربيتي   پسربچه سراميكي بي  .  راجع به چين چان كوچولوست
كنند ـ وقتي آب گـرم        اش را مي كه ـ در تلويزيون هم تبليغ

شاشد و همه را خيس     پاشند او با سخاوت تمام مي به آن مي
در بازار ايران نيز اين محصول از نوع پالستيكي آن بـا نـام     (.  كند مي

  )م. عرضه شد“ تربيت شاشو ي بي بچه”

چي ما را   وئي.  نه صبحانه خورديم و نه ناهار.  شود دير مي 
جوري فاقد گوشت و عـضله   كند، چون او همين مضطرب مي

ايم، اين هيكل    است و حاال با اين وضع كه ما باعث آن شده
در آخرين لحظـات    .  كند  نحيف چطور گرسنگي را تحمل مي

كنـد چـون ديگـر       ي تاريخ هدايت مي او ما را به سمت موزه
زودي تعطيل خواهد شد و ساعت بازديد از موزه به پايـان      به
گيريم كه داخل نـشويم      كار تصميم مي به جاي اين.  رسد مي

از گرسـنگي   .  و در عوض يه چيزي توي اين شـكم بريـزيم    
دهـد و     قدر عصبي شده كه كلي غذا سفارش مي  چي آن وئي

تا جايي كه روي ميز جايي باقي نمانده و يك ديس را بايـد       
هـاي سـرخ شـده را بـا            بادام زميني :  اش نگه دارد  روي كله

ساالد يكي پس از ديگري با اين لوازم غذاخوري توي دهان   
اين غذا يك سورپريز هـم بـراي مـا       . كنيم و شكم روانه مي

دانيم گوشـت     دارد و آن هم يك ديس گوشت است كه نمي 
چي كه اسم آن را بـه اسـپرانتو           چيست، و با توضيحات وئي

اش نـشان     هايي را روي كلـه      فراموش كرده و با دست شاخ 
زنيم كه گـاوميش هنـدي يـا همـان            دهد، ما حدس مي مي

هاي جورواجـور بـه كـشف         بعدا، در ميان ديس  .  بوفالو باشد
شويم كه ظاهرا بايد همان خـروس     اي خروس نائل مي گونه

هـا فقـط شـامل ران، گـردن و             چيني باشـد و ايـن پـرس      
اين هم داسـتان گوشـت      .  هاي پشت و سينه است   استخوان

تكه شده با يك سس خوب، چون تا وقتي تـوي دهـان       تكه
امتيازش در  .  شوند  نرفته مردم از ظاهر آن چيزي متوجه نمي 

توانـي انتخـاب      ها را نمـي    اين است، كه بهترين تكه گوشت
چـي   كنيم و وئي خوردن را تمام مي.  شوند كني زيرا ديده نمي
 :گويد با احساس تمام مي

 .ـ ها، االن يادم اومد اسمش چي بود، يعني اسم اون غذا 
 ـ خب چي بود؟  

عالمتي كه او با دست نشان داده بود شاخ نـبـود عـالمـت          
 :گوش بود چون جواب داد

 خوشتان نيامد؟! ـ گوشت االغ 
توانستـي قـبـال هـم         ـ البته، البته خوشمزه بود، ولي مي  
 .بگي

توي ده من آن را خيـلـي     . ـ نه چندان هم خوشمزه نبود  
خوراك خروس هم چـنـگـي بـه دل           .  كنند  بهتر درست مي

در انتخاب رستوران اشـتـبـاه       .  اش استخوان بود  زد همه نمي
 .كردم
كـه    فكر كردن بـه ايـن    .  داريم به زور خودمان را نگه مي 

يك نوع نژاد خروس جديد كشف كرديم و خـورديـم و بـه           

چيز را روي كاغذ به زبان چيـني يادداشـت داشـته      
در .  روز، ساعت، نوع صندلي و تخت و مقصد  :  باشيم

كند و غالـب      كس انگليسي صحبت نمي  ايستگاه هيچ
اوقات در جلوي باجه بليط فروشي انبـوه مـردم در         

كشند؛ جلو گيشه دو سه تا دست بـا      صف انتظار مي
دهند بـراي خريـد       پول در حالي كه آن را تكان مي  

ها را نداشته   اگر اين يادداشت.  يك بليط بدون حرف
 .شود وقت قضيه بغرنج و پيچيده مي باشي آن
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نوعي جوجه خروس كباب كرده ميل كرديم كه مـا     
را دلداري داد تا فكر گوشت االغ را از سرمان بيرون  

 .كنيم
پس از غذايي كه هم صبحانه، هم ناهار و هـم         

رويم تا از شانگهاي بـلـيـط        شام آن روزمان بود مي
خانم جوان مسئول فـروش بـلـيـط          .  كشتي بخريم 

دانـنـد و      غايب است، بقيه كارمندان هم چيزي نمي  
اين كشتي براي تمام سفر    .  گويند كه فردا بياييم مي

جــا    مــا هـمـان    .  ما جنبه حياتــي و استثنايي دارد 
دهيم، كـه تا بـرايــمـــان        نشينيم و توضيح مي مي

خـوريـم و      بليط رزرو نكنند از جايمان جنـب نـمـي     
هـا امـروز      كنيم كه آن    آخر سر توافق مي . رويم نمي

تدارك بليط را برايمان ببينند و ما فردا بياييم و بليط  
ام از شـانـگـهـاي        28شانس آورديـم و     .  را بگيريم 

خواهيم رفت كه اين اجازه به ما خواهـد داد تـا بـا           
 .زي را بپيماييم كشتي عرض گلوگاه رودخانه يانگ

هـا    شهرهاي چيني مثل شهرهاي مديترانه شب    
هاي خيـابـانـي     شب دكه 8از ساعت .  گيرند جان مي
نزديك .  فروشند  چيز هم مي   افتند و البته همه راه مي

. شـود   دروازه جنوبي جشني در فضاي باز بـرپـا مـي    
ها دو به دو مثل كشــور ما يكـديـگـــر را در           زوج

چيز يكسان است به    همه.  رقصند آغوش گرفته و مي
هـا، مـردهـاي جـوان هـم           كه غـيـر از زن      جز اين
چـي    وئـي .  رقصـنـد    جور دو به دو با هـم مـي    همان
ولي اين .  گويد كه در چين اين امري عادي است مي

 .زند اهانتي براي جنس مذكر است و توي ذوق مي
گيريم نتيجـه آلـودگـي      شب كه داريم دوش مي 

شـود    مان شسته مـي   هوا را از آب سياهي كه از بدن
اي است كه غبـاري   شيانو شهر بسيار آلوده.  بينيم مي

شـود آن را      از دود آن را احاطه كرده و از دور نـمـي  
ها دوربيـن     هاي توريستي پسربچه  در تمام ابنيه.  ديد

 !كاريه چه . فروشند دوچشمي مي
 

 ادامه دارد

) اسپرانتو در مطبوعات گذشته ايران(  

 11، صفحه 33هجري شمسي شماره  1313مجله ايران باستان سال 
 ش. بخامه ش: نويسنده
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 دومين كنگره ملي زبان جهاني اسپرانتو 
 با حضور اسپرانتودانان ايران و ساير كشورهاي جهان 94شهريور 

 ترين زبان دنيا ها با آسان گفتگوي فرهنگ
 

 فراخوان مقاله دومين كنگره زبان اسپرانتو
المللي اسپرانتو، افتخار دارد شما را به حضور          موسسه سبزانديشان، كانون پژوهش و كاربرد زبان بين       

در   1394كه در روزهاي پنجم و ششم شهريور ماه سال           “ زبان اسپرانتوي ايران  ”در دومين كنگره    
 .شود، دعوت نمايد تهران برگزار مي

انتخاب شده است تا در يك عبارت كوتاه         “ گو در گستره گيتي     و  اسپرانتو؛ گفت ”شعار اصلي كنگره    
گر نقش اصلي اسپرانتو در برقراري تفاهم و گفتگوي متقابل بين افراد گوناگون از تمامي ملل و                   بيان

اين كنگره قصد دارد تا عالوه بر معرفي جنبه فراگير و همگاني اسپرانتو به               . كشورهاي جهان باشد  
هاي واالي اين دستاورد بزرگ در        گرايانه بودن و ارزش     المللي، تاكيدي بر آرمان     عنوان يك زبان بين   

 :داند عرصه ارتباطات باشد و اهداف ذيل را رسالت خود مي
 تبادل نظراتــ  

 شناساندن زبان اسپرانتوــ 
شركت . مراجعه نمايند   www.espero.irتوانند به پايگاه اينترنتي       عالقمندان جهت ثبت نام مي    

 . براي همگان آزاد است



 

 
هاي حضوري اسپرانتو در سطوح  مقدماتي، پايه، متوسط، پيشرفته و  برگزاري كالس

 تقويت مكالمه
 

 دفتر انجمن اسپرانتوي ايران: محل برگزاري
تهران، خيابان كارگر جنوبي، خيابان دانشگاه جنگ، نرسيده به مترو  ميدان حر، ساختمان : آدرس

  31، واحد 29كوروش پ 
 09352204266، 09122099888، 66902754: تلفن

 siminemrani@gmail.comاي از طريق پست الكترونيك  آموزش مكاتبه
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 پرواز
. توسط هواپيمايي امارات، از طريق دوبـي بـه سـئول رفتـم         

پرواز خيلي راحـتي را بـراي ده           380آهواپيماي غول پيكر   
سـاعت   9ساعت و در برگشت  7در رفت .  ساعت فراهم كرد

 !خوابيدم

 كنگره

ولى مدت آن كمى    )  اكتبر 26و  25(زمان كنگره دو روز بود 
چون از ساعت دو بعداز ظهر شروع شـد     .  ساعت 24بيش از 

البته تا حدود سـاعت ده شـب طـول          .  تا ساعت سه روز بعد
كنندگان را داشتند هم    احتماال هم هواى وقت شركت.  كشيد

محـل كنگـره در     .  هواى هزينه پرداختى به محل همايش را
احتمـاال  .  مهمانسراى جوانان سئول بود در دامنه كوه نامسان

يك سـالن بـزرگ و راهـروى       .  هاى سئول از زيباترين محله
غـذاخورى  .  جنب آن كه براى نمايشگاه كتاب و ثبت نام بود 

برنامـه شـامل سـخنرانى،      .  نيز همان رستوران مهمانسرا بود
موسيقى، آواز، تئاتر، اهداى جايزه به فعالين انجمن، حراج، و   

نكته مهـم حـضور تعـداد زيـادى اسـپرانتودان            .  مسابقه بود
خردسال بود كه با تئاتر و آواز در برنامه كنگـره نـيز سـهيم       

 .بودند
. نفر شركت كرده بودند كه ده نفر خارجي بـوديم     140تعداد 

مهمان ويژه مارتين شفر ازاعضا هيات رئيسه سازمان جهاني   
او براي بررسي امكانات سئول بـراي ميزبانـي         .  اسپرانتو بود

به غير از مـن و     .  سفر كرده بود2017كنگره جهاني در سال 
مارتين و يك پروفسور بازنشسته مجار و يك جوان روس از    

بـراي  .  هـا ژاپـني يـا چيـني بودنـد            سيبري، بقيـه خـارجي    
هاي جنوب ژاپن، هم از لحاظ مسافت و هـم از        اسپرانتيست

 !تر از سفر به توكيو است لحاظ هزينه، سفر به سئول راحت
 

 سئول
منظره پاييزي زيبا با درختاني با !  يكي از شهرهاي بزرگ دنيا

هاي زرد، قرمز، نـارنجي،    برگ
و سبز حتي روي يك درخـت    

ــد ــصرهاي   !  واحـ ــئول قـ سـ
تريـن    متعددي دارد كه بـزرگ 

آن را عــصر روز كنگــره بــه        
ــپرانتودانان      ــاير اس ــراه س هم
بازديد كردم و يكي ديگر را با   

اي   ه  كريستالو اسپرانتودان كـر  
هــردو قــصر  .  چنــد روز بعــد   

يك ايميل از انجمن اسپرانتوى كره و دعوت براى شركت            
مدت !  چه از اين بهتر    .  ام اسپرانتوى كره    46در كنگره    

طوالنى از آخرين شركت در يك همايش اسپرانتو در خارج           
در ضمن تا كنون به كره سفر نكرده         .  از ايران گذشته بود   

بودم و پس از سفر به ژاپن و چين و ويتنام، جاي خالي                 
 .شد سفر به كره جنوبي حس مي
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وسـعت شـهر را     .  هاي جانبي بسيار زيبا و بزرگي داشـتند  باغ
شـهر محـصور در     .  توان از باالي كوه نامسان متوجه شد مي
كـه تعـداد زيـادي از خودروهـاي           رغم اين هاست و علي كوه

سواري ديزل هستند ولي آلودگي هوا و شلوغي آن به مراتب 
 تر است،  از تهران، توكيو و پكن كم

 جزيره ججو
يكـى از هفـت     .  ترين نقطه كره جنوبـى  زيباترين و توريستى

در وسط جزيره يك كوه بلند با يـك     .  عجايب طبيعى جهان
حيف بود كره بروم و اين جزيره  .  آتشفشان خاموش قرار دارد

يك روز صبح با پروازى يكساعته با هواپيمايى كره    .  را نبينم
روز اول را بـه     .  به ججو رفتم و شب فرداى آن روز برگشتم   

. كوهنوردى گذراندم و روز دوم را به گشت و گذار در جزيـره 
در فرودگاه سـئول در پـرواز     . ججو مملو از باغ مركبات است

ها بـه ازاي هـر چمـدان يـك             برگشت، روي تريلي چمدان 
 !كارتون مركبات قرار داشت

 
 كريستالو

ها سخت اسـت اكثـر     اى براى خارجى چون تلفظ اسامى كره
اى يك اسم اسپرانتويى براى خود انتخـاب    اسپرانتودانان كره

كريستالو خانم اسپرانتودانى بود كه وظيفه همراهى   .  كنند مي
و كمك به من را داشت و در تمام طول سفر به من كمـك       

حتـى  .  ها و خريدها همراهـى كـرد        كرد و براى تمام گردش
براى جزيره ججو يكى از دوستانش در جزيره را مامور كـرد       

گـاه    محبـت و زحمـات اورا هيـچ        .  كه من را همراهى كنـد    
 .كنم فراموش نمى

 
 خورد و خوراك

نظـر از     صـرف .  اي مملو از سـيزيجات هـستند        غذاهاي كره
دهيد هميشه دو چيز سـر ميـز     كه چه غذايي سفارش مي اين

كيمچـي سـبزيجات تخميـر      .  پلو و كيمچي  :  شما وجود دارد
برخـي  .  همراه فلفل هستند كه طعم تند و ترش دارند شده به
يعني اگر پلوي سرو شـده   .  ها پلوي سرريز هم دارند رستوران

توانيد از ظرفـي كـه حـاوي پلـو اسـت مقـدار                 كم بود مي  
عـالوه بـر پلـو و كيمچـي          !  تري به رايگـان برداريـد       بيش

سيزيجات خام و پخته ديگري نيز بر سر ميز شما قـرار داده     
غذاي اصـلي معمـوال    .  اما جاي گوشت خالي نيست.  شود مي

برخـي ميزهـا شـعله آتـش دارنـد و            .  حاوي گوشـت اسـت   
. توانيد گوشت خام سفارش دهيد و خودتان پخت نماييـد    مي

البته با سـس   .  در جزيره ججو شام ماهي كامال خام سرو شد
البتـه خـود    .  بدمزه نبود و من نصف بشقابم را خـوردم   .  سويا
 !شان را كامل نخوردند ها هم به جز يك نفر بشقاب اي كره

 
 دفتر انجمن اسپرانتوي كره

ام يك ساختمان شيك در محله باالنشين سئول   16در طبقه 
حـدود  .  با منظره استثنايي به رودخانه هان و غروب خورشيد   

 !حسوديم شد. مترمربع در يك اتاق 50

 مركز فرهنگي اسپرانتويي سئول
اتاقي كوچك كه آقاي لي جونگ كي از فعاالن اسـپرانتوي       
كره و عضو هيات رئيسه سازمان جهاني اسپرانتو آن را اجاره  
كرده است و هر ماه كالس جديـد اسـپرانتو در آن برگـزار            

به علت مـشكل  .  در يك جلسه كالس شركت كردم.  كند مي
دو .  داد  حنجره، كريستالو به جاي لي جونگ كـي درس مـي    

منـدي كـه از       پسر كريستالو و جـوان عالقـه       :  شاگرد بودند 
آفرين بر .  آمد شهري ديگر هر آخر هفته را به اين كالس مي

 !پشتكار او
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 اتفاقات جالب 
روز اول چون رستورانى در كـوه هاالسـان نبـود در جزيـره          

براي شام اطراف هتل دنبـال يـك     .  ججو ناهار نخورده بودم
اى گشتم تـا بـاالخره يـك رسـتوران بـا              رستوران غير كره

متاسـفانه همبرگـر    .  تابلويى از همبرگر در دوردسـت ديـدم        

تنها غـذاى قابـل     .  رستوران مخلوط گوشت خوك و گاو بود 
از آشپز خواستم آن را  .  قبول اسپاگتى با ميگو و سس تند بود

قدر تند بـود     اما باز هم آن.  با سس معمولى برايم درست كند
 !كه مجبور شدم با دو نوشابه بخورم

هـاي    راسـته .  مركز سئول بسيار شبيه مركـز تهـران اسـت          
هـاي هـم      هـاي آن جنـس      مختلفي وجود دارد كه فروشگاه

با كريستالو به خياباني رفتيم كـه   . كنند اي را عرضه مي دسته
فروختند كه من را ياد خيابان ملـت     اجناس خودرو در آن مي

سپس به خيابان ديگري رفتيـم كـه وسـايل      .  تهران انداخت
حـس كـردم كـه در خيابـان          .  شـد  برقي و المپ عرضه مي

مند بـود و     جات عالقه كريستالو به عتيقه.  زنم زار قدم مي الله
و باز چقدر شبيه به   .  عتيقه فروشان سئول برد من را به راسته

 !خيابان منوچهري
كريستالو از دور بيمارستاني را به من نشان داد و گفت                 

من ابراز ناآشنايي    .  متعلق به كمپاني معروف هونده است       
او هم خودرويي را به من نشان داد و من متوجه شدم            .  كردم

با (اي هونده است       كه تلفظ صحيح هيونداي در زبان كره        
به همين علت است كه اسپرانتودانان         ).  فشار روي هون   

و روي  .  كنند  اي لقب اسپرانتويي براي خود انتخاب مي         كره
 !گذارند اي نمي اي نيز اسم كره خودروهاي كره

 كيهان صيادپور: گزارش از

 انجمن اسپرانتو ايران در سالي كه گذشت
 

          برگزاري اولين كنگره ملي اسپرانتوي در فروردين ماه با
 .شركت كننده داخلي و خارجي 100حضور بيش از 

هاي بهاري گلگشت. 
هاي آموزشي زبان در سطوح متفاوت در بهار،               دوره

 )اي حضوري، اينترنتي، مكاتبه. (تابستان و پاييز
وقفه با موضوعات علمي و         هاي ماهيانه بي     سخنراني

 .اجتماعي
               برگزاري جلسات عمومي و ديدار اسپرانتودانان با

 .موضوعات آزاد
               انتشار فصلنامه در سايت انجمن و بانك اطالعات

 ).مگيران(نشريات كشور 
     پويشي دوباره در سطح آموزش و معرفي زبان اسپرانتو در

 .شيراز، اصفهان، سقز، رشت، مشهد
ريزي جهت برگزاري دومين كنگره ملي اسپرانتو           برنامه

 .94در شهريور 
       المللي   پذيرش ايران به عنوان شاخه كشوري انجمن بين

 .آموزگاران اسپرانتيست
   زادروز دكتر  ”روز كتاب اسپرانتو،    ”برگزاري سالگردهاي

 ..و “ زامنهوف،  قطعنامه يونسكو در تصويب اسپرانتو

 
 
 
 

در تعامل، تبادل و 
خدشـه   ارتباط بي

 با جهان امروز
 

همانگونه كه آگاه هستيد دوام و بقاي انجمن اسپرانتوي 
تك اسپرانتودانان  ايران جز در سايه پشتيباني تك

باشد، زيرا نهادي مدني است كه  پذير نمي ايران امكان
هاي داوطلبانه و مردمي  اي تنها با كمك هيچ پشتوانه بي

بايد پذيرفت كه تنها با . ي راه را دارد توان ادامه
داران آن  مشاركت اسپرانتودانان و حاميان و دوست

امكان پيشرفت در وضعيت اسپرانتو در ايران 
لذا اگر به ماندگاري نهادي همچون . يافتني است دست

انجمن اسپرانتوي ايران اعتقاد داريد در پيوستن به 
صف اعضاي آن درنگ نكنيد و هم اكنون در انجمن 

 www.espero.ir. عضو شويد
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 60مونته ويدئو 
كنفرانس   1954سال پيش يعني دهم دسامبر سال          60 

اي   نامه  ويدئو اوروگوئــه قطع     عمومي يونسكــو در مونته    
اميدبخش را براي زبان اسپرانتو پذيرفت و سازمان جهاني           

 .اسپرانتو مفتخر به روابط مشورتي با يونسكو شد
 
 گرايي گرايي ـ باال پايين 

  :در بسط و توسعه اسپرانتو دوگونه نظريه مطرح است 
گرايي اعتقاد بر اين است كه براي          در پايين :  گرايي  پايين)  1

ها و مردم     بسط و پيشرفت اسپرانتو بايد آن را در ميان توده          
 .عادي توسعه داد

گرايي اعتقاد بر اين است كه بايد براي          در باال :  گرايي  باال)  2
هاي رسمي نظير يونسكو       توسعه اسپرانتو از طريق سازمان     

 .عمل كرد
 : اما بايد دانست كه

المللي ساختارهايي سياسي هستند هاي بين سازمان. 
كنند آوردن منفعت تالش مي دست منظور به اعضاء به. 
 هاي خود محتاطانه براي حفظ شرايط            از سالح

مطلوب و اخالقي در كنار اعضاء ديگر استفاده              
 .كنند مي

 تر است كه از موضوعي حمايت گردد و           گاهي ساده
كه با آن     سپس كاري براي آن انجام نشود تا اين          

 .مخالفت گردد
 چهار تالش

منظور جلب توجه و حمايت          چهار تالش بزرگ به      
المللي ثبت شده براي اسپرانتو صورت           هاي بين   سازمان

 :ها را به ترتيب زير عنوان نمود توان آن پذيرفت كه مي
 تالش اول

هاي جهاني  جامعه ملل بين جنگ 
   چون ساير    اسپرانتو زباني هم   :  نتيجه تالش اول

 –ها را چون مطالعة ساير زبانها         ها نيست و ملت     زبان
شود انجام دهد ـ نزديك          كه پنداشته مي     چنان
 .نمايد نمي

 
 دستيابي تك 

          تنها دستيابي تالش اول اين بود كه اسپرانتو را زباني
براي تلگراف تعريف نمودند ـ بنابراين         »  واضح«

 .هاي اصلي اقوام تلقي گرديد زباني برابر با زبان
 

 تالش دوم
ملل متحد و درخواست    ]  سازمان[هاي نخستين     سال

، حدود يك   1950ارائه شده به سازمان ملل در سال        
ميليون امضاي انفرادي و حمايت سازمانهايي با بيش        

 .ميليون نفر عضو را دربر داشت 15از 
           دستور جلسه كنفرانس عمومي يونسكو در مونته

 .1954ويدئو در سال 

 
 اي از سخنراني دكتر كيهان صيادپور، فرهنگسراي شكوفه  گزيده!                             ساله شد 60 قطعنامه يونسكو 

 سعيد برهاني: بازگردان 



Vintro 2015              13  

 1393زمستان    پيام سبزانديشانپيام سبزانديشانپيام سبزانديشان

       نمايشگاه .  دكتر ايوو الپنا موتور اصلي اين تالش بود
جهاني مواد آموزشي اسپرانتو برگزار شد كه خيلي           

اسپرانتيست هاي اروگوئه اي سنگ تمام       .  موثر بود 
روابط «ارائه تصميم    :  گذاشتند و دستاورد بزرگ     

به سازمان جهاني اسپرانتوكه نتيجتاً         »  مشورتي
سازمان جهاني اسپرانتو به عنوان سازماني غيردولتي       

 .شود با روابط رسمي با يونسكو شناخته مي
 

 نتيجه
كنفرانس عمومي، با بحث بر روي گزارش دبير كل               

 پيرامون درخواست بين المللي به نفع اسپرانتو بوده و؛
 وسيله اسپرانتو را در زمينه         دست آمده به     نتايج به

تبادالت روشنفكرانه بين المللي و به منظور نزديك         
 .دهد ساختن مردمان جهان مورد توجه قرار مي

 نمايد  كه آن نتايج در قبال اهداف و              تصديق مي
 باشد؛  هاي يونسكو پاسخگو مي آل ايده

     دهد كه دول عضو متعددي         مورد توجه قرار مي
آمادگي خود به منظور برگزاري و مشمول قرار دادن          

ها يا مؤسسات آموزش      آموزش اسپرانتو در آموزشگاه   
عالي را اعالم نمودند و از آن دول عضو درخواست            
كردند تا دبير كل را در مورد نتايج به دست آمده در             

 اين زمينه آگاه نمايند؛
  دهد كه پيشرفت جاري در       مأموريت مي   به دبير كل

استفاده از اسپرانتو را در علم، آموزش و فرهنگ             
پيگيري نمايد و به اين منظور با سازمان جهاني              
اسپرانتو در زمينه امور مورد عالقه هر دو سازمان            

 .همكاري نمايد
 

 ها موفقيت
هاي   ي اسپرانتو در رسانه      به اين ترتيب مسير عرضه       

پذير گرديد كه سازمان جهاني       امكان.  يونسكو تسهيل گرديد  
هايي قرار گيرد كه براي دفاع        اسپرانتو بتواند در ميان سازمان    

 المللي بشريت فعاليت نمايد، هاي بين آل از حقوق بشر و ايده
و اين امر نيرويي قوي به خوش بيني و شناخت هدف                 

طور كلي اسپرانتودانان     اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو و به      
هرچند اين تصميم بودجه يونسكو را متأثر نساخت اما            .  داد

، »پيروزي«چون    هايي هم   دنياي اسپرانتو مملو از واژه       
 .شد» غلبه«و » معجزه«

» نسل كودكانه «كه تأليف ماندگار خود       ويليام اولد زماني   
به اتمام رساند، تصميم گرفت        1955ژانويه سال     27را در   

تقديم نمايد و مارژوري بولتون شعر زير را        »  الپنا«آن را به    
 .ناميد» مونته ويدئو«اش را  براي الپنا سرود و گربه

 
 از هر جهت بزرگ،» ايوو الپنا« 

 اين است انرژي تبليغاتي جهاني،
 تجسم يافتن واژه اسپرانتو،

 !پتانسيل جهاني قدرت اخالقي
 يابد؛ گردد و خلوص مي سخنران ملتهب مي

 دهد؛ با فضل و دانش توضيح مي) قوقدان( عضو ژوري 
 دهنده شايسته نشان افتخار است؛ سازمان

 كند؛ بشر به خاطر بزرگي و جاه مجادله مي
 دهد؛ ديپلمات در مصاحبه زيركي نشان مي

 گويد؛ و زبانشناس به چند زبان با سالست سخن مي
 ...كند و موسيقي مي نوازد و با اين وجود ورزش مي
 !نمايد اما چه صادقانه رفاقت مي
 هاي متعدد، ايوو الپنا، چنين با قابليت

 دهد، خود را انساني، نجيب و مهربان نشان مي
 هايي ساده، ساده؛ و تحسين را به همراه انسان

 .آزارد نمايد، زيرا آن قلب او را مي طرد مي
 اي در رنگ آميزي سبز رنگ، با هاله

 درخشد، قهرمان در يونسكو مي
 كند؛ ما را با رفتاري مبارك به پيش هدايت مي

 . شجاعانه، پس به پيش با الپنا
 

كالمان كالوچاي هم بيكار ننشست و اين           
 :شعر را سرود

 
 .الپنا در يونسكو پيروز شد
 با راهبرد و تنش عصبي؛

 از صندلي نظارت در رديف آخر
 .آميز بزرگ شد با رشدي معجره
 .آميزي سقف تا بلنداي رنگ

 بله، الپناي سرزنده غيرقابل مخالفت
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 در يونسكو پيروز شد
 با راهبرد و تنش عصبي؛ 

 چه فسفر مغز استادي
 !همواره با درخشش در كار

 آزرده اما آرام در كار  
 درمقابل مضحكه بلينكنبرگ 

 الپنا در يونسكو پيروز شد
 

 تالش سوم
پيشنهاد به سازمان ملل كه آن سازمان به وسيله كمك            

المللي اسپرانتو    مؤثر و واقعي به گسترش زبان بي طرف بين        
مسئله زبان را حل نمايد و نيز با توصيه به دول عضو كه               «

آموزش آن را ارتقاء داده و تشويق به  استفاده از آن در                  
دوباره در حدود يك    .  ».شان نمايند   المللي مردمان   روابط بين 

ميليون نفر امضاء و اين بار حمايت سازمانهاي داراي بيش            
 .هاي ايوو الپنا ميليون عضو و باز دوباره تالش 70از 

هاي   هاي متعدد كه پيشنهاد را از خالل كانال         با وجود تالش  
رانند، اين تالش در تسلط اداره          سازمان ملل به پيش مي     

 .دبير كل بدون نتايج خاصي ماند
 

 تالش چهارم
در اين تالش از موتورهايي به نام  تيبور سكلي و آمادو              

رويدادي خوب در اين ميان      .  توان نام برد    ماهتارام بو مي  

افول زبان فرانسه و رشد انگليسي، بحث پيرامون مسائل            
بازديدهاي .  زباني و ارتباطات و صدسالگي اسپرانتو است         

منظم نمايندگان سازمان ملل از كنگره هاي جهاني                
و   1985اسپرانتو، كنفرانس عمومي يونسكو در صوفيه سال         

هاي قابل ارائه به يونسكو به مناسبت صدسالگي             موفقيت
اسپرانتو از ديگر موارد قابل اشاره است و در آخر بدون                 

 .پذيرفته شد 1985صداهاي مخالف در هشتم نوامبر 

 قطع نامه
ويدئو   كه خود در مونته     1954كه در جلسه      با توجه به اين    

چـهـارم )  پيشنهاد(وسيلــه طــرح        برگزار گــرديد به    
نتايج به دست آمده زبان جهاني اسپرانتو را          4224-1.4.422

در زمينه تبادالت بين المللي روشنفكرانه و تفاهم متقابل            
رسميت شناخت    بين مردمان جهان مورد توجه قرار داد و به         

 .هاي يونسكو منطبق است آل ها با اهداف و ايده كه آن
               با يادآوري اين كه اسپرانتو ضمناً رشدي قابل

اي براي تفاهم در بين         مالحظه به عنوان وسيله     
هاي كشورهاي ناهمگون داشته        مردم و فرهنگ   

است و در اغلب مناطق جهان و اكثر اعمال بشري            
 .نفوذ داشته است

هاي بزرگي كه اسپرانتو       رسميت شناختن قابليت    به
براي تفاهم بين المللي و ارتباطات بين مردمان ملل          

 .نمايد ناهمگون ارائه مي
               توجه به كمك بسيار بزرگ جنبش اسپرانتو و

خصوص سازمان جهاني اسپرانتو به گسترش            به
اطالعات در مورد عملكرد يونسكو به مثابه                

 .مشاركتش در آن امور
           1987آگاهي دادن در مورد اين واقعيت كه در سال 

صدسالگي موجوديت اسپرانتو جشن گرفته خواهد         
 شد؛

             تبريك به جنبش اسپرانتو به مناسبت صدمين
 سالگرد؛

          درخواست از دبير كل براي پيگيري مستمر با توجه
به سير تكاملي اسپرانتو به عنوان راه چاره بهتر              

 هاي ناهمگون؛ كردن تفاهم بين ملل و فرهنگ
          دعوت از دول عضو براي توجه كردن به صدسالگي

اسپرانتو به وسيله ترتيبات و توضيحات مقتضي و           
انتشار تمبرهاي پستي ويژه و از اين دست و تشويق           
كردن برگزاري برنامه مطالعاتي در مورد مسئله زبان        

ها و مؤسسات      و در مورد اسپرانتو در آموزشگاه         
 شان؛ آموزش عالي

  المللي غيردولتي جهت      هاي بين   توصيه به سازمان
پيوستن به جشن صدسالگي اسپرانتو و مطالعه دربارة        
قابليت استفاده از اسپرانتو و چاره بودن براي                
گسترش هرگونه اطالعاتي  بين اعضاي آن از جمله         

 .آنهايي كه درباره عملكرد يونسكو مي باشند

 

 آمادو ماهتارام بو تيبور سكلي 
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 دستاوردها
    و ادبي به سوي     )  اروپايي(اي    عبور از زبان منطقه

 .  جهاني شدن و نفوذ در فضاهاي مختلف زندگي
 هاي اسپرانتو و عبور از گذشته به         بازشناسي پتانسيل

 .سوي آينده
        بازشناسي مستقيم نسبت به سازمان جهاني اسپرانتو

 و شبكه ارتباطي منحصر به فرد آن،
تبريك به خاطر سالگرد؛ 
       منظور پيگيري مستمر      درخواست از دبير كل به

 توسعه؛
           دعوت مستقيم از دول عضو جهت  توجه به سالگرد

كردن به مطالعات آموزشگاهي و دانشگاهي        و تشويق 
 مسئله زبان و اسپرانتو

          توصيه به سازمانهاي غير دولتي براي عمل نمودن
مشابه دول عضو و گو اينكه نمونه همكاري بين             

 .كنند يونسكو و سازمان جهاني اسپرانتو را دنبال مي
 ...سپس 

كه امريكا شكيبايي خود را از دست داده بود، نهايتاً             در حالي 
كه نه تنها تأثير      خروجش را از يونسكو اعالم نمود، در حالي        

سياسي خود را بلكه حق عضويتش را نيز برداشت و به اين             
در اين  .  ترتيب يونسكو را در بحران مالي جدي قرار داد            

 .بريتانيا و اسرائيل، امريكا را سرمشق قرار دادند ميان
هاي مالي و ديگر       حال در واقع اكتساب كمك       در عين  
هاي كمك از يونسكو را براي سازمان جهاني اسپرانتو            گونه

هاي متعددي را تشويق كرد تا نقش      حكومت. تسهيل ساخت
خود را در جشن سالگرد به وسيله انتشار تمبرهاي پستي،             

ها ايفاء    ها و ديگر گام      ها و كنفرانس     حمايت از همايش   
 .نمايند

 
 
 

 : مĤخذ
 پنجاه سال پس از مونته ويدئو، هومفري تونكين

 068شماره ) رويدادها(Eventoj پيروزي مونته ويدئو، نشريه 

 

تصاوير  
هاي  قطعنامه

 يونسكو 
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اولين قطعنامه تصويب  
زبان اسپرانتو در  
هشتمين اجالسيه 

 يونسكو
1954 

سازمان آموزشي،  يونسكوقطعنامه هشتمين اجالسيه عمومي 
 :دارد كه فرهنگي و علمي ملل متحد ـ ابرام مي

ها و در برقراري  ي روابط فرهنگي ميان ملت اسپرانتو، در عرصه -1
 .تفاهم ميان مردمان به كسب موفقيت نائل آمده است

 .هاي يونسكو هماهنگ است احراز اين موفقيت با اهداف و آرمان -2
آمد حاصل از  به دبير كل يونسكو اختيار داده مي شود كه پي -3

ي فرهنگ و  كاربرد اسپرانتو را در امر آموزش و پرورش و در زمينه
علوم پيگيري كرده و براي نيل بدين مقصود با سازمان جهاني 

ي هر دو سازمان  در تمام موارد مورد عالقه UEAاسپرانتو 
 !همكاري نمايد

ي دولت عضو يونسكو هم اكنون گروهي آمادگي خود  از قاطبه -4
هاي آموزشي مدارس خود اعم از  را براي پذيرش اسپرانتو در برنامه

 !اند ابتدايي و عالي اعالم داشته
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دومين قطعنامه تصويب 

زبان اسپرانتو در  بيست و 
 سومين اجالسيه يونسكو

1985 
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 Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

ISSN 1728-6174 

 
  IRANA ESPERANTISTO  

 
Kultura kaj sendependa sezon-revuo internacia 

 N-ro: 12, Dua serio,  vintro 2015  
 

*** 
 Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj kaj 
kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu publikigitaj 
antaŭe. Bonvenas kultur-temaj kontribuaĵoj ĉu 
en Esperanto ĉu en la persa. 
 
Ĉia presa aŭ elektronika citado aŭ eldonado de 
materialoj de IRANA ESPERANTISTO, ĉu 
originale ĉu tradukite en aliajn lingvojn, estas 
permesata. Bonvole menciu pri la fonto kaj la 
originala lingvo (t.e. Esperanto aŭ la persa) kaj se 
eble, informu nin pri eldonaĵo en kiu aperis io de 
aŭ pri IRANA ESPERANTISTO aŭ/kaj sendu 
kopion al ni. 

  
 Kovrilo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grafikaĵo kaj enpaĝigo: Sabzandiŝan 
 

*** 
 
 
TTT-ejo : www.espero.ir  
Retpoŝto: info@espero.ir 

  

Optimismemo, ĉu utilas? 
 
 

Ahmad R. Mamduhi 
(fina parto) 

 

 
 
 

2 

El Miaj Notoj: veturi al montaro 
 

Nader Zandi 

 
 

5 

MIA VOJAĜO AL IRANO 
 

Bruno Henry 6 

1) Intima Propono 
Tradukis: M. Fahmi 

 
2)Komencanto skribas 

M. Tamaddoni 

9 

Jen Novaĵoj: IREK II Okazos 
 

Novaĵoj el Esperantujo 

 
 

10 

Floroj el florejo de Sadi 
 

Tradukis: K. Sayadpour 
 

11 

Kaj ... ... 

 

E-a parto 
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Prelego de Ahmad Reza 
Mamduhi 

En la serio de Monataj Prelegoj 
de IREA,  

28an de Jun. 2014, 
En IREA-oficejo, Tehrano 

(Fina parto) 

Kion vi vidas, pleje dependas de via vid‐angulo  
  Ne gravas al kio vi rigardas, gravas nur tio, ke: 
 Kion vi vidas en ĝi!  
 Aŭ kiel vi vidas ĝin! 
 Niaj mistikuloj en ĉio vidis nur bonon. 
  Fakte sen optimismemo ni estus iomete depremiaj; ĉar tiuj, kiuj 
suferas iometan depremion, neniom havas optimismemon pri la 
futuro; fakte ili estas pli realistaj ol tute sanaj homoj pesimisme. 
Sed tiuj, kiuj suferas altgradan depremion, havas pesimismemon 
kaj atendas/antaŭvidas pli malbonan futuron ol la reala.  
 

Rezulto de pesimismo  
  Eble en la irana literatura kunteksto, ni plej klare povas vidi 
rezulton de pesimismo en la vivo, verkoj kaj … sinmortigo de Sadeg 
Hedajat. (1903‐1951, laŭ iuj la plej bona prozisto irana ekpost Sadio (1210‐
1292), kaj lia ĉefverko La Blinda Strigo (Bufe Kur) ).  
  Ĉi tie mi sufiĉigas nur citi titolon de 2010a recenzo/enkonduko 
de lia ĉefverko La Blinda Strigo (Bufe Kur): 
  “Tiu ĉi Libro Finigos Vian Vivon: La Plej Moderna Persa Romano 
Verkita Iam Ajn” (This Book Will End Your Life: The Greatest Modern 
Persian Novel Ever Written) per Porochista Khakpour. El: 
http://therumpus.net/2010/10/why‐i‐love‐sadegh‐hedayats‐the‐
blind‐owl/ 
  Kiel sciate, multaj legintoj de la verko sinmortigis. Ankaŭ alia verko de li, “S.G.L.L.” klarege 
montras rezulton de ne esti optimismema pri futuro. Jen citaĵo el ĝi: 
  “La natura homo, la sana homo, devas bone manĝi, bone trinki kaj bone  amori; legado, 
skribado kaj pensado, ĉiuj estas malfeliĉo kaj kaŭzas abomenaĵon.” 
 
3‐a kialo por utileco de optimismo  
  Kiel diriĝis, optimismemo fakte ŝanĝas la subjektivan realon: 
Maniero, laŭ kiu ni atendas/antaŭvidas la mondon, ŝanĝas la manieron, laŭ kiu ni vidas ĝin. 
  Sed, optimismemo ŝanĝas ankaŭ la objektivan realaĵon. Ĝi agas kiel memplenuma profetaĵo. 

 

http://therumpus.net/2010/10/why-i-love-sadegh-hedayats-the-blind-owl/�
http://therumpus.net/2010/10/why-i-love-sadegh-hedayats-the-blind-owl/�
http://therumpus.net/2010/10/why-i-love-sadegh-hedayats-the-blind-owl/�
http://therumpus.net/2010/10/why-i-love-sadegh-hedayats-the-blind-owl/�
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  Kaj tio estas la 3a kialo por montri ke malaltaj atendoj ne gajigos/feliĉigos nin. Kontrolitaj 
eksperimentoj pruvis, ke: 
Op mismo ne nur estas rilata al sukceso, sed ankaŭ ĝi fakte es gas sukceson. 
 
Kieeco de op mosmemo 
 Optimismemo estigas sukceson en la mondoj de la: 
 Lernejoj kaj Universitatoj,  
 Sportoj  
 Komerco 
 Kaj eĉ … politiko.   
 Kaj eble, la plej surpriza utilo de optimismo estas … sano:  
Se ni atendas la estontecon esti brila, streĉiteco kaj maltrankvilo estas reduktitaj konsiderinde. 

 
Ĉu realo ne nuligas optimismon?  
  Do, kiel diriĝis divers‐fonte, optimismemo havas multajn utilojn. 
Sed kiel ni povas resti optimismemaj kiam ni renkontas nefavoran 
realaĵon? Logike, kiam viaj antaŭ‐vidadoj/atendaĵoj ne realiĝas, vi 
devas ŝanĝi ilin, tamen – laŭ la eltrovoj de neŭro‐sciencistoj – tio ne 
okazas!! Jen ilia eksperimento:  
  Ili petis de invititaj homoj taksi sian probableco de ek‐spertado de 
malsamaj teruraj eventoj en iliaj vivoj. Do, ekzemple, kio estas via 
probableco de eksuferado de kancero? Kaj poste ili diris al ekzamenatoj la realan probablecon de 
iu kiel ili por eksuferado de ĉi tiuj malbonokazaĵoj. Por kancero, ekzemple, temas pri 30 procentoj. 
Kaj poste ili demandis ilin denove, "Kiom probable vi eksuferos kanceron?"   
 
 
 
 
 
 
 
  La sciencistoj volis scii ĉu homoj post alpreno de veraj informoj, ŝanĝos sian kredon aŭ ne. Kaj 
efektive ili faris ‐‐ sed plejparte nur kiam la donitaj informoj estis pli bonaj ol kio ili unue atendis. 
Do ekzemple:  
  Se iu estis dirinta: "Probableco de mia eksuferado de kancero estas ĉ. 50 procentoj," kaj oni 
diris al tiu, "Ho, bonan novaĵon. La mezuma probableco estas nur 30 procentoj" la postan fojon, 
kiam oni demandis tiun, tiu respondis: "Bone, do eble mia probableco estas ĉ. 35 procentoj." Do 
ili lernis rapide kaj efike.  
  Sed, se iu estis dirinta:" Probableco de mia eksuferado de kancero estas ĉ. pri 10 procentoj " 
kaj ni diris, "Ho, malbonan novaĵon. La mezumo probableco estas ĉ. 30 procentoj," la postan 
fojon, kiam oni demandis tiun, tiu diris: "Jes. Ankoraŭ mi pensas ke temas pri ĉ. 11 procentoj."  

Fumado mortigas onin, tamen ne nin sed aliajn! 
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  Fakte sciencaj esploroj montris ke parto de nia cerbo faras nin tiel optimismemaj, kaj ili fakte 
povis per magnetoj defunkciigi tiun parton provizore. Tamen ĉu fari tion por ĉiam estos utila por 
ni? Kiel jam dirite, ne; ĉar tia optimismemo havas multajn utilojn por nia sano kaj sukceso. 
  Ni devas eviti nur troan optimismon, kio en iuj okazoj povas enkonduki al malsukcesoj kaj eĉ 
katastrofoj. 

 

Flugemaj Pingvenoj   
  Ĉu vi spektis animacion pri flugemaj pingvenoj? 
Ĝi titolas Gajaj Piedoj (Happy Feet), kaj iel similas al multe pli 
malnova Johano Lovingston Mevo (Jonathan Livingston Seagull) 
verko far Richard Bach en 1970.  
 
Johano Lovingston Mevo  

  Bach famegas pro lia amo al flugado ĉu reala ĉu metafora en liaj 
verkoj. (Richard David bach, 1937‐, usona verkisto) 
  Lia ĉefverko, Johano, enhavis malpli ol 10 mil vortojn, tamen 
estis plivendita ol ĉiuj aliaj verkoj ekde la tempo de Foririnta kun la 
Vento (Gone with the Wind, far Margaret Mitchell, en 1936. 
  Bedaŭrege li spertis aer‐akcidenton en aŭgusto 2012:   
surteriĝante en Friday Harbor lia fligmaŝino trafis elektro linion.  
  Gajaj Piedoj Du (Happy Feet Two) estas 2011a aŭstralia‐usona 
3Da komputil‐animacia familia mizik‐filmo reĝisorita, produktita 
kaj kunverkita de  George Miller. (1945‐, estas renoma aŭstralia filmisto 

kaj ekskuracisto. Ĝi sekvas alian filmon de Miller en 2006 titolita Gajaj 
Piedoj (Happy Feet).  
  Dum Johano en la Bach‐a plejvendita verko estis enuigita de la 
ĉiutaga ripetado en la vivo kaj ĉiam kaj ĉiel provis flugi pli kaj pli 
alten, eĉ se tio ekzeligis lin de la mevaro, la pingvenoj en la Miller‐a 
produkto volas ekflugi renkontinte ‐ laŭ ilia scio ‐ flugantan 
pingvenon!  
 
Gradoj de optimismo  
  Povus ekzisti tri malsamaj sintenoj inter la pinvnenoj pri 
ekglugado de ili: 
1.Tiuj, kiuj neniel povis eĉ  imagi tion; do ili neniam povus havi 
ŝancon flugivi – ĉiaokaze! 
2.Tiuj, kiuj tro simplanime kaj optimisme ekflugis de altaj lokoj kaj 

spertis falegon en profundan valon! 
3.Tiuj, kiuj optimismis sufiĉe por provi tion, tamen kunhavis ankaŭ paraŝuton, tiel ke en plej 
malbona okazo, povu ĝui flugadon agle super la valo! 
  
Fontoj: 

• http://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias/transcript 

• http://www.mentalhealthy.co.uk/news/996‐optimism‐can‐be‐helpful‐to‐mental‐health.html 

•https://www.eheandme.com/news_articles/549652445 

• http://salubriousu.com/optimism‐and‐stress/ (ties fontoj menciitaj en la posta lumbildo) 

• http://therumpus.net/2010/10/why‐i‐love‐sadegh‐hedayats‐the‐blind‐owl/ 
• http://urbantimes.co/2013/12/it‐always‐pays‐to‐be‐an‐optimist/ 

http://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias/transcript�
http://www.mentalhealthy.co.uk/news/996-optimism-can-be-helpful-to-mental-health.html�
https://www.eheandme.com/news_articles/549652445�
http://salubriousu.com/optimism-and-stress/�
http://therumpus.net/2010/10/why-i-love-sadegh-hedayats-the-blind-owl/�
http://urbantimes.co/2013/12/it-always-pays-to-be-an-optimist/�
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Fontoj menciitaj en mia fonto: http://salubriousu.com/optimism‐and‐stress/  
• Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985).  Optimism, coping, and health:  Assessment and implications of generalized 

outcome expectancies.  Health Psychology, 4, 219‐247 
• Horowitz, M., Adler, N., & Kegeles, S. (1988).  A scale for measuring the occurrence of positive states of  mind:  A 

preliminary report.  Psychosomatic Medicine, 50, 477‐483. 
• Scheier, M. F., Weintraub, J. K., & Carver, C. S. (1986).  Coping with stress:  Divergent strategies of optimists and 

pessimists.  Journal of Personality ad Social Psychology, 51, 1257‐1264. 
• Scheier, M. F., Matthews, K. A., Owens,  J., Magovern, G.  J., Sr.,  Lefebvre, R. C., Abbott, R. A., & Carver, C. S. 

(1989).  Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass surgery:  The beneficial effects on 
physical and psychological well‐being.  Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1024‐1040. 

• Fitzgerald,  T.  E.,  Tennen,  H.,  Affleck,  G.,  &  Pransky  G.  S.  (1993).    The  relative  importance  of  dispositional 
optimism  and  control  appraisals  in  quality  of  life  after  coronary  artery  bypass  surgery.    Journal  of 
Behavioral Medicine, 16, 25‐43. 

• Mroczek, D. K., Spiro, A., III, Aldwin, C. M., Ozer, D. J., & Bosse, R. (1993).  Construct validation of optimism and 
pessimism in older men:  Findings from the normative aging study.  Health Psychology, 12, 406‐409. 

 
Helpiloj  
• http://traduku.net/ 
• http://www.dik.ir/ 
• http://www.macmillandictionary.com/ 
• https://www.google.com/imghp?hl=en&tab=ii 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
• http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:%C4%88efpa%C4%9Do  
 

  Mi  preferas  veturi  montaron  per  biciklo,  
certe moderna  kaj  speciala montbiciklo.  Oni 
povas halti kiam ajn deziras, sed per trajno aŭ 
aŭtomobilo tre diferencas. Oni veturas rapide 
per  aŭtomobilo  kaj  se  oni  volus  veturi 
malrapide,  kompreneble  ne  povus,  ĉar  oni 
kaŭzos  malfacilaĵojn  por  aliaj  konduktistoj. 
  Ankaŭ  la  trajno  veturigas  rapide  la 

vojaĝantojn  kaj  ili  ne  povas  vidi  pejzaĝojn 
bone.   Aliflanke, konduki bezonas atenton kaj 
oni ne povas kaj konduki atente kaj ĝui belajn 
pejzaĝojn. 
  Ĉiam,  kiam  ni  alproksimiĝas montaron,  ni 
sentas  ŝanĝon  de  klimato,  speciale    dum 
printempo kaj somero. Certe ĉi tiu temo estas 
diferenca en diversaj  landoj kaj kompreneble 
en  diversaj  geografiaj  regionoj.  En  kelkaj 

landoj oni tiel desegnas urbojn kvazaŭ la urboj 
estas  en  arbaro  kaj  parko,  kaj  do  ŝanĝo  de 
klimato ne diferencas kiam oni  iras montaron 
(kiel Germanio kaj Aŭstrio) Sed ĉi tie diferenco 
estas tre distingebla. 
  De  malproksime    vidiĝas  kvazaŭ  bela 
pentraĵo. La blua koloro de  ĉielo,  la verda de 
arboj,  kaj  diversaj  buntaj  floroj  kiujn 
akompanas  kantoj  de  birdoj  ĉiuj  kune  kun 
kaŭzas  ĝojon  kaj  ŝanĝon  de  farto.  Interese. 
dumtempe, malfacilaĵoj de  la vivo  forgesiĝas. 
Oni ĝojas povi eniri ĉi tiun medion. 
  La  rivero  defluas  montaron  kaj  videblas 
fiŝkaptistoj  kiuj  iras  al  ĝi.  Ankaŭ  alpistoj  kun 
siaj  iloj  kaj  buntaj  dorsosakoj  iras  al  tiu 
direkto. Mi  ĉiam  ŝatas  tendaron  de  alpistoj, 
speciale  somere.  Tie malvarmaj  noktoj  en  la 
varma somero estas neforgeseblaj. 
  En ĉiu kvar sezonoj, montaro estas belega , 
kaj  oni  povas  profiti  diversajn  plezurojn 
ĉiusezone.               

Vi veturas al montaro. Kion vi vidas de 
malproksime kaj alproksimiĝante. Kiujn 
plezurojn vi povas profiti tie?  

 

Nader Zandi!  

El miaj notoj: 

*** 

http://salubriousu.com/optimism-and-stress/�
http://traduku.net/�
http://www.dik.ir/�
http://www.macmillandictionary.com/�
https://www.google.com/imghp?hl=en&tab=ii�
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page�
http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:%C4%88efpa%C4%9Do�
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Mozelo kaj Rejno 
  Frumatene mi  forveturas  trajne  de  Thionville 
kaj post ĉefurbo Luksemburgo mi laŭiras la riveron 
Moselle  kaj  la  riveregon  Rejno  kiuj  estas  tre 
romantikaj  ĉar  staras  fortikaĵoj  kaj  kasteloj  sur  la 
pinto de montetoj. 
 

Alpoj 
  Vespere la trajno transiras Alpojn de Aŭstrio ĝis 
Slovenio grimpante super valoj kaj belaj pejzaĝoj. 
 

Beogrado Serbio 
  Pos t   24   horo j   da   t ra jnve turado   t ra 
Luksemburgio,  Germanio,  Aŭstrio,  Slovenio, 
Kroatio  kaj  Serbio,  matene  mi  rendevuas  en 
Beogrado kun Dimitrije kaj  lia amiko. Ni babiladas 
pri eks‐Jugoslavio kaj ili tre bedaŭras la dispartigon 
de  la  lando,  la malkuniĝon kaj  la abomenaĵojn de 
la milito kiu okazis en Jugoslavio. 
  Beogrado  estas  agrabla  urbo  pli  trankvila  ol 
Parizo. Kelkajn ŝpurojn de la milito mi vidas kiel la 
ministrejo  de  armeo  kiun  NATO  bombadis  en  la 
jaro 1999. 
  Mi gustumas bongustajn Ĉevapiĉi (rulumita kaj 
rostita viandaĵo kun cepoj kaj kremoj). Mi restadas 
du tagojn en Beogrado. 
 

Sofio Bulgario 
  Post unu nokto da veturado, inter du trajnoj mi 
vizitas  Sofion,  la  ĉefurbon  de  Bulgario.  Mi 
demandas  al  maljunulo  kie  estas  la  ortodoksa 
katedralo Aleksandro Nevski. Li respondas bone al 
mi  en  la  franca  lingvo!  Surstrate  kiam  mi 

demandas  kie  estas  la  stacidomo  kelkaj  homoj 
kapablas  respondi  al  mi  en  la  franca!  Multaj 
bulgaroj  lernis  la francan en  la  lernejo oni diras al 
mi. 
 

Istanbulo Turkio 
  Post unu nokto en trajno mi atingas Istanbulon 
kiu estas giganta urbo. Estas la plej grava urbo pri 
ekonomio  kaj  kulturo  en  Turkio,  en  kiu  loĝas  14 

milionoj  da  loĝantoj.  Ĝi  estis  ĉefurbo  de  tri 
impe r i o j   ka j   nomiĝ i s   an taŭe   B i z anco , 
Konstantinoplo  kaj  Stambulo.  La  historio  de 
Istanbulo  komenciĝis antaŭ 8000  jaroj! Mi vizitas 
la  bluan moskeon  «Sultanamet»  kaj  la moskeon 
Sankta  Sofia  «Ayasofya».  La  arkitekturo  estas 
impona  kaj  mirinda!  Kolonoj,  muroj  estas  riĉe 

MIA VOJAĜO 
AL IRANO 

Bruno Henry, Francio 

 elonge mi pensis vojaĝi al  Irano, kaj  Istanbulo 
en  Turkio  por  viziti  vindindaĵojn  kaj  malkovri 
kulturon  kaj  popolojn. Mi  jam  sciis  ke  aktivas  E‐
movado en Irano kaj eblas vojaĝi trajne de Eŭropo 
al  Irano kaj uzi  la «Pasporta Servo»‐n. Mi vojaĝis 
ĉefe  per  trajno  dum  sep  semajnoj  en  julio  kaj 
aŭgusto 2012, vizitis  Iranon dum  tri  semajnoj kaj 
etapis en aliaj landoj dum kelkaj tagoj. 

D 

Istanbulo Bosforo 

Sofio katedralo A. Nevsky 
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ornamitaj  per  arabeskoj  kaj  kaĥelaroj  el  fajenco. 
Mi  tre  ŝatas  la  kvietan  etoson  de  la  moskeoj. 
Ankaŭ oni povas ripozi ĉar la aero estas pli freŝa ol 
ekstere!  Estas  pli  bone  viziti  surloke  tiujn 
monumentojn ol rigardi filmojn aŭ fotojn pri ili! 
  Multaj  turistoj  el  la  tuta  mondo  vizitas  tiujn 
famajn moskeojn kaj la urbon. Mi aŭdas lingvojn el 
la tuta mondo! 
  En  la  granda  bazaro  de  Istanbulo  oni  vendas 
ĉion! 
  Istanbulo  ĉirkaŭas  la markolon  Bosforo  (inter 
Eŭropo  kaj Azio,  ĝi  interligas...)  kaj  la  golfon Ora 
Korno. Multaj  ŝipoj  traveturas  ilin  por  transporti 
milojn da homoj al diversaj flankoj de la urbo. 
  La antaŭlastan tagon en Istanbulo mi renkontas 
esperantiston Can, kiu  loĝas en  la azia parto de  la 
urbo. Li gvidas min en la urbo kaj ni vespermanĝas 
en lia hejmo kun liaj fratino kaj patrino. Li rakontas 
al mi ke la E‐movado estas malforta en Turkio sed 
esperantistoj instruas Esperanton. 
  Ofte  mi  manĝis  en  malmultekosta  restoracio 
apud  la stacidomo Sirceci. La turka manĝaĵo estas 
tre bongusta kaj fama. 
 

Trans Azia Ekspres' 
  Post  kvin  tagoj  en  tiu  mirinda  urbego  mia 
amiko Can gvidas min al la buso al Ankaro ĉefurbo 
de  Turkio.  Post  unu  nokto  en  buso  mi  alvenas 

frumatene  en  Ankaron.  De  tie  mi  veturas  per 
trajno  nomita  «Trans  Azia  Ekpres'»  al  Teherano 
ĉefurbo  de  Irano.  Entute  tiu  vojaĝo  daŭras  72 
horojn por 3000 km, 3 noktoj kaj 2 tagoj! 
  En  la  kupeo  tre  afabla  iranano  donas  al  mi 
rizon,  panon  kaj  kukon.  Bedaŭrinde  ke  mi  ne 
povas  interbabili,  ĉar  li  parolas  nur  en  la  persa 
lingvo. Alia  iranano  gvidas min  al  kuŝvagono  por 
babili kun francaj junuloj. Ili veturas al la lago Van 
en Kurdio regiono kiu situas oriente de Turkio. Mi 
rakontas al  ili kio estas Esperanto.  Ili miras ke mi 
vojaĝas al Irano ĉar malmulte da eŭropanoj vizitas 
ĝin  ĉar  ili  pensas  ke  Irano  estas  danĝera  islama 
lando! 
  La  turka  trajno  veturas  malrapide  tra  la 
montaro  kaj  laŭ  tumultaj  riveroj,  valoj  kaj 

kamparo.  Vespere  ni  traveturas  dum  4  horoj  la 
belan lagon Van, 100 km‐ojn longan per pramŝipo. 
Ĝi estas blua kaj ĉirkaŭita de montaroj. 
  Ĉe la transa flanko, nin atendas irana trajno. En 
la kupeo mi konatiĝas kun du francaj homoj patro 
kun  filino  kaj  kun  slovenoj.  Ni  interŝanĝas  niajn 
informojn  pri  Irano  kaj  mi  rakontas  al  ili  pri 
Esperanto. 
  Post  la  landlimo ni  ĝustigas nian brakhorloĝon 
kaj aldonas 2H30. Ankaŭ ni ŝanĝas kalendaron, ĉar 
ekde   nun   ni   uzas   en   Irano   muzulmanan 
kalendaron. Ni  estas  en  la  jaro  1391  kaj  en  aliaj 
landoj ni estas en 2012. La skribaĵo estas araba sed 
la  lingvo estas persa, ĉar  irananoj ne estas araboj 
sed azia popolo. 
  La  irana  trajno  serpentumas  malrapide  tra 
sekaj montaroj kovritaj de kelkaj kreskaĵoj. Kelkaj 
ŝafaroj paŝtas kun hundo kaj ŝafisto. De tempo al 
tempo aperas izolitaj domoj aŭ vilaĝoj. 
  Postagmeze la trajno haltas en stacidometo kaj 
la konduktoroj elvagoniĝas por preĝi en la moskeo 
apud stacidometo. Varmegas ĉi tie ! 
  Je  la unua matene Hamzeh akceptas min en  la 
stacidomo de Tehrano kaj veturigas min al Giti. 
 

Tehrano Irano 
  Tehrano  ĉefurbo  de  Irano  estas  giganta  kaj 
enhavas   ĉ irkaŭ  12   milionojn   da   loĝantoj. 
Konstruataj domegoj kaj turoj multegas. Sed kelkaj 
kvartaloj  aspektas  vilaĝoj.  Rande  de  la  urbo  oni 
kreskigas  legomojn  kaj  arbofruktojn  en  ĝardenoj 
kaj kampoj. Tiu urbo estas konstruita piede de  la 
montaro Alborz  kies  la plej alta pinto estas 5601 
metrojn  alta.  La  trafiko  estas  tre  densa  kaj 
danĝera. Oni ne  respektas  la «leĝon».  Estas  leĝo 
de  la  plej  forta  homo.  Multegaj  motorcikloj 
pafkrakantas  kaj  zigzagas  inter  la  veturiloj. Aŭtoj 
hupadas  konstante!  Pro  densa  trafiko  poluado 
kreskas,  malbonodoras  kaj  nubo  flugas  super  la 
urbo. Pro tio kelkfoje oni ne bone vidas  la pinton 
de la montaro! 
  Giti  gvidas  min  dum  tri  tagoj  por  viziti 
Tehranon. Ni vojaĝas per metroo kaj busoj. Kelkaj 
metrovagonoj  estas  rezervitaj  por  virinoj.  Tamen 
virinoj  povas  akompani  edzon  aŭ  konatulon  en 

Ankaro Trans Azia Ekspres' 

Tehrano Giti Familio en Restoracio 
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aliaj  metrovagonoj.  En  la  urba  buso  la  antaŭa 
parto estas por viroj kaj  la malantaŭa parto estas 
por virinoj. Kelkaj viroj en metroo rimarkas ke mi 
estas eksterlandano kaj faras demandojn al Giti pri 
kiu mi estas.  Ŝi diras ke mi estas  franco kaj ke ni 
interparolas en Esperanto. Ŝi klarigas al ili kio estas 
Esperanto. Ni vizitas la reĝan palacon Golestan de 
eksa Reza Shah PALHAVI. Li estis la eksa irana reĝo 
kaj en 1979, revolucio forpuŝis lin. Tiu palaco estas 
ornamita lukse kaj riĉege. Ankaŭ en Tehrano estas 
granda  bazaro  kiel  en  Istanbulo  kie  mi  vidis  en 
butiko grandajn persajn belajn tapiŝojn! 
  Mi vespermanĝis post la noktiĝo kun familianoj 
de Giti. Nun dum preskaŭ mia tuta restado okazas 
ramadano.  Do,  ĉiuj  trinkas  kaj  manĝas  post 
noktiĝo.  La  restoracioj ne  laboras  la  tutan  tagon. 
Ni  manĝas  sidante  sur  la  suroj  kaj  sur  tapiŝoj. 
Muziko  estas  aŭdebla.  Ni  manĝas  rizon  kun 
safrano,   kokidojn,   salatojn   kaj   diversajn 
bongustajn dolĉaĵojn. Filo de Giti kun edzino kaj la 
gebopatroj de filo estas tre afablaj kaj simpatiaj. Ili 
faras  demandojn  pri  nia  vivo  en  Francio  kaj 
demandas  al  mi  kion  opinias  francoj  pri  Irano. 
Homo  dancas,  kun  giganta  kapo  de  kuiristo 
surŝultre, sur bela irana muziko. Oni diras al mi ke 
en Irano oni ne rajtas danci! Tre bedaŭrinde! 
  Nun mi pasigas  tri  tagojn  ĉe Surush kaj Zohre. 
Ni  iras  aŭte  al  infanĝardeno  kie  Zohre  estas 
direktorino.  Zohre montras al mi  la  ĉambrojn  kie 
lernas  aŭ  ludas  la  infanoj.  Tie  Zohre  instruas  la 
anglan  al  kvin‐jaraĝaj  geknaboj.  «Ĉiuj  gepatroj 
volas  ke  iliaj  gefiloj  lernu  la  anglan»  diras  al mi 
Zohre.  Verŝajne  tio  multe  amuzas  ilin. Mi  estas 
kuriozaĵo  ĉi‐tie!  Oficisto  de  la  urbodomo  venas 
tien kaj invitas min viziti sian oficejon. 
  Ni vizitas Nasrin la fratinon de Zohre. Nasrin kaj 
Zohre estas fratinoj kurddevenaj. Ni tagmanĝas kaj 
vespermanĝas post  la noktiĝo  sub  laŭbo en nova 
granda parko. Temperaturo estas pli freŝa ol en la 
domo. Mi  ludas per domenoj kun Sepehr dek‐jara 
filo de Zohre kaj Surush kaj poste kun Ayda dek ok
‐jara  filino  de  Nasrim  kaj  Shahram mi  ludas  per 
ludiloj de la parko.  
  Fine de mia restado en Tehrano, Hamzeh kaj lia 
edzino  kaj  du  filinetoj  gastigas  min  tri  tagojn. 
Hamzeh  gvidas min  por  viziti  la  turon  Azadi.  Ĝi 
estas  48  metrojn  alta  betona  konstruaĵo  kun 
enormaj  piedoj  kiel  la  Ejfel‐turo  en  Parizo.  Reĝo 
Mohammd Reza PALHAVI konstruigis ĝin antaŭ 40 
jaroj.   Ene   estas   mirinda   muzeo   pri   belaj 
diverskoloraj  ŝtonetoj...ankaŭ  roboto  ludas 
pianon! 
  Kun  Hamzeh,  lia  edzino  kaj  la  filinetoj  ni 
forveturas  aŭte  norden  de  Teherano  al  la  parko 
Jamshidiyeh  je  unu  horo  da  veturado.  La  parko 
etendiĝas  ĉe  la altaĵoj de  la montaro. Verdiĝanta 
arbaro, rokoj kaj panoramo super la ĉefurbo donas 
bonajn  kialojn  por  veni  tien.  Ni  trovas  ĉi‐tie 
malvarmeton  sub  la arboj kaj ankaŭ dank'al akvo 

kiu  rapide  malsuprenfluas  de  la  montaro  tra 
kanaletoj laŭlonge de la vojoj. Tio bonefikas ĉar en 
la  urbo  estas  varmego.  Hamzeh  kaj  mi  decidas 
grimpi sur la ŝtuparo kiu kondukas al vidpunkto ĉe 
la  supro  de  la montaro.  De  la  supro  ni miras  la 
panoramon  de  la  giganta  Tehrano  kiu  etendiĝas 
laŭ 100 kilometroj ĉirkaŭita de montaro. Vento ne 
multe blovas sur tiu urbego. Pro tio vualo, formita 
pro poluado,  stagnas  super Tehrano blokita  inter 
montaro. Pli malmultas  la vualo  ĉar hodiaŭ estas 
ripoztago.  Ni  malsupreniras  kaj  nombras  la 
ŝtupojn. Estas 550 ŝtupoj entute! 
 

Isfahano Irano 
  Post  unu  nokta  busveturado  de  Teherano mi 
alvenas matene  kun  Giti  je  la  kvina  en  urbeton 
antaŭ  Isfahano. Giti petis de  la  ŝoforo de  la buso 
halti ĉe la rando de la aŭtovojo sub ponto. La edzo 
de Farshide venas kun sia aŭto por ŝofori nin al sia 
domo.  Pro  ni,  tiuj  homoj  ne  dormis  la  tutan 
nokton por akcepti nin. Ili varme akceptas nin kun 
ilia juna filino por du tagoj. 
  Ni  vizitas  la  ĉefan  palacon  kie  staras  du  belaj 
moskeoj  kovritaj  per  blua  ceramikaĵo.  Tutcerte 
estas unu  el  la plej  belaj  en  la mondo. Ni  ankaŭ 
vizitas la palacon de la ŝaho. Isfahano estis ĉefurbo 
de  la  persa  imperio  kun  granda  civilizacio.  En  la 
bazaro estas multe da metiistoj, veraj artistoj, kiuj 
prilaboras  el  kupro  kaj  stano  (metalo  griza  kaj 
facile  fandebla)  telerojn,  kruĉojn,  kulerojn, 
soldatojn,  ankaŭ  latunaĵojn,  (flava  alojo  el  kupro 
kaj  zinko),  ledaĵojn  (felo  preparita  por  industriaj 
uzoj:  ŝuoj,  rimenoj  kaj  aliaj),  kaj  kaligrafiaĵojn.  Ili 
laboradas antaŭ ni. 
 

Yazd Irano 
  De   I s f ahano   ĝ i s   Yadz   n i   busve turas 
posttagmeze. Yazd estas  fama urbo en  Irano pro 
sia  tre bongustaj kukaĵoj kaj  sukeraĵoj. Mi  frandis 
ilin! 
  Sabate  ni  vizitas  la malnovan  urbon  kun  ĝiaj 
domoj konstruitaj per argilmasonaĵo. Mi vidis ĉe la 
supro  de  domoj  inĝeniajn  ventokaptilojn,  iam 
nomatajn  «ventoturoj»  «badgir».  Estas  vertikala 
strukturo  apud  domo  (privataj  aŭ  publikaj)  por 
enkonduki venton en  la  internon de  la konstruaĵo 
por malvarmigi per akvo  la venton kaj desekigi  la 
enajn  spacojn.  Ventokaptilo  aspektas  kiel  tureto 
kovrita ĉe la supro kaj ĉe la vandoj estas vertikalaj 
fendetoj por ke eniru la aero. 
  Ĉi‐tie,  ni  estas  ĉe  la  rando  de  la  dezerto:  35 
gradojn kaj pli varmas ol en Tehrano kaj Isfahano. 
  Elirante  de  la  prizono  de  Aleksandro,  francoj 
alvokis min. Estas Olivier  kaj  lia  filino  Laura  kiujn 
mi renkontis antaŭ unu semajno en la trajno ĉe la 
landlimo  inter Turkio kaj  Irano. Ni  interŝanĝas pri 
niaj vojaĝoj kaj tagmanĝas kune en restoracio. 

La fino de la unua parto 
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  Intima Propono 
  
Eliĝu el la domo! 
Ofte estas, necese vi el via domo (karaktero, 

posteno,  situacio)  eliri  kaj  bone  pensi  ĉu 
ankoraȗ vi volas  reiri al  tiu domo  (karaktero, 
posteno, situacio) aȗ ne? 
Estas necese, ofte vi el moskeo, eklezio kaj… 

eliri  kaj  vidi  kio  estas  malantaȗ  tiuj  kredoj, 
timo aȗ vero? Estas necese, ofte vi eliri el via 
laborejo  kaj  pensi  kiom  tio  similas  al  viaj 
junulet‐deziroj? 
Estas  necese,  foje  vi  akvumi  arbon,  floron, 

karesi  kaj  manĝigi  beston,  kaj  vidi  ĉu  io  el 
naturo ekzistas en vi aȗ ne? 
 Estas  necese,  foje  vi  ne  estu  apud  via 

komputilo, kaj ne pripensi pri “Google, Gmail” 
kaj similaj, tiam kunveni kun viaj familianoj, aȗ 
aȗskulti je korelverŝado de via amiko kaj pensi 
ĉu  la  vivo nur  estas  tiu  ĉi  ferpeco elektra  aȗ 
ne? 
 Estas necese vi eliĝi el vi kaj defore rigardi al 

vi  mem  kaj  demandi,  ke  pasis  jaroj,  ĝis  mi 
fariĝis  tia, kia nun mi estas,  ĉu mi volis mian 
nunan hodiaȗon ? ĉu tio valoris? 
 
Aperis en la gazeto Salamat, ĥordad 1393.3.3 
Enesperantigis:  M. Fahmi 

Komencanto Skribas 
 

Mi konis du e‐istajn geknabojn en  la  lecionoj 
de E‐kurso somere, kiuj vojaĝis al tuta mondo. 
  Iliaj  aventuroj montris  ke mi  povas  ankaŭ 
vojaĝi  kaj  komuniki  kun  aliaj  homoj  el  aliaj 
landoj.  
  Esperantaj  amikoj  akceptos min  tre  varme 
ĉie,  ĉar  ĉiuj  esperan stoj  sentas  sin  el  unu 
familio.  Tiu  kiu  ŝatas  scii  pri  aliaj  moroj  kaj 
vizi  landojn, devas certe tuj lerni Esperanton, 
ĉar  komuna  lingvo  estas  la  ŝlosilo  por 
kompreni  kaj  komuniki  kun  ne‐konatoj.  Se  ili 
ne parolas  un  lernindan  lingvon,  ili ne povus 
trovi amikojn en ĉiu lando. Kvankam Esperanto 
helpis multe homojn sen  havi unu komunan 
mondon,  sed  u  ideo  ne  estos  a ngota  nur 
per afableco kaj unueco. Kiam homoj rigardas 
sin  kiel fingroj de unu mano,  am povus  fari 
mondon  por  vivi  trankvile.  Ni  esperu  un 
tagon.  
 

 

 

Verkis: M. Tamaddoni 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1– Unu el kontinentoj (sen fino) 

2– malĝuste fari ion 

3– Prefikso signifanta ke oni ĉesis plenumi 
profesion, oficon, rajti por titolo, ktp 

4– Viro kiu laŭlege kunvivas virinon (radiko) 

5– Kiam oni multe drinkas 

6– Komenco de rido (radiko) 

7– Fino en angla lingvo 

8-Pli malpli klara ripetiĝo de sono 
respondata al orelo 

9– Verbo kiu esprimas nunan ekziston 

10– Araba lando (sen fino) 
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 Post  la  okazigo  de  sia  unua  nacia 
kongreso de Esperanto en 2014  la 
irana  E‐movado  nun  prepariĝas 
por la dua kongreso en aŭgusto ĉi‐
jare.  La  rezultoj  de  la  unua  estis 
rimarkindaj:  la  lingva  nivelo  de  la 
veteranoj  evidente  pliboniĝis  kaj 
oni starigis novajn kursojn. Inter la 
rezultoj de la pasintjara IREK (Irana 
Esperanto‐  Kongreso)  menciindas 
ankaŭ  la  restarigo  de  IREJO  kaj 
IRLEI (la  landaj sekcioj de TEJO kaj 
ILEI respektive). 
 La   E‐movado   en   Irano   estas 
evidente  forta  kaj  aktiva  en  la 
okcidenta  Azio  kaj  Mez‐Oriento. 
Iranaj  esperantistoj  bonvenigas 
eksterlandajn  partoprenantojn  kaj 
proponas  senpagan  aliĝon  al  la 
dua IREK al siaj najbarlandanoj. 
 Nuntempe,  krom  regulaj  kursoj, 
okazas en  ĉiu monato en Tehrano 
unu  E‐renkontiĝo  kaj  prelegoj. 
Lastatempe  en  aliaj  grandaj  urboj 
(Esfahano,  Ŝirazo  kaj  Maŝhado) 
okazis  seminarioj  por  prezenti  la 
lingvon. 

Hamzeh Shafiee 

 هاي صنفي راهنمايان گردشگري كل كشور رويدادها   كانون سراسري انجمن

Aperis e
nlande kaj 

Esperantuje 

 IREK II 
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Floroj el 

"La Florejo" de Sadi 

Dank' al Dio, La Plej Glora kaj Plej Valora, 
mi finis tradukadon de la du unuaj ĉapitroj de 
"La Florejo" de Sadi. Jen du floroj elektitaj 
por vi el la dua ĉapitro. 

Rakonto 5 

Kelkaj piuloj estis en komuna vojaĝo, kun ĉies avantaĝo kaj malavantaĝo. Aliĝi al ili mi proponis 
sed  ili  oponis. Mi  diris:  "Al  bona  konduto  de  l'  nobluloj  ne  konformas  abomeni mizerulan 
babilon kaj avari favoron kaj utilon. Ĉar mi kredas ke en mi estas sufiĉe da energio kaj rapideco 
por akompani vin lerte kaj ne ĉagreni vin inerte. 
 

Se mi ne povas rajde vin eskorti, 
Mi povas ĉeval‐kovrilon kunporti. 

اين از كرم اخالق بزرگان بديـع اسـت     .  خواستم تا مرافقت كنم موافقت نكردند.  تني چند از روندگان متفق سياحت بودند و شريك رنج و راحت
روي از مصاحبت مسكينان تافتن و فايده و بركت دريغ داشتن كه من در نفس خويش اين قدرت و سرعت مي شناسم كه در خدمت مردان يـار  

 . شاطر باشم نه بار خاطر
 ان لم اكن راكب المواشي                  اسعي لكم حامل الغواشي

 
Unu el ili ekdiris: "Ne malĝoju pro tiu eldiro, ĉar dum pasintaj tagoj ŝtelisto vestita kiel derviŝoj 
aliĝis al ni. 

Oni ne scias pri kaŝit' en kamero, 
Skribint' scias kio estas sur letero. 

Kaj pro la bonintenceco de derviŝoj, ili ne pensis suspekte kaj akceptis lin respekte. 
Dalg (1) estas aspekta derviŝa ekstero,  
Kaj sufiĉas! Ena estas la cetero. 

D‐ro K. Sayadpour 
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Vestiĝu ĉiel ajn kaj faru bon‐agon,  
Metu sur l' kapo kronon kaj portu flagon. 
En kiraso estu viro de milito, 
Armil' ne utilas al hermafrodito. 

صورت درويشان برآمده، خود را در سلك صحبت ما منتظم  هازين سخن كه شنيدي دل تنگ مدار كه درين روزها دزدي ب: يكي زان ميان گفت
 .كرد

 چه دانند مردم كه در خانه كيست ؟              نويسنده داند كه در نامه چيست ؟
  

 .از آنجا كه سالمت حال درويشان، است گمان فضولش نبردند و به ياري قبولش كردند
 
 
 
 
 

Tagon ni marŝis ĝis la vespero kaj nokton apud kastelo ni dormis kiam la malbeata ŝtelisto uzis 
la okazon kaj forprenis ies vazon por ŝajne lavi la vizaĝon sed fakte rabi la aĵon. 
 

Rigardu al tiu Dalg‐porta pseŭdoderviŝo, 
farinta azen‐kovrilon el Kaab‐tapiŝo. 

 
Kiam li foriris de la derviŝara vido, li iris en la kastelon kaj ŝtelis juvelon. Kiam la suno ekbrilis, 
tiu malbrilulo jam foriris enorme kiam la senkulpulaj amikoj ankoraŭ ripozis dorme. Matene oni 
ĉiujn portis  al  la  kastelo, batis,  kaj malliberigis.  Tial ni  evitas popolon  kaj  adoptis  izolon  ĉar 
"Saneco estas en soleco." 
 

Se el popolo iu agas malbone 
Por la suba kaj supra estas domaĝo 
Se malsaniĝas bovo en la pastejo 
Malsaniĝos ĉiuj bovoj en l vilaĝo" 

 
Mi  diris:  "Dankon  al Dio,  La  Plejvalora  kaj  Plejglora,  tial  ke mi  ne  seniĝis  je  derviŝa  favoro, 
kvankam ŝajne mi soliĝis kaj perdis unikan okazon paroli kun  ili. La rakonto estas utila ĉar tiaj 
spertoj ĉiam profit‐donas al homoj kiel mi. 
 

Ĝentiluloj kiam ili kunvenas 
eĉ unu malĝentilan ne eltenas. 
Ja malpurigas enfalinta hundo 

parfumplenan basenon dum sekundo(2)." 
 

 . رفت رود و به غارت مي توفيق ابريق رفيق برداشت كه به طهارت مي روزي تا به شب رفته بوديم و شبانگه به پاي حصار خفته كه دزد بي
 پارسا بين كه خرقه در بر كرد                 جامه كعبه را جل خر كرد

. تا روز روشن شد آن تاريك مبلغي راه رفته بود و رفيقان بي گنـاه خـفـتـه      .  چندانكه از نظر درويشان غايب شد به برجي رفت و درجي بدزديد 
 .فى الوحده ةـاز آن تاريخ ترك صحبت گفتيم و طريق عزلت گرفتيم و اسالم. بامدادان همه را به قلعه درآوردند و بزدند و به زندان كردند

               
         

 اين قدر بس كه روى در خلق است صورت حال عــــــارفان دلق  است
 تاج بر ســـــر نـه و علم بر دوش در عمل كوش و هر چه خواهى پوش
 بر مخنث سالح جنگ چه ســود؟  در قژاكنــد مــرد بــايــد بـــــود

 نه كه را منزلت مانـــد نه مــه را چو از قومى، يكــــى بى دانشى كرد
 بيااليـــــد هــمــه گاوان ده را شنيدستـــى كه گاوى در علف خوار 
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بدين حكايت كه گفتي مستفيد .  گفتم سپاس و منت خداي را عزوجل كه از بركت درويشان محروم نماندم گرچه بصورت از صحبت وحيد افتادم
 . گشتم و امثال مرا همه عمر اين نصيحت به كار آيد

 
 

 
 

 
Rakonto 17 

Marŝanto kun nudaj kapo kaj piedoj kun la Hiĝaza karavano forlasis Kufe‐on kaj kunvojaĝis kun 
mi sen havaĵo. Li marŝis trankvile kaj diris: 
 

"Mi nek rajdas nek ŝarĝon havas. 
Mi nek sklavon havas nek sklavas. 
Por mi nek gajno nek perd' gravas. 
Mi trankvile vivas kaj pravas." 

 
Kamel‐rajdanto  diris:  "Ho  la  derviŝo!  Kien  vi  iras?  Ne  iru,  alie  vi mortos malfacile!"  Sed  li 
neglektis tiun averton kaj daŭrigis. Kiam ni atingis al Mahmud palmĝardeno(3)  la riĉa rajdanto 
severe malsaniĝis kaj estis mortanta. La derviŝo venis  ĉe  li kaj diris: "Malfeliĉan min ne trafis 
morto, sed riĉan vin trafis tia sorto! 
 

Pro malsanulo tutnokte larmis ies okul', 
Matene li mortis sed pluvivis la malsanul'. 

Foje rapid‐ĉeval' ne povas fini, 
Sed la celon atingas kripl‐azeno. 
Multaj sanuloj jam iĝis subteraj, 
Kiam vunditoj vivas en sereno. 

 :گفت خرامان همي رفت و مي. اي سر و پا برهنه با كاروان حجاز از كوفه بدر آمده و همراه ما شد و معلومي نداشت پياده
  

 
 
 

چون به نخله محمود در رسيديـم،  .  نشنيد و قدم در بيابان نهاد و برفت.  روي؟ برگرد كه بسختي بميري اي درويش كجا مي:  اشترسواري گفتش
 .ما بسختي بنمرديم و تو بر بختي بمردي: درويش به بالينش فراز آمد و گفت. توانگر را اجل فرا رسيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noto:  
1‐ Derviŝa vestaĵo. 
2‐ Laŭ Islamo, hundo estas malpura. 
3‐ La lasta haltejo de karavanoj al Mekko. 
 
Foto: ArtBirds_Persian‐Star.org 

 برنجـــــد دل هوشمندان بسى به يك ناتراشيـــده در مجلســـى
 سگى در وى افتد، كند منجالب  اى پر كنند از گلــاب اگــر بركــه

 نه خداوند رعيت، نه غالم شهريــــارم نه باستر بر سوارم، نه چو اشتر زير بارم
 گذارم زنم آسوده و عمرى مي نفسى مى  غم موجود و پريشانـــى معدوم ندارم

 چون روز آمد بمرد و بيمار بزيست شخصى همه شب بر سر بيمار گريست
 كه خر لنگ جان به منزل بـــرد ا اسب تيــزرو كـه بمانـــدـــاى بس

 دفن كرديم و زخم خــورده نمرد  بس كه در خاك تندرستـــــــان را
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asturia 
belarusa 
Bretona kata-
luna dana  
germane angla 
Esperanto 
hispana 
franca 
galega 
islanda 
itala 
kmera 
litova 
malajala 
nederlanda 
pola 
portugala 
rumana 
rusa 
slovaka 
slovena 
sveda 
tagaloga 
ukraina 
ĉina 

Esperanto 

Lingvoilo (LanguageTool) estas libera plurlingva programo por kontroli stilon kaj gramatikon en Esperanto, sed 
ankaŭ en multaj aliaj lingvoj. 

Elŝuti LanguageToolFx por Firefox 

Elŝuti Lingvoilon memstara 

Version 2.7 — 81 MB — Bezonas Java 7+ 

Elŝuti la kromaĵon Lingvoilo por LibreOffice/OpenOffice 

Version 2.7 — 50 MB — Bezonas Java 7+ 

Bonvolu  vidi  liston  de  problemoj,  se  vi  havas  problemojn.  Elŝuti 
malnovajn versiojn aŭ ĉiutagan version. Startigi per Java WebStart. 
Lingvoilo  (LanguageTool) estas  libera plurlingva programo por kontroli 
stilon kaj gramatikon en  Esperanto, sed ankaŭ en multaj  aliaj  lingvoj. 
Lingvoilo atentigas pri tiuj eraroj, kiujn literuma kontrolilo ne trovas. 
Lingvoilo  povas  ankaŭ  atentigi  pri  literumaj  eraroj,  sed  la  versio  por 
Libreoffice/OpenOffice nur atentigas pri gramatikaj eraroj. 
Uzu  Esperantan  vortaron  kune  kun  Lingvoilo  por  literumaj  eraroj  en 
Libreoffice/OpenOffice. 
Por  iuj eraroj,  Lingvoilo  sugestas korektojn, kaj  fojfoje havas  ligilon al 
retaj  gramatikoj  (PMEG  de  B. Wennergren,  La  tuta  Esperanto  de  H. 
Seppik, aŭ Lernu!) aŭ al  la Reta Vortaro por pliaj detalaj klarigoj pri  la 
eraro. 
 

● Tiu versio estas kromaĵo por LibreOffice/OpenOffice. Ĝi atentigas 
pri gramatikaj eraroj, sed ne pri literumaj eraroj, ĉar LibreOffice/
OpenOffice jam faras tion post elŝuto de Esperanta vortaro por 
LibreOffice/OpenOffice.  

● Ni  forte  konsilas  uzi  LibreOffice‐3.5.4  (aŭ  pli  nova)  aŭ  Apache 
OpenOffice‐3.4.1  (aŭ  pli  nova),  ĉar  pli malnovaj  versioj  havas 
cimon, kiu kaŭzas longan paŭzon je la startigo de la programo.  

●  Uzi  Iloj…  →  Aldonaĵa mastrumilo…  →  Aldoni…  en  LibreOffice/
OpenOffice.org  

por  instali tiun dosieron.   

https://languagetool.org/languages/�
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● Restartigi OpenOffice.org/LibreOffice post la instalado de la kromaĵo.  
●  Se  vi  uzas  LibreOffice‐3.5.x  kaj  deziras  kontroli  tekstojn  en  la  angla,  elektu:  Iloj…  → 

Agordaĵoj… → Lingvaj agordoj→ Skribhelpoj por malŝal  LightProof kaj ŝal  Lingvoilon por 
la angla. 

●  Tiu  versio  estas  por  uj,  kiuj  deziras  uzi  Lingvoilon  sen  LibreOffice/OpenOffice,  uzante 
ekzemple  la grafikan Javainterfacon, aŭ en komanda  linio, aŭ kiel servilo, aŭ ene de aliaj 
programoj kiel ene de  la  tekstoredaktilo Vim. Tiu versio ne nur atentigas pri gramatikaj 
eraroj sed ankaŭ pri literumaj eraroj dank’ al vortaroj en Lingvoilo. 

● Duoble‐klaku  sur  la dosieron kaj  startigu  languagetool.jar. Vidu ankaŭ  la aliajn manierojn 
por uzi Lingvoilon.  

● Tiu kromaĵo por la retumilo Fajrovulpo (Firefox) kontrolas la gramatikon de apartigita teksto 
en TTT‐paĝoj aŭ en tekstokampoj. Java ne estas bezonata. 

Lingvoilo daŭre pliboniĝas. Reguloj estas ofte aldonitaj aŭ ŝanĝitaj. Por tiuj, kiuj deziras uzi la plej 
freŝan version,v ersioj 
ĝisdatigitaj  ĉiu‐tage el  la  lasta versio en  la git‐deponejo ankaŭ haveblas  (liston de  ŝanĝoj). Sed 
atentu: tiuj versioj estas malpli 
testitaj ol la oficiala versio. Tamen, Lingvoilo enhavas multajn aŭtomatajn testojn, do la ĉiu‐tagaj 
versioj estas ankaŭ sufiĉe 
sencimaj. Pli malnovaj oficialaj versioj ankoraŭ haveblas en la dosierujo de elŝuto. 
 

Ekrankopio en LibreOffice 
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Lingvoilo povas atentigi pri pli da eraroj ol tiuj en la ĉi‐supra ekrankopio. Gramatikaj eraroj 
trovitaj per Lingvoilo estas blue 
emfazitaj. Literumaj eraroj trovitaj per la Esperanta vortaro de LibreOffice/OpenOffice estas ruĝe 
emfazitaj. 
Certigu, ke la elektita lingvo de la teksto en LibreOffice/OpenOffice estas Esperanto, por ke la 
korektilo povu atentigi pri 
Esperantaj eraroj. 
 

Ĉu vi bezonas helpon? 
Bonvolu vidi liston de la plej oftaj problemoj. Por plia helpo, vi povas demandi aŭ en la forumo, 
aŭ en la retpoŝta dissendlisto aŭ 
retpoŝti al la verkisto de la Esperanta versio. 
 

Ligiloj al aliaj Esperantaj kontroliloj 
Lingvoilo ne estas la nura Esperanta gramatika kontrolilo. Vidu ankaŭ: 
Lingvohelpilo 
Esperantilo 
 

Permesilo kaj kodofonto 
Lingvoilo libere haveblas sub la permesilo LGPL. Kodofonto elŝuteblas ĉe github per git: 
$ git clone https://github.com/languagetool‐org/languagetool.git 
La enhavo de la hejmpaĝo haveblas sub la permesilo CC BY‐SA 3.0. 

En  zoroastra kalendaro    la 5a  tago de 
ĉiu  monato  nomiĝas  Sepanta  Armaiti 
(=Esfand), kiu estas la kvara Ameŝasepando 
en   z o r oa s t r i a   r e l i g i o .   ( L a   vo r t o 
Ameŝasepando  konsistas  el  du  partoj, 
Ameŝa  kiu  signifas  senmorta  kaj  Sepanta 
kiu  signifas  sankta  kaj  pura,  ambaŭ  tiu 
s igni fas   senmorta   sankto   aŭ   pura 
senmorto.  Ameŝaspandoj  estas  puraj 
kvalitoj de dio.) 
Sepanta  Armaiti  konsistas  el  Sepanta
(sankta  kaj  pura)  kaj  Armaiti  signife 
humileco  kaj  pacienco.  Do  la  nomo  de 
Ameŝasepando  Sepanta  Armaiti  signifas 
sankta  harmonio,  humileco  kaj  pacienco. 
Ĉi tiu vorto en persa lingvo estas ŝanĝita al 
Sepandarmazo,  Esfandarmazo  kaj  fine 
Esfando. 

En ĉi  tiu  tago,  la  tago esfando de monato 
Esfando,  oni  celebris  kune  specialaj 
tradicioj  kaj  formalaĵoj.  Zoroastranoj 
ĉiujare celebras la feston. 
 En  antikva  Irano, oni  celebras  ĉi  tiun  feston 
por  respekti  kaj  omaĝi  la  staton  de  virino. 
Sepandarmazo   estis   Izado(anĝelo)   kaj 
protektinto  de  tero  kaj  protektinto  por  piaj, 
justaj   kaj   bonfarantaj   virinoj,   kaj   pro 
respektokaj omaĝo la viroj donacis al virinoj. 
En epoko de Aburejhan Biruni,  ĉi  tiu  tradicio 

estis ankoraŭ laŭmoda. 

 
 
El: Gahŝomari va ĝaŝanhaje Irane bastan 
Verkis: Hashem Razi 
Tradukis: Nader Zandi 
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      Troveblas Ĉe: www.espero.ir  
 
 

Antaŭaj numeroj 
disponeblas 

 
Nomo:                                            
Familia Nomo:                               
De numero:             Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:   
  
E-poŝto: 
 
 
Sendu la peton al la adreso:  
E-poŝto: info@espero.ir 
 

Bonan legadon, 

Kaj …  

Ĝis: 

De: 
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