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Estimataj legantoj! 
 Ĉi-foje nia revuo aperas en ne kutima 
ritmo pro diversaj kialoj. Ni esperas retrovi 
nian kutiman ritmon kaj rekompenci la 
okazintan prokraston nedeziratan. 
 Sincere dirite estas problemoj kiujn 
ĉiunumere ni devas trapasi kaj eĉ kelkajn 
preterpasi(!) por aperigi nian revuon. 
 Kultura movadumo en simem estas sufiĉe 
mon/ temporaba afero kies rezultojn oni ofte 
ne povas rekte senti sed malrekte aperas 
multaj agrablaj aferoj.   
 Aperado de nia revuo en simem estas 
neprof itdona af ero k aj dank al tiuj 
gesamideanoj kiuj malavare subtenas mone 
aperadon de ĝi, sed apero de la revuo 
alportas multajn bonajn aspektojn kaj 
prestiĝon al nia  movado ĉu nacinivele ĉu 
internacinivele.  
 Post 4 jaroj, nun mi konsideras ke al nia 
revuo malgraŭ ĝia merito mankas iu grava. 
Ni ne sukcesis prezenti nin al Esperantujo 
k aj ankoraŭ E-publiko ne sufiĉe konas nian 
revuon, multaj eksciante pri ĝia ekzisto 
miras kial ni ne varbadas pri ĝi ktp. Simple 
dirite, al ni mankas verbiloj kaj varbeblecoj!  
 Ni esperas tiuj kiuj jam ricevas nian 
revuon ili mem estu niaj varbantoj (se laŭ ili 
valoras la revuo) kaj prezentu la revuon al la 
publiko. 
  Bonan legadon! 
                         La Red.   

Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

ISSN 1728-6174 
 IRANA ESPERANTISTO estas kultura kaj 
sendependa sezon-revuo internacia kiu 
presiĝas en Irano E-e kaj perse.  

 
Respondeca direktorino : 
      Fariba N. Maĝd 
 Ĉefredaktoro :  
      M. Reza Torabi 
 
 
 
 
 
 

  Kovrilo:  
Pri la artikolo Irano kaj Islamo 

  
Persa kovrilo:  

Temas la raporton de la UK 
 

*** 
Grafikaĵo: Babak Torabi 
Eldonaj aferoj: Reza Haĝihasanlu 
Eksterlanda abono: Hamzeh Ŝafii 

 
*** 

Adresoj: 
P.O.Kesto 17765-184, 

Tehran, Iran 
(0098 21) 88348929 
(0098 21) 88348928 

TTT-ejo : www.sabzandishan.com  
Retpoŝto: info@sabzandishan.com  
 

***   
 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 eletronika 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. Kongresejo de la 90-a Universla Kongreso 
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  Maljuna martestudino apenaŭ povis 
naĝi. Ŝi renkontis delfeninon. La 
delfenino demandis: “Kien vi naĝas, 
mia amikino?” La keloniino respondis: 
“Al la malgranda 
insulo por ellasi 
miajn ovojn.” La 
delfenino: “Sed tie 
estos danĝera por 
viaj idoj ĉar ekzistas 
mu lta j m a lsat aj 
kraboj, korvoj kaj 
aliaj malicaj bestoj. 
Kial vi ne iras al la 
granda insulo? Tie 
estas pli imuna.” La 
granda rampulino: 
“Mi scias ĉion sed 
mi ne kapablas naĝi 
al tiu pli fora insulo. 
Mi ne plu estas juna 
kaj ankaŭ fariĝis 
granda kaj malforta.” 
  Poste ŝi adiaŭis 
kaj daŭr igis sian vojon. Ŝi pene 
sukcesis atingi la celinsulon kaj borinte 
truon sur ties marbordo, ŝi ellasis siajn 
ovojn en la truo. 
  Pasis tempo kaj malgrandaj idoj 
komencis elir i el siaj ovoj kaj arde 
klopodi atingi la oceanon. Sed kiel 
antaŭe dir is la saĝa delfenino, ekzistis 
multaj danĝeroj. Ruĝaj kraboj trovis 

tiujn bestidojn taŭgaj manĝaĵoj. Nigraj 
korvoj konsumis multe da ili. Multaj el 
tiuj kiuj povis atingi oceanon, fariĝis 
viktimoj de kruelaj ŝarkoj. Nur 

malmultaj povis savi 
sin de danĝero-plena 
junaĝo.  
  Pasis jaroj kaj 
jaroj. Ĉiuj el tiuj 
iamaj martestudidoj 
jam forpasis, kelkaj 
pro malsato, kelkaj 
pro malsano kaj 
kelkaj pro kaptiĝo en 
la reto de fiŝistoj. 
Nur unu el tiuj 
gefratoj restis. Nun 
tiu ununura savito 
havas la aĝon de 
ĉirkaŭ 118 jaroj. Tiu 
verda besto esperas 
vivi longe kaj fariĝi 
la estro de ĉiuj bestoj 
en la oceano kaj tiam 

ordoni ke grandaj fiŝoj ne manĝu la 
malgrandajn, fiŝistoj ne kaptu fiŝojn, 
homoj ne malpurigu la akvon kaj multe 
da aliaj esperoj. Pro tio ĝiaj amikoj 
nomas ĝin “Esperanto”. 

 
Kejhan Sajjadpur 

 (Okaze de la jubilea Universala Kongreso en 
la naskiĝlando de Esperanto) 

Speciale / ويژه 
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 Mi regule ricevas informojn de Monda 
Banko (World Bank) pri diversaj ekonomiaj 
trejnadaj kursoj en diversaj landoj. En Nov. 
2004, mi ricevis informon pri interesa du-
semajna kurso en Universitato de Utaho en 
Usono. La temo de la kurso estis: "Genro kaj 
Makroekonomio". Mi kompletigis formularon 
kaj petis partopreni en la kurso.  
 La kurso estis senpaga kaj havis financan 
helpon por aviadil-bileto, hotelo, manĝaĵoj, 
ktp. En la formularo mi akceptis pagi 1000 $ 
por kovri parton de la elspezoj.  
 Pasis kelkaj monatoj kaj mi tute forgesis 
pri la kurso, sed mi ricevis formularan invit-
leteron, kiu anoncis akcepton de mia peto por 
partopreni en la kurso.  Ankaŭ estis informo 
pri internacia konferenco post la kurso kie ni 
povis prezenti artikolon, se la temo de la 
artikolo estus konfirmita per speciala 
komitato.  
Mi sendis al la ĉefo de la komitato mian 
artikolon. Feliĉe mia artikolo akceptiĝis. Do 
mi okupiĝis pri vizo.  
 La plej malfacila parto de mia vojaĝo 
estis viza proceduro. Telefone mi fiksis la 
daton de intervjuo en Usona konsulejo en 
Dubai; p reparis  mult ajn bez onat ajn 
dokumentojn, kiujn mi devis montri kiel 
konfirmilo por mia reveno al Irano post la fino 
de la konferenco.  
Mi petis de vojaĝ-agentejo por aranĝi Dubai-
vizon kaj aviadil-bileton por mi. (Vizo de 
Dubai kostas ĉirkaŭ 90 dolarojn.)   
 En Usona konsulejo en Dubai estis multaj 
atendantoj je la 7:30 matene. Mi supozas, ke 
ĉirkaŭ duono de la atendantoj estis irananoj. 
Multaj irananoj aplikas por la vizo kaj ne 
povas ricevi ĝin. Do ili elspezas multan 
monon en Dubai vane.  

 Ni devis pasi multajn diversajn 
procedurojn (speciale sekurecaj aferoj) por 
atendi en la intervjua ĉambro. Intervjuo estis 
mallonga (ĉirkaŭ 5 minutoj), la oficistino diris  
al mi ke vi ricevos la vizon, sed post 10 tagoj. 
Do mi denove devis vojaĝi al Dubai por ricevi 
mian vizon.  
 Mi devis kontroli la ret-paĝon de la 
konsulejo ĉiu-tage, ĉar kiam mia speciala 
numero estis konfirmita, mi havis permeson 
por ricevi vizon. Pasis unu monato, kaj mi 
pensis eble ili ne volas doni vizon al mi, sed 
finfine mia numero aperis sur la ret-paĝo. 
Denove mi ricevis Dubai-vizon kaj vojaĝis  
tien, kaj ricevis la vizon.  
 Antaŭ mia vojaĝo, mi skribis leteron al 
kelkaj esperantistoj en Usono kaj klarigis pri 
mia restado en Salt Lake City. Post kelkaj 
tagoj mi ricevis leteron de s -ro Charles Hall 
kiu invitis min al sia hejmo en Salt Lake City.  
En la 25a de Majo mi flugis al Usono tra 
Nederlando. En Amesterdam flug-haveno, 
usonaj oficistoj kontrolis ĉiujn pasportojn. Ili 
montris mian pasporton al kelkaj kolegoj kaj 
poste demandis la kialon de mia vojaĝo. Nia 
aviadilo havis prokraston en Amesterdamo pli 
ol 3 horoj. Kaj ĉiuj pacience sidis en aviadilo 
kaj diris nenion.  
 En aviadilo mi sidis ĉe irakano, kaj dum 
longa prokrasto kaj flugo ni parolis pri 
amikeco inter iranaj kaj irakaj popoloj 
malgraŭ la milito. Li estis usona civitano. Li 
migris al Usono dum la milito de Irako 
kontraŭ Kuvajto. Li donis min valoraj 
informoj pri vivo en Usono, speciale bonegaj 
informoj por aĉetado en malmultekostaj 
vendejoj!!  
 Kiam ni atingis al Detroit flughaveno, 
multaj pasaĝeroj facile montris pasportojn kaj 

Mia Vojaĝo al la Urbo 
de Sala Lago (Usono) 

Ĉi-printempe Irana E-istino, D-rino Zahra Karimi, vojaĝis al Usono por ekonomia konferenco 
kaj ŝi ankaŭ kaptis la okazon por renkonti E-istojn. Jen ŝia raporto pri la vojaĝo: 
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iris eksteren, sed kelkaj, certe mi estis inter ili, 
devis atendi en la oficejo  de enmigrantaj  
aferoj. Mi plenigis specialan formularon kaj ili 
denove demandis kelkajn demandojn, fingro-
printis min kaj petis kiam mi volas lasi 
Usonon, denove certe atendi la oficejon  de 
enmigrantaj  aferoj.  
 Mi finfine atingis "Salt Lake City" la 
Urbo de la Sala Lago. Feliĉe studento de 
Universitato de Utaho estis en flug-haveno kaj 
ni kune veturis al universitata gastodomo.  
Salt Lake City estas bela urbo apud montaroj. 
La universitato situas inter la montetoj; similas  
al Beheŝti Universitato en Tehrano, sed pli 
bela, pli granda kiel urbeto. Granda lago estis 
videbla de la universitato.  
 Nia kurso estis bonega. Mi konatiĝis kun 
multaj ekonomiistoj de diversaj landoj. La 
temoj de diskutoj estis ege utilaj. Ili aranĝis  
interesajn ekskursojn en belegaj montaroj apud 
Salt Lake City. Mi prezentis mian artikolon " 
Ebleco de labor-kreado en kooperativoj en 
Irano". Estis bona sukceso por mi, ĉar multaj 
kolegoj interesiĝis pri labor-merkato kaj ni 
multe diskutis pri Irano. Usonanoj en la 
universitato havis amikajn rilatojn kun mi. 
Multaj bedaŭris pri malbona politika rilato 
inter du landoj. Mi ne vizitis profesorojn kiuj 
subtenis la politikojn de usona ŝtato en Irako 
kaj kontraŭ Irano.  
 En stratoj, trajnoj, vendejoj, aviadiloj, ...  
multaj usonanoj kiuj sciis ke mi estas iranano, 
amike parolis kun mi. Mi ne vidis signon de 
mal-amikeco kontraŭ Irano.  
Dum mia restado, mi kontaktis esperantistojn. 
Oni invitis min al jara kunsido de usonaj 
esperantistoj en Teksaso en Junio 11, sed 
Konferenco en Universitato de Utaho estis ĵus 
en 11-13a de Junio, kaj mi ne povis vojaĝi al 
Teksaso. Mi kelkfoje parolis telefone kun D-
ino Anĝelina Taremi, kiu estas iranano kaj 
aktiva esperantisto loĝanta en Arizono kaj 
havas Esperanto-domon tie.  
 Je la 14a de junio s-ro. Charles Hall venis 
al universitata gasto-domo kaj ni kune iris al 
lia hejmo. Estis unua fojo por mi viziti usonan 
familion en ilia hejmo. Estis simpla, sed bela 
kaj pura domo. Mi vidis lian edzinon kaj 
gefilojn kaj gebofilojn. S-ro Charles kaj mi 
vizitis la hejmojn de kelkaj esperantistoj en la 
urbo. (la foto montras s-ron Charles, 
esperantistinon kaj ŝian filon, kiu bone parolis 
esperanton kaj ŝian edzon. )  
 S-ro Charles estas murmuno. Murmuno 
estas interesa religio, kreita longa tempo antaŭ 

krist-nasko, sed p ost e ili akceptis 
kristianismon. Murmuno havas riĉajn kaj 
gravajn preĝejojn en Salt Lake City kaj Utaho 
provinco. Ili sendas misiistojn al diversaj 
landoj, do oni facile rilatas kun fremduloj. Pro 
tio Charles interesiĝis pri lingvoj, kaj nun 
volas lerni turkan lingvon ankaŭ. Li montris 
min belegajn parkojn, muzeojn,... en la urbo. 
Ni ankaŭ vizitis irananon (Hassan) kiu loĝas  
apud lia hejmo. Do per Esperanto mi trovis 
bonegan oportunon por viziti usonajn kaj 
iranan familiojn en Salt Lake City.  
 Mi forlasis la urbon de Sala Lago je la 16a 
de Junio. En flug-haveno oficiroj, vidinte mian 
pasporton, zorgeme kontrolis miajn aĵojn kaj 
eĉ ordonis min demeti miajn ŝuojn. La flugo 
de Salt Lake City al Memfis denove havis pli 
ol unu horon da prokrasto. Ni atingis al 
Memfis flug-haveno je la 7a ptm.  
 Mi devis atendi denove en la oficejo de 
enmigrantaj aferoj en Memfis flug-haveno. 
Kiam mi iris al la oficejo de enmigrantaj 
aferoj, neniu estis tie kaj la oficejo estis 
fermita. La respondeculo de flug-agentejo diris  
ke mi devas resti en flug-haveno por informi la 
oficejon pri mia forlaso. Sed mi ne povis ŝanĝi 
mian reven-bileton. Estis stranga afero, ke oni 
volas ricevi informon, sed la oficejo estas 
fermita!!  
 Mi decidis ne ŝanĝi mian bileton kaj mi 
daŭrigis mian flugon al Tehrano. Eble se mi 
volus denove vojaĝi al Usono, mi havos 
problemon!!  
 Entute mi ĝuis belecon, progreson kaj 
bonordon de Usono kaj speciale varman kaj 
amikan kontakton de multaj ordinaraj homoj. 
Ĉiam mi komparis la situacion de Irano kun 
Usono. Certe ili havas komplikajn problemojn 
rilate al junuloj, familioj, ktp, sed ili solvis  
multajn sociajn problemojn, kiuj ni en Irano ne 
klopodas solvi. Mi ankaŭ multe bedaŭris pri 
politikaj obstakloj kiuj malpermesas iranajn 
studentojn por studi en Usono. Mi vizitis 
multajn studentojn de Turkio, Tajlando, 
Ĉinio,... kiuj studis senpage por doktoriĝi, ili 
eĉ ne bezonis ricevi financan helpon de familio 
por kovri restadajn elspezojn. Ili mem povas 
havi enspezojn facile kun laboro en 
universitatoj. Rilate al Esperanto, certe 
Anĝelina estas bonega persono por aranĝi pli 
bonan rilaton inter irana kaj usona esperanto-
movadoj.  
  Zahra Karimi, 2a de Aŭgusto 2005  

zakarimi@umz.ac.ir  

52 
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99% de advokatoj donas al la cetero malbonan nomon. 
Steven Wright 

 
Klara konsicenco estas signo de malbona memoro. 

Steven Wright 
 

Biero estas pruvaĵo ke Dio volas ke ni estu gaja. 
Benjamin Franklin 

 
Mi neiam vidis elektron, tial mi ne pagas por ĝi. 

Steven Wright 
 

 
Unu nokton mi marŝis hejmen tro malfrue kaj fal-dormis sur la satelita 
telero de iu. Miaj sonĝoj estis ...tra la tuta mondo. 

Steven Wright 
 

Nur unu afero pli timigas ol diri la veron kaj tio estas ne diri la veron. 
Naomi Wolf  

 
Estis ja saĝa homo, tiu, kiu inventis bieron. 

Plato 
 
Nur du aferoj estas senfinaj, la universo kaj homa stulteco, kaj mi ne 
certas pri la lasta. 

Albert Einstein 
 

Metu vian manon sur varmega forno dum unu minuto kaj tio ŝajnas unu 
horon, kunsidu kun bela knabino dum unu horo kaj tio ŝajnas unu 
minuton, Jen relativeco. 

Albert Einstein 
 

Homo, kiu je la kvindeka jaraĝo vidas la mondon tiel, kiel li kutimis vidi 
ĝin je la dudeka jaraĝo,  perdis tridek jarojn de sia vivo. 

Muhammad Ali 
 
 

Saĝe kaj Spirite 
 

Enesperantigis: Morteza Mirbaghian 
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 Refoje eksplodoj faritaj per teroristoj 
en Londono kaŭzis multe da diskuto en la 
amaskomunikilo j kaj inter opin io-
influantoj pri la  detrua forto de ekstremista 
religia kredo. 
 Mi mult fo je p ris krib is  mian 
konvinkiĝon ke nedemokrataj medioj 
subtenas individuoj sentema al ekstremista 
kredaro. Senigita je (voĉdon)rajto civitanoj 
ne estas altigita en toleremaj socioj, ne 
estas prosperitaj de propraj 
liberoj kiel libera penso 
kaj parolado. Homoj 
vivanta sub tirana regulo, 
ĉu estas religia aŭ politika 
diktatorado, multe pli vole 
akcep tus  ekst remistaj 
pensoj. 
 Se ĉi t iuj individuoj 
estus altigitaj en lando kun 
s ana kaj demokrata 
registaro, se ili estus 
alku t imiĝ itaj al est i 
aŭdataj tra justaj politikaj 
procedoj anstataŭ bomboj 
kaj komandaj taktikoj, 
eble la mondo estus sur 
b a zo  d e ma ls a ma 
paradigmo. En sanaj demokrataj socioj kie 
homaj postuloj estas plenumataj tra 
bonorda politika diskurso certaj membroj 
ne sentas neceson sin turni al armiloj kaj 
terorismo. 
 Bonŝance, unuiĝ inta fronto de 
antaŭenigajn pensantajn Islamanojn estas 
formit sen rigardi la politikajn landlimojn. 
Ĉi tiu estas antaŭsigno de libereco por 
Islamanoj de religia ekstremismo. Ĉi tiu 
movado ne havas nomon aŭ iu gvidanton, 
aŭ centra administro kun filioj. Ĝi loĝas en 
la koro de ĉ iu Islamano kiu ne povas toleri 
maljuston kaj ne volas akcepti ĉiu nevalida 

aserto kiel religia. Relig iaj progresemuloj 
kies nombroj bonŝance estas plimultiĝanta 
en Islamaj landoj, defias la ekstremistojn. 
Kun logiko kiu estas ĉe la koro de religio 
ili pruvas ke ĉiu ago de administrado, eĉ se 
ĝi asertas la nomon, ne faras ĝin Islama. Ili 
penas malhelpi la  fitrakton de ilia religio 
per proklami ke Islamo kaj demokratio 
iras manon ĉe mano: ni povas esti 
Islamanoj kaj respekti demokration kaj 

homajn rajtojn ĉar nia 
religio estas sur baze de 
egaleco. Islamo estas 
ko n t r a ŭ d ir e k t e  a l 
diktatoreco kaj terorismo 
portita en la Islama 
mondo.  
 Meze de ĉiuj tumultoj 
en la Islama mondo, Mi 
havas revon. Mi revas de 
progresanta Islamo ke ne 
nur estas tute konforme al 
demokratio kaj homaj 
rajtoj, sed portas la flagon 
de ĉ i t iu j valo ro j 
tutmonde. En ĉi tiu revo, 
Mi vidas la unuecon de 
ĉiuj homaj koroj. tiom, ke 

ĉiu individuo sentas la doloron kaj suferon 
de alia kvazaŭ ĝi estas sia propra.  
 Mi estas revemulo kaj Mi kredas 
atingi niajn idealojn estas havenda parto 
de la homa historio kaj ĉiam estos tiel. 
Multe de tio, kion ni spertas nunepoke 
estas sur bazo de revo aŭ idealo. 

 
Tradukis: Hamze Ŝafii 

 
Fonto:  
http://www.ashena.com/modules.php?name=news&file=article&sid=266  

Desegnaĵo: 
http://sicknick.org/archives/03/he_nobel_peace_prize_goes_to_iran.shtml 

Ŝirin Ebadi (Nobel-premiito por Paco): 

MI ESTAS  
REVEMULO 
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Estis la jaro 2045 (1). La kampanjo kontraŭ 
analfabeco estis tre forta kaj furora. La ŝtato 
dediĉis ĉiujn siajn budĝetojn ĉu militajn ĉu 
civilajn, kaj ĉu kaŝajn ĉu malkaŝajn al la 
batalado kontraŭ la analfabeteco. Policistoj 
anstataŭ bastono pendigis de sia zono 
gigantan krajonon, per kiu ili batis la kapon 
de tiuj, kiuj ĝenis la publikan ordon. La 
bajonetoj de la soldatoj uziĝis por pintigi 
krajonojn. Oni plu ne punis per monpago, 
vipo, prizono kaj ekzekuto. Se aŭta 
kondukisto ne obeis la ruĝan lampon de 
semaforo, oni devigis lin eksidi ĉe la 
skribotablon de la plej proksima policejo, kaj 
kvincent fojojn skribi: “Mi plu ne malobeos 
ruĝan signalon de semaforo”. Fotistoj ne 
fotis analfabetojn kaj la Statistika Oficejo ne 
donis al ili transskribon de la identigilo. 
(Kvankam por enskribiĝo ĉe la kursoj 
kontraŭ la analfabeteco, oni postulis de ili 
kvar fotojn kaj du transskribojn de la 
identigilo.) 
 Kiam atendantaj en la vicoj por 
aŭtobusoj kaj taksioj, oni legis malkarajn, 
grandajn aŭ malgrandajn librojn, kiujn 
eldonis “Centro por Preparado de Legaĵoj 
por la Analfabetoj”. Tiajn librojn oni abunde 
trovis en razejoj, ŝuistejoj kaj atendoĉambroj 
de kuracistoj. La ŝtataj oficistoj anstataŭ 
unutagan salajron, memvole kaj kontente 

dediĉis sian 30-tagan salajon al la sankta 
programo kontraŭ la analfabeteco, kaj poste, 
kolektive, kun siaj edzino kaj gefiloj, 
formortis, kaj la ŝtato por glori ilin aranĝis 
funebrajn ceremoniojn. Tiuj, kiuj havis 
liberajn profesiojn monigis ĉion sian kaj 
transigis la sumon en konton KM-7-7 
(Kontraŭ-analfabeteca Movado laŭ la sepa 
sepjara programo). Ankaŭ ili formortis unu 
post la alia, kaj rekompence sepdek 
aŭtomobiloj, kiujn ili estis gajnintaj komune, 
postsekvis iliajn kadavrojn, kaj per sepcent 
menoj*(2) da oro kaj sepcent menoj da 
arĝento, kion ili akiris kiel premion, oni 
konstruis por ili grandiozan maŭzoleon, por 
ke ĝi estu pilgrimejo por la venontoj kiel la 
simbolo de sindonemo kaj sinofero. 
 Oni aranĝis konkurson por elekti 
poemon kiel frapfrazo de la Kontraŭ-
Analfabeteca Asocio, kaj fine tiu ĉi verso 
venkis: 
Da manĝaĵoj tenu malplena la internon 
Por ke en ĝi de l’ saĝo vi vidu la lumon (3) 
Ekde tiam oni presis la verson sur ĉiujn 
paperaĵojn kaj lernejajn librojn, kaj oni 
grande skribis ĝin sur la murojn kaj por 
eternigi la kontraŭ-analfabetecan movadon 
en la historio de la lando, oni gravuris la 
verson tiel grandlitere sur la trunko de la 
Damavand-monto, ke ĝi tre facile legeblis de 

Ferejdun Tonkaboni (1937-), unu el la nuntempaj verkistoj de la persa, ne estas 
tute nekonata en Esperantujo. Almenaŭ traduko de unu el liaj noveloj aperis en la 
beletra gazeto Fonto antaŭ ĉ. 20 jaroj: Vojiri sur la Reloj far A.R. Mamduhi. 

Maŝino kontraŭ  
analfabeteco 

 
Nuntempa novelo satira 
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la ĉefurbo. 
Pro ĉio ĉi, logike plu ne devus ekzisti 
analfabeta homo. Sed kaŭze de treeco de 
naskado kaj reproduktado (kio mem estis 
rezulto de pliiĝantaj progresadoj de la lando, 
kaj plialtiĝo de la popola vivnivelo kaj 
foriĝo de senlaboreco kaj solvo de la 
loĝejp rob lemo)  ankoraŭ  ekzis t is 
kelkmilionoj da analfabetoj en la lando (laŭ 
la plej nova popol-nombrado, la landa 
populacio estis pli ol ducent milionoj) kaj 
ĉar la Unuiĝinta Naciaro lasis la mondan 
kontraŭ-analfabetecan bataladon al nia 
lando, la koncernaj 
r e s p ond e cu lo j 
rapidis fintrakti 
tiun ĉi analfabetan 
grupon, kaj poste 
okupiĝi pri la aliaj 
lando j de la 
mondo. Do, post 
longaj pripensadoj 
kaj meditadoj, oni 
elpensis rimedon 
kaj difinis tre 
grandajn premiojn 
por tiuj, kiuj 
helpas al rapida 
n e n i i g o  d e 
a n a l f a b e t e c o . 
Komparate kun 
tiuj ĉi premioj, 
sepdek aŭtoj kaj 
sepcent menoj da 
oro estis mokindaj kaj infanaĵaj. 
 Post ses monatoj la nova ideo 
fruktodonis kaj juna inventisto, kiu finis 
politektikon, inventis kontraŭ-analfabetecan 
maŝinon. La maŝino produktiĝis en diversaj 
grandecoj: unupersona, kelkpersona kaj 
multpersona, la plej malgranda estis kiel 
telefonkiosko. Ni ne scias pri la teknikaĵoj 
de la aparato (la juna inventisto tute 
malkaŝis tion kaj estis registrinta la aparaton 
kiel sian inventaĵon), sed ĝia funkciigado 
estis tre facila: oni metis analfabeton en la 
aparaton, ekfunkciigis ĝin (la aparato 
funkciis per ducent dudek-volta elektro), 
post unu minuto, oni eligis la personon jam 
kapablan legi kaj skribi, el la aparato. Do, 
anstataŭ unu monato aŭ unu jaro, oni 
bezonis nur unu minuton por ‘kuraci’ ĉiun 

analfabeton, kaj tia ŝparado en tempo estis 
eksterordinare grava. 
 Post kiam la profesiuloj testis la 
specimenon de la maŝino, kaj ties enorda 
funkciado konfirmiĝis kaj garantiiĝis, oni 
instalis la ĉefan grandan maŝinon kaj 
ekfunkciigis ĝin. Flanke de la maŝino 
ekzistis stirilo, sur kiu vidiĝis numeroj. 
Simile al la fridujoj, kies temperaturon oni 
povas kontroli per turnado de butono, ankaŭ 
tiu ĉi aparato havis diversajn gradojn. Se oni 
elektis gradon unu, post unu minuto ĝi eligis 
leg- kaj skrib-kapablan personon. Se oni 

elektis gradon ses, 
post ses minutoj 
elvenis persono, 
kiu kleriĝis kiel 
s e s ja r s t u d in t a 
lernejano. La grado 
naŭ  est is  por 
mezlernejanoj, dek 
du por diplomitoj 
kaj dek ses por 
licenciuloj. Por pli 
altaj studniveloj, 
oni devis duoble 
kuiri ilin, t.e. post 
la unua etapo, 
denove meti ilin en 
alian kuirejon por 
du aŭ kvar minutoj. 
En la unua kazo, 
elvenis magistroj 
kaj en la dua kazo 

doktoroj. 
 Post funkciado de la maŝino, la juna 
inventisto tiel famiĝis en la tuta mondo. 
Inunde alvenis lin premioj, medaloj, 
insignoj kaj oficialaj invitiloj. De ĉiuj landoj 
venis mendoj por aĉeti la maŝinon, kaj ili 
devis atendi ses monatojn aŭ jaron por ties 
konstruado kaj ricevo. 
 De Japanio oni mendis aparaton, kiu 
anstataŭ elektro funkcias per transistoro kaj 
baterio. La maŝino tuj prepariĝis kaj dum 
mallonga tempo, granda grupo da 
analfabetaj japanoj edukiĝis, kiuj famiĝis je 
‘japanaj edukitoj’ aŭ ‘transistoraj edukitoj’. 
 Unu el la petrolaj kompanioj mendis 
aparaton por aziaj kaj afrikaj dezertoj, kio 
funkcias per petrolo, ĉar tie elektro ne 
ekzistis, aŭ estis tro kara, kaj anstataŭe 
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p e t r o l o 
abundis kaj 
malkaris. La 
aparato per 
grado dek ses 
e l i g i s 
in ĝen ie ron 
k a j 
specialis ton 
pri petrolo. 
Sed , iun 
tagon pro 
neglekto de la 
kontrolisto de 
la aparato, 

ĝia meĉo tre altiĝis, kaj estigis fumaĵon. 
Sekve elvenis grupo da fumaĵitoj kaj 
nigrigitoj el la aparato. La kompanio ne 
akceptis ilin kiel inĝen iero jn kaj 
specialistojn, kaj laborigis ilin kiel simplaj 
laboristoj. 
 Dume, la ĉefa aparato funkciis bone. 
Oni kolektis analfabetojn de tie kaj tie, kaj 
pogrupe alportis ilin per kamionoj kaj 
malplenigis ilin en la ujon de la aparato, kaj 
el ties alia flanko elvenis veraj edukitaj 
homoj tute puraj kaj pakitaj (komplete 
aŭtomate, senhelpe de manoj). La nombro 
de analfabetoj estis nuliĝanta, kiam pro 
neglektado de la elektro-kontrolisto, du 
malbonaj akcidentoj okazis. 
 La unua akcidento okazis kaŭze de 
longaj maldormadoj de la kontrolisto, kiu 
laboris ekstrajn horojn: li tiel laciĝis kaj 
dormetis, ke ne atentis pri la kontrolado de 
la aparato. Pro nesciataj kialoj, la tensio de 
la elektro eke malaltiĝis, kaj duoniĝis. Ĝis 
kiam la kontrolisto eldormiĝis kaj solvis la 
problemon, la aparato eligis kelkmilojn da 
diplomitoj kaj licenciuloj, kiuj pro la 
nesufiĉa varmo bedaŭrinde ne bone kuiriĝis 
kaj ne krustiĝis; ĉiuj ili estis nebakitaj kaj 
krudaj. Kvankam ili bone parkeris ĉiujn 
materialojn de la lernejaj libroj, kaj povis 
reciti ilin sen plej malgranda eraro, tamen ili 
ne saĝis eĉ kiom azeno. 
 La dua akcidento okazis la postan 
nokton. La elektro-kontrolisto por certiĝi pri 
la enorda funkciado de la aparato, altigis 
ĝian tension. Sekve la produktoj de la 
aparato tro varmiĝis kaj brulis. 
 Kiam oni malfermis la pordon de la 

elira ujo de la aparato - espereble neniam vi 
renkontu tiajn katastrofojn - sennombraj 
profesoroj elverŝiĝis el la aparato: ili estis 
tre maldikaj, havis falditajn haŭtojn, kaj iliaj 
ostoformoj videblis pro la troa maldikeco. 
Ili surhavis malnovajn eluzitajn vestaĵojn, 
kiuj neniel konvenis al ili. Iliaj okulvitroj 
estis tiel dikaj kiel la fundo de glasoj. 
Elvenante, ili estis entuziasme diskutantaj 
pri la sciencoj kaj literaŭro de la ŝtonerao, 
kaj ties pralingvoj, kaj la etimologio kaj 
filologio kaj gramatikaj karakterizaĵoj kaj 
diversaj branĉiĝoj de tiamaj lingvoj. Ili nek 
laciĝis, nek malsatiĝis, kaj nenio povis ĝeni 
ilian koncentradon. Eĉ se oni mortigis 
homon ĉe ilia orelo, ili nek turnis sian 
kapon, nek interrompis sian diskutadon. La 
kompatinduloj kvazaŭ ne apartenis al tiu ĉi 
terglobo. 
 
Piednotoj:  

)1( La novelon Ferejdun Tonkaboni (1937-) 
verkis en 1966, kaj la tepmon de la 
historio menciis 2006, do kun 40-jara 
distanco. Tial ankaŭ en la traduko saman 
distancon la tradukinto menciis ekde la 
nuna tempo. 

(2) Malnova mezurunuo de Persujo; ĉiu 
meno egalas preskaŭ 3 kg. 

(3) Tre fama verso el La Golestano (La 
Florejo) de Sadio (1184-1281), kion oni 
citas ankaŭ kiel proverbon en la persa. 

 
Fonto:  
TONKABONI, Ferejdun. Setare-haje ŝabe 

tire (La steloj de malluma nokto), 
Tehrano: AmirKabir, 1978. Citita en: 
Ĉehel dastane kutahe irani az ĉehel 
nevisandeje moaser (Kvardek iranaj 
noveloj de kvardek nuntempaj verkistoj), 
komp. Hasan Zolfagari, Tehrano: Nima, 
2004 (2-a eld.), 505 p., p. 338-341. 

 
Desegnaĵo:  
Far Tim Brinton el: http://
www.newsart.com/tb/personal/tb1512.jpg 
Bildo de Nombranta infano el: http://
s tat ic .nycwp .org / images /g ina mos s /
addingmachine.jpg 
 

Tradukis: Asad Mahbub 
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 Samkiel jam menciiĝis, la moralo kaj la 
admonoj depende de variaĵoj kiel tempo kaj 
loko estas ŝanĝeblaj, tamen rilate al du aferoj 
ili estas preskaŭ senŝanĝaj. Unue la 
parolmaniera strukturo de la admonoj rilatiĝas 
al la maljunaĝo de la admonanta homo, ekz-e 
la admonoj de Ĥosro Gobadijan skribiĝis 
kiam li mortontis (Mahmud Ĝafari 1992), 
Anuŝirvanaj admonoj, fakte estas lia 
testamento, la admonoj de 
Sa bokt ak in al  Sult a no 
Mahmud verkiĝis post kiam li 
transdonis la regadon al 
Mahmud, kaj ankaŭ Golestano 
kaj Bustano, la moralaj verkoj 
de Sad io , l a m ez aĝa 
mondvojaĝinto, kies motivo de 
ilia verkado estis plibonigado 
kaj instruado de la individuo. 
Due la admonado ka j 
konsilado estis la speciala 
rimedo de la politikaj kaj 
reli gia j aŭt orit at oj ka j 
gvidantoj. Tiel,  la kondutaj 
principoj skribiĝis aŭ diriĝis  
per la granduloj, potenculoj kaj religiaj 
sciuloj, por ke ĉiuj popolklasoj prisciĝu kaj 
utiligu ilin. La origino kaj deveno de la 
hierarkia sintenado, kio ekzistas en tuta irana 
kulturo, tiel montris sin en la admona kaj 
morala literaturo, “La popolo ĉiam devas havi 
pligrandulon, ĉar la hegemonio de la pli 

granda super la malpli granda ekzistas en la 
naturo de la homo” (1). Estas notinde ke 
virinoj neniam sin trovis pligrandaj, por ke 
admonu la aliajn; kvankam praktike virinoj de 
longe faris tion, tamen nenia admonlibro 
ekzistas far virino. La verkinto de Aĥlage 
Ĝalali (Ĝalalia Moralo) evitigis la junajn 
virinojn de la maljunulinoj akuzitaj je 
kontraŭmoralaj agoj kaj ankaŭ rekomendis  al 

ili ne interkonsiliĝi kun ili, ĉar 
ilia malalta saĝo kondukus al 
malmoralo (Ĝalal-ed-din 
Davani 1922, p. 201). 
 Verŝajne la ekzisto de la 
instrua literaturo kaj tiom 
multe da moralaj kaj admonaj 
libroj en la persa literaturo, 
estas unu el la atestaĵoj 
montrantaj, ke la irana socio en 
la pasinteco estis efikita per la 
malmoralaj bazoj, kaj pluraj 
kontraŭvaloroj furoris: ŝtelado, 
h i p o k r i t e c o ,  r a b a d o , 
prostituado, pederastio kaj 
ignorado. Por kontraŭi tiajn 

maldeziratajn elementojn, la poetoj kaj 
verkistoj kulture sentis la neceson por atenti al 
tiaj problemoj, kaj per esprimado de admonoj 
ekmilitis kontraŭ ili. Sendube libroj kiel Hijal-
ol-nesa (Virinaj ruzoj) kaj Hijal-ol-losus 
(Ŝtelistaj ruzoj) kaj admonverkoj kaj moralaj 
libroj estas produktaĵoj de socio plenplena da 

Soci-patologia rigardo al la irana literaturo 
Morala Menso kaj Admona Kulturo 

 
Dua kaj fina parto 

 
 En la antaŭa revunumero vi legis la unuan parton de la artikolo de Ruhangiz Karaĉi, kiu 
serĉas la radikojn de la nuntempaj sociaj problemoj de Irano en la antikvaj literaturaĵoj de 
Persujo kaj ties reganta atmosfero. Jen la dua kaj la fina parto, kiu daŭriĝas ĝis nuntempa 
poetino Parvin Etesami, kies patro, Josof Etesami (1874-1937), fama je Etesam-ol-molk, estis  
unu el la verkistoj kaj tradukistoj de la tepmo, kiu multe kontribuis al konigado de eksterlando, 
precipe Eŭropo al irananoj. Li ankaŭ en nia afero okupas specialan lokon historian: li skribis la 
unuan pri-Esperantan artikolon en Irano.  La Red. 

A
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malmoralaj elementoj, kiuj verkiĝis kun la 
celo moralecigi la socion kaj eduki 
moraleman homon. La riĉa fluado de la 
admonema literaturo, kio komenciĝis de unuaj 
skribitaj verkoj, atingas al la grandioza morala 
verko de la nuntempa poetino, Parvin 
Etesami, kio kvankam ne verkiĝis tiutempe, 
tamen povas esti bona finanto por tia verkado. 
Antaŭ 66 jaroj publikiĝis poemkolekto, kio 
ankoraŭ estas sur la plej alta loko, kaj kio 
malkiel aliaj admonlibroj, kiujn verkis 
maljunaj viroj, verkiĝis per juna virino, Parvin 
Etesami, kiu nek havis aŭtoritaton politike, 
nek havis potencon religie, kaj 
kiu aliflanke kredis ankaŭ al 
fatalismo, kaj ni scias, ke la 
fatalismo kaj moralo kontraŭas  
unu la alian. Estas dirinde, ke 
tiuj ĉi du kontraŭaj kredoj 
ekzistas tra la tuta poemlibro de 
ŝi. Sed antaŭ atenti al la 
internaj emoj de la poetino al 
admonado kaj moralo, ni 
anentu al la eksteraj faktoroj,  
kaj al la socio, kiu estis 
ŝanĝiĝanta, por vidi kiel ili,  
ĉirkaŭante la poetinon, efektis 
sur ŝi. 
 Estas tute nature, ke dum 
la socipolitikaj ŝanĝiĝoj, kaj sekve de 
penetrado de la fremdaj kulturoj - kaj la 
renkontiĝo de la tradicio kun la moderneco - 
kriterioj de la malnovaj moralaj valoroj iom 
post iom ŝanĝiĝu. Inter la idealoj kaj la realoj 
de la socio ekestiĝas kontraŭeco, kaj,  
nenormalaĵoj kaj malvaloroj anstataŭiĝas la 
antaŭajn normalaĵojn kaj valorojn, kaj 
ĝenerale la kriterio por valoroj ŝanĝiĝas, kaj 
ĉar la valoroj estas dependaj de la politikaj,  
sociaj kaj kulturaj faktoroj de la socio, kaj 
efikas sur la homoj, sekve, ankaŭ la moralaj 
sintenoj de la homoj en la socio iom post iom 
aliiĝas. 
 La pozitivaj kaj negativaj reagoj de 
artistoj, devenantaj de iliaj eksterordinaraj 
sentivecoj, estas unu el la faktoroj 
kondukantaj al la moralema literaturo. Parvin 
Etesami dum la tempo de la aliiĝado de la 
moralaj valoroj, volis ekvilibrigi kaj 
konvenigi socion, kiu jam estis deformiĝinta 
kaj kontraŭmoralaj elementoj en ĝi estis 

plimultiĝantaj.  La alta frekvenco de la moralaj 
temoj en ŝiaj poemoj montras ŝian kredon al la 
plibonigado de la individuo en la malsana 
socio. En ĉiu el la 209 poemoj de ŝi, oni povas 
trovi moralajn temojn; iam unu verso aŭ  
kelkaj versoj, kaj iam la tuta poemo estas pri 
morala temo, admonante kaj invitante al 
boneco (2). Eĉ la frekvenco de la moralaj 
vortoj montras ŝian sindediĉon al la 
plibonigado de moralo: en ŝiaj 42 odoj la 
vorto vero 10foje, justeco 17foje, boneco 
15foje, sci(enc)o 39foje, prudento kaj pensado 
8foje ripetiĝis. Kvankam tempo, okazo kaj 

oportuno ne estas moralaj 
vortoj, tamen por ŝi bona 
utiligado de la tempo kaj okazo 
tiel multe gravis, ke 25foje 
ripetis ilin. Aliflanke, en tuta 
ŝia poemaro oni ne povas trovi 
vorton aŭ temon kontraŭa al nia 
malnova moralo kaj tradicio, aŭ  
ion, kio povus interpretiĝi kiel 
malmoralaĵo aŭ malvaloro. 
 La poemoj de Parvin ne 
estis nur s implaj moralaj 
admonoj, ŝi en tiu malsana 
socio kaj kun tiom multe da 
pikantaj sociaj realoj, sentis 
respondecon por si, kaj ĉar ŝi 

ne povis krii anstataŭ la silentaj subpremataj 
homoj, kaj trovis la vojojn por batalado kaj 
sciigado baritaj, enpoemigis admonojn 
devenintaj de siaj spertoj. Tamen, atentado al 
la moralaj problemoj, neniam forigis ŝin al 
rigardado al la politikaj problemoj. Ŝia 
angorado pri la deformiĝintaj moralaj valoroj,  
instigis ŝin al ilustrado de pura medio kaj 
ideala homo, kiuj ĝuis justecon, honestecon, 
verdiremon, purecon, bonecon kaj 
grandanimecon, kaj ŝi imagigis la homojn en 
Utopio, kiun ŝi kreis plej bone kaj dezirinde 
pere de arto kaj scienco, kiuj estas la nuraj du 
faktoroj formantaj la homan moralon.  
 La enhavo de ŝiaj poemoj konsistis el 
valoroj, al kiuj ŝi kredis, kiuj baziĝis sur ŝiaj 
moralaj kaj homecaj devontigoj, kaj kiuj 
devenis de ŝia humanista sintenado. Parvin pli 
estis logika kaj raciista homo ol sentema 
poeto; ŝi simpatiis kun aliaj homoj, kaj ilies 
problemojn ne konsideris aparte de siaj 
problemoj; alies suferado kvazaŭ estis ŝia 
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suferado, kaj ŝi plenpove strebis por malaltigi 
la suferadon de la homoj kaj instituciigi la 
justecon kaj verdiremon. Kvankam ŝi sciis, ke 
la arto ne havas nur edukadan rolon, tamen 
kredis, ke ĝi povas esti instruanta kaj helpi al 
estigado kaj konservado de la korekta moralo. 
Ŝia morala kaj homeca tasko, kiel poeto por la 
socio, estis racia konfirmado de moralaj 
kutimoj kaj juĝoj, kiam ŝi disponis nenian 
rimedon krom la poemo, per kiu ŝi kapablis 
disvastigi bonkonduton kaj indan moralon kaj 
kion ajn alian laŭ ŝi korektan. Sendube en tiuj 
sociaj kondiĉoj, la poemo estis la plej konvena 
ilo en la manoj de virino, kiu neniel rajtis 
sinesprimi en la virrega (patriarkeca) socio. 
 Kiel ajn, Parvin klopodis por fortikigado 
de morala socio, sed kial ŝi tion volis fari kaj 
kial tian sintenon ŝi prezentis en siaj poemoj? 
Certe tio dependis de ŝia intovertemo kaj 
morala edukado kaj sintenado, kio devontigis 
ŝin rilate al la moralaj principoj de la socio, 
kaj kio estigis en ŝi specialan senton por 
respondeco kaj eksterordinaran sentemon por 
strebi kiom eble plej multe cele al plibonigado 
de la socio kaj estigado de moralema medio. 
La homo pro sia sociemo, ĝuas simpation kaj 
kompaton al aliaj, kaj ankaŭ pro iliaj suferoj 
kaj doloroj reagemas. Sed la sentemaj kaj 
emociaj reagoj de la poetino kontraŭ la 
suferoj, doloroj kaj deprimiĝoj  de la homoj, 
melankoliigis la etoson de ŝiaj poemoj kaj ĉar 
la poemo estas reflektaĵo de la reala mondo, 
tio transformis ŝian poemon en admonojn kaj 
konsilojn, kaj tiel konigis ŝin kiel la plej 
moraleman poeton de nuntempo. 
 La simpatio de Parvin pri la suferoj de 
aliaj homoj, devenis de ŝiaj introvertaj sentoj, 
kiuj forte dependis de ŝiaj menso kaj 
personeco, kaj sendube unu el la plej gravaj 
faktoroj, kiuj pliigis la moralemon de Parvin 
estis ŝia introverta personeco. Laŭ skribaĵo: 
“Ŝi pro subigado de ĝio (id), kio estas la fonto 
de deziroj, far subigantaj egoo kaj superegoo, 
kaj psika kaŝado, havis personecon, kiu agis 
laŭ la volo de la patro, kaj tial ŝi lian metodon 
alprenis por si; kaj malgraŭ nespertado de 
patrineco, la imagado pri esti patrino kaj havi 
tian sperton tiel ekregis ŝin, ke ĉiuj ŝiaj 
poemoj plenpleniĝis de patrina sento, kio en 
psikologio de C. G. Jung, famas je ‘granda 
patrino’” (Alireza Mozaffari 1993). 
Ho koro, vane ne angoru pri la mond’ 

Ne pripensadu ne venintan morgaŭon 
Se vi ĝuste pensas, la angulo de la kaĝo, 
Estas kiel florejo por pacienca bird’ 
Fendu la teron kaj tiam rigardu 
La tempon fifaman senafabla 
 Ankaŭ tiu ĉi faktoro estas grava en 
distingado inter la poemoj de Parvin kaj tiuj 
de la samtempaj poetoj kaj eĉ poetinoj. La 
poemo de Parvin pro ĝia raciema enhavo, kaj 
virineca lingvo, kaj la specialaj temoj, trovis 
sian identecon kaj propras al ŝi. Krome, neniu 
alia poeto en la historio de la persa poezio 
tiom multe pensokupiĝis pri la moralo kaj 
admonado. 
 
Piednotoj: 

)1( Citita el Ŝahnameje AbuMansuri (Ŝahnameo laŭ 
AbuMansur), verkita en la 346-a lunheĝira jaro, 
(Charles Henry de Fuche Core 1998, p.131). 

(2) Surbaze de la suba eldono de ŝia poemaro: 
ETESAMI, Parvin. Divane gasajed va masnavijjat va 

tamsilat va magtaat (Poemaro inkluzive odojn, 
masnaviojn, alegoriojn kaj fragmentojn), Tehrano: 
Abol-fath Etesami, 1962 (la 5-a eld.). 
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somero de 2001, p.1 

AĤUNDZADE, Fath-ali. Alefbaje ĝadid va maktubat 
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La oro akireblas el la mino per ago 
minista kaj el la avarulo per ago insista. 
 

 .زر از معدن به كان كندن برآيد و زدست بخيل به جان كندن

La tero ricevas de l’ ĉiel’ favoron kaj la 
ĉielo ricevas de l’ ter’ pulvoron. El ĉio 
sekreciiĝas tio, kio estas en ĝi. 
 

زمين را ز آسمان نثار است و آسمان را از زمين غبار، كـل انـاء   
 . يترشح بمافيه

Se laŭ vi mia kondut’ estas fia, 
Vi daŭre agu laŭ la bona via. 

 گرت خوي من آمد ناسزاوار
 تو خوي خويش از دست مگذار

Kiu kun si pacigas malamikojn, tiu celas 
ĉagreni amikojn. 

كند سر آزار دوستان دارد  .هر كه با دشمنان صلح مي 

Ho la saĝa! Evitu tiujn amikojn 
kiuj rendevuas viajn malamikojn 
 

 بشوي خردمند از آن دوست دست
 كه با دشمنانت بود هم نشست

Du personoj mortis kaj sopiron 
forportis : unu kiu havis kaj ne utiligis 
kaj la alia kiu sciis kaj ne aplikis. 
 

يكي آنكه داشـت و نـخـورد و      : دو كس مردند و حسرت بردند
 .ديگر آنكه دانست و نكرد

Ja se iu vidas avaran noblulon 
tiu klopodas veki pri li suspektojn.  
Sed se malavarul’ faras ducent pekojn, 
Lia malavar’ kaŝas liajn difektojn. 
 

 كس نبيند بخيل فاضل را
 كه نه در عيب گفتنش كوشد

 ور كريمي دوصد گنه دارد
 كرمش عيب ها فرو پوشد

La regno pro kleruloj belaspektiĝas kaj 
la religio pro piuloj perfektiĝas. La reĝoj 
bezonas maksimon de l’ kleruloj pli ol 
tiom, kiom la kleruloj bezonas intimon 
de l’ reĝoj. 

ملك از خردمندان جمال گيرد و دين از پرهيزگـاران كـمـال      
پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج تـرنـد كـه      .  يابد

 .خردمندان به قربت پادشاهان

43 

Floroj el Floroj el   
""La FlorejoLa Florejo" " de Sadiode Sadio  

  
Por tiu ĉi numero refoje utilaj maksimoj estas elektitaj el la riĉa mino de la lasta ĉapitro de 
Golestan (la Florejo) far Sadio. Legu kaj apliku ilin por pli plaĉa vivado! 
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Troa kolero kaŭzas timon kaj 
malĝustatempa favoro detruas estimon; 
nek tiom koleru ke oni malŝatu vin, nek 
tiom toleru ke oni ekmastru vin. 
 

خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي وقت هيـبـت   
برد، نه چندان درشتي كن كه از تو سير گردند و نـه چـنـدان      

 .نرمي كه بر تو دلير شوند

Kiu kverelas kontraŭ personoj de alta 
rango, tiu sekvigas verŝiĝon de sia 
sango. 
 

زد خون خود ريزد   .هركه با بزرگان ستي

Ĉu vi pensas ke vi altrangas? 
Ja la strabul’ vidas unun du, 
Baldaŭ vundiĝos via frunto, 
Kontraŭ virŝafo se vi ludu! 

 خويشتن را بزرگ پنداري
 راست گفتند يك دو بيند لوچ

 زود بيني شكسته پيشاني
 تو كه بازي كني به سر با قوچ

Malmulto sur malmulto fariĝas abundo 
kaj guto sur guto fariĝas inundo; tio 
signifas ke malfortuloj tenu ŝtonetojn 
por ĝustatempe venĝi uzurpulojn. 
 

اندك اندك خيلي شود و قطره قطره سيلي گردد، يعني آنـان  
كه دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تـا بـه وقـت          

 .فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند

Guto sur guto fariĝas rivero, 
Kaj river’ sur river’ fariĝas maro. 

 و قطر علي قطر اذا اتفقت نهر
 ونهر علي نهر اذا اجتمعت بحر

Malmuto sur malmulto fariĝas multo, 
Gren’ sur greno, grenejo estas rezulto.  

ر  اندك اندك به هم شود بسيا
ر  دانه دانه است غله در انبا

 

42 

,PvC pwì× Ä¡µ ÚÞlF ¢¡iF 
.PwìÛ pwì× Úlì¡iF ÚÞlF Ä¡µ D×C 

Ve povas doni sen ami, 
sed ne povas ami sen doni. 

 
.lÜOwç ÁDZEßìµ ,lzDF pºÓ Ä¡µ íOÂÞ 
kiam amo magras, kulpoj estas dikaj. 

 
.kß¡Ê  ÚCßOì×ÚÞok qC ®Ã¾ Coí×kAHÏÂ 

La  homan koron eblas  
malfermi nur elinterne. 

 
, PvC p¿w¾ oßÛ ÚßaØç  íOvÞk oÞÛ 

.lzDF ÈëoDN ÚA ½Cp¬C éÆ kßz í× ælëk 
í×DËÜç ¯Ã¾ 

la lumo de amikeco estas kiel tiu 
de Fosforo, vidata kiam ĉirkaŭe mallumas.  

 
lëph ÚCßN í× íOvÞk DF ¯Ã¾ Co íOvÞk 
Amikecon nur per amikeco devas aĉeti.  

 
,lFDë Pvk Ä¡µ ´ßÛ ÝëpNÔµC éF kp¾ Èë pÊC 
Dç ÚßìÏì× Mp¿Û ÚkpÆ íSÜh êCpF Ä¡µ ÚA 

.kßF lçCßh í¾DÆ p¿Û 
Se unusola homo atingas  

la plej altan specon de amo, 
ĝi estos sufiĉa por neutraligi 

la malamon de milionoj. 
 

ÚkoÆ kÞFCÛ  êCpF Ý~~Ø®× Þ p®h íF æCo 
DèÜN 

.êqDv kßh PvÞk Co êÞ éÆ PvC ÚA ÝØzk 
la sole imuna kaj certa maniero neniigi 
 vian malamikon  estas amikiĝi kun li. 

Aforismoj  de M.M 
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”Azade! Tiu ĉi kompatinda kaj mizera 
pasero rompis sian bekon. Ho, kiom 
senkompataj estas vi. Kial vi ne liberi-
gas ĝin?” 
”Onjo, onjo, ĝi ade ekflugas al la vitro, 
frapiĝas kontraŭ ĝi, kaj falas teren. 
Ekde la meteno ĝis nun pli ol dek fo-
jojn ĝi flugis al la fenestro kaj kontraŭ-
frapis sin al la vitro. Tial ĝia beko ek-
sangis.” 
”Oh, vi mem scias tion, kaj ankoraŭ ne 
liberigas ĝin?!” 
Pari iras al la fenestro kaj … 
“Onjo Pari, kion vi volas fari?” 
“Mi volas liberigi la mizeran besteton.” 
“Ne, onjo, se vi liberigas ĝin, Sijavoŝ 
tiel koleriĝos.” 
“Tio ne gravos.” 
“Pari, nun ne liberigu ĝin, lasu nin 
kuraci ĝian bekon, poste ni forflugigos 
ĝin. 
Pari ekiras al sia fratino. 
”La malbeno de la malfeliĉa birdo 
trafos vin. Azade kial vi?! Mi ne 
atendis, ke vi lasu la infanojn mal-
liberigi la mizeran birdon en la ĉam-
bron.” 
“Mia oponado ne povis efiki ilin. Nome 
mi ne povis konvinki ilian patron. La 
ĉefa kulpanto estas ilia patro. Ĉu vi ne 
memoras kiom longe li fordonadis sian 
monon por aĉeti najtingalojn, kanariojn 

k.s. por teni ilin en la kaĝo?! Vi ne 
povas diveni kiom multe ni kverelis pri 
tio. Li tiel obstinas. Mi neniel povas 
konvinki ilin; li ne komprenas kion mi 
diras.” 
”Se mi estus anstataŭ vi, mi elflugigus 
tiujn birdojn tra la fenestro kiam li for-
estis; kion li povus fari?!” 
“Nu, la morgaŭon de tio li irus kaj an-
stataŭ ĉiu birdo, aĉetus du birdojn! 
Fakte li faris tion kelkfoje - plurfoje. 
Ĉu li ne kolektis mutajn kolombojn sur 
la tegmenton?! Kelkajn fojojn mi dis-
rompis la kaĝojn, sed tio nenion 
solvis.” 
Pari, sekvante sian fratinon, iris en la 
kuirejon kaj staris tie. 
”Ĉu li ankoraŭ havas la kolombojn?” 
”Ja, lia moŝto ĉiutage pasigas kelkajn 
horojn sur la tegmento. Li okulumas 
ĝenante la najbarojn…” 
“Kiel vi deziras la teon? Ĉu en glaseto, 

Tradukita nuntempa novelo 
 

La Birdo 
Verkis: (s-ino) Azar Raŝidi 

Elpersigis: Asad Mahbub 
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aŭ glaso?” Pari respondis ke tio ne 
diferencas por ŝi. 
”Vi ne scias kio okazis hieraŭ. Li iris  
kuŝi sur la balkonon. Estas kelke da 
tempo, ke iu malfeliĉa birdo faris 
neston sur la ombrigilo super la 
fenestro kaj demetis ovojn. Nun estas 
du tri semajnoj, ke ĝiaj idoj eloviĝis.” 
Azade metis la te-pleton sur la plankon 
antaŭ la fratinon kaj petis ŝin eksidiĝi.  
Pari metis la birdon sur sian manplaton 
kaj delikate karesis ĝin. Oni sonoris ĉe 
la pordo. Pari iomete moviĝis. 
”Estas neniu (fremda); Siavoŝ, kiu iris  
aĉeti fruktojn, revenis; estu komfor-
taj.” 
“Saluton onjo. Onjo ĉu vi vidis mian 
paseron. Rigardu kiom belas ĝi.” 
“Jes ĝi tre belas, sed la birdeto ĝenatas. 
Kiel vi havigis ĝin al vi?” 
”Onjo, hieraŭ mia patro kaj mi sidis  
sur la balkono, kiam ni ekvidis ĝin, kiu 
falis sur la teron elde sia nesto. Ĝi falis  
antaŭ nin. Mia patro tuj eksaltis kaj 
kaptis ĝin. Ĝi ankoraŭ estas eta paser-
ido kaj ne povas bone flugi. Onjo,  
donu ĝin al mi.” 
Pari duon-malfermis sian manon kaj 
diris : “Vidu kara, ĝia beko sangis, vi 
devas liberigi ĝin, ĝi vere kompatin-
das.” 
“Ne, onjo, mi faris skatolon por ĝi, kaj 
metas ĝin en la skatolon, vidu!” 
Li ekkuris en la dormoĉambron kaj re-
venis kun distruigita skatolo.  
”Vidu, jen ĝia domo. Mi truigis la 
skatolon por ke la areo bone atingu 
ĝin.” 
“Kara Sijavoŝ, la mizera besteto tiel 
timas. Vidu kiom rapide batas ĝia 
koro.” 
“Pari, trinku vian teon!” 
“Mi trinkos tion. Ne hastemas mi. Mi 
ŝatas teon malvarma.” 

Ŝi metis la pasereton en la skatolon kaj 
diris al Sijavoŝ : “Metu ĝin en iun 
angulon, kaj kiam ĝia beko resaniĝis, 
lasu ĝin foriri. Permesu ĝin iri al sia 
patrino.” 
“Onjo, hieraŭ ĝia patr ino flugadis su-
per niaj kapoj kaj pepegis. Mi patro 
diris al mi porti la paseridon en la do-
mon, por ke ĝia patrino ne vidu ĝin. 
Sed ĝis la vespero la patrino pepadis 
kaj ne foriĝis de antaŭ la fenestro.” 
”Nu, kion dir is via patro? Ĉu li ne diris  
al vi ellas i ĝin ĉar ĝi ĝenatas. Ĝia pa-
trino estis insultanta kaj malbenanta 
vin.” 
”Ne, li mem kaptis ĝin por mi.” 
La patrino enmanigis la skatolon al Si-
javoŝ kaj dir is al li meti ĝin en angu-
lon. Poste ŝi rigardis al Pari kaj diris : 
“Mi – kiu mem estas patrino – kom-
prenas tiun malfeliĉan patrinon. Kredu 
min, ĝi volis beki la kapon de Sijavoŝ, 
kiam li tenis ĝian idon enmane. Ĝi fa-
ris kion ajn ĝi povis. Ĝi volis enveni en 
la domon kaj sekvi la idon.” 
Sijavoŝ portis la skatolon en la dormo-
ĉambon kaj revenis. Li iris en la kuire-
jon kaj kunportis bovlon da akvo en 
sian ĉambron. 
”Ĉion kaŭzis lia patraĉo. Sijavoŝ estas 
infano kaj ne komprenas ion. Hieraŭ 
mi kverelis lian patron. Mi diris al li: 
‘Vi ne estas infano, lasu ĝin foriri. La 
malfeliĉa birdo kompatindas, vi ne 
estu tiom senkompata.’ Fine mi diris  
lin: ‘Kio ajn, vi estas buĉisto’, li ek-
ridegis kaj diris: ‘Ja vi estas la reĝino 
de kompato kaj afablo, ĉu ne?!’” 
Pari rigardis sian horloĝon kaj diris : 
“Ĉiuj viroj estaj tiaj. Kion ajn ili diras, 
tio devas plenumiĝi. Tio ne dependas  
de tio ke ili estas buĉistoj aŭ ne.” 
“Ne, li estas alio. Li buĉis tiom multe 
da bovoj kaj ŝafoj, ke li plu ne havas 
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kompaton. Ankaŭ Sijavoŝ ekploradis, 
kaj diris, ke li ne deziras ellas i la bir-
don. Nome, li sekvas sian patron. Fine 
mi dir is al Sijavoŝ ke morgaŭ li devas 
liberigi ĝin, sed lia patro dir is min lasi 
lin teni ĝin.” 
Subite ekaŭdiĝis bruado de infanoj el la 
ĉambro. Azade interrompis sian paro-
lon kaj demandis ilin: “Kio okazis al vi 
aĉaj? Kial vi tiel bruadas?” 
“Panjo, Sijavoŝ deŝir is mian kajeron. Li 
disŝiris ĉiujn miajn hejmtaskojn.” 
“Ne, panjo, ŝi mem ekpuŝis min kaj mi 
falis sur ŝ ian kajeron. Ĝi mem 
disŝiriĝis, sed ŝi diras ke mi ŝiris ĝin.” 
Azade kap-aludis al Pari kaj la teo, kaj 
diris ŝin: “Via teo jam malvarmas.” 
La patrino ekir is al la ĉambra pordo. La 
krioj de la infanoj jam pliiĝis. 
”Panjo, vidu kion li faris kontraŭ mia 
kajero.” 
La filino montris la disŝiritajn foliojn al 
sia patrino. Sijavoŝ ekbatis la stomakon 
de la fratino per sia pugno, kaj diris: 
“Vi, mensogulo! Mi ne ŝiris tion, ĝi 
mem ŝiriĝis.” Li ekkuris al krajono, kiu 
kuŝis sur la tero kaj tenante ĝiajn ek-
stremojn en la manoj, duonigis ĝin per 
la frapo de sia genuo. La patrino ekkap-
tis lian manon kaj diris : “Vi tre mal-
boniĝis. Kial vi faris tiel. Kial vi rom-
pis la krajonon? Nun kiel ŝi skribu siajn 
taskojn? Verŝajne vi bezonas puniĝi por 
pliboniĝi. Nun vi iru en la banĉambron 

por kelkaj minutoj, por ke vi plu ne 
ripetu tiajn fiaĵojn.” 
Ŝi trenis lian manon kaj puŝis lin en la 
banĉambron, kaj fermis ĝian pordon. 
”Ekde hieraŭ ĝis nun vi ade ĝenis kaj 
kolerigis min. Vi, ne kompreniva infa-
naĉo!” 
La banĉambro estis malgranda kaj 
malluma. Sijavoŝ forviŝis siajn larmojn 
per sia mandorso. Kiom ajn li rigardis 
al la muro por trovi la ŝaltilon de la 
lampo, li ne povis vidi ĝin. Li kaŭre 
sidiĝis en angulon de la banĉambro por 
ke liaj okuloj kutimiĝu al mallumo kaj 
povi vidi ion. Lia spirado malfaciliĝis. 
Kio okazus, se la blatoj de la banĉam-
bro venus al li! Li ĉiam timis de 
mallumo. Li eksentis plimalfacilan spi-
radon. Li sentis ke la muroj proksimi-
ĝas al li kaj premas lin.  
”Panjo, panjo pardonu min. Mi eraris, 
malfermu la pordon!” 
Li pugnofrapis kontraŭ la pordo. 
”Panjo, mi plu ne disŝiros ŝian kajeron, 
Mi promesas tion. Malfermu la por-
don.” 
La patrino malfermis la pordon kaj 
diris : “Nu, iru al via fratino kaj pardon-
petu de ŝi; neniam plu ripetu tiajn 
agojn.” 
Sijavoŝ iris al sia fratino kaj preterpasis 
ŝin. Li eligis la birdon el la skatolo kaj 
malfermis la fenestron. La birdo mala-
peris en la bluan ĉielon. 
 
Fonto:  
RAŜIDI, Azar. Nane-tanha (Sol-panjo), 
Tehrano: Naŝre Eŝare, 2004, 107 p., p. 
33-38. 
 
Bildoj: 
http://www.norsecode.com/mlstudio/images/
yukon/sparrow.jpg 
http://www.ha.sad22.us/BenJohnson/sparrow-
small.gif 
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Irano kaj Islam
o /ايران و اسالم 

Antaûparolo 
    Pasis pli ol 14 jarcentoj ekde la 
kunpuŝiĝo de irananoj kaj muzulmanoj 
kaj de islama eniro en Iranon, sed 
malgraŭ tio, ankoraŭ ni alfrontas al 
interpretoj kaj juĝoj ne juste mezuritaj 
kaj malĝustaj. La publiko elprenas tion 
laŭ kredaj vidpunktoj, sed inter la 
edukitoj kiuj bezonas je pruvoj firmaj 
kaj logikaj, kelkfoje oni vidas ankaû 
juĝojn malĝustajn. Kompreneble al tiuj, 
kiuj paŝadas en kultur-historia sfero, la 
problemo estas solvita, sed tiuj, kiuj 
malpli konas debatojn ĉi-r ilate, aŭ ilia 
stud-kampo aŭ laboro estas ekster la 
sfero, ili en siaj interpretoj implikiĝas 
en troigoj aû maltroigoj kaj ne havas 
sincerajn juĝojn. 
   La motivo havigi ĉi tiun skribaĵon 
jam formiĝis alfronte al menciitaj 
individuoj kaj estas kolopodo-kvankam 
koncize-elmeti la kialojn por la facila 
disfalo de monda regnado de Sasanida 
dinastio antaŭ la atako de arabaj 
muzulmano j ka j is laman iĝo de 
irananoj. 
 
    La politika, ekonomia kaj socia 
situacioj de Irano en la lasta-tempo 
de sasanidoj 
 La serioza kaj ĉiu flanka ekmovo de 
Ar a b a j m uz u lm a no j a l I r an o 
komenciĝis en la erao de kalifo Omar 

kaj mallongtempe post kelkaj gravaj 
militoj irananoj estis venkitaj kaj iom 
post iom la tuta Irano falis en la manojn 
de muzulmanoj kaj Jazdgerdo la 3a, la 
las ta ŝaho Sasanida nur gajnis 
malvenkojn kaj forkurojn senutilajn.   
Ĉi tie ni priskribas nur la kondiĉojn kaj 
analizante tiujn ni venos al konkludo. 
La politika pozicio de Irano en la fruaj 
tempoj de kalifo Omar estis intensigita 
kaj implikita.   Post la morto de Ĥosro-
parviz la lasta granda Sasanida ŝaho 
(628-632p.k), kiam Jazdgerdo la 3a 
sidis sur tronon, dum kvar jaroj Laû 
orde 12 personoj surtroniĝis, kiuj aû 
preterlasiĝis aû estis mortigitaj. Tiu 
fenomeno indikis al la ne-stabileco de 
la politiko kaj manko de inda individuo 
por la regado. Samtempe pro la 
malfortiĝo de ŝtat-potenco centra, la 
komandantoj, nobelaro kaj zoroastraj 
sprituloj konkeris kelkajn regionojn kaj 
ekregadis, kio pliigis la disiĝon kaj la 
sporadon. Kelkaj agadoj de Ĥosro-
parviz plantis la semojn de malforteco 
kaj estonta dekadenco, ekz. li pro kialoj 
iluziaj faligis la araban ŝtaton en 
“Hireo”, kio situis kiel baraĵo inter 
Irano kaj atakemaj araboj kaj bone 
konis la araban milit-manieron kaj ties 
helpo povus esti efika por li. 
     Ĥosro-parviz kvankam en militoj 
kontraû orienta Romo(Bizanco) mirige 

Islamo  
kaj  

Irananoj 
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atingis al grandiozaj venkoj, sed  li 
povus utiligante  la malfortecon de 
Bizanco fari profitan pac-kontrakton 
favure al Irano, tamen li daûrigis la 
militadon kaj foruzis la forton de siaj 
armeanoj kaj perdis multajn regionojn. 
Resume la Sasanida ŝtato, interne estis 
dronita en plenan perverson, korupton 
kaj dekadencon. 
   Ekonomie la finacaj reformoj de 
Anuŝirvano, provizore plibonigis la 
popol-staton kaj kompreneble en longa 
tempo la altaj tavoloj profitis . 
Alif lanke, sennombraj militoj kaj 
maltrankviliga situacio kaûzis detruon 
e n  c om e rc a d o,  in d us tr io  k a j 
agrikulturo.   Inundego de riveroj Dajle 
(Tigriso) kaj forato (Eufrato) de Irano, 
kiuj ruinigis ties okcidentajn kampojn 
kaj la epidemio de plago en la regionoj, 
pli gravigis la mizeron de la popoloj. 
La riĉaĵoj kaj postenoj estis centralizitaj 
ĉe specialajn homojn kaj la plejmulto 
estis senigitaj de siaj ordinaraj rajtoj kaj 
perdante siajn f inanc-rimedojn pagis pli 
kaj pli da impostoj, sed la reĝaj 
ĉirkaûuloj kaj elitaj tavoloj tute ne 
pagis imposton. Tiaj kondiĉoj jam faris 
la po po lo jn m a lk on te nt a j ka j 
malpaciencaj. 
 Laû socie la popoloj estis dividitaj 
en kvar klasojn aû soci-tavolojn: 
relegiuloj, militistoj, sekretarioj kaj 
normalaj homoj.  La dividiĝo estis tro 
kruda kaj estis kalkulata kiel kasta.   
Krom esceptaj kaûzoj, la ordinaraj 
homoj ne kapablis altrangiĝi kaj ili 
devus ĝis la fino de la vivo fikse resti  
en siaj klasoj aû tavoloj. Tiu afero en la 
komenco kaûzis stabilecon en la socio, 
sed iom post iom malkunlaborado kaj 
malakordo inter la tavoloj kaûzis 
grandan spacon inter ordinaraj popoloj 
kaj altaj tavoloj, ĉar ili eltenis la 
premojn de imposto kaj finaco kaj 
garantiis la infanterion de armeo 
estante sengita de ĉiaj rajtoj kaj 
avantaĝoj.  
 

La situacio de la kulturo, pensado 
kaj kredo en Irano     
    En la lasta erao de Sasanida dinastio, 
la edukado preskaû estis monopoligita 
nur ĉe la reĝa familio kaj elitaj tavoloj 
kaj la publiko estis senigita de tiu rajto 
kvankam en la mezo kaj sub-tavoloj 
ekzistas pli da talentoj, kiuj bezonas 
edukadon kaj subtenon.    
   Se ni juste rigadas, ni vidos, ke ekde 
la Sasanida erao ni ne estis liverinta ion 
rimarkindan en kampon de scienco kaj 
havis tre malmultajn  sciencistojn, kiuj 
ne kompareblas kun la amaso da 
sciencistoj en la islama periodo en 
Persujo. 
   La subtenado de kristanismo per 
Bizanca-ŝtato,  havi eklezian bazon en 
la lando, ekzisto de judaj centroj inter 
la limoj de Irano, la alesto de Buddistoj 
en la oriento, ankaû la alesto kaj 
daûrado de Maniaj (Maniĥeaj) kaj 
Mazdakaj pensoj, iomete da greka 
filozofio precipe post la fondiĝo de 
Ĝondiŝapur-universitado en Ĥozestano 
kun grekaj profesoroj, cirkuligis fluojn 
en la socio kiel rivalojn kontraû la pens
-maniero de ŝtato, kiu impresis la 
menson de la popoloj, kiuj almenaû per 
siaj penso kaj kontemplado ekis 
kontraûi la oficialan relegion kaj 
regantan penson. 
   Bedaûrinde la Zaraduŝtra religio 
kaptite en la manoj de Zoroastraj 
spir ituloj oportunistaj, far iĝis jam 
faktoro por la premado kaj popol-
silentigado. Tiu ĉi ofic iala relegio 
subtenis kaj konfirmis la soci-tavolan  
kaston, ankaû flanke de Sasanida ŝtato 
estis misuzita. La Zoroastraj sprituloj 
pleje atentis al la eksteraĵo kaj 
ceremonioj kaj pritraktis nur rekoni la 
kredantojn el la miskredantoj, nomi la 
kontraûulojn sendiaj, kaj pereigi ilin kaj 
tenadi la homojn en sia f lanko. la 
regadon akompanis diversaj torturoj kaj 
turmentoj. 
 
La Armea situacio de Sasanidoj 
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    La armeo de Sasanidoj estis potenca, 
armita kaj ordema, kiun konsistigis 
kavaliero kaj infanterio. La kavaliero 
estis  organizita el nobelaro kaj 
aristokratoj, kiuj ne pagis imposton kaj 
la infanterio el ordinara popolo kaj 
vilaĝanoj. Ĉi tiu ordema kaj potenca 
armeo reorganiziĝis en la tempo de 
Anuŝirvano* kaj fariĝis pli armita kaj 
sukcesigis iranon en diversaj militoj.   
La grandegaj militoj de Ĥosro-parviz, 
kiu kelktempe disvastigis la ter itorion 
de la Send-rivero ĝis la Egiptujo, per 
tiu armeo realiiĝis. Post la unuaj venkoj 
de Ĥosro-parviz,  la daûrado de militoj 
kaj atakoj, kiuj plu jam fariĝis 
ferenezecaj, kaûzis la eluziĝon de la 
armeo kaj havis malbonan efikon sur la 
spiritojn de la armeanoj. Ili estis jam 
mallogitaj kaj malkontentaj.  La militoj 
kvankam gajnitaj alportis al ili 
malvenkon f ine, ĉar la infanterio, kiu 
konsistis el vilaĝanoj kaj ordinaraj 
popolanoj kaj estis la korpo de la 
armeo, krom la militservoj ili pagis la 
imposton kaj estis ankaû implikitaj en 
la soci- tavolaj premadoj, estante for de 
sia vivo kaj laboro, ricevis nenian 
porcion kaj salajron, do, kiel ili povus 
subteni la ŝtaton, kiu melkis ilin kaj 
profitis de iliaj servoj sen estigante 
avantaĝn al ili?  Do, ili perdis la emon 
de rezistado kaj en la tempo de arabaj 
atakoj eĉ disdonado de mono inter ili 
ne persvadis ilin al batalo, Ĉar sprito 
dumlonge lacigita kaj frakasita ne 
ripareblas per tuja kuracado. 
   
 Eta rigardo al oficiala relegio de 
Sasanida ŝtato 
    La oficiala relegio de sasanida ŝtato 
estis Zoroastrismo, kiu nia-opinie estis 
trovinta ĉefan diferencon kun la 
relegio, kiun la Zoroastro mem la irana 
profeto alportis-Kio siavice postulas 
apartan debaton. 
   La Zoroastrismo de Sasanida epoko 
kiel la mez-epoka kristanismo eklezia, 
intervenadis en tutan vivon de la 

popolo kaj enir is en ĉiujn angulojn de 
la homaj vivoj.  Ili ŝanĝadis la leĝojn 
kaj relegiajn dekretojn laû siaj deziroj.  
La religio de spirituloj obstine subtenis 
kaj konfirmis la kategoriojn de la tavol-
sistemo kaj kontraûi tion estis kalkulata 
kiel granda peko. Ili induktis al 
popoloj, ke la reĝo estas estaĵo Dia kaj 
eterna. La klabo anatema ĉiam estis 
levinta super la kapoj de kontraûuloj. 
En lastaj tempoj de Sasanidoj pro la 
aperinta dubo pri la Zoroastra religio, 
du apartaj branĉoj ekaperis en 
Zo r oa s tr ism o : Zar v an id o j ka j 
Kjumarsidoj, ke por trakti ilin kaj ties 
apero-kialojn oni bezonas apartan 
studadon. La tuto de la aferoj kaj 
unuiĝo de la monda kaj religia mastroj 
kaj kaptigi homojn por atingi al voloj 
siaj faris la popolon malpaciencaj kaj 
kor-rompitaj. Ili kvazaû atendadis por 
iu, ies voĉo aû mesaĝo, kiu komprenus 
ilin kiel homoj kaj ĝuigus ilin almenaû 
pri etrajtoj. 
    Pli antaûe la strebemaj kontraûstaroj 
de Manio (Manikeo), kaj Mazdao  estis 
e lf or m iĝ int a j e n tu te  ap ar ta j 
cirkonstancoj, kaj tial la ŝtato povis 
kontraûbatali ilin rigore, sed kvazaû tiu 
ĉi misio estis destinita realiĝi per 
islamo. laû la teoriistoj, eĉ se islamo ne 
estus aperinta, kristanismo prosperus en 
Irano. Islamo aperis ĝuste tiam, kiam 
Arabujo estis droninta en krizojn de 
idoladorado kaj diseco kaj ne havis 
alian alternativon krom adori Dion kaj 
fariĝi unueca, kaj precize tiam, kiam 
ankaû Irano pro la diversaj problemoj 
kaj vasta dekadenco ne povis rezisti 
kontrau la arabaj atakoj. 
 
 La atako de Arabaj muzulmanoj al 
Irano 
    En la komenco de is lamo, kiam 
araboj alfrontis al irananoj de Sasanida 
periodo, ili male de Irano kio spertis 
krizajn politikojn, ĝuis fortikan kaj 
c entralizitan ŝ taton en Madineo 
(Medino) kun viglaj soldatoj plen- 

Irano kaj Islam
o /ايران و اسالم 
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motivaj. Ili anstataû la iranaj kredaj 
krizoj havis firman kredon kaj unuecan 
religion. Eĉ la malmultaj armiloj kaj 
ekipaĵoj al ili estis avantaĝo por pli 
facile plenumi la milit- kaj forkur-
manieron antaû la pezaj armeanoj 
Sasanidaj. 
   La atakoj de araboj havis multajn 
kialojn. eble la leteroj senditaj de la 
profeto en sia vivo al ĉefoj de diversaj 
landoj indikis, ke la islama religio estas 
monda religio kaj li havas mision 
disvastigan kaj eblas ke arabaj motivoj 
por ekmovi al Irano estis plenumi la 
volon de la profeto. Laû la administra 
vidpunkto de la kalifo,  la atako al 
najbaraj landoj kiel Irano eblus 
malhelpi la arabojn de sendiiĝo kaj 
malkonsentiĝo. Alif lanke la pliiĝo de 
muzulmanaj numbroj en Arabujo kaj 
ilia senlaboreco povus okazigi multajn 
daĝerojn inter la ĵus naskita islamo, do, 
la danĝero devus es ti iamaniere 
trans lok ita eks teren.  Ankaû la 
disvastigo de is lamo kaj monoteismo 
povus esti unu el la kaûzoj de la atako, 
ĉar kiam la  homo atingas al nova kredo 
laû si perfekta, volas altiri ankaû la 
aliajn kaj entute  estas naïve pretervidi 
la ekonomiajn kialojn, povrecon kaj 
malsaton de araboj kaj la penson pri la 
akirado de la trofeoj.  
 Do, sekve de la faktoroj numbritaj 
pri irana situacio, t.e.: “La kriza 
politika situacio, ekonomia dekadenco, 
finacaj premadoj, kriza socio, tavola 
kasto, la kreda krizo kaj dissplitiĝo de 
la relegio, malmulta aparta grupo 
monopoliganto, la armeo kaj korpuso 
laca, eluzita kaj trista pri la milito, kaj 
popoloj malkontentaj kaj maltrankvilaj 
pri la ŝtato” ni pravigu al Sasanida ŝtato 
facile disfali antaû la araboj.  Eblas, ke 
se anstataû araboj aliaj atakus, ankoraû 
la sasanida ŝtato disfalus. Laû unu el la 
historiistoj:” La sasanida ŝtato similis al 
la mortinta Solejmano (Salomono) 
apoginta al bastono sia kaj nur skueto 
sufiĉis renversigi lin (ĝin).  

  Ne la tuta muzulmanaro kaj 
atakantoj aliris al Irano por disvastigi 
islamon, kompreneble la grupoj, kiuj 
unuafoje venis, vere celis tion sed, 
kelkaj aliaj araboj forrabistaj por facila 
rabado sin enmiksis en la atakantojn kaj 
ĝuis el venkaj fruktoj sennumbraj. 
 Laû la interpretoj menciitaj, Fakte 
Irano ne rezistis aû ne povis rezisti 
antaû la arabaj atakoj kaj en kelkaj 
lokoj venkiĝis per milito kaj masakro 
kaj en kelkaj per paco kaj negocado, 
sed  kelkaj regionoj de la lando kiel la 
nordo de Irano tre malfrue ĉirkaû la 2a 
aû eĉ 3a arcentoj post la heĝiro estis 
venkitaj.  
  
La islamo de irano 
    Pos t la venko de Irano fare 
muzulmanoj, la irananoj ne unu-foje, 
sed iom post iom akceptis islamon. 
Nature kelkaj premate en milito 
muzulmaniĝis, kies nombroj estis 
malmultaj kaj grupoj el altaj tavoloj por  
gardi siajn profitojn kaj ne perdi ilin 
akompanis  la muzulmanojn.  En 
konkerado de la urboj, muzulmanoj 
unue alvokis la popolojn al islamaniĝo 
kaj poste (se ili tion ne akceptis) al 
pagado de ĝezjeo(impos to, kion 
kredantaj neislamanoj devas pagi al la 
islama ŝtato, en kiu ili loĝas) kaj fine 
(se ili ne akceptis pagi tion)al batalo. 
Do, la afero ne estis tiel, ke ĉiuj homoj 
perforte is lamaniĝu, ĉar la fontoj 
indikas pri la plu-ekzistado de sanktaj 
fajrejoj antikvaj (de zoroastranoj) kun 
multe da klientaro en la 2a kaj 3a 
heĝiraj jarcentoj en diversaj regionoj de 
la lando. 
    La kialon  de muzulmaniĝo de iranoj 
oni devas priserĉi en islamo mem kaj 
en la internaj problemoj de Zoroastra 
religio mem.  La Zoroastro de Sasanida 
epoko eble povis esti kontentiga en la 
komencaj periodoj de la regado de 
sasanidoj, sed post pasado de la jaroj 
pro la popola renkotiĝo kun la pensoj 
de kris tano j,  judo j,  budd is to j, 
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maniĥeanoj, mazdaoj kaj filozofiaj 
id e o j e s t iĝ is  ŝ a nĝo  e n  ilia j 
pensmanieroj. La dualismo rezulte de 
ada konflikto inter Ahura-Mazdao kaj 
Ahrimano (satano) pliigis la mensan 
disecon de la popolo. Kelkaj por 
transformi la dualecon al unueco fondis 
la branĉon de Zarvan ismo aû 
Zarvanidoj.  Laû tio la Zarvano, la Dio 
eterna estas la patro de Ahura kaj 
Ahrimano. Pli poste pro la duboj pri tiu 
religio aperis  alia religio nome 
Kiumarsismo aû Kiumarsidoj. Entute 
tiuj ĉi diskutoj postulas teknikajn kaj 
implikitajn debatojn. Konc ize oni 
povas diri, tiuj ĉi religiaj branĉiĝoj 
indikas pri la kredaj krizoj, kiuj ne 
harmonias kun la evoluintaj kaj 
progresintaj pensoj de la popolo. 
   Male kiam venis islamo kaj la popolo 
konatiĝis kun tio, ties Dio havis tiujn ĉi 
specifojn:  
 ”Estis ĉio pova, ne havis rivalon rezisti 
antaû li kaj batali kontraû li, ne estis 
naskita kaj ne estis naskinta, ne 
aûskultis nur al paroloj de sprituloj, 
religiuloj kaj reĝoj, sed atentis al ĉiuj 
homoj kaj antaû ĉiu demando-signo 
havis indan respondon, do, Allah 
anstatavis Ahuraon kaj Zarvanon.. 
   La originala islamo kaj ne tio, kio 
poste fariĝis ornamita kaj eltranĉita kaj 
ilo en la manoj de la regantoj dispotaj, 
havis mesaĝon pri la egaleco kaj 
kontraûis ĉian tavolan diskriminacion 
kaj ĉiuj homoj de reĝo ĝis la servistoj 
kaj simplaj vilaĝanoj egalis ĉe tio kaj 
tio por irananoj, kiuj dum jarcentoj 
estis implikitaj en tavola premateco 
estis tre stranga kaj interesa, ke alvenis 
relegio, kiu egalestigas ilin kun la 
imperiestro. 
   La ordonoj de originala islamo, 
ma lper mes is  la t ira nec o n ka j 
rekomendis la donacon, egalecon kaj 
antaûenigis kulturon por kolopodi al 
edukado kaj lernado al ĉiuj tavoloj de 
la socio (pretervidante la tavolan kaj 
materian superecon male de Zoroastriso 

en Sasanida epoko, kiu la superecon 
vidis en materia ĝuado). 
   Laû kelkaj, irananoj por forkuri el 
pagado de ĝezjeo, muslulmaniĝis.   Tio 
ne estas ĝusta, ĉar islamaniĝinte ili 
devus pagi duopan imposton, tio estas 
Zakaton* kaj Ĥomson*. do, anstataû 
unu forpago, du forpagojn ili devus 
pag i,  do la realan kia lon de 
muzulmaniĝo de irananoj oni devas 
serĉi en menciitaj sociaj kaj pensaj 
kondiĉoj. 
    Ĉiu-kaze, irananoj post la akcepto de 
islamo fariĝis muzulmanoj stabilaj kaj 
seriozaj kaj liveris pli da servoj ol la 
araboj al islamo kaj havis grandan 
rolon en fondado de brila is lama 
c ivilizac io.  Pli ol duono de la 
sciensistoj de la islama periodo estas el 
Irano kaj per rigardo sincera kaj justa, 
ni vidas, ke la nivelo de scienco kaj ties 
disvatiĝo neniel kompareblas kun la 
antaû-islama erao kaj tio montras, ke 
plimulto da popoloj muzulmaniĝis 
memvole, ĉar kiam oni kredas sub la 
perforto, neniam okupas sin servi al la 
religio kaj oni ne devanc as la 
alportintojn de la religio. Ekzistas 
tradicio de la profeto-kio malgraû la 
ĝusteco aû malĝusteco-ŝajnas interesa: 
li diris al siaj kunuloj: “Mi vidas tagon, 
kiam tiuj ĉi irananoj batalos kontraû vi 
por muzulmanigi vin.”  
 

)1(  Fama reĝo sasanida 
)2(  Zakato: Almozo 
)3(  Ĥomso: Kvinono de la imposto   

 
 
Fonto :  
 
SOLTANI. R. eslam va iranian (Islamo 
kaj Irananoj) Negahe tazeh, literatura, 
kultura, arta sezon-letero, numero 20 
kaj 21 vintro 1380 kaj printempo 1381 
eldonita en Beheshti universitato. 
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 Tehrano -Julio 15 2005(CHN)-  
Soltanieh kupolo , la plej granda el tiaj 
konstruaĵoj en la mondo kiu estas farita 
el briko, estis aprobita esti registrita sur 
la UNESKO listo de Monda Heredaĵo 
hodiaŭ. Ĉi tiu decido estis farita en la 
hodiaŭa (Vendredo) sesio de Monda 
Heredaĵo Komitato renkontiĝo. Tiele la 
kupolo fariĝis la sepan Iranan ejon 
registrita  sur la listo de UNESKO 
Monda Heredaĵo.  
 ”Gajnninte la ple j parto de 
voĉdonoj post la livero de ICOMUS 
s p e r t u l a 
raporto sur 
S o l t a n i e h 
dosiero, ĉi tiu 
antikva Irana 
kupolo estis 
lokita sur la 
l i s t o  d e 
U N E S K O 
M o n d a 
Heredaĵo en la 
hodiaŭa sesio 
de la Monda 
H e r e d a ĵ o 
K o m i t a t o 
r e n k o n t iĝo , 
k iu  es t is 
dediĉ ita al 
registriĝo de 

nomita antikvaj kaj arkeologiaj ejoj kaj 
objektoj sur la listo de Monda 
Heredaĵo,” dir is Ahmad Ĝalali, la Irana 
Ambasadoro al UNESKO. 
 ”Soltanieh  estas la simbolo de unu 
el la plej gloraj periodoj de Irana 
historio,” aldonis Ĝalali, “kaj ĝia 
registriĝo sur la monda heredaĵo listo 
konfirmas ĝian internacian gravecon.” 
 Soltanieh kupolo kun  alteco kiu 
superas 54 metroj estas unu el la plej 
mirindaj pecoj de arkitekturo de 
“Ilĥanida” (Mongolo dinastio regita 

Soltanieh Aliĝis la 
UNESKO-Liston de 

En sia sesio en Durban,  SudAfriko, Monda Heredaĵo Komitato aprobis  inkluzivi 
Soltanieh kupolon  kiel la sepa Irana ejo en la listo de monda heredaĵo.   

Foto: M. R. Torabi 
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Iranon) epoko. La konstruado de ĉi tiu 
antikva monumento kiu estas situita 30 
kilometroj for de Zanĝano,  provinca 
ĉefurbo en  okcidente de Irano, datiĝas 
ekde 700 jaroj antaŭe. Ĉi tiu kupolo 
kun sia ok-angula bazo, ravega kahela 
laboro, kaj imponega arkitekturo estas 
unu el la plej unikaj ekzemploj de 
Islama arkitekturo.                           
Soltanieh  estas la  plej grava ekzemplo 
de Ilĥanida arkitekturo, kiu verŝajne 
influis la arkitekturon de multaj aliaj 
historiaj konstruaĵoj en Irano,” diris 
Sejjed Mohammad Beheŝti, la vic-
direktoro de Irana Kultura Heredaĵo kaj 
Turisma Organizo Esplor-Centro, “ĉi 
tiu kupolo  estas la plej granda en la 
mondo kiu estas farita el briko kaj pri 
ĝia alteco estas la tria plej alta inter 
similaj en la mondo.” 
 Li indikis, “Registriĝon de Iranaj 
ejoj montras la gravecon de la rolo de 
ĉi tiu lando en la internacia kunteksto.” 
Post la registriĝo de Soltanieh  sur la 
Monda Heredaĵo listo, la prezidanto de 
Monda Heredaĵo Centro, Francesco 
Bandarin, kaj Muniro Buŝenaki, 
UNESKO kultura vicdirektoro gratulis 
la Iranan delegacion aparte.  
 Antaŭ ĉi tiuj renkontiĝoj, en lia 
vizito al Irano lastan februaron, 
Buŝenaki priskribis la kondiĉon de 
Soltanieh dosiero por registriĝo kiel 
“Favora”. 
 Li asertis, “la Irana parto transdonis 
kompletan dosieron pri ĉi tiu ejo kaj 
estas tre neverŝajna ke la registriĝ-
proc edo de Soltanieh havus iun 
malhelpon.” 
 Soltanieh kupolo estas la sepa Irana 
ejo kiu estas registrita en la listo de 
Monda Heredaĵo post Naqŝ’e Ĝahan 
Palaco, Perspoliso, Ĉoĝa Zanbil zigorat 
(ofta  formo de mult-tavola templo en 

antikva Elamo), Taĥt’e Solejman, 
Pasargado, kaj Arg’e Bam (Bam 
citadelo). Estante agnoskita per la 
Monda Heredaĵo Komitato, kiu traktas 
kaj prizorgas la registriĝo sur UNESKO 
listo de Monda Heredaĵo, metos la ejon 
sub protekto kaj konservo de preskaŭ 
ĉiuj landoj tutmonda. 
 La 29-a ĉiujaraj renkontiĝoj de 
Monda Heredaĵo Komitato komencis 
dimanĉon (Julion 10) en Durban, 
SudAfriko, kaj daŭris ĝis sekvanta 
Dimanĉo (Julio 17). pli ol 700 spertuloj 
de proksimume 180 landoj ĉeestis ĉi 
tiuj renkontiĝoj kiuj celas decidi pri la 
registriĝo de 42 historia, natura, kaj 
miksaj ejoj  sur la listo de Monda 
Heredaĵo. Cetere, la supre menciita 
komitato estas respondeca stud(ad)i la 
kazon kaj kondiĉon de en-danĝera 
Monda Heredaĵo dum ĉi tiuj 
renkontiĝoj kaj decidi pri ili sekve. 
 Aktuale 788 ejoj  estas registritaj  
sur la listo el kiuj 611 ejoj estas 
kulturaj, 154 estas naturaj, kaj 23 ejoj 
estas miksitaj. 
 UNESKO 1973 konvencio por 
kultura kaj natura heredaĵo protekto 
kun 178  membroŝtatoj estas unu  la 
p le j d is v as t iĝ int a j int er nac ia j 
konvencio. La  membroŝtatoj de ĉi tiu 
konvencio estas respondecaj protekti 
kaj konservi mondajn heredaĵojn ejojn 
kaj objektojn kaj ankaŭ  siaj propraj 
naciaj kaj regionaj kulturaj kaj naturaj 
ejoj. 
 En la ĉijara renkontiĝo, Sejjed 
Mohammad Beheŝti, la  estro de Irana 
Kultura Heredaĵo kaj Turisma Organizo 
Esploro(j) Centro, prezidis la Iranan 
delegacion kiu konsistis el spertuloj kaj 
respondeculoj de Irana Kultura 
Heredaĵo Organizo. 
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Preparo 
Azia Kongreso estis nia revo, kaj ankaŭ mia. 
Post kiam Bharat revenis el Koreio, kun la 
granda respondeco, mi multe ekscitiĝis. Iam 
mi pensis ke ni eble ne povos ĉar mi sciis ke 
mankas eĉ parolantoj, do denove venas alia 
penso por plenumigi la vakon - ne, ni havas 
sufiĉe da laborantoj kaj ni ankaŭ povas kreski 
novajn esperantistojn dum du jaroj.  
 Ni devas danki al Kim Yong Jin kiu de 
Koreio multe helpis nin kaj ankaŭ  kuraĝigis 
nin. Li luis luksan ĉambron ĉe Thamel por ke 
ni daŭre laboru. Venis vizaĝoj en la oficejoj 
kiuj ne daŭre laboris dum la preparperiodo. 
Mi sicias ke estis nur malmulte da homoj kiuj 
laboradis kaj ili certe multe laboris. 
 La atendo finiĝis kiam la dato finfine 
alvenis. Same kiel nepala kutimo, Nepala 
Esperanto-Asocio (NespA) faris Lokan 
Kongresan Komitaton kun pli ol 20 da 
membroj kaj denove “laborgrupo” estis kreita 
ĉar la NespA komprenis ke labori kun tiom 
granda teamo estis malfacila. Mi ĝojis ke min 
donis respondeco propagandi - tion mi certe 
volis fari.  
 Tagoj pasis; semajnoj, monatoj kaj eĉ 
jaroj pasis. Sed la laborrapideco estis same. 
Interese, dum kunvenoj, almenaŭ tiuj en kiuj 
mi partoprenis, ne okazis novajn gravajn 
decidojn. Oni dum horoj diskutis pri iu temo 
sed sen rezulto. Dio donis al ni du orelojn kaj 
unu buŝon sed en LKK, Bharat kaj Mukunda 
nur povas diri kaj tute ne aŭskulti. Mi estas 
silentema sed venis kelkaj homoj kiu ankoraŭ  
havas energion kritiki kaj esperi pli belan 
estonton - ili preskaŭ batalis sed la oreloj nur 
aŭskulti aŭ, kiel nepala proverbo diras - 
aŭskultis per unu orelo kaj forĵetis per alia. 
 Mi memoras, Hori Yasuo venis al Nepalo 
dum Himalaja Renkontiĝo kaj preskaŭ detale 
preparis la ĉiutagajn programojn. Sed la 
diskuto pri tio neniam finis (kaj daŭris ĝis  la 
komenco de la kongerso mem) kaj pli 
interese, oni tre volis diskuti pri manĝaĵo kaj 
loĝado en hoteloj por “turistoj” sed ne pri 
temoj sur kiuj oni kongresu.  
 Kiel Dio volis, okazis nenomita puĉo en 
Nepalo kaj sekvis rompiĝo de 
telefonkontakto. Mi povas imagi ke KAEM 
kaj aliaj aliĝintoj timegis pro tio kaj tuj volis 
ke oni nuligu la kongreson (aŭ almenaŭ  
prokrastu). NEspA mem ne povis decidi kion 
fari kaj KAEM ĝustatempe prokrastis. 
Nepalanoj eĉ ne havis senton - ĉu konsenti aŭ 
diri ke Nepalo tute taŭgas okazigi la 
kongreson. 
 Kreiĝis granda ĥaoso post kiam Libera 

Folio donis longan novaĝon pri la prokrasto. 
Kiel ĵurnalisto, tio plaĉis al mi sed kiel LKK-
ano, mi trovis ke ĝi troigis la novaĵon. 
 
Antaŭkongreso 
Alvenes la tagon de la planita Azia Kongreso 
kaj ankaŭ atingis al Nepalo tiuj kiuj aliĝis al la 
AK kaj ne volis aŭ ne povis nuligi iliajn 
vojaĝojn al Nepalo. Kelkaj el ili eĉ diris ke ili 
venis malgraŭ la protesto de la ŝtato kaj ankaŭ  
de siaj familianoj. Ege interese. Estis pli ol 20 
kaj mi inter ili konis Franziskan, Miĉikon kaj 
aliajn.  
 Kongreso okazis – mi ne estis certa ĉu estis 
vera aŭ  antaŭigita. Plej parte ili babilis pri la 
“sukceso de kongreso” dum la kongreso kaj 
ne temis pri io. La organizanto petis al 
partoprenantoj paroli pri la kongreso kaj ili ne 
havis vortojn. Ili ankaŭ kantis en nepala 
lingvo kaj iomete dancis. Sed tie mankis 
Esperanteco – ili ne povis diskuti pri 
Espearnto- movado ĝenerale, nek povis ili 
diskuti pri la movado en Azio aŭ Nepalo. 
Venis aferoj pri religio kaj lingvoj do mi ne 
povis plu resti silenta. Mi volis klarigi kiel la 
granda grupo trudas malgrandajn grupojn. Kaj 
preskaŭ alvenis bataleto inter nepalanoj – mi 
diris ke aliaj lingovj ne rajtas ekzisti en 
registaro kaj Mukunda protestis, dirante ke 
“ili” ankaŭ “rajtas” instrui sian lingvon en 
lernejoj. Pli ol tio, mi multe esperis ke oni 
diskutu pri kaj ideologiaj kaj praktikaj temoj – 
ekz, komerco, politiko, religio, socio, homaj 
rajtoj, reto, UEA ktp. Sed mi nur povis aŭdi 
iomete pri Monda Turismo. 
 
Azia Kongreso 
Venis tempo por la prokrastita Azia Kongrso 
mem. Okazis LKK-kunvenoj sed tute freneze. 
Unu tagon, mi vizitis LKK-oficejon je 12.00 
sabate kaj poste Bharat diris al mi – “Vi povas 
veni je la 3.00 se vi volas, okazos la LKK-
kunveno.” 
 Nur antaŭ unu semajno, Bharat parolis pri 
la Kongresa Libro al mi kaj mi akceptis la 
respondeco de ĝia eldono. Mi certe diris ke 
povus esti pli bone se iu alia laborus. Bharat 
donis al mi la materialon por prepari la 
Kongeran Libron. Mi kunportis ĝin, pensante 
ke li laboras tuttage; li devas fari ion por ĝi. 
Sed ho ve !; kiam mi malfermis la disketon, 
mi vidis ke nur estis salutmesaĝoj de Landaj 
Asocioj kaj nomlisto de partoprenantoj. 
 Bone, mi iel verkis, kompilis kaj tradukis 
la materialon por ĝi kaj mankis denove ; 
finfine ni finis en tri tagojn kaj iris al la 
presejo kaj ni miris ke Mukunda jam kompilis 

La 4a Azia Kongreso 
 Razen Menandhar - Nepalo 
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pli ol 100-paĝan libron. Kaj Bharat tuj diris  al 
ni ke en la asocio, Mukunda neniam parolis 
pri tia afero. Li ankaŭ diris ke kiam ajn oni 
eldonas libron nome de la asocio, li aŭ ŝi 
devas proponi tion en la estrara kunveno kaj la 
estraro decidas ĉu la libro meritas eldono aŭ  
ne. Li pravas. 
  
25-a de aŭgusto (ĵaŭdo) 
Mi estis ĉe la halo antaŭ la akceptado 
komencis. Mi salutis al s -ro Hori kaj tiam 
venis mia vera ĝojo kiam mi ekvidis s -inon 
Doi, s-non Tahira kaj s-ron Kido. Post 11 
jaroj, ili bone konis min.  

 Mi petis permeson ke mi elsendu 
aktualajn novaĵojn pri la AK per reto. Mi jam 
faris blogejon 
www.aziakongreso.modblog.com kiu laŭ mi 
estas tre taŭga malmultekosta kaj rapida 
informdissendilo. Mi trovis la permeson. Do 
Kongresa Kuriero “Montejo” kaj la reta 
dissendilo estis mia respondeco. Mi vidis ke 
en LKK-oficejo en la hotelo haveblis 
komputilo kun retaliro. Mi pensis ke mia 
laboro estos tre rapida. 
 Okazis KAEM Kunsido kun la LKK-anoj. Mi 
vidis nur kelke da LKK-anoj dum la kunveno. 
Hori klarigis ke la inŭgura programo estos 
preciza kaj okazos en Esperanto krom prelego 
de registara oficisto. La LKK konsistas el 23 
membroj, sed mi vidis ke nur kelkaj 
partoprenis.  
 Mi demandis pri la deviga prokrasto kiu 
parte kaŭzis tiel ke venis malpli multe da 
partoprenantoj ol oni komence planis. 
Esperanto en Azio iam raportis ke estos 225 
kongresanoj – sed ne venis respondo de 
KAEM. Eble ili ne volis diskuti pri tiu afero. 
Venis nur 40 gesamideanoj el ses landoj kaj 
pli ol 60 Nepalanoj aliĝis. 20 estis volontuloj. 
 Estis Japanoj la plej multe, eble kvar el 
Barato, unu el Vjetnamio. Du ĉininoj venis 
sed ili ne estis kongersanoj, nur raportistoj. Ne 
venis eĉ unusola reperzentanto el Koreio, kie 
okazis la pasinta AK kun centoj da 
partoprenantoj. Kaj mi ne ankaŭ vidis 
reprezentantoj de Irano, Pakistano, Tajlando 
kaj aliaj landoj. 
 Poste venis tempo por bankedo, kie venis 
preskaŭ ĉiuj eksterlandaj kongresanoj kaj 

kelke da nepalanoj. Mi parolis kun Doi kaj 
Tahira kaj do alvenis A Giridhar. Li aspektis 
pli  juna ol mi imagis kaj li parolis tre rapide 
kaj ĝuste. 
 Tahira diris al mi ke la unua numero de 
Kongrea Kuriero (Montejo) devas esti eldonia 
dum la unua tago, por ke la kongresanoj havu 
imagon pri la programoj aŭ programŝanĝoj. 
Mi perdis la ŝancon eldoni ĝin. Sekvis 
interkona vespero kie oni prezentis kantetojn 
aŭ alian artaĵon. De Nepalo, junulinoj 
prezentis nepalajn kantojn kaj dancojn.  
 Nepre estis tre interesa sed mi tre volis 
elsendi la plej fruan novaĵon al la reto per la 
blogejo. Unue ĝi funkciis sed vespere tion mi 
ne povis fari. Mi perdis mian partoprenon al la 
naica vespero kaj denove ne sukcesis dissendi 
la novaĵon.  
 
26-a de aŭgusto (venderdo) 
Unuafoje en Nepalo okazis tiel publika 
manifestacio de Esperanto surstrate. Estis tre 
artifika organizo – kun la armea ĉevalĉaro kaj 
ankaŭ la Panchebaja. La preterpasantoj mire 
rigardadis al la grupo kaj ankaŭ demandis la 
nepalanojn pri kio temis. Kvar kongresanoj, 
inkluzive de Hori sidis sur la ĉevalĉaro - la 
evento ankaŭ estis honoro por la gravaj 
partoprenantoj de la kongreso. Hori esprimis 
ke tio estis “grandioza kaj senvorta” organizo, 
dum la inaŭgura ceremonio. Ni kongersanoj 
trapasis la Reĝan Palacon kun la esperanta 
skribaĵoj. 
 Post tio okazis la “solena” inaŭguro. Ministro 
por kulturo Buddhi Raj Bajracharya estis 
invitita por tio. Li alvenis duon horo malfrue 
(tio estas kutimo en Nepalo). Same kiel ĉiam 
okazas en Nepalaj Espearnto eventoj, 
Mukunda invitis homojn  - ne esperantistojn - 
kiujn li konis. Kaj la programo estis preskaŭ 
en nepala lingvo kaj la programmastro Bharat 
traduikis gravajn anoncojn en Espernato ! 
Purna Suresh, la esperntistino el Barato 
prezentis dancon je la fino.  
 Mi iris ekstere por fine eldoni la Montejon 
kaj ankaŭ por elmeti fotojn el mia fotilo al la 
blogejo. Mi ne povis ĉar la fotoj iris al la reto 
tre malrapide kaj fuŝis. Mi sukcesis iel eldoni 
Montejon, kiu estas la kongresa kuriero. 
 Post la teda ceremonio estis tempo por teo kaj 
oni devis multe atendi por sia vico. Ja estis aro 
da homoj. Mi ne povis komprenis kial tiom 
multe da homoj, kompeneble neesperntisto 
estsis invititaj dum la inaŭguro – ĉu por 
montri al la eksterlandanoj ke troviĝas tiom 
multe da esperantistoj en Nepalo? Dum la 
tagmanĝo okazis same.  
 
Fakkunsidoj 
Estis la unua tago de kongreso kaj plena je 
fankunsidoj. Post tagmanĝo, okzis sep 
fakkunsidoj en tri haloj.   Estis longaj kaj 
mallongaj, estis seriozaj kaj gajaj – sed ĉie 
estis partoprenantoj kaj ili ĝuis la kunsidojn.  
1. Mukunda Pathik instruis nepalan lingvon al 
partoprenantoj; estis kvar aŭ kvin lenrnitoj. 
2. Ajit Joshi kaj aliaj junuloj instruis nepalajn 
kantojn. Ili kantis “Resham Firiri” kaj la 
Baratanoj bone lernis.  
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3. Okazis instruado de Esperanto por 
komencantoj.  
4. Razen Manandhar prelegis pri la evoluo de 
la Budhismo kaj ĝia aktuala pozicio en la 
naskiĝlando de Budho. Estis pli ol 12 homoj 
kaj ili kurioze demandis pri la religio-politiko 
de Nepalo. 
5. Saiko Tume diskutis pri stato de virinoj en 
aziaj landoj dum virina fakkunsido. Nur 
Japanio kaj Ĉinio povis paroli pri virinoj en 
siaj landoj. Mi ne ĉeestis sed mi aŭdis ke eĉ 
nepalaj virinoj ne eĉestis. Ili diskutis pri la 
graveco de egalaj rajtoj kaj kunlaboro kun la 
virinoj. 
6. Tahira Masako instruis al progresantoj. Ĉar 
miksiĝis komencantinoj, ili ne bone povis 
lerni pri pli malfacilaj ekzercoj. 
7. Hori Yasuo  Hasuo prelegis pri la historio 
de Japanio. 
  
27-a de aŭgusto (sabato) 
1. Matene komenciĝis la plej grava 
fakkunsido pri azia agado – estis frue kaj nur 
malmulte da homoj venis. Hori kondukis ĝin. 
Esperantistoj de ĉiuj landoj (nome Japanio, 
Ĉinio, Vjetnamio, Aǔstralio, kiu helpis 
prezenti pri Ĉinio, kaj Nepalo) kiuj okupiĝas 
aǔ interesiĝas pri movado partoprenis. Kaj do 
estis la plej granda laǔ la nombro de 
partoprenantoj ankaǔ – estis ĉirkaŭ 30. Estis 
tri-hora kaj komence oni pensis ke estos tro 
longa sed poste la tempo mankis kaj oni 
rapide iris al la konkludoj. La tri horoj ne 
sufiĉis por la diskutado kiu ekscitigis la 
partoprenantojn kaj ankaǔ donis sanĉon al ili 
lerni pri azia agado. 
 Estis dividita la kunsido en tri partoj:    
 a. Dum unua parto estis pri movadaj aferoj.  
La reprezentantoj prezentis koncizajn 
raportojn pri la situacio de la Esperanto-
movado en siaj landoj. Mi lernis ke en Japanio 
kaj Ĉinio, maljunuloj abundas sed en aliaj 
landoj junuloj kresas. Kvankam Esperanto 
venis ĉirkaǔ antaǔ unu jarcento almenaǔ en 
kelke da aziaj landoj, la evoluo de ĝi estis ne 
kontentiga en multaj alaj landoj (krom Japanio 
kaj Ĉinio). La partoprenantoj diris ke la 
evoluo en tiuj aliaj landoj, ne tuŝita antaǔ 
longe, nun kreskas rapide. 
 b. Poste oni diskutis pri la movadaj aferoj 
laǔteme.  
  i. Oni parolis pri sia Esperanto-oficejo. La 
landoj pli malpli mankas stabilajn oficejon kaj 
opinias ke la movado ne firme antaǔen iras 
sen propra oficejo.  
  ii. Kotizo-koleltado ja estas grava afero sen 
kio la landa asocio ne povas glate funkcii.  
Nature, oni ne mem kun intereso pagas ĝin 
sed devas esti lerte kolektita kaj samtempe 
devas esti klara kie la monon estas uzata. 
Eldono de organo povas esti efika metodo por 
kolekti kotizon. 
  iii. Ĉ iuj landoj ofte-malofte instruas 
Esperanton kaj ofte okazas tiel ke komence 
multaj homoj lernas ĝin kaj ĉesas uzi ĝin 
poste. Koresponda instruado kaj perretaj 
kursoj ankaǔ estas fruktodona metodo 
nuntempe, laǔ la partoprenantoj. Venis Chol 
Nath el Nepalo por prezenti pri la instruado de 

Espeanto, mirinde ! 
  iv. Lernolibro kaj vortaro estas gravaj 
materialoj por kursoj. En ĉiuj landoj troviĝas 
lernolibroj (Barato jam havas en kelkaj 
lingvoj) ; nur mankas vortaro en kelkaj. Temis 
pri la Nepali-Espernto vortaro kaj Razen 
Manandhar transdonis manuskripton de la 
vortaro kion li kompilis al Mukunda Pathik, la 
prezidanto de Nepala Esperanto-Asocio. Hori 
tuj promesis ke KAEM subtenos ĝian 
eldonon. 
  v. Organo estas ne nur ilo por kolekti la 
kotizon sed ankaǔ la disinformilo pri la agadoj 
de la asocio. Ĉ iuj landoj ja havas sian 
organon/bultenon sed kelkaj ne estas regula. 
En Ĉinio kaj Vjetnamio la ŝtatoj subenis 
Esperanto-bultenon sed poste ĉesis. En ĉiuj 
landoj, dissendo pli malfacilas kaj kostas 
multe ol eldonado. Pro tio, oni nuntempe 
preferas retan version de la eldonaĵoj. Bharato 
raportis ke ret-rondo estas efika metodo 
dissendi informojn kiu povas ludi la rolon de 
organo kaj ĝi jam anstataŭigis ilia paperan 
organon “La Fenestro”. Mi volis paroli pri nia 
retrondo “nepalesperanto” sed Bharat klarigis 
ke Nepalo ne havas tion! Kaj mi diris ke mi 
laboris por “Montejo” de 1992 ĝis 1994 kaj 
poste multaj homoj venis por labori sur ĝi kaj 
mi ĉesis. 
  vi. Diskutado pri aktiveco de junuloj estis 
grava sed mankis tempo por serioze kaj detale 
paroli pri tio. Ĉiuj landoj konsentis ke alveno 
de junuloj al la movado gravas. Oni penis pri 
devesaj metodoj allogi ilin je lernado de 
Esperanto kaj ankaǔ movadigi ilin. 
 c. Esperanto en Azio : Hori Jasuo enkondukis 
pri la organo de KAEM, “Esperanto en Azio”. 
Ĝi estas sendata al pli ol 350 geesperantistoj 
kaj asocioj de aziaj kaj aliaj landoj per poŝto 
kaj estas tute senpaga, dank’ al afablaj 
subtenantoj. La organo helpas esperantistojn 
je interkonado kaj intersanĝo de spertoj kaj 
opinioj. Kaj, ĝi ankaǔ funkcias kiel organo de 
propraj landoj por tiuj kiuj mankas organo. 
 . Projektoj de KAEM : KAEM, krom aliaj 
projektoj, helpas aziajn junulojn je aliĝo al 
UEA. Tio rezulatas je plimulto de aktivuloj en 
aziaj landoj. Strange, venis subite Bharat kaj 
manĝentile diris ke pli ol unu persono de ĉiu 
lando ne devas membriĝi tiel.  
2. Junuloj instruis al kelkaj eksterlandanoj 
nepalan dancon. 
3. Doi daŭre instruis al komencantoj.  
4. Junuloj prelegis pri sia agado. 
 
 Okazis duontagaj ekskursoj al la palacplaco 
de Patan, Pashupati kaj Boudha. Mi revenis 
dum la vespermanĝo. Mi hazarde iris al alia 
ĉambro kiu estis por voluntuloj. Tiom multe 
da nekonataj vizaĝoj ! Ili manĝaĉis kvazaŭ 
neniam havis manĝon en sia vivo. Mi poste 
komprenis ke estis alia manĝejo por 
kongresanoj. La manĝejo denove estis 
plenplena. La luksa hotelo manĝigis denove al 
tiuj homoj kiuj ne konis Esperanton! 
 La kultura prezentado ‘Nacia Vespero’ 
estis bone – eble neforgesinda vespero por 
ĉiuj partoprenantoj. Prezentiĝis dekoj da 
dancoj, gajaj kaj kolorplenaj, dum la kultura 

A
zi

a 
K

on
gr

es
o/

ي 
ياي
آس

ره 
كنگ

ش 
زار

 گ



 1384پاييز ـ زمستان   14و 13شماره      

 

29 

  N-ro: 13&14  Aŭtuno 2005 / Vintro 2006      

28 

programo. Plejparte, la prezantado estis farita 
de la junaj geesperantistoj mem. Ankaǔ venis 
profesiaj muzikistoj kaj dancistoj. Antaǔ la 
fino, multaj eksterlandaj partoprenantoj ankaŭ 
ĝuante dancis kune kun la Nepalaj artisto-
esperantistoj. 
 
28-a de aŭgusto (dimanĉo) 
 Fakkunsidoj darŭris ankaŭ dimanĉe. Okazis 
fakkunsidoj pri Origami, jogo kaj denove 
daŭris instruado al komencantoj.  
1.Origami estis praktike interesa kunsido. 
Multaj komencantoj vidis la paperojn kaj 
imagis diversajn objektojn sur ĝi kaj per gvido 
de Saiki Akira, ili sukcese faris. Formo de 
Gruo estis ilia ekzerco kaj ankaŭ  estis la plej 
antikva praktiko de Origamio. Mi tre volis 
ĉeesti sed ne povis iri pro mia laboro por 
Montejo. 
2. Mukunda Pathik instruis la ĉeestantoj pri 
Jogo. Mi ne ĉeestis sed mi vidis ke estis 
proksimume dek ĉeestantoj. 
3. Pli ol ĉio, okazis grava kunsido pri 
Esperanto-instruo. Instruado de Esperanto 
estas la fundamento de movado sed ĝi ne estas 
tiom facila – kurso-gvidantoj de ĉiuj landoj 
ĉiam frontas aron da problemoj aŭ  
malfacilaĵojn dum kaj post la kursoj. Estis tio 
gividita de Isino Masajo kun helpo de aliaj 
geesperantistoj. Venis ĉeestantoj el ĉiuj landoj 
por diskuti pri plibonigo de kurso-gvidado en 
siaj landoj – en tute estis pli ol 20 inkluzive de 
kelkaj junuloj kiuj ankoraŭ ne gvidis kursojn. 
La kunsido donis ŝancon al ĉeestantoj prezenti 
siajn asocian aŭ personan spertojn pri kurso-
aranĝado. La instruistoj kaj instruintoj parolis 
pri la praktikaj problemoj kiujn ili frontis dum 
instruado. 
 La plej unua problemo kion ĉiuj vidis, 
estis altiri lernontojn. La mondo ja 
moderniĝas kaj alkaŭ samtempe materialiĝas 
do homoj ne elspezas tempon en tiuj lokoj aŭ 
flankoj kie mankas ebleco gajni monon. Uzi la 
ŝancon kiel skolta renkontiĝo povas esti unu 
el la solvoj. Kaj, por instruado, permesoj de 
lernejestro kaj registaro ktp ankaŭ 
malkuraĝigas la instruistojn. Alie, se 
instruistoj lernas Esperanton, la ŝanĉo 
duobliĝas ke ili iam povos instrui ĝi al siajn 
gestudentoj. Kaj alia malfacilaĵo estas tiu ke la 
gelernantojn facile lernas bazan nivelon – ili 
bone komprenas la fundamenton sed kiam ili 
progresas, ili ekvidas multajn malfacilaĵojn 
kaj finfine ili malaperas. Troviĝas multaj lerno
-libroj kaj lego-libroj sed restas tiam problemo 
pri elektado. Ne ĉiuj instrumaterialoj estas 
bonkvalitaj kaj aliflanke la sama materialo 
povas esti bona kaj malbona al du grupoj. 
 Kune la ĉeestantoj konkludis ke devas 
estis bonkvalita lerno-libro kaj patienca 
instruisto kaj samptepe bezonatas helpoj de 
landaj asocioj kaj ankaŭ aliaj sociaj 
organizaĵoj. De tempo al tempo, okazas bonaj 
kursoj far eksterlandaj instruistoj anstataŭ la 
lokaj. Kaj tiuj landoj kiuj havas sufiĉe da 
instrumaterialoj povas donaci iom al la aliaj 
kun malfortaj movadoj, kondiĉe ke la 
materialoj estu bone uzataj. 
4. Instuado al komencantoj darŭris ankaŭ  

hodiaŭ. Doi daŭre instruis kaj hodiaŭ ŝi ankaŭ 
iomete klarigis pri la Esperanto, Esperanto-
movado, UK kaj Jokohama UK. 
6. F-ino Apsana Giri prelegis pri botaniko de 
Nepalo al ses homoj.  
7. Kaj Aliflanke estis longa sed same interesa 
fakkunsido pri Barato “Bunta Mozaiko”. 
Ranga, Giridhar, Venkatesh kaj Abdul en siaj 
vicoj klarigis diversajn flankojn de la vasta 
sudazia lando kun tiom riĉa kulturo kaj 
naturo. 
 Okazis duan ekkurson – al Svajambhu, 
palacplado de Katmando kaj Bhaktapuro. 
 
29-a de aŭgusto (lundo) 
 Jen venis al fino. Matene okazis fakkunsidoj 
pri Pasporta servo kaj Ajurveda.  
1. La fakkunsido pri Pasporta Servo estis 
interse - multaj partoprenantoj prelegis pri siaj 
spertoj kun gastoj kaj kiel gastoj en diversaj 
landoj. Venis temoj pri la reto de gastigantoj, 
plezuro de gastigado, decaj kaj maldecaj 
gastoj, mono por la gastoj kaj ankaŭ  
gastolibroj. Mi diris ke troviĝas tiaj gastoj kiuj 
lasas hejmon sen informo kaj denove alvenas 
nokte por dormi. Aŭ ankau troviĝas tiaj kiu 
perdas biciklon de gastiganto kaj ne volus aĉti 
aŭ kiu ĵetas ŝtonon al najbaro de gastiganto. 
2. Instruado al komencantoj daŭris. 
3. Ranga prezentis detalan prelegon pri 
Ajurveda. 
 Mi havis ŝancon donaci la kopioj de “The 
Himalayan Times” en kiu mi aperigis novaĵon 
pri la Azia Kongreso. Mi havis ŝancon paroli 
kun Mirinda pri Esperanto-ĵurnalismo. 
Mirinda kaj Ĝoja estis du esperantistinoj kiuj 
venis el Ĉ inio nur por raporti pri la kongreso 
por Ĉina Radio. Estis tiel agrable ke ili kaj 
ĝuas Esperanton kaj laboras. Mi revas tian 
laboron, kiu permesas min pensi pri 
Esperanto. Kaj, pli ol tio mi s incere dankas 
homojn kiel ili kiuj laboras por la movado 
centoble plimulte ol tiuj kiuj sin nomas 
aktivuloj. Nia movado perdos signifon se ni 
ne povos disinformi pri ĝi al samideanoj de 
aliaj patoj de la mondo. Ni devas saluti ilin. 
 Mi tre bedaŭris ke mi ne povos ĉeesti 
dum la fermo. Fatke lundo estas mia feria tago 
sed la ĉefo ne volis ke mi ĉeestu en la 
Esperanto-kongreso kaj vokis al mi ke mi 
laboru en tiu tago. Ĉefoj estsa ĉefoj – mi devis 
obei. 
 Vespere mi aŭdis ke la fermo ankaŭ estis 
tiel enua kiel estis la malfermo. Estis bone ke 
Japanoj au JEI donacis monon por la LKK por 
bilanci la malprofiton. Dankon ! Kaj, 
Mukunda kunportis liajn sekretajn librojn - 
mezgrada lernolibro kaj libro pri Esperanto-
movado.  
 Ĉiuj rajtas verki Esperanto-librojn. Sed 
mi forte opinias ke kiam la Asocio eldonas 
ion, almenaŭ  la estraranoj devas scii ke la 
libro estas eldonata kaj ili ankaŭ  devas  diskuti 
pri ĝia bezono, signifo ktp. Kiu pagos por ĝi? 
KAEM pagis por la unua lerno-libro kaj ĉu 
KEAM denove? Aŭ LKK? Aŭ NEspA mem?   
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“…bonŝance venis  

”IRANA  ESPERANTISTO”,  
kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la 

kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento 
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi 

lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el 
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda 

adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de 
UNESCO al la universala kulturheredaĵo…”      

   Radio Polonia, Barbara Pietrzak. 
 
 
IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura 

sezon-magazino sendependa. Legante ĝin vi 
povas: 

Konatiĝi kaj kun plej grandaj antikvaj persaj 
poetoj/mistikuloj ... 

Sciiĝi pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la 5a n-
ro estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi, 
NobelPacPremiito en 2003. 

Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis 
nun … 

IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur 
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.5cm, kun koloraj 
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174. 
 Pliaj informoj pri la magazino, kune kun 
enhavtabelo alireblas en: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Irana_Esperantisto  
Jen informfontoj pri la magazino en la persa:  
http://www.sabzandishan/com ,  
http://www.magiran.com/subscription.asp?
mgID=2899  
 
Interesita? Jen la Abon-informoj: 
Jara abontarifo por internacia samideanaro: 
Orienta Eŭropo, Azio, Afriko, Sudameriko: 
15 Eŭroj.  
Okcidenta Eŭropo: 20 Eŭroj. 
Nordameriko, Japanio, Koreio, Oceanio:  
 25 Eŭroj.  
Vi povas pagi la abonkotizon aŭ/kaj subten-
sumon al UEA, kodo: ires-u 

. 

 
 

Abonilo 
Nomo:                                           Familia Nomo:                              Aĝo:                 De numero:             
Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:     E-poŝto: 
 
 
Sendu la abonilon al la adreso, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano. 

E-poŝto: info@sabzandishan.com 
Bonan legadon, 

         Irana Esperantisto  

Perantoj de 
 IRANA ESPERANTISTO  

Belgio: 
FEL 
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen 
 
PO LLANDO : 
Stanislaw Ŝmigielski 
Ul. Krasickiego 12/6 
PL-47-206 Kedzierzyn-Kozle 
 
USO NO: 
Joel Brozovsky 
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko 
1257 Hollis St 
Emeryville CA 94608-2514, Usono 
Por eventualaj legantoj en Usono: por la jaro 
2004, la revuo "Irana Esperantisto" estas 
abonebla pere de la abonservo de ELNA (PO 
Box 1129, El Cerrito CA 94530, tel +1 510 653 
0998, retadreso: elna@esperanto-usa.org, 
ttt-ejo: http://www.esperanto-usa.org  kaj iru al 
"Books & Other Materials" kaj poste al 
"Subscriptions"). 
 
Tutmonde: 
Universala Esperanto-Asocio 
Niewe Binnenweg 176, NL-3015 B J 
Rotterdam, Nederlando 
 

Perantoj estas serĉataj en aliaj landoj! 
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 سخن سردبير 55 
 

الك پشت دريايي نجـات    54
مطلبي از دكتر كيهان صيادپور .  يافته

به مناسبت سدمين كنگـره جـهـانـي       
 .اسپرانتو

 
 

گزارش سفر به آمـريـكـا     53
 .توسط خانم دكتر زهرا كريمي

 
 
 
 
 

 خردمندانه و انديشمندانـه  51
اي از سخن بزرگان به انتـخـاب    گزيده

 .مرتضي ميرباقيان
 
 
 
 
 
 
 

ي    گـزيـده  .   پردازم من رويا  50
پيام شيرين عبـادي بـه مـنـاسـبـت           

 .الملل تحركات تروريستي در سطح بين
 
 
 
 
 

. سـوادي    ماشين عليه بي 49
داستان كوتاهي از فـريـدون        

ي احمـدرضـا    تنكابني با ترجمه
 .ممدوحي

 
 
 

ذهنيت اخالقي و فرهنـگ   46
قسسمـت دوم و پـايـانـي          اندرزي

انگيز كراچي در بـررسـي      ي روح مقاله
هاي اندرزي آن  فرهنگ ايراني و جنبه

ي زنان انتخاب شده اسـت   كه از مجله
و توسط شيما باستاني به اسـپـرانـتـو       

 . برگردان شده است
 

 هايي از گلستان سعدي گل 43
ي  بخش ديگـري از     ي گزيده ترجمه

كتاب گلستان سعدي تـوسـط دكـتـر       
 .كيهان صيادپور

 
 پرنده 41

داستان كوتاهـي از آذر رشـيـدي      
كه توسط اسد مجبوب به اسـپـرانـتـو       

 .برگردان شده است
 

 اسالم و ايرانيان 38
ي نـگـاه      اي از مجله ي برگزيده مقاله

تازه از انتشارات دانشگاه شهيد بهشتـي  
فهمي به اسپرانتـو  .  تهران كه توسط م
 .برگردان شده است

 
 

سلطانيه بـه فـهـرسـت        33
 يونسكو پيوست

گزارشي ازچگونگي شناسايي گـنـبـد      
سلطانيه به عنوان ميراث فـرهـنـگـي     
جهان توسط يونسكو به قلم مهـنـدس   

 . حمزه شفيعي
 

گزارش كنگره چـهـارم      31
 آسياييِ اسپرانتو
ي آسيـايـي    بار كنگره هر سه سال يك

امسـال در    .  شـود    اسپرانتو برگزار مي
كشور نپال برگزار شد و گزارش كامل 

ي مـا     آن را رازن مناندهار براي مجله
 .به طور اختصاصي نگاشته است
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 به نام خداوند جان و خرد 
 
 
 
 و اسپرانتو يفارس  ي ي دو زبانهفرهنگ -پژوهشي ي هنام فصل  
 1384زمستان /پاييز  14و 13سال چهارم  شماره  

استاندارد بين  ISSN ١٧٢٨-٦١٧٤: المللي شماره 

 1381پاييز : تاريخ انتشار نخستين شماره
 مجدفريبا نوري :  صاحب امتياز و مدير مسئول

 يمحمدرضا تراب:  سردبير 
نقل مطالب مجله با ذكر منبع و ماخذ جايز است و از استفاده   •

اي را كه در آن  شود دو نسخه از نشريه كنندگان درخواست مي
مطلبي به نقل از اين مجله درج شده است به نشانـي مـجلـه    

 .ارسال كنند
برعهده  • نويسندگان آن مي مسئوليت مطالب مندرج در اين مجله   .باشد ي 
 
•  

  
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
  

 :ي اين شماره همكاران تحريريه
 حمزه شفيعي

 فهمي. م
 زهرا كريمي

 كيهان صيادپور
 اسد محبوب

 )نپال(رازن مناندهار
 احمدرضا ممدوحي

 بهجت ممدوحي
 مرتضي ميرباقيان

 
 بابك ترابي: گرافيست
 حسنلو   يرضا حاج: امور چاپ
شان: يحروفچين دي ن زا  سب

 7500565آرويج  : چاپ و صحافي
 
 
 :ها نشاني 

 17765 -184تهران، صندوق پستي  
                                                 88348929: تلفن

                    www.sabzandishan.com: نترنتييپايگاه ا
 info@sabzandishan.com :پست الكترونيك

خيـابـان خـاقـانـي كـوچـه            –بين مفتح و بهار  -خيابان انقالب 
 33عليزاده پالك 

 يك چند اين مثنوي تاخير شد
 

ي مجله با تاخيري      علي رغم خواست ما اين شماره      
رسد كه گرچه ناخوشايند است        بيش از معمول به چاپ مي

 .اما واقعيتي گريز ناپذير است
جا بناي آن نداريم تا از مشكالت چاپ، آن              در اين 

در ”  توليدي“ي تخصصي و صد درصد          هم چاپ يك مجله    
زمين سخن بگوييم، اما همين قدر گفته               جغرافياي ايران 

تاثير نبوده    جايي دفتر مجله در اين تاخير بي    به باشيم كه جا
 .است

 !در هر حال، بودن به از نبودن است خاصه در بهار
به پايان چهارمين سال انتشار خود نزديك                 

در چهار سال گذشته كوشيديم تا با روشن نگاه       . شويم مي
داشتن اين شمعِ اسپرانتو، فرهنگ ايراني را به دنياي                 

معرفي كنيم و بكوشيم كه        -در حد توان خود      -اسپرانتو  
چنان كه شايسته است        اسپرانتو را نيز به ايرانيان آن         

 .معرفي كنيم
دانيم كه از ابتدا با            دار ياراني مي       خود را وام   

مان كردند    هاي خود ما را تشويق كردند و همراهي   مهرباني
تا همچنان اين مجله منتشر شود و سندي باشد بر                    

 .هاي فرهنگي اسپرانتوانان اين مرز و بوم فعاليت
  
ها   ي ارباب حلقه     از مطالب خواندني اين شماره مقاله        

شناس،    تالكين، زبان  .  آر.  آر.  است كه به بررسي جِي        
اي   ي گزيده   مقاله.  پردازد  ساز انگليسي مي    دان و زبان    زبان

ي ضرورت چند زبانه بودن در     از لوموند ديپلماتيك درباره
ي جهاني    جهان معاصر و دو گزارش از نودمين كنگره            

اسپرانتو كه در شهر ويلنوس پايتخت ليتواني برگزار شد و  
ي جستجو براي زبان كامل،        اي از امبرتو اكو درباره       مقاله

از جمله مطالب بخش فارسي اين شماره از مجله هستند كه       
 .اميد است  مورد پسند و استفاده قرار گيرند
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 پيام دبير كل يونسكو  به
 نودمين كنگره جهاني اسپرانتو 

بسيار خوشوقتم اين پيام را به نودمين كنگره جهاني اسپرانتـو ، كـه تصـمـيـم گـرفـتـه اسـت                     
 . گذاري كند ارسال نمايم مشخص و نشانه” ارتباط بين فرهنگي“يكصمين سالگردش را با شعار 

 50هاي منطقه اي وابسته به آن اكنون با يونسكو مشتركـاً   سازمان جهاني اسپرانتو و سازمان 
ايـن سـازمـان           1997ضمناً، از سال . سال همكاري پرثمر در اهداف فرهنگي و تنوع زباني دارند

غيردولتي همكاري هاي اجرائي با يونسكو دارد، بطوريكه شاهـدي بـر اهـمـيـتـي اسـت كـه ايـن                        
 . دهد هايي مي سازمان به چنين همكاري

هـا   ريزي شده است كه تسهيل ارتباطات بين انسان دانيم، زباني طرح اسپرانتو همانطور كه مي 
اين پيشنهاد بـراي ارتـبـاطـات بـيـن          .  داند هاي متفاوت در سراسر جهان را هدف خود مي با زبان

الـمـلـلـي         فرهنگي، كه براي همگان گسترده است، كامالً امروزي بوده و ما را به روياي تفاهم بيـن 
 .آميز است بخش و صلح گرداند، كه در رابطه با زبان مشترك، وحدت بازمي
هاي تنوع فـرهـنـگـي و             ها و بنيان يقيناً بايستي از آرزوي شما براي تسهيل و پيشبرد ارزش 

يه جهاني تنوع فرهنگي“زباني، كه كامالً با  مصوب در كنفرانس عمومي يونسكو در سال ” اعالم
 .همخواني دارد، خشنود باشيم 2001
المللي دارد، ابزاري منحصر به فـرد بـراي اتصـال        در واقع، اسپرانتو كه اهدافي جهاني و بين 

كند كه غـنـاي فـرهـنـگـي جـهـان، كـه                     يونسكو به سهم خود تالش مي.  ها است ها و زبان فرهنگ
هاي دروني جوامع متنوع است، تنوع گفتمان نوسازي شـده آن را مـنـعـكـس       دهنده تنوع هويت نشان
 .نمايد
كـنـم       كنندگان كنگره دعوت مـي  به مناسبت صدساله شدن كنگره جهاني اسپرانتو، از شركت 

كه با سازمان جهاني اسپرانتو و يونسكو براي پيشبرد پلوراليسم تالش كـنـنـد كـه نـتـيـجـه آن                       
تبادالت و خالقيتي است كه به تبادالت فرهنگي كمك خواهد كرد و همزيستي مشتـرك افـراد و      

 .رساند هاي فرهنگي متفاوت ياري مي ها را با هويت گروه
كنم كه به ما امكان داده است تا به آن ملحق شـده و   من از كنگره جهاني اسپرانتو تشكر مي 

 .براي شما كنگره بسيار خوبي را آرزو دارم
 چيرو ماتسوورا كوئي

 دبير كل يونسكو
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راديو لـهـسـتـان، در        2004سپتامبر  18در روز  
بـراي نـخـسـتـيـن بـار            ”  اسپرانتو اكسپرِسو“ي  برنامه
ي پروفسور گرِمك، عضو پـارلـمـان       ي مصاحبه ترجمه

الْسـكـو                  ايشـان در راديـو بـي         .  اروپا را پخش كـرد   
)Radio Bielsko (       اظهار داشتند كه خيـلـي خـوب

ي اول بـه         در درجـه   “ ي اروپا    است كه در اتحاديه
وي .  ” اسپرانتو صحبت شود، نه به زبـان انـگـلـيـسـي        

المـلـلـيِ     ها پيش زبان بين چنين اضافه كرد كه سال هم
 :اسپرانتو را فراگرفته است

ي    دهم كه در اتـحـاديـه    من حقيقتاً ترجيح مي“  
ي اول به اسپرانتو صحبت كنند نـه   اروپا مردم در درجه
اكنون قدري مسن هستم و حدود  به انگليسي، من هم

يادگيريِ اين زبان ـ كـه زبـان        قرن پيش شروع به نيم
انگيزي است و توسط فردي لهستانـي آفـريـده       شگفت

اگر از همان زمان از اين زبان اسـتـفـاده      .  شده ـ كردم
شد، مطمئناً امروز ديگر اصل برابري حـاكـم بـود،         مي

چرا كـه در حـال        
حاضر من مـجـبـور    
هستـم كـه زبـان        
انگليـسـي را يـاد         

كـه   بگيرم، در حالـي 
هـا نـبـايـد      انگليسي

زبان لهسـتـانـي را      
ــد  ــي .  بــيــامــوزن ول

طـور   موقعيت همين
است كه هسـت، و    

كردند كه زبـان     ها فكر مي فرانسوي.  را پذيرفت بايد آن
ي اروپا استفاده شـود، امـا زبـان         فرانسوي در اتحاديه

اتحاديه، زبان فنيِ اتحاديـه، دارد زبـان انـگـلـيـسـي            
 ”.شود مي

كه پروفسور برونيسالو گرِمك در سـال     پس از آن 
 1989به حزب متحد لهستان پيوست، از سال  1950

 ي اسپرانتيست ديگر  يك نماينده  

 در پارلمان اروپا
وده      وزير امور خارجه 2000تا  1997اين اسپرانتودان قديمي، در طول چهار سال، از  ي لهستان نيـز ـب

 . است
 

، ) Malgorzata Handzlik(با خانم مارگارتا هاندزليك  ) 15ي  صفحه(پيام سبزانديشان  8ي  در شماره
نام پـروفسـور      در اين شماره  نيز با شخصيت ديگري، به.  اسپرانتودان لهستانيِ عضو پارلمان اروپا، آشنا شديم

شويم، كه ايشان نيز اسپرانتوداني از كشور لهستـان   آشنا مي )Bronislaw Geremek(برونيسالو گرِمك 
 .اند ي پارلمان اروپا انتخاب شده عنوان نماينده ـ زادگاه زبان اسپرانتو و مولف آن دكتر زامنهوف ـ هستند و به
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، بخـشـي از     ) Sejmo(ي سيمو  نماينده
 1997پارلمان لهستان گرديد، و از سال 

ي    نيز وزيـر امـور خـارجـه           2000تا 
ك  .  كشورش بود رِمـعالوه بر اين، آقاي گ

وظايف مهم و سنگين ديگـري را نـيـز        
ي    رياست اتـحـاديـه     :  متعهد شد، مثل

، عضـويـت در       ) 2000-2001(آزادي 
يـمـو         هيئت قانون گذاريِ اروپا در سـ)

، عضويـت در شـوراهـاي    )2001-2000
 .پارلماني و غيره

ك در            رِمـ پروفسور برانيـسـالو گـ
گاهي و آكـادمـيـك نـيـز         مجامع دانش

عنـوان مـثـال،       رود، به شمار مي شخصيتي برجسته به
گاه ورشو و كالج فرانسه بـوده، و در         وي استاد دانش

فرهنگستان اروپا، انجمن تاريخ لهـسـتـان، انـجـمـن         
كه انجمن جـهـانـي    ) PEN(فرهنگي اروپا، باشگاه پِن 

نويسندگان است، فرهنگستان قرون وسـطـي اروپـا،      

ها و انجمن سـلـطـنـتـي         فرهنگستان جهاني فرهنگ
ي افتخـاري   نامه ايشان چندين دانش. تاريخ، عضو است
گـاه كـيـو يـو            اند، از جمله از دانش نيز دريافت كرده

گـاه مـارك        در مونترآل كانادا، دانـش   ) QUA( اي   
دا در ژاپـن و             بالچ در استراسبورگ، دانش گاه واسـ

ها و جـوايـزي كـه           نشان. گاه كُلُمبيا در آمريكا دانش
دست آورده شامل نشـان صـلـيـب          گرِمك تاكنون به

الـمـلـلـي        ي بـيـن   بزرگ لئوپولد دوم از بلژيك، جايزه
ي    ، جـايـزه    2000سياست سوربن پاريس در سال   

در پارلمـان اروپـا در       ELDRشهروندي اروپا و گروه 

 .نيز است 1999سال 
هاي زيادي نيـز تـالـيـف        پروفسور گرميك كتاب 
گـوي     در بين تأليفات اخير ايشان، گـفـت    .  است كرده

، ) 1997مادريد (برونيسالو گرِمك با جِي سي ويدال 
سـاالري در       ، و مردم)1993پاريس (عاليق مشترك 

) 1993همراه با آر داهرنْدورف و اف فورِت، رم   (اروپا 
 .خورد چشم مي به

ي    بنابر اظهارات پروفسور گِرِمك در مصـاحـبـه      
الذكر، ايشان همراه با خانم مارگارتا هاندزليـك از     فوق

رسميت اسپرانتو در پارلمان اروپا پشتيباني خـواهـنـد      
 .كرد

 
 بهجت ممدوحي: مترجم
 http://ĝangalo.com/esperanto/20.html:   منبع

راديويِ اسپرانتوزبانِ لهستان در  )Barbara Pietrzak(اتْرزاك  در مصاحبه با خانم باربارا پي 52  :2003ي  ژ انويه 10سردبير و مجريِ 

كه تـوانسـتـم از       ي لهستان، تا جايي عنوان وزير امور خارجه به...  
االن نيز خيلي مايل هستم كه اسپرانتو توسط . اسپرانتو پشتيباني كردم

 ...  مقامات لهستاني مورد حمايت و پشتيباني قرار بگيرد 
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 تالكين. آر. آر. جِي
شناسِ تاريخـي   زبان)  1892-1973(جان رونالد روئل تالكين 

، )2(ي  شهير انگليسي  ساز و نويسنده دان، زبان ، زبان)فيلولوگ(
همراه  سالگي به دنيا آمد ولي در سه در كشور آفريقاي جنوبي به

شهرت تالكين بيشتر از . مادر و برادرش به انگلستان باز گشت
ويـژه     اش است، به تخيلي-هاي علمي خاطر كتاب هر چيزي به

كه براساس آن، چندين فيلم سينمايي ) 3(ها  كتاب ارباب حلقه
ي بسيار قابل توجـه در مـورد    نكته). 4(نيز ساخته شده است 

ايـن اسـت كـه          –كه خودش گفته اسـت       چنان  –تالكين
در واقع، ! نوشت اش مي هايِ ابداعي خاطر زبان هايش را به داستان

زبان  15به احتمال قوي، تالكين تنها فرد در دنيا است كه 
اش از      ي اصلي گويد كه انگيزه وي مي! ابداعي ساخته است

هايش، آفريـنـشِ    در كتاب) 5(زمين -خلق دنياي تخيليِ ميان
ي او در آن صحبت  هاي ساخته شده است كه زبان جهاني بوده

 .شود
 

 دان تالكينِ زبان
. تالكين كه استاد دانشگاه آكسفورد، و از دوستان نزديك سـي 

(ي مشهور ديگر انگليسي ، نويسنده)1898-1963(لوئيس . اس
بود، از  -خالق اثر بسيار مشهور آليس در سرزمينِ عجايب  -) 6

كـردن،     هاي مادرش بـراي مـطـالـعـه        كودكي مورد تشويق
. هاي ديگر قرار گرفته بود نويسي، نقاشي و فراگيري زبان خوش

تالكين .  آموزي از خود نشان داد وي استعداد شگرفي در زبان
فرانسوي را : عنوان نمونه هاي بسيار زيادي را فراگرفت، به زبان

سالگي آموخت، و  17كه در (، اسپرانتو را )كه از آن متنفر بود(
، ) آورد   اش را بنـد مـي     كه نفس( ، گُتي را )اش بود مورد عالقه
، اسپانيايي را )را دوست داشت كه براي هميشه آن(ايتاليايي را 

اش    گاه از جذابيت كه هيچ(
، گيلـي  ) براي او كاسته نشد

كه خيلـي از آن بـدش     (را 
كـه  ( ، وِلـزي را        ) آمد مي

، و فنالندي را ) عاشقش بود
ــت          (  ــه او را ســرمس ك

دو زبانِ اخير و ).  ساخت مي
زبان اسپرانتو، تاثير زيادي 

هـاي     در طـراحـيِ زبـان     
 .ي او داشت فراساخته

 ساز تالكينِ زبان
گونه كه بسياري از كساني كه عاشق گوش سپـردن بـه      همان

سازي دارند، تالكين  اند، خود نيز تمايل به آهنگ نواي موسيقي
هاي خود  دوست بود، شروع به ساختنِ زبان نيز كه انساني زبان

هايش  هاي خود، دنيايي را براي زبان و بعدها در داستان.  كرد
ترتيب عـبـارت    هاي تالكين به ترين زبان معروف!  وجود آورد به

.  Sindarin(و سيندارين ) Quenya(است از كنْيا  كـنـيـا    )
عنوان مثال در مورد حرف  به(هايي با اسپرانتو نيز دارد  شباهت

 ).تعريف، افعالِ حركتي و غيره
 

 ي تالكين الفباهاي فراساخته
هاي خود  شناسي برجسته بود، براي زبان تالكين كه زبان 

وار  ها تنگ ترينِ آن شده اي نيز ساخت كه شناخته الفباهاي ويژه
)Tengwar(  و سيرْت)Cirth (ي  واژه. استTengwar    در

ي ايـن       ترين مشخصـه  مهم.  زبانِ كنيا به معنيِ حروف است
الفباي منطقي، وجود ارتباطي قوي بين شكلِ حروف آن بـا      

حروف اين الفبا عـمـومـاً از      .  صدايي است كه واجد آن است

51 

A
rtikolo / مقاله 

ي مشهور ايتاليايي،  شناس و نويسنده با اومبِرتو اكو، فيلسوف، نشانه) 4-7، ص 1383سال سوم، زمستان (پيام سبزانديشان  10ي   در شماره 
ساز  دان و زبان شناس، زبان تالكين، زبان.  آر. آر. در اين شماره با جِي. المللي و اسپرانتو خوانديم ي مشكل زبان بين آشنا شديم و نظرات او را در باره

 .خوانيم الملليِ اسپرانتو مي شويم و نظر او را درمورد زبان بين آشنا مي – ها و خالق ارباب حلقه -بزرگ انگليسي 

 ها و اسپرانتو ارباب حلقه
 .گويد ها از اسپرانتو مي هاي ارباب حلقه كتاب تالكين، خالقِ مجموعه. آر. آر. جِي
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خطي عمودي، كه يـا  : شود تركيبِ دو شكل بنيادي ساخته مي
تـوانـد      كه مـي (كوتاه است يا بلند، و يك يا دو قوسِ كوچك 

خطي زير آن باشد، يا نباشد، و در سمت راست يا چپِ خـط    
هاي ديگر  از اين الفبا براي نگارش زبان). گيرد عمودي قرار مي

توان بهره جست، چرا كه عالوه بر وجود ارتباط قويِ بينِ  نيز مي
شكل حروف آن با صداهاي گوناگون، الفبايي فونتيك يا آوايي 

شود، و هـر     است، يعني هر صدا تنها با يك حرف نگاشته مي
دقيقاً مانند الفباي زبان اسپرانتو كه  –حرف تنها يك صدا دارد 

اي تحت عنوان مشكل امالء يا هجي كردن و تلفظ  در آن مسئله
يا اداي كلمات وجود ندارد و هر كسي پس از چنـد سـاعـت      
فراگيريِ الفباي آن قادر است تا بدون هرگونه اشتباهي هـر    

حسنِ الفـبـاهـاي    .  كلمه را كامالً صحيح بنويسد يا تلفظ كند
هاي سنـتـي و      وار نسبت به الفباهاي زبان ابداعي، مانند تنگ
هاي جديد، مانند اسپرانتو، كه بر اسـاس     حتي الفباهاي زبان

ها به  يكي از الفباهاي موجود و طبيعي است، عدمِ وابستگيِ آن
ولـي عـلـت    . خصوصي است زبان، خط يا الفباي ملت يا قومِ به

هاي فراساخته، مانند دكـتـر      كه بسياري از مبدعينِ زبان اين
و البته   –گيري  زامنهوف، خالق زبان اسپرانتو، تصميم به بهره

الفباهاي طبيعي مانند التين   -كردن  ساختن و فونتيك منطقي
هـاي     احتمال قوي سهولت در امر چاپ و تلـگـراف   كردند، به

با اين وصف هر زباني، چه طبيعي و چـه  . المللي بوده است بين
تواند محملِ نوشتاريِ خود،  فراساخته، در هر برهه از تاريخ مي

عنوان نمونه زبان فارسي  به. يعني الفبا يا خط خود را تغيير دهد
كه به خط يا الفباي عربي نگاشته شود، با الفـبـاي    پيش از آن

هاي بسياري با دو  در حال حاضر نيز زبان. شد پهلوي نوشته مي
شود، مانند زبان ژاپـنـي و      يا چند الفباي گوناگون نوشته مي

 .چيني
ي    ها در درجه زبان جاست كه توجه تالكين به جالب اين 

يعنـي دسـتـور    (” رياضيات زبان“اول نه به ساختارِ فنيِ آن يا 
، بلكه برعكس، ) ي تفكر و غيره زبان، قواعد، ارتباط آن با نحوه

هاي زيباشناختي و هنريِ و در كل زيبائيِ  طورِ عمده به جنبه به
مباحثي مانند تركيبِ صداها، آهنگ كـالم و    ( آن، بوده است 

ي    نظر تالكين، واژه عنوان مثال به به).  هاي شعريِ زبان قابليت
تر براي معني  و مناسب(، بسيار رساتر )wybren(وِلزيِ ويبرِن 

 .است) sky(ي انگليسيِ سكاي  از كلمه) آن، يعني آسمان
 

 آثار تالكين
هاي فراوانـي كـه در      آثار اصليِ تالكين، جدا از اشعار و نوشته

هاي باستانـي   ها و افسانه شناسيِ تاريخي و اسطوره ِ زبان زمينه
-73(جا  جا و باز اين هابيت يا آن: تاليف كرده، عبارت است از

كه در سه جلد يارانِ حلقه، ) 1954-55(ها  ، اربابِ حلقه)1925
(دو برجِ عظيم و بازگشت پادشاه منتشر شد، و سيلماريـون    

اش توسط پسـرش در سـال        كه پس از فوت) 1973-1917
زمين و  ها در مورد ميان تمامي اين كتاب. منتشر گرديد 1973

ي اقوام گوناگون ساكن آن،    همراه با اطالعات فراواني در باره
.  ها، تاريخ، و  زبان ! هاي گوناگونِ ايشان اسـت    حتي اسطوره..

، مترجم، نويسنده و شـاعـر شـهـيـر            ) 1924-(ويليام اُلد 
ها را به زبان اسپرانـتـو    اسپرانتودان، هر سه كتابِ ارباب حلقه

هاي آن از طـريـق    ، كه برخي از قسمت) 3(ترجمه كرده است 
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ي قليلي  داشتني است، اما عده تالكين براي بسياري از جهانيان آشنا و دوست.  آر. آر. زمينِ جِي ها و دنياي ميان ارباب حلقه
خلق جهاني بـوده      -ي اول  در درجه  –آور  ي اصليِ تالكين از آفرينش اين دنياي شگفت از اين امر اطالع دارند كه انگيزه

عنوان  با اين وصف، زباني كه تالكين به.  عدد است، در آن صحبت شود 15ي او، كه بالغ بر  هاي فراساخته است كه زبان
 ).1(كند، زبان اسپرانتو است  المللي به همه توصيه مي زبان بين
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 ).8(رسي است  رايگان قابل دست اينترنت نيز به
 

 ي اسپرانتو نظر تالكين درباره
ي مشـكـل زبـان         مسلماً نظر شخصيتي مانند تالكين درباره

آلِ آن، براي اسپرانتودانان يا كساني كه  حل ايده المللي و راه بين
المللي مانند زبان اسپرانتو هستند،  فكر فراگيريِ يك زبان بين به

پس ببينيم نظر تالكين، اين .  اي برخوردار است از اهميت ويژه
 :ساز بزرگ، در اين مورد چيست زبان شناس و زبان

، بـه    ) فيلـولـوگ  (نشناسِ تاريخي  عنوان يك زبا من، به“ 
شناسيِ جالب،  ي زبان مثابه يك پديده المللي، به نهضت زبان بين

شناس ديگري نيز بايد باشد  طور كه هر زبان همان -مندم  عالقه
 .”...دار مواضع اسپرانتو هستم ويژه طرف و به -

تر از اسپرانتـو   آميز و ساده ، زباني نبوغNعنوان مثال،  به 
مهرِ ساخت كارخانه، يـا    –اي بسيار زشت  گونه اما به)  9(است 

عبارت گوياتر ساخته شده از قطعات اضافي بر تمامي اجزاي  به
و فاقد هرگونه هويت، انسجام و زيبايـي اسـت،       –آن خورده 

خورد و  چشم مي هاي طبيعيِ بزرگ به هايي كه در زبان كيفيت
احتمالِ قـوي تـا      به(اي  ي قابل توجه در اسپرانتو نيز تا درجه

) اي كه در يك زبان فراساخته مـمـكـن اسـت       حداكثر درجه
ي نوآور  و اين اثباتي است بر نبوغ سازنده –خوبي هويدا است  به

 ...آن 
اندرز من به تمام كساني كه فرصت و تمايل اين را دارند  

وفادارانه “: المللي بپيوندند، اين است كه كه به جنبشِ زبان بين
 )10(” .از اسپرانتو پشتيباني كنيد

داري و حـمـايـت     شود، جانب طور كه مشاهده مي همان 
مـعـنـاي     كه خود به –او . تالكين از زبان اسپرانتو حدي ندارد

 –هاي ابداعي متخصص است    واقعيِ كلمه در امر زبان و زبان
الملليِ اسپرانتو مـهـر    هم بر انسجام، هويت و زيبائيِ زبان بين

تأييد زده است و هم به تماميِ كساني كه به جنـبـش زبـان      
ي موكد براي حمايت و پشتيباني  مندند توصيه المللي عالقه بين

 .از اسپرانتو كرده است

 
 هاي مشترك تالكين و اسپرانتو ايده

-ها و تعبير و تفسيرهاي گوناگوني از آثار علمي تاكنون برداشت
اش    هاي گوناگـون  تخيلي و دنياي خياليِ تالكين، كه در كتاب

ها  و    بسياري از ايده.  تصوير كشيده شده، انجام شده است به
شده توسط تالكين در اين آثار، نزديكيِ فراواني  هاي بيان آل ايده

عنوان نمونه، در  به.  الملليِ اسپرانتو دارد هاي زبان بين با آرمان
هـا،     ها انواع موجودات گوناگون، شامل پري كتاب ارباب حلقه

ها، كه عدم اعتماد زيادي بين ايشان  ها و انسان ها، هابيت كوتوله
خود را ” نژادي“فرماست، با اين وصف قادرند تا اختالفات  حكم

زمين كار و  ديگر براي بهبود اوضاعِ ميان كنار بگذارند تا با هم
هاي اصلي زبـان     گرِ يكي از آرمان  اين ايده بيان.  تالش كنند

الملليِ اسپرانتو و فرهنگ آن مبني بر تكيه كردن بر روي  بين
هـاي   در مقابل تفاوت  –ها  مشتركات انساني و باطنيِ تمام آدم

ي ايشـان در     ياريِ دوستانه كاري و هم و هم  -ظاهريِ ايشان 

جهت ايجاد و حفاظت از صلح و آشتيِ جهاني در سراسر گيتي 
 . است

ي اصلي در پيدايش  مايه و انگيزه چنين اميد، كه جان هم 
و   -برد زبان اسپرانتو در طول تاريخ آن بوده و هسـت   و پيش

” اسپِرو“ي  كلمه) (Esperanto” اسپرانتو“ي  ي واژه اصوالٌ ريشه
Espero) ( ِخوبـي   ها به در ارباب حلقه  -است ”  اميد“به معني

وضوح توسط زشتي و  بدي و شرورت به:  مطرح و مشهود است
اندازه  همين خوبي و نيكي نيز به. عوارضِ آن قابل تشخيص است

قابل تمايز است و ثمرات آن از تأثير و تداوم بيشتري برخوردار 
هرچند تالكين در كتاب خود بـه وعـظ و خـطـابـه            .  است
گـرِ     هاي خوب او در عـمـل نشـان      پردازد، اما شخصيت نمي
. هايي مانند بخشش، پايمردي، مهرباني و دوستي هستند نيكي

و سارومان )  (Sauronهاي بد و خبيث، مانند سارون  شخصيت
)Saruman (  نيز دچار تنفر، حرص و تشنگيِ قدرت هستنـد .

هاي بهنجاري بودند،  تأثير سارون بر روي كساني كه قبالٌ انسان
از طرف ديگر، . ي ميزان تأثير بدي و خباثت است دهنده نشان

تـوان بـر      كه گوياي اين امر است كه مي نابوديِ سارون با اين
ي اين نيز هست  دهنده ها چيره شد، اما از طرف ديگر نشان بدي

اندرزِ من به تمام كسانـي  ":  تالكين
كه فرصت و تمايل اين را دارند كـه  

المللي بپيونـدنـد،    به جنبشِ زبان بين
وفادارانه از اسپرانتو ’:  اين است كه
 "‘.پشتيباني كنيد

1-( ويليام اُلد    9 2 ، مـتـرجـم،      ) 4
نويسنده و شاعر شهير اسپرانتودان، 

ها را بـه       هر سه كتابِ ارباب حلقه
 .زبانِ اسپرانتو ترجمه كرده است
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كه از بين بردن يك منبعِ بزرگ بدي، سبب از بيـن رفـتـنِ      
شود و انسان بايد هميشه آمادگيِ  ها در جهان نمي تماميِ بدي

 .هاي ممكن را داشته باشد يِ بدي مقابله با همه
 

 :ها پانوشت
)1( 

www.fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/flotr/
sideshow7.jpg, www.skyscript.co.uk/im/
tolkien_head.jpg, www.tlotr.com/cast_pics/
tolkienpic3.jpg 

)2( 
 John Ronald Reuel Tolkien  

)3( 
 The Lord of the Rings  

كارِ تالكين را به زبان اسپرانتو  ي اين شاه گانه ويليام اُلد جلدهاي سه
 :ترجمه كرده است

TOLKIEN, J. R. R., La Kunularo de l’ Ringo, La 
1a parto de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of 
the Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 
1997 (2a eld.), 543 p. 
TOLKIEN, J. R. R., La Du Turegoj, La 2a parto 
de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of the 
Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 
1996, 429 p. 
TOLKIEN, J. R. R., La Reveno de la Reĝo, La 3a 
parto de La Mastro de l’ Ringoj (The Lord of the 
Rings), trad. W. Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 
1997, 399 p. 

ها در سـال   نخستين فيلم سينمايي بر اساس كتابِ ارباب حلقه) 4(
(Ralph Bakshi(به كارگرداني رالف باكشي  1978 . ساخته شد 

و    2001هاي  نيز در بين سال)  (Peter Jacksonپيتر جكسون 
را بر اساس همين كتاب تالكين ) گانه فيلم سه( يك تريلوژي  2003

 .كارگرداني كرد
)5( 

 Mez-tero/Middle-earth 
)6( 

Clive Staples Lewis (C.S. Lewis)  
)7( 

www.pedroiy.free.fr/alphabets/tolkien.htm,  
http://erkit .cts.com/tolkien/circle_l.jpg 

)8( 
 www.sezonoj.itgo.com/Ind-tolk.htm 

كـيـن از             ) 9( Nبه احتمال قوي منظور تـاـل ان نُـويـال                      ، زـب
Novial)( براي آشناييِ بيشتر با اين زبان، كه توسط يـك    .  است

شناس مشهور ساخته شده است، به بخش نويـال در پـيـوسـت      زبان
المللـي،   حل مشكل زبان بين ي اسپرانتو، راه كتاب پديده 2ي  شماره

 .هاي ابداعي رجوع كنيد تحت عنوانِ سير تحول زبان
ي زبان اسپرانتو  در       ي تالكين در باره متن كامل اين نوشته) 10(

The British Esperantistي  مجله  1932چاپ لندن، در سال  
ي كـتـاب      ي ترجمه منتشر شده و  پس از آن، از جمله، در مقدمه

 :ها، يارانِ حلقه به زبان اسپرانتو آمده است ارباب حلقه
TOLKIEN, J.R.R. La Kunularo de l’ Ringo, Trad. 
W. Auld, Ekaterinburg: Sezonoj, 1995, p.11-12. 

عنـوان   چنين در صفحات اينترنتي متعددي نقل شده است، به و هم 
 :مثال در سايت زير

www.donh.best.vwh/Languages/tolkien1.html 
 
 

 :منابع
، المـلـلـي    حلِ مشكل زبان بين ي اسپرانتو، راه پديده . اُلد، ويليام -1

1نشر آرويج،   :  ترجمه و تاليف احمد رضا ممدوحي، تهران 3 8 4 ،
 .ص410

2- Microsoft Encarta 2004, far ĉirkaŭ 700 
kontribuantoj kaj 100 konsultantoj, versio: 
13.0.0.0531, Usono: Microsoft, 2004, 5 CDs 
3 - www.eo.wikipedia.org 
4-www.donh.best.vwh/Languages/tolkien1.html 
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اش از  ي اصلي گويد كه انگيزه تالكين مي
در   زمـيـن  -مـيـان    خلق دنياي تخـيـلـيِ   

اسـت   هايش، آفرينشِ جهاني بوده كتاب
وي در آن       ي   هاي ساخته شده كه زبان

 .صحبت شود

 :منتشر شد 
 ”  ترين زيان دنيا آسان“المللي اسپرانتو  خودآموز زبان بين

 ريال 45000بها    احمدرضا ممدوحي : تاليف
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speranto-m

uziko / موسيقي اسپرانتو 

آلن مينك اين رويا را در سر داشت و زمان كمي الزم بـود                                                           
آلن ميـنـك اولـيـن                                .     تا آقاي كلود تلو به آن تحقق بخشد                                

، شيفته پيشنـهـاد آمـوزش                                    1989كسي بود كه بعد از سال                       
.   اجباري زبان انگليسي از آغاز تحصيـالت ابـتـدايـي شـد                                                                    

تا زمان تسلط كامل به زبان انگليسي اجـازه                                            ]     پيشنهادي كه           [ 
هـاي              داد و تحكيم روش                     انتخاب زبان خارجي ديگري نمي                           

آموزشي و آشناسازي با اين زبان در طول دوران تحـصـيـل                                                           
را پـيـش              ) ...         امال   ( چنان كه رياضيات و يا درست نويسي                                   هم  

اما كلود تلو به عنـوان مـديـر هـيـات                                                        .     1داد     شرط قرار مي           
ملي در آينده مدارس گزارشي را به فرانسوا فـيـون                                                      1مناظره      

زبان      “   وزير آموزش ملي ارائه داد كه در آن فراگيري اجباري                                                  
را از سـال دوم                              ”     المللي        انگليسي الزم براي ارتباطات بين                             

اگـر چـه                  .     2كرد     ابتدايي يعني سن هشت سالگي توصيه مي                                  
وزير محتاطانه تنها ايده آموزش يك زبان زنده از كـالس                                                              

اما در عمل، نتيجه كـار تـقـريـبـا                                                 .   اول ابتدائي را حفظ كرد                      
اي          سان است چرا كه فشارها، خصوصا فشارهاي رسانه                                            يك  

 ”   المللـي           ارتباط بين          “ براي تبديل زبان انگليسي به تنها زبان                                      
عـدم تـفـكـر                      .   3كه دليل آن را متوجه شويم، زياد است                                    آن    بي  

واقـعـيـت و                       :     كافي بر بيان اين سه مشخصه كه شـامـل                                           
و نه تـنـهـا                    ( بيني نيازهاي زباني حقيقي تمام شهروندان                                          پيش   

،   )   هاي اوليا و مـربـيـان                                 نيازهاي بازنمائي شده توسط انجمن                               
جغرافياي سياسي زباني و جغرافياي سياسي به تـنـهـائـي                                                                 

هاي ارائه شده توسط هيات تـلـو                                     است، باعث شد تا گزارش                     
پيشـنـهـاد                  .   هاي پاي پيشخوان كافه باشد                           تنها شايسته حرف               

آموزش اجباري زبان انگليسي در فرانسه و يا ديگر نـقـاط                                                              

ارتـبـاط بـا نـيـازهـاي                                               اتحاديه اروپا آشكارا سياسي و بـي                                  
بوده و تنها مفهومي بنا شده بر حسـب نـگـرش                                                 ”   ارتباطاتي         “ 

به آينده اروپا و دنيا و مخصوصا ارتباطشان با اياالت متحـده                                                            
 . باشد      مي  

]   يا فرمانروايي جهاني آمـريـكـا                                   [   تسلط جهاني آمريكا                    
هاي نظامـي و                      ظرفيت     (   هاي مادي تكيه نكرده                       تنها بر سازه            

رساني، كنترل مسـيـرهـاي                                 ها و خدمات            علمي، توليد بهترين                  
بلكـه و خصـوصـا بـا                                         )     پولي و غيره           ]   مجراهاي       [ انرژي و         

ويـژه               هاي فرهنگي و به                 استيالي بر اذهان با مراجع و نشانه                                
چنين، زبان انگلـيـسـي در                                      هم  .   آميزد       هاي زباني در مي                 نشانه     

مركز سيستمي جامع جاي گرفته و نقشي همانند نقش دالر                                                      
از          3با وام گـيـري                     .     كند     المللي ايفا مي                در سيستم پولي بين                 

اين سيستم متـكـي                      ]     توان گفت كه             مي  [ نامه اخترشناسي                  واژه    
انگليسي زبان مـركـزي خـوانـده                                           (   اي برتر           بر حضور ستاره             

بوده كه يك دوجين سياره زبـانـي بـه دور آن                                                                   )     شود     مي  
قمر زبـانـي                   200ها با حدود              چرخيده و هر يك از اين سياره                           

چرخند، احاطـه                   زبان ديگر مي              6000ها حدود           كه در مدار آن             
نامه دوگانه روش پرداخت                          همه چيز مانند اساس                  .     گشته است        

المللي پول، تميزداده شده با اسكناس سبز، بـه                                                     و ذخيره بين           
هاي قسمت ديگر سياره اجازه                             اياالت متحده با كمك صدقه                       

كه تملك زبان مركزي نيز به آنان                                  دهد، ضمن اين              حيات مي       
 . كند     انگيزي اعطا مي                موقعيت درآمدي شگفت                  

نخست، يك عايدي ايدئولوژيك چرا كه ايـن امـر                                                         
بـخـش           ]     يعني هـمـان               [   باعث تحريك نوابغ اقصا نقاط دنيا                                 
به همراهـي بـا                        ]     وادار     [ برون مرزي امريكايي شده و آنان را                                  

47 

اما بـيـن     .  جهان، حرف زدن به زبان انگليسي اولين نشانه تشخص است   «OFFSHORE»براي تمام فرهيختگان 
الـمـلـلـي،      مثابه تنها ابزار ارتباطات بين اطاعت آگاهانه و يا از سر تسليم از ابر قدرت آمريكا و پذيرفتن زبان انگليسي به

اگر داراي سيستم فهم متقابـل در درون ايـن         ( هاي رومن  كه زبان چيني، يا زبان در حالي.  اي منطقي وجود دارد رابطه
مهم وجود اراده سياسي در اين مورد . توانند نقشي مشابه را داشته باشند زودي زبان عربي مي و به) وجود بيايد خانواده به

 .است

 ضرورت جهاني چند زبانه بودن براي 

  نجات از ديكتاتوري زبان انگليسي



 1384پاييز ـ زمستان   14و 13شماره      

11 

 

          N-ro: 13&14   Aŭtuno 2005 / Vintro 2006             

46 

كند و بـيـنـش                           زبان جاري، مفاهيمي كه اين زبان بيان مي                                      
طـور              همان    .       4كند     دهد، مي         جهاني كه اين زبان را انتقال مي                              

كه آقاي كلود ها ژژ استاد كالـژ دو فـرانـس خـاطـرنشـان                                                                       
طبقه متوسط از اعتبار و شخصيت نوابغ صنعتـي و                                                   “   :   كند     مي  

قلمرويي كه به اندازه كافـي از آن صـحـبـت                                                              ( اقتصادي         
خـواهـد زبـان                           تقليد كرده و از اين روست كه مي                              )   كنيم      نمي   

هاي معنوي كـه ريـيـس                              يقينا، ارزش           ”     . 5انگليسي را بياموزد                  
اش را         جمهور جورج دبليو بوش مبارزات انتخاباتي و پيروزي                                               

گان ايـن              بر اساس آن بنا كرد با توجه به تناقضي كه با تشنه                                               
اي          چنين عايدي          .   امريكايي دارد، ديري نخواهد پاييد                                ”   مدل   “ 
باشد چـرا                   كشورهاي انگليسي زبان اقتصادي نيز مي                                   ]   براي    [ 

)   و يـا بـه                 (   كه كشورهاي ديگر هزينه فراگيري و ترجمه از                                          
 . پردازند         زبان انگليسي را مي                  

]   مورد اسـتـفـاده                         [ هاي       آموزش اين زبان از نظر روش                          
يابي و كادر آموزشي تبديل به صنعتي واقعـي و                                                    ابزار ارزش          

مقر صادراتي قابل توجه براي اياالت متحده و انگـلـسـتـان                                                               
زماني كه كميسيون اروپايي، بـدون رعـايـت                                                       .     گشته است        

هـاي              ها و مزايده             نامه زباني اتحاديه، بسياري از برنامه                                      اساس    
اشتراكي را تنها به زبان انگليسي منتشر كرده و بـر لـزوم                                                                    

كند بـه نـاروا                          ها به اين زبان پافشاري مي                           پاسخ گوئي به آن               
ها و نهادهاي كشورهاي انگليسي زبـان را مـورد                                                               شركت    

عنايت قرار داده وانگهي، ديگران را وادار به پرداخت هزينـه                                                            
آيـا ايـن                   .     كند     ها مي       اي براي ترجمه پاسخ به مزايده                              اضافي     
معروف است كـه پـروژه                          ”   رقابت آزاد و تحريف نشده                       “ همان      

دائما به آن ارجـاع مـي                                        ”     اروپا      )]  قانون اساسي           [(  ساختار        “ 
 گردد؟     
هاي ايدئولوژيك و اقتصادي به طـور دو                                             اين مشخصه          

جانبه همديگر را تقويت كرده و در تثبيت تك قطبي زبانـي                                                        
پس براي دستيابي به جهانـي چـنـد                                           .     شوند      جهان سهيم مي            

دستيابـي            [   اين     .     قطبي بايد داراي نظم جهاني چند قطبي بود                                      
مستلزم سلب انحصار محوري بـودن                                     ]     به جهاني چند قطبي                 

از زبان انگليسي چه از نظر نمادين و چه به صـورت مـادي                                                              
پاسخ، هر چند ناكافي مبتني بر آشنائي بـا مـفـهـوم                                                              .     است   

و فراگيري درك متقابل در بطن ايـن                                        ”     هاي زباني           خانواده       “ 
هـاي              ها به ويژه آناني كه در زير مجموعه خـانـواده                                                 خانواده       

هاي رومـن               از اين ديد، زبان                .     گيرد، خواهد بود                 رومن قرار مي            

عنوان زباني واحد و يگانه تلـقـي                                       توانند از نظر آموزشي به                         مي  
 . گردند     
هاي موجود، مفهومي تخيلي نيست كه تـنـهـا                                                     روش    

بندي مـنـجـر بـه                                چنين دسته         .   نيازمند بسط و گسترش باشد                        
هـاي              زبـان       :       شـود            المللي مي           طرح حجمي از انتقادات بين                        

كشور براي زبـان                     30.   كشور هستند            60رومن زبان رسمي در                 
  2كشور پرتغالي زبـان،                         7كشور اسپانيائي زبان،                        20فرانسه،         

كشور براي             1و   )     ايتاليا و سوييس               ( كشور براي زبان ايتاليائي                          
كشور آندور را هم براي زبان كاتاالن اضافـه                                            .     زبان رومانيائي              

كشور دنيا زبان رسمي اسـت                                  45انگليسي تنها در                 .   كنيم      مي  
 . كشور      25و زبان عربي در                

شـنـاسـي در چشـم انـداز سـال                                                                  از نظر جمعيت             
ميليون چينـي،                   561ميليارد و             1،   ] جمعيت     [ پراكندگي          2025

ميليون نفر اتباع كشورهاي انگليسي زبـان،                                               48ميليارد و             1
ميليون نفر پرتـغـالـي                               258ميليون نفر اسپانيائي زبان،                              484

نسبت بـه                . (     ميليون نفر فرانسه زبان خواهد بود                                  506زبان و        
آخرين رقم داده شده بايد محتاط بود چرا كه بسـيـاري از                                                                  
ساكنان كشورهاي رسما فرانسه زبان قادر به صحـبـت بـه                                                              

چنين براي مثال در نيجريه كه رسمـا                                       باشند هم          اين زبان نمي            
انگليسي زبان است تنها اقليت كمي توانايي تكلم به زبـان                                                             

ها به تـرتـيـب بـزرگـي                                        بيني      اين پيش       .       6) انگليسي را دارند                
رسد، همراه با دو كشور ايتالـيـا و                                             نيست چرا كه به نظر مي                     

هاي رومـن صـحـبـت                                     روماني كساني كه به يكي از زبان                              
باشند در بـيـسـت سـال                                         كنند و قادر به فهم متقابل مي                              مي  

 . ميليون نفر خواهند بود                       300ميليارد و             1آينده در حدود               
در نتيجه اين سه مجموعه با اهميتي قابل مـقـايسـه                                                            

اي نـزديـك                          و در آينده          )     هاي رومن          انگليسي، چيني، زبان                   ( 
بينـي شـده در سـال                                    ميليون نفر پيش                448با    (   زبان عربي           

مركزيت زبـانـي                    )   تصوير     ( اشتياقي برابر براي تجسم                         )   2025

اگر معتقد به ضرورت تنوع زبانـي در اروپـا                                                      
خواهد بود كه به آموزش تمـام                                   هستيم منطقي           

و   )     هاي محلي و آسيايي                   زبان    (   ها به غير از                زبان    
هاي زباني به غير از انـگـلـيـسـي                                                  خانواده           يا  

 .   بپردازيم        
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با صـرف نـظـر                             .   در سطح جهاني از خود نشان خواهند داد                                   
زبان انگليسي تنها زباني نخواهد بـود                                           ]     از زبان عربي            [ كردن      

 . باشد      را دارا مي          )   پيشروي      ( كه قابليت گسترش                 
رومن زبان همگي تصميم بـه                                ]     كشورهاي       [   اگر دولت           

هاي فهـم مـتـقـابـل                                 ارتقاء سيستم آموزشي مربوط به روش                                
اي          ها متفقا قادر خواهند بود تـا چـهـره                                                   بگيرند، اين زبان                

براي زبـان                  .   جهاني و هم مركز با زبان انگليسي كسب كنند                                        
خود را طـي              ]     طبيعي     [ چيني دومين نامزد اين بحث امور سير                                   

آقاي جوئل بل السن، محقق عمومي ايـن رشـتـه                                                    .   كند     مي  
كه تا دوازده سال آينده صـد مـيـلـيـون                                                         “   :     كند       عنوان مي        

در    .     جهانگرد چيني به اقصا نقاط جهان سفر خواهنـد كـرد                                                       
اكـنـون             .     آسيا زبان چيني تبديل به زبان ارتباطي شده اسـت                                               

ها براي مبادالت بينابيني از زبان انگليسـي                                              اي    ها و كره          ژاپني     
در كـره               .     كـنـنـد               استفاده مي          ]     چيني مدرن         [   و زبان ماندرين                

ايـن زبـان                    .     زبان چيني قابل چشم پوشي نيسـت                               ]     اهميت     [ 
چه كسي حقيقتـا                  .       7” ابعادي چون زبان انگليسي يافته است                                 

تواند تصور كند كه بيش از يك ميليارد و نيم چيني حتـي                                                         مي  
المـلـلـي                   هاي فرا ملي به زبان ارتباط بين                                در شعبات شركت             

 غير از زبان خود مكالمه كنند؟                            

ها مشتاقانه بـه روي زبـان                                         از آن جايي كه تمام نگاه                        
متمـركـز شـده،                           ” المللي        ارتباط بين          “ عنوان زبان              انگليسي به          

چـه از ايـن زبـان                                           آن  .     خوب است از آن سخن برانـيـم                              
]   اسـت كـه                [   اي              شناسيم تنها در محدوده جوامع حرفه                                  مي  

كه جايگزين زبـان                        SMCP. :   باشد      داراي واژگان محدود مي                     
شده بر اسـاس زبـان                         ) SEA SPEAK( هاي كشتي            كاپيتان       

هاي ديـگـر مـكـالـمـه                                         انگليسي توسط افرادي كه به زبان                              
زبان هوايي مورد اسـتـفـاده                                      .     ريزي شده است              كنند طرح          مي  

ها و مراقبين هوايي، انگليسـي تـخـصـصـي                                                        خدمه هواپيما            
هـاي              محققين رشته            ” تجمع ناملموس            “ بندي شده توسط                 رده   

هاي مختلف حقوق، دارايي                          داري، شاخه            مختلف از قبيل هتل                 
كـامـال مشـخـص                           ].      از اين قبيل اسـت                      [ و غيره        ]   اقتصاد      [ 

هاي ياد شده در مدارس ابتـدايـي                                      باشد كه فراگيري زبان                      مي  
ها را بـعـدهـا و در                                         توان آن         مورد بحث نيست چرا كه مي                       

 . صورت احساس لزوم در محل كار فرا گرفت                                   
پس چه زباني؟ مباني دستور زبان و واژگان روزمـره؟                                                        

آمـوزشـي را                     ”     مجـمـوعـه               “   در نتيجه از اين لحظه بايد يك                            
.   مجـهـز شـد                    ]     منطبق     [   تعريف كرده و به تجهيزات مناسب                               

از شـروع                ]     زبـان       [   شك چنين روشي نيازي به آموزش                                   بي  
.   تحصيالت ابتدايي تا سال آخر دبيرستان نخـواهـد داشـت                                                           

در هر زمـانـي از                                  گرفته،      چهار تا پنج سال تحصيلي، قرار                              
 . دوران تحصيل به راحتي كافي خواهد بود                                   

  فعال و در ساختار موجود براي به مخاطره نيانـداخـتـن                                                        
در اروپا و در مدارس ابتـدائـي نـه                                             ]     و عاقبت انديشي              [ آينده       

دو زبـان خـارجـي تـدريـس                                                يك زبان خارجي بلكه                    تنها    
گيري شوراي اروپايي بارسـلـونـا                                        وانگهي در تصميم               .     شود     مي  
به زبان انگلـيـسـي                            2002پانزدهم و شانزدهم ماه مارس                              در  
ايـن دو زبـان خـارجـي                                               عنوان زبان اجباري و يكي از                            به  

  . اي نشده است             اشاره     
اگر معتقد به ضرورت تنوع زباني در اروپـا هسـتـيـم                                                               

ها به غـيـر از                              خواهد بود كه به آموزش تمام زبان                                   منطقي     
هاي زباني به غير از                       خانواده           و يا    )     هاي محلي و آسيايي                   زبان    ( 

  ذكـر شـده در بـاال                                    ” مجموعه      “ اگر كه        .   انگليسي بپردازيم                
تدارك ديده شده باشد در صورت مقتضي، هميـشـه بـراي                                                            

عنوان زبان سـوم زمـان                                     فراگيري فوري زبان انگليسي به                            
پس به بيان اين مطلب كه اروپاييان تنـهـا بـه                                                       .     خواهد بود         

انگليسي قادر به برقراري ارتباط با يكديگـر خـواهـنـد                                                               زبان    
اروپا شمار كساني كه بـه                                   در بطن اتحاديه              .     بود، پايان دهيم               

ميليون نفر در مـقـابـل                                    174زنند        هاي رومن حرف مي                 زبان    

در آسيا زبان چيني تبديل به زبان ارتباطي شده                                             
ها براي مبادالت                  اي    ها و كره          اكنون ژاپني           .     است   

بينابيني از زبان انگليسي و زبان مـانـدريـن                                                      
]   اهميت     [   در كره        .   كنند      استفاده مي          ]   چيني مدرن         [ 

اين زبان          .     زبان چيني قابل چشم پوشي نيست                            
 . ابعادي چون زبان انگليسي يافته است                                 

پيشنهاد آموزش اجباري زبان انگلـيـسـي در                                                   
فرانسه و يا ديگر نقاط اتحاديه اروپا آشـكـارا                                                  

”   ارتبـاطـاتـي                  “   ارتباط با نيازهاي                     سياسي و بي          
بوده و تنها مفهومي بنا شده بر حسب نگـرش                                           
به آينده اروپا و دنيا و مخصوصا ارتباطشان بـا                                                

 . باشد      اياالت متحده مي              
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 . باشد      ميليون متولد شده انگليسي زبان مي                                  70  تر از       كم  
  اروپايـي چـنـد                        “   :   گويد        مي    گونه كه امبرتو اكو                    همان     

هـاي              زبانه آن اروپايي نيست كه افراد به راحتي به زبـان                                                      
بهترين حالت افرادي هستـنـد                                    متعدد صحبت كنند بلكه در                       

توانند با صحبت كردن به زبان ويژه خود و فـهـم                                                            كه مي     
كه توانايي صحبت به آن زبان را داشتـه                                          آن    ديگري بي            زبان    

 8” فكري نمايند             ديگر هم         باشند با يك           

فـهـم مـتـقـابـل                                  )]      آموزش     [(    ترديد وارد ساختن                    بي   
هاي رومن از آغاز تحصيالت ابتدايي، دادن دستـرسـي                                                      زبان    

 . كودكان است            به فهم دو و يا سه زبان اروپايي به                                 
  در اين مورد، شوراي اروپا امكانات باارزشي طـراحـي                                                     

ت عمومي اروپـايـي مشـاوره بـراي                                                 ا كرده، و از جمله هي                  
اي به شـش رده را داده                                       كه پيشنهاد درجه بندي                        9ها    زبان    

هايي بسيار متفاوت از توانـايـي                                      است و احتمال تسلط به رده                        
هاي بياني و يا ادراكي به يك زبـان را بـراي                                                          ظرفيت         در  

 . شناسد       آموز كامال به جا مي                    زبان    
توان به نتايج آموزشي رسيد كـه                                       مي  ]   موضوع     [ از اين         
باشد، چرا كه آموزگـاران در حـال                                               مي  ]     نيز   [   بخش       تحول    

ها از پـيـش                           برنامه          گونه كه در            شان را همان             حاضر وظيفه          
پـنـدارنـد                    ها مي       زمان تمام توانايي                   تعيين گشته، آموزش هم                    

، امـري           )   نوشتاري و شفاهي، درك نوشتاري و شفاهي                                      ابراز     ( 
 .   كه ماموريتي غيرممكن خواهد بود                             

اي جهاني، اروپايـي                        اگر كه آموزگاران زبان در مناظره                                
تـوان بـر                         مثابه شهروند شركت داشته باشند، مي                                   ملي به          و 

مقابل اهـداف مـحـدود                              شان در        بيني      عدم پذيرش قابل پيش                  
اي ژئـوپـولـيـتـيـك و                                         مناظره      .     فائق آمد         ” فهم متقابل          “ به    

حقيقي ابتداي قرن، كه مـورد                                  ”   كشمكش بزرگ          “   فرهنگي      
ترها نيز بوده اسـت،                             و قديمي       )]    مدرن ها       [(    توجه متجددين              

گيـرد كـه                     در جايي قرار نمي                )]      مدرنيته         [(  هر چند كه تجدد                
 10. پندارند         مي  ”   ها    گالوريكان         “ 
 

 : ها    پانوشت      
 1989ـ آلن مينك، توهم بزرگ، گرسه، پاريس،                                       1
قاليچه انگليسي كـه                              آكادمي        2004ام نوامبر گذشته، جايزه سال                              24ـ در      2

  اش بـراي                    به يكي از برجستگان فرانسه كه خصوصا به دليل سرسختي                                                 
امريكايي در فرانسه اهدا مي                                    ]     زبان    [ ترفيع تسلط             ـ  گردد، بـه آقـاي                       انگليسي 

خارجي به آقاي كلود تريشه، مـديـر                                      ]     شخصيت     [ كلود تلو و جايزه مخصوص                        
»    ، براي بـيـان                 (BCE)اروپايي         عامل بانك مركزي                I  am  n o t  a  
f renchman»                                  مـورد سـيـاسـت                              در آغاز به كار خود و سخنرانـي در  

(BCE)                            تر در             براي كسب اطالعات بيش                   .     به زبان انگليسي، اهدا گرديد
 0675268805:   اكادمي        مورد    

به زبان انگليـسـي                         ، كه استثنائا             ) Last but not least( ـ در سرمقاله              3
  پيشنهاد كلـود تـلـو                           22/10/2004گذاري شده است، لومـوند با هيجان در                                      نام   

ارتـش         »:     را تاييد كرده و مخالفين اين پيشنهاد را مورد اهانت قرار داده بـود                                                                  
حاضر شده و سنديكاها آمـاده دفـاع از                                                   ]     زبان فرانسه           [ فرانكوفوني              بزرگ    
 . گردند       مي    هايشان        داشته     

به زبان فرانسه يـا                            صحبت    “ ،   ” هاي رومن          در خدمت زبان            “ :   ـ رجوع شود به             4
، لـومـونـد                       ”   زبـان دالر               “   و        ”   ديوار زبان انگليسي                  “ ،   ” به زبان فرمانروايان                   

 . 2000و مه        1995، مه      1994، آوريل         1994ديپلماتيك، به ترتيب مارس                          
با نوشته هاي واضـح                              آقاي كلود هاژ             .   2002ـ در مصاحبه با مجله آنژو، مه                              5
(     فرانسوي و قـرن هـا                                :     ها به       و گسترده خويش كه از ميان آن                           ]   و ساده      [ 

،   )   2000(   هـا                 و ايست بـه مـرگ زبـان                               )     1996( كودك با دو زبان                 ( ،   1987
كنيـم، تـوانسـت                         ، اشاره مي          ) پاريس     ( توسط اوديل ژاكوب                    همگي منتشر شده              

 . جذب نمايد           اي از مردم عادي را                    قشر گسترده          
فرانكو فوني، هيـات                        المللي        ، سازمان بين            2003ـ 2002ـ فرانكوفوني در دنيا                      6

 . 2003مشاوره، الروس، پاريس،                    
ليبراسيون،              7  . 2004سپتامبر         13ـ 

جستجوي زبان ناب در فرهنگ اروپايي، سوي، مجمـوعـه                                                                 -8 ـ  .   امبرتو اكو 
 . 1997، پاريس،          ” پوان    “ 
در خـارج از                             هـاي زنـده                آموزش زبان          “   ـ رجوع شود به مجموعه مقاالت                            9

  ، 33المللي آموزش، سور، شـمـاره                                      ، مجله بين          ” ها    شرايط و استراتژي                :   كشور    
 . 2003سپتامبر         

امريكايي                            10 ـ  توسط هانري گـوبـار                            ها، واژه پيشنهاد شده                      ـ به مفهوم فرانسه 
 . 1974در لوموند ديپلماتيك، دسامبر                           

 : منبع    
  http://ir.mondediplo.com/rubrique47.html 
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 1284( ميالدي 1905از سال  ي جهاني اسپرانتو كنگره 
شود و تنها در مـدت دو     هر سال در يك كشور برگزار مي)  شمسي

 .ي اسپرانتو برگزار نشده است جنگ جهاني، كنگره
ي اسپرانتو بود  ي برگزاري كنگره امسال در واقع نخستين سده 

اي براي برگزاري آن در نـظـر    هاي ويژه و به همين مناسبت برنامه
 . گرفته شده بود

ـاري      ( ي جهاني را سازمان جهاني اسپرانتـو  كنگره  در هـمـك
كند و انجـمـن    برگزار مي)  مشورتي با سازمان ملل متحد و يونسكو

ي    عنوان شاخه شود به جا برگزار مي محلي كشوري كه كنگره در آن
 .كند محلي سازمان جهاني اقدام مي

ها در كشـور     كنگره در سدمين سال برگزاري كنگره  نودمين 
ليتواني و در پايتخت آن شهر ويلنيوس از تاريخ دوم تا نهم امرداد ماه 

 . برگزار شد 1384
 

 :شروع سفر
ليتواني در ايران سفارت كنسولگري و يا حافظ منافع ندارد بنابرايـن  

  :راه در پيش رو بود 3براي دريافت ويزاي ليتواني 
 مراجعه به سفارت ليتواني در تركيه 1-
 مراجعه به سفارت ليتواني در روسيه 2- 
 .پرواز به فرودگاه ويلنيوس و دريافت ويزا در فرودگاه 3- 

ها سرانجام راه سـوم   گروه چهار نفري ما پس از بررسي هزينه 
را انتخاب كرد و با هماهنگي انجمن اسپرانتوي ليتواني قرار برآن شد 

جا حاضر شود تا  ي انجمن هنگام ورود ما به فرودگاه در آن كه نماينده
اما قبل از رسيدن به ليتواني .  ويزاي ورود ما به ليتواني صادر گردد

چـون  .  بايد از خوان ديگري بگذريم و آن دريافت ويزاي روسيه بود
ـا   ويزاي مقصد نداشتيم مجبور به دريافت ويزاي توريستي روسيه ب

اي كـرده       كه از آن استفاده آن  بي( تومان شديم  135000پرداخت 
كه براي دريافت ويزا طي دو روز قيمت آن از  بگذريم از اين)  باشيم

 ! تومان رسيد 135000تومان و سرانجام به  85000تومان به  55000
 
 :فرودگاه ويلنيوس 

شب به وقت محلي به فرودگاه ويلنيوس رسيديم  11سرانجام ساعت 
براي (دقيقه  30مراحل دريافت ويزا تقريبا . فرودگاهي كوچك و تميز

ي خود بـه   طول كشيد و به همراه استقبال كننده)  هر چهار نفرمان
 .كه قبال از تهران رزرو كرده بوديم رفتيم اي خانه ميهمان

 
 ...تميز، زيبا، خلوت : ويلنيوس

العاده تميز، زيبا و آرام است با مردماني مؤدب و  ويلنيوس شهري فوق
با توجه به ! به معناي واقعي خود” شهر“برخورد و در يك جمله  خوش
روز قبل از شروع  4علت محدويت پرواز مجبور شده بوديم  كه به اين

كنگره به ليتواني مسافرت كنيم من از اين اجبار خشنود بودم چرا كه 
 ! كنم” حس“فرصت نيكويي بود تا شهر را خوب ببينم و 

ـا و       توان در تك تك كـوچـه   و تاريخ را مي”  هماهنگي“  ه
اسـت   مدرن و در عين حال اصيل، اين.  هاي آن مشاهده كرد خيابان

 ! ويلنيوس
ي  از منطقه  -اسپرانتودان آرشيتكت-روز دوم به همراه كازمير 

تاريخي كازمير لـذت    -قديمي شهر ديدن كرديم و توضيحات فني
 .بازديد از شهر را دو چندان كرد

 
 1384امرداد  1شنبه  : شروع كنگره 

صبح افراد تك تـك و   9ساعت . سرانجام اولين روز كنگره فرا رسيد
ي شركت در كنگره،  يه ي كارت تاييد رسند و با ارائه گروه گروه فرا مي

ـاوي  ( كارت كنگره، كتاب كـنـگـره     :  ي كنگره را كه شامل بسته ح
)  هاي تخصصي و  نشست -نمايش -هاي سخنراني برنامه و كتاب ...

مندان  عالقه.  كنند تفضيليِ راهنماي شهر ويلنيوس است دريافت مي
 .نام كنند ها ثبت گشت چند ساعتي فرصت دارند تا در گل

ي مركزي انـجـمـن     اولين نشست كميته 18تا  14از ساعت  
عنوان ناظر در اين نشست  من هم به. شود جهاني اسپرانتو برگزار مي

 .كنم شركت مي
شود و پس  زمان نمايشگاه و فروشگاه كتاب كنگره آغار مي هم 

ـان       شوم و هم ي كميته خارج مي از ساعتي از جلسه چـون گـرسـنـگ
شتابم تا كيف پول  بيافرايي به نمايشگاه و فروشگاه كتاب كنگره مي

ـاعـت   . تر كنم خود را سبك كرده و ساك همراهم را سنگين عصر س
ـامـه       .  است”  المللي آشنايي و مالقات بين“ 21تا  20 در ايـن بـرن

هايي شاد از موسيـقـي    هنرمنداني از كشور ميزبان به نواختن آهنگ
كنند و    فولكلور در فضاي باز مقابل محل برگزاري كنگره اقدام مي

 اسپرانتو 90گزارش كنگره 
 

 محمدرضا ترابي
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 ... .كنند  فضاي دلپذير و شادي را ايجاد مي
 
 :امرداد ماه 2شنبه  يك 

صبح در استاديوم بزرگ  10مراسم گشايش رسمي كنگره در ساعت 
پس از خـوانـش     .  شود نا آغاز مي ناسس آره ويلنيوس به نام سيه مه

كند و  ابتدا رييس انجمن جهاني اسپرانتو سخنراني مي” اميد“سرود 
ـام     -وزير امور خارجـه –سپس نماينده رييس جمهوري ليتواني  پـي

خواند و سپس  آمدگويي رييس جمهور ليتواني به كنگره را مي خوش
شود و  پيام دبيركل سازمان ملل متحد و دبيركل يونسكو خوانده مي

گويد و  آمد مي كنندگان خوش پس از آن شهردار ويلنيوس به شركت
هاي خود را  كننده در كنگره  پيام سپس نمايندگان كشورهاي شركت

پس از اجراي چند قطعه آواز و موسيقي مراسم در ساعت .  گويند مي
 .رسد به پايان مي 13

زمان  سخنراني و برنامه هست كه هم 25بعد از ظهر  حداقل  
ها را بنا بـه   پس بايد بهترين!  ها شركت كرد ي آن توان در همه نمي

و شدت گرايش انتخاب نمود من هم به سخنراني پـرفسـور     عالقه
: روم كه به موضوع اصلي امسال كنگره اختصاص دارد   تونكين مي

عصـر،  .  ” هاي جهاني، سد سال ارتباط و داد و ستد فرهنگي كنگره“ 
نا  ناس آره در استاديوم سيه مه 22تا 20از ساعت ” شب ملي“ي  برنامه

ـاق    ي شركت شود و تقريبا همه برگزار مي كنندگان در كنگره با اشتـي
هاي هـر     يكي از بهترين بخش” شب ملي“ي  آيند چون برنامه مي

ـان  .  شود ي جهاني اسپرانتو تلقي مي كنگره در اين برنامه كشور ميزب
ـان        هاي فرهنگي خود را به شركت داشته كنندگان در كـنـگـره نش
هايي از معرفي فرهنگ روستايي، رقص،  برنامه شامل بخش. دهد مي

ي ليتوانيايي  آواز و سازهاي موسيقي ليتواني بود كه هنرمندان برجسته
ـان    به شايستگي اجرا كردند و در پايان با تشويق گرم شركت كننـدگ

 . بدرقه شدند
ي  بنا بر رسمي ديرينه، در كنگره.  دوشنبه روز پركاري براي من بود

هاي كنگره  ي برنامه است و همه” روز فرهنگ“جهاني، روز دوشنبه 
در ايـن روز      .  در اين روز از غناي فرهنگي بااليي برخوردار است

هاي  ها و ميزگردهاي زيادي با موضوعات گوناگون در سالن سخنراني
شود كه كدام يكي را  شود و حقيقتا آدم سرگردان مي مختلف برپا مي

 . ها جذابيت دارند ي آن انتخاب كند چون همه
عصر گروهي از برگزيدگان كنگره ميهمان شهردار ويلنيـوس   

در سالن باشكوه شهرداري شهر هستند و در همان زمان در نزديكي 
ـاده !  هاي حركات موزون محل برگزاري كنگره يكي از سالن ي    آم

ـا چـون         من هم به آن.  مندان است پذيرايي از عالقه جا رفتـم ام
و فرصت را !  استعدادي در اين زمينه نداشته و ندارم وارد گود نشدم

 .وگو گذراندم غنيمت شمرده، با دوستان ساعتي را به گفت
 امرداد 4شنبه  سه 

دفتر مركزي “. ها حول محور جنبش اسپرانتو است امروز بيشتر برنامه
اي است كه در آن شركت  اولين برنامه”  هد سازمان جهاني پاسخ مي

اي ديگر است كـه در آن         برنامه”  هاي كشوري فعاليت“. كنم مي

 هاي معروف ويلنيوس يكي از خيابان

 اي به يادبود بنيانگزار شهر پيكره

 دريافت كارت و كتاب / روز اول كنگره 
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در . دهم هايمان در ايران براي حاضران ارائه مي گزارشي را از فعاليت
ها آموزش  مراكزي كه در آن”  روز آموزشگاه“ اي ديگر به نام   برنامه

ـاي   هاي خود و شيوه شود اقدام به معرفي برنامه اسپرانتو ارائه مي ه
ـالـيـن     .  كنند آموزشي خود مي ـات من هم بنا به دعوت خانم دكتر ك

ي تـدريـس    هاي آموزشي در ايران و شيوه كواتس به معرفي فعاليت
عنوان ممتحن  به” المللي هاي بين آزمون“شركت در . خودمان پرداختم
كميـسـيـون    “ بعد از ظهر در .  هاي اين روز پركار بود از ديگر برنامه

كار اين كميسيون چنان . حضور يافتم” آسيايي انجمن جهاني اسپرانتو
ـاسـت و       كه از اسمش پيداست سر و سامان بخشيدن به امور آسـي
اعضاي كميسيون نمايندگان كشورهايي هستند كه بـه عضـويـت      

ضمن بررسي مسايل موجود . اند سازمان جهاني اسپرانتو پذيرفته شده
مواردي را به اطالع اعضاي كميسيون رساندم كه با استقبال مواجـه  

پس از . ي سايت كميسيون را پذيرا شدم چنين مسئوليت اداره هم. شد
ـان و      “ ي  ي كميسيون بالفاصله در جلسه پايان جلسه سرنمايـنـدگ

در ايـن    .  شركت كردم”  نمايندگان كشوري انجمن جهاني اسپرانتو
جلسه اسمو بولر دبيركل انجمن جهاني اسپرانتو به بررسي روابط، بين 
ـارتـنـد از             دفتر مركزي انجمن و همكاران كشوري آن كـه عـب
سرنمايندگان انجمن و  نمايندگان كشوري انجمن، پرداخـتـنـد و      
حاضران نيز مشكالت و نظريات خود را ارائه كردند كه براي مـن    

كارهاي آنان  هاي ديگران و راه خيلي مفيد بود چون آشنايي با تجربه
 !دارد كاري و اتالف انرژي باز مي ما را از دوباره

آتري  ته.  رفتم(!) ”چگونه همسر خود را بكشيم“آتر  شب به ته 
ـا   است طنزآميز و اين كه موضوع اصال جدي نيست چون در پايان م

شويم كه همه چيز خواب بوده است و زوج مورد نظر ما  متوجه مي
 !).خدا را شكر به خير گذشت(همديگر را خيلي هم دوست دارند 

ـار و     -روز چهارشنبه كنگره تعطيل است   بعد از يك روز پرك
چون در اين روز بيشتر افـراد بـه        -!ي خوبي است شلوغ چه ايده

براي من . اند تفريحي رفته/ي گردشي هاي از پيش تعيين شده برنامه
عصر !.  هم فرصت خوبي بود تا خوب بخوابم كمبودها را جبران كنم

دوشيزه سپيده لعل از ايران با . اي برپاست ي خيلي خيلي ويژه برنامه
رابرت استينگر از آمريكا مراسم نامزدي خود را به سبك ايراني در   

اين از آن   . گيرند جشن مي -سورنا –تنها رستوران ايراني ويلنيوس 
افراد با ! افتد حوادث خوبي است كه در دنياي اسپرانتو خيلي اتفاق مي

 ... زند و  شوند و درخت مهر جوانه مي هم آشنا مي
شب . شود چنين است كه بين دوستان ما اين  پيوندي آغاز مي 

اين پيوند خجسته را در !  قاره 4كشور و  9تا دير وقت با دوستاني از 
رستوران جشن گرفتيم و روزهايي خوش و پر مهر را براي دوستانمان 

 .  آرزو كرديم
 
 امرداد ماه 6شنبه  پنج 

پس از يك روز تعطيلي بايـد  .  امروز هم روزي شلوغ ولي پربار است
و ”  انجمن سبزهاي اسپرانـتـو  “ ي  شركت در جلسه. هم چنين باشد

.  ” كميسيون آسيايي انجمن جهاني اسپرانتـو “ سپس دومين نشست 

ـا و  ” هنرهاي زيباي اسپرانتو“مراسم اعالم برگزيدگان  نيز خيلي زيب
 .  جذاب بود

 
 امرداد ماه 7جمعه 

امروز يك روز تاريخي براي جنبش اسپرانتوي ايران اسـت چـون     
ـانـي    انجمن اسپرانتوي ايران به عنوان شاخه ي كشوري انجمن جه

41 

 ي مركزي  نشست كميته

 كنندگان تابلو اعالنات شركت

 ي كنگره افتتاحيه
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اسپرانتو پذيرفته شد و بدين ترتيب ارتباط منطقي ما با جهان اسپرانتو 
ي جهاني در  هاي من براي شركت در كنگره يكي از انگيزه. برقرار شد

واقع همين پذيرش انجمن ما بود و خوشحالم كه سرانجام توانستيم 
ـام      انجام مي! ها و ماها كاري را كه بايد خيلي پيش از اين شد، انـج

امروز آخرين فرصت خريد كتاب نيز هست و من از اين فرصت . دهيم
در . هاي مورد نيازم را خريداري كردم استفاده كرده و مقداري از كتاب

ي مطرح نيز حضور داشتند و  نمايشگاه و فروشگاه كتاب چند نويسنده
 20امشب ساعت   ... . مندان آثار خود گرم گفت و گو بودند  با عالقه
در مـدت    .  تدارك ديده شده است” المللي هنر عصر بين“ي  برنامه

كنگره كساني كه هنري دارند و مايل به معرفي آن هستند ثبت نام 
المللي اقدام به معرفي هنـر   هاي بين كنند و در چنين شبي گروه مي

ـان    خود مي كنند كه شامل آواز، موسيقي، نمايش، شعرخواني، داسـت
. ها اسـت  ويژگي اين برنامه” المللي بودن بين“. خواني و رقص است

خواند و  خوان ارمني آواز مي نوازد آوازه درحالي كه يك روسي پيانو مي
 .... .كنند و  كشور نمايشي را اجرا مي 5نفري از  5يا گروه 
ـاي           برنامه ها خيلي گيرا و زيبا بودند و من متاسف بـودم كـه ج

 . هاي هنرمند ايراني در اين شب خيلي خالي بود اسپرانتيست
 
 !شنبه روز خداحافظي است 

نا از  ناسس آره چون آغاز كنگره در استاديوم سيه مه مراسم پاياني هم
ي جهاني اسپرانتو و  نودمين كنگره.  شود برگزار مي 12تا  10ساعت 

هاي اسپرانتو به پايان  برپايي كنگره) ي نخستين سده(سدمين سالگرد 
ي  پيش اولين كنگره)  يك سده پيش(اين كه در سد سال . رسد مي

ـا      اسپرانتو برگزار شده است و اكنون در سدمين سالگرد آن ياد بـرپ
قبل از اعالم  رسمي . داريم شورانگيز است مي  كنندگان آن را گرامي

تن بودنـد روي     36پايان كنگره كودكان شركت كننده كه تعداشان 
رساننـد، آواز     روند و به سبك خود كنگره را به پايان مي صحنه مي

خوانند و دنيايي بهتر، بدون جنگ و دعوا و پر از مهر دوسـتـي    مي
ـات    سه پس از كودكان پرفسور رناتو كوره. خواستارند تي در حضور هـي

المللي از  هاي مختلف بين كننده، نمايندگان سازمان ديپلماتيك شركت
ي    ي كنگره نامه جمله يونسكو و سازمان ملل متحد، با خوانش قطع

 . كند پايان كنگره را اعالم مي 90
. شونـد  آلود است دوستان از هم جدا مي فضاي استاديوم بغض 

ـان بـودن         يك هفته در ميان دوستان خود از چهار گوشه ي جـه
اي جز  شورانگيز است و اكنون جدا شدن نه كاري است آسان اما چاره

ـان نـمـي      .  آن نيست ـاي . رسـد    با پايان كنگره، دنياي اسپرانتو به پ
 !... .هاي ديگري برپاست هاي ديگري در سرزمين كنگره
پس از پايان كنگره اين فرصت را دارم تا به ديگر نقاط ديدني  

به ياري دوستان اسپرانتيست ديدار از شهر بـنـدري     .  ليتواني بروم
ـام      4شود و  ديا ميسر مي كلوپه روز بعد پرواز برگشت به ايران انـج
ـانـش و         دارم با همه سرزميني كه دوستش مي. شود مي ي مـردم

 ... .زيند  دارم در آن مي تر مي عزيزترين كساني را كه دوست
 

  كالس آموزش براي نوآموزان

  نشست اتحاديه آموزگاران اسپرانتو

  ي آسيايي انجمن جهاني اسپرانتو نشست كميته

  ي موناتو ي مجله غرفه
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39 
 اسپرانتو        

Esperanto)زبان اسپرانتو                براي نخستين بار در سـال                                  (
به دنيا عرضه شد، هنگامي كه دكتر الزار لـودويـك                                                         1887

                   زاممنهوف(Lejzer  Ludw ik Zamenhof )   
المـلـلـي                   اي را به زبان روسي تحت عنوان زبان بين                                       چه    كتاب    

(Internacia Lingvo گفتار و كـتـاب جـامـع                                     ، پيش     (
ــي                     ــوزش )آم Ant aŭp ar o lo  k a j ple n a  
lernolibro)          ها      ، براي روس(por rusoj)                   در ورشـو و

نامم اسـپـرانـتـو        ِ                  .     منتشر ساخت             (Kelter)ي ككلتتر          خانه      چاپ   
خاطر براي اين زبان در جهان انتخاب شد، كه مـؤلـف                                                       اين     به  

اين كتاب، از اسم مستعار دكتر اسپرانتو براي خود استـفـاده                                                              
 . ...     كرده بود        

كردند يـا                   ي متعددي از اسپرانتو حمايت                              افراد برجسته             
شناساني مانند باوديـن د كـورتـنـي                                                 سو بودند، زبان                با آن هم        

(Baudoin De Courtenay)     ِ  ِ    ٌ     يا ااتو ييسپپرسسن(Otto 
Jespersen)                               دانشمنداني مثل پيانـو ،(Peano يـا              (

(Russell)فيلسوفاني هـمـانـنـد راسـل                                               يـكـي از                   .
Carnap)ترين صداها متعلق به كارنـاپ                                     كننده       متقاعد       )   

اش با هيجان زيـادي از                           ي خودنوشته            نامه      است، كه در زندگي                

كند، كه هنـگـام حـرف                                  زايي صحبت مي              فضاي همبستگي            
زدن به اين زبان مشترك با افرادي كه از اقـوام ديـگـر                                                                       

پـردازد             هايي مي         هستند، احساس كرده است، و نيز به كيفيت                                     
انگـيـزي                ، كه از قابليت انعطاف اعجاب                           ...   زبان زنده           “ كه اين        
ي بيان مطالب برخوردار است، و در عـيـن حـال                                                            در نحوه       

 .(Schilpp 1963: 70)”   داراي ساختاري بسيار ساده است                            
ي آنـتـون مـيلـه                                        دهـنـده                 و بايد اين اظهارنظر تـكـان                                

(Antoine Meillet)                       را نيز اضافه كنيم كه   : “Toute 
dis c is s io n  t h é o riq u e  e s t  v a in e : 

L’Esperanto fonctionne ”    )        ِ       هـاي              تماميي بـحـث
اسپرانتو درعمل درحـال كـار كـردن                                                :     نظري بيهوده است               

 .(Meillet 1918: 268))   است   
                                                               در جهتت اثبات موفقيت اسپرانتو، امـروزه سـازمـان

-Universala Esperanto)جهانيي اسپـرانـتـو           ِ                  
Asocio)                  ِ                                با نمايندگاني در شهرهاي اصليي جهان وجـود

صد مجلـه              ي بيش از يك             مطبوعات اسپرانتو دربردارنده                           .     دارد    
ترين آثار تماميي ادبيات جهان، از كتاب مقدس                ِ                             است، و مهم          

هاي اندرسسن، به زبان اسپرانتو ترجمه شـده                                                 گرفته تا افسانه               
كه در اين زبان توليـد آثـار ادبـيي اصـيـل                                          ِ                        است، درحالي           

، و   ) 4-7. ، ص  1383سال سوم، زمستان   ( پيام سبزانديشان  10ي  در شماره” اومبِرتو اكو و اسپرانتو“ي  در پيِ درج مقاله
شناس بزرگ ايـتـالـيـايـي،         كاويِ خوانندگان عزيز در مورد آرا و نظرات پروفسور اكو، سميولوژيست يا نشانه استقبال و كنج

” جستجو براي زبـان كـامـل     “ كتاب  16هايي از فصل  ي قسمت شماره ترجمه الملليِ اسپرانتو، در اين ي زبان بين درباره
اين كتاب كه به زبان ايتاليايي نگاشـتـه شـده،      .   شود آورده مينام گل سرخ ي رمان مشهور  ي اومبرتو اكو، نويسنده نوشته

ي زير از چاپ اسپرانتوي اين اثر صـورت   ترجمه.  هاي متعددي، از جمله اسپرانتو ترجمه و منتشر شده است حال به زبان تابه
 .از مترجم است{} توضيحات داخل آكوالد . پذيرفته است

 

 : اومبِرتو اكو

 جستجو براي زبان كامل
 احمد رضا ممدوحي: ترجمه
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 . ...     نيز وجود دارد             )   غيرترجمه        ( 
 

 شده     دستور زبانن بهينه          ِ      
حرف است، بر اساس اصـلل                        ِ       28الفباي اسپرانتو، كه شامل                          

بـنـا           ”     براي هر حرف يك صدا، براي هر صدا يـك حـرف                                            “ 

ي صدا هميـشـه بـر روي                                       آكسان يا تكيه             .   نهاده شده است             
حرف تعريف فـقـط                     .   سيالب يا بخش ماقبلل آخرر كلمه است                 ِ    ِ         

 : شود     يك شكل دارد،  بنابر اين گفته مي                               

 
:   چه اسمي بدون حرف تعريف بيايد، نكره است، مثـلل                                            ِ    چنان    { 

homo  )                  انساني يا يك انسان (   ،libroj        )    هـايـي                كتاب   (     ،
abelo                     زنبوري يا يك زنبوري ( { 

حرف تعـريـف                 .     تواند با حرف تعريف بيايد                          اساميي خاص نمي     ِ        
 . نامعين وجود ندارد                 

ي واژگان، از همان زمان مكاتبات جواني، زامنـهـوف                                                       درباره      
هاي اروپائـيي زيـادي                ِ               كند، كه در زبان                 به اين نكته اشاره مي                    

هاي مختلفف ديـگـري                         هم شكلل مؤنث كلمات و هم اشتقاق      ِ                       
 : كند     از نظام پسوندي پيروي مي                       

كـنـد             كه كلماتت متضاد از نظامم پيشوندي پيروي مـي                       ِ                     درحالي      
 ):  عنوان مثال، در زبان روسي                          به  ( 

زامنهوف به توصـيـف                          1876سپتامبر           24تاريخ         اي به       در نامه       
هاي گوناگـون را بـا                                   پردازد كه فرهنگ لغات زبان                           اين مي      

زده تا تمام واژگاني را بـيـابـد، كـه داراي                                                                  دقت ورق مي          
هـاي              اي مشترك است، و در نتيجه متكلميـن زبـان                                                 ريشه    

 : شناختنن آن هستند      ِ           مختلف قادر به باز                 

 

 
ي ررز از زبـان                           شود، اصل كلمه               طور كه مشاهده مي                  همان    { 

 } . هاي ديگر شده است                  فارسي بوده و از فارسي وارد زبان                               
جا مشخص بود كه اسپرانتو زباني تجربي خـواهـد                                                       از همين       

ي مشتـركـي در بـيـن                                       كه ريشه         بود و در پيي آن، هنگامي           ِ           
شد، زامنهوف دست به انتخـاب                                هاي متعددي يافت نمي                     زبان    

واژگان بر طبق معيار توزيعي زد، بـا ارجـحـيـت دادن بـه                                                                         
هاي ژرمنـيي           ِ     ترتيب زبان            هاي التينيي نو، و پس از آن به         ِ                    زبان    

ي اين كار است، كه هـنـگـام                                    در نتيجه        .   هاي اسالو          نو و زبان         
مواجه شدن با واژگان اسپرانتو، متكلم هر زبـان اروپـايـي                                                                      

بسياري از كلمات قابل بازشناخـتـن                                      )     1: (   درخواهد يافت كه               
است، چرا كه يا در زبان مادري او وجود دارد يا خيلي شبيـه                                                           

نحوي بـراي او                           برخي از كلملتت بيگانه، به                        )   2( با آن است؛            
بعضي از لغات در نگاه اول قابل فهم نيـسـت،                                               )   3( آشناست؛         

آيـد؛ و                     اما پس از فراگيريي معنيي آن، آشنـا از آب درمـي                     ِ     ِ                          
ها اصالال آشنا نيست و بـايـد           ً                          تعداد اندكي از واژه                   )     4( باالخره        

تواند اين معيارهاي انتخـاب                                چند مثال مي           .   ها را فراگرفت               آن  
 : واژه را نشان دهد                

 
زامـنـهـوف                  .   حد كفايت زياد است                   لغات تركيبي يا پيوندي به                        

la abelo la libroj la homo 
 انسان ها کتاب زنبور عسل

ي زبان يا شباهت واژه     

 فرانسوي ايتاليايي اسپانيايي انگليسي اسپرانتو
lingvo language lengua lingua langue 

ي رز يا گل سرخ  شباهت واژه
 هاي گوناگون  در زبان

    

اسپانيايي،  هلندي لهستاني اسپرانتو
 ايتاليايي

فرانسوي، 
آلماني، 
 انگليسي

rozo róża roos rosa rose 

 abelo زنبورعسل fali افتادن، سقوط كردن

ا ، سرم  apud نزديكfrosto  يخبندان

 akto ، آكت)نمايش(پرده  fumo دود

 alumeto كبريت) چوب) hundo سگ

 birdo پرنده kato گربه

 cigaredo )ت(سيگار krajono مداد

 domo خانه kvar چهار

K
ul

tu
ra

ي / 
هنگ

فر
 

38 

Bücherei خانه كتاب  Buch آلماني كتاب 
 pharmacon   دارو pharmakeia داروخانه
 re ايتاليايي شاه regina ملكه
 gallo اسپانيايي خروس gallina مرغ

héros فرانسوي قهرمان héroïne قهرمانِ زن  
 تزارين

مؤنث(   )تزارِ 
tsarina ر  tsar انگليسي تزا

 heurex بسته malheurex باز

 rostom بلند، مرتفع malo-rostom كوتاه، پست
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هاي نظري يا انتزاعي را در نـظـر                                               احتماالال معيارهاي زبان      ً              
ها تركيب يا پيونـد يـك قـاعـده                                              نداشته است، در اين زبان                       
  -اجازه بدهيد كه چنين بگوييم                                    -است، زيرا هر كلمه بايد                        

عنوان مـعـيـاري                             اما به      .     فرمولل شيميائيي خود را نشان بدهد     ِ        ِ                 
هاي طبيعي را پيش روي خـود                                       تجربي، او استفاده از زبان                         

scها كلماتي مانند                       داشت، كه در آن               hiac c ianoc i 
tire-bouc،       )   شكن، در ايـتـالـيـايـي                                  فندق    (    hons  
خـوار،            آدم   (        man-eaterو   )   ككش، در فرانسوي                پنبه      چوب   ( 

بسيار زياد وجود دارد، تازه اگر نخـواهـيـم بـه                                                           )     در انگليسي          
هاي تـركـيـبـي                          كه ماالمال از واژه                 (   زبان آلماني اشاره كنيم                        

.      است    (                 ِ                                 اسپرانتو با داشتن امكان فراساختنن كلماتت تركيبي يا
حداكثر استـفـاده                          -كه انجام آن غالباا ميسر است                  ً              -پيوندي        

قـاعـده ايـن                        .     سازد      هاي محدود را ممكن مي                      از تعداد ريشه             
ي دو قـرار                            ي درجـه               ي اصلي پس از واژه                   است كه واژه           

tablo)خواهيم توجه را به ميزي                          كه مي       هنگامي      :   گيرد      مي   )   
اسـتـفـاده                     (skribo)جلب كنيم كه براي نوشتن و تحرير                                

).    مـيـزتـحـريـر                       (    skribotabloگوييـم                شود، مي         مي  
هـا         پذيريي تركيب در لغات پيوندي، آفرينشش نوآوري     ِ                             ِ         انعطاف      

گرداند، كـه                     را ميسر مي             (neologismoj)هايي        يا نوواژه         
 .(Zinna 1993)بالفاصله قابل درك است                      }   معنيي آن    ِ   { 

را پـس           -oي     وجود آوردنن شكلل خنثي، پايانه          ِ    ِ               براي به        
دهيم، كه برخالفف چيزي كه معموالال تصـور                              ً          از ريشه قرار مي               

ي اسم مـفـرد                    دهنده       شود، پسوند مذكر نيست، بلكه نشان                                 مي  
         ِ                   برعكس، شـكـل                      .     است، بدون مشخص كردنن جنسيتت آن

بين ريشـه و پـايـانـه،                                         -in–مؤنث را با قرار دادنن پسوند                     ِ       
 : سازيم       فرامي     

 
را به حالتت مـفـرد             j            –ي     براي جمع بستن كافي است پايانه                             

 : اضافه كنيم          

 
اي كامالال متـفـاوت          ً              هاي طبيعي براي هر مفهوم، واژه                               در زبان       

كه مشغول فراگيريي زبـان                    ِ            عنوان مثال، كسي                 به  .     وجود دارد         

                                                                ايتاليايي است، بايد براي چهار مفهوم متفاوتت زير، چـهـار
ي مختلف را فرا گيرد؛ در صورتي كه در زبان اسپرانـتـو                                                           واژه    

)   نـامـه                و بدون استفاده از لغت                     (  -patrي     با استفاده از ريشه                  
 : ي زير را فراساخت                  خانواده         ي هم      توان چهار واژه                مي  
 

 
هاي فارسي نيـز بـراي                            شود، واژه           طور كه مشاهده مي                  همان    { 

 } . بيان مفاهيم فوق كامالال متفاوت است                    ً           
مند از پيشوندها و پسونـدهـا مـهـم                                                 گيريي قانون    ِ        بهره     
در زباني مانند ايتاليايي، همان طور كه ميـلـيـوريـنـي                                                                .     است   
Migliorini 1986)گويـد               مي   : 34 ي         ، دو واژه                 (

trombett-iere    )             و       )     شيپـورچـيc andel-iere 
كـه             با آن         ( گرر دو مفهوم كامالال متفاوت است   ِ              ً              بيان    )   دان     شمع   ( 

كه در مـواردي                           ، درحالي        )   هر دو داراي پسوندي واحد است                           
                                                                ديگر، مفاهيمي مشابه توسطط پسوندهاي گونـاگـون بـيـان

 : گردد      مي  

 
هاي فارسي نيـز بـراي                            شود، واژه           طور كه مشاهده مي                  همان    { 

 } . بيان شغل و حرفه كامالال متفاوت است                    ً           
هـا بـا                       ي مشاغل يا حرفه                 در اسپرانتو، برعكس، همه                        

كـه             شود، براي مثال، هـنـگـامـي                                    ساخته مي         -ist–پسوند       
شود، شك نخـواهـد                        روبرو مي         dentistoي     شخص با واژه           

است در ارتـبـاط                      (-ist–( داشت كه معني اين كلمه، شغلي                             
 .(-dent)با دندان          

مند بـا افـزودن                           اي قانون          گونه      ي ساختن صفت، كه به                    نحوه    

 reĝ.o شاه، پادشاه reĝ.in.o ملكه

 poet.o شاعر poet.in.o شاعره

 ĉeval.o اسب ĉeval.in.o )اسبِ ماده(ماديان 

 reĝo شاه، پادشاه reĝoj ها شاهان، پادشاه

 poeto شاعر poetoj شاعران

 ĉevalo اسب ĉevaloj ها اسب

ي  خانواده هاي هم واژه هاي كامالً متفاوت  واژه  مفهوم

patro padre پدر 

patrino madre مادر 
bopatro suocero پدرزن، پدرشوهر 

gepatroj genitori والدين)ها(پدر و مادر ، 

گونِ  هاي هم واژه هاي كامالً متفاوت  واژه ها انواع شغل  

ŝuisto calzolaio كفاش 

trumpetisto trombettiere شيپورچي 
komercisto commerciant e تاجر، بازرگان 

dentisto dentista پزشك دندان 

ĉizisto scalpellino زن حكاك، قلم 

37 
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:   شود، آسان و اشراقي اسـت                               به ريشه انجام مي                 a–ي     پايانه      
از نظر جمع و مفرد بودن و حالت فاعلي يا مفعولي نيـز بـا                                                                

ي فعل، سـاده شـده                             گانه      ااشكال شش َ       .     كند     اسم مطابقت مي             
قابل تشـخـيـص از                                  –بدون آن كه صرف شود                      –است و       

 : عنوان مثال            پسوندهاي متفاوت است؛ به                       

 
 Zinna)كـنـد                     كه زينا به اين نكته اشاره مي                              گونه      همان    

هاي نـظـري يـا انـتـزاعـي و                                                             كه زبان         ، درحالي        (1993
شان تا حد ممكن در جـهـتت                                   هاي ايجازگرا سعي                  دستورزبان         

گرايي را مـد نـظـر                                اصل اقتصادي بود، اسپرانتو اصلل بهينه                             ِ      
كه اسپرانتو زبانـي اسـت                               رغم اين         عنوان نمونه، علي                  به  .   داشت    

akuzativo)بدون صرف، ولي داراي حالت مفعولي                                      ) 
.   شـود            كلمه ساخته مي             )   ي   پايانه      ( به     n-است، كه با افزودن                   

                                                            علت اين است كه حالتت مفعولي تنها حالتي است كـه در
شـود،           اضافه بيان نمي                ي حرف       وسيله       هاي بدونن صرف به        ِ         زبان    

.   نحوي مشخص كـرد                  را به       و به اين دليل ضروري است تا آن                             
هايي كه حالت مفعولي را براي اسامـي از                                               جدا از اين، زبان                

وجود حـالـت                 .   اند     را براي ضماير حفظ كرده                        اند، آن         دست داده        
گرداند، كه ترتـيـبب تـركـيـب                        ِ                     مفعولي اين را نيز ميسر مي                         

معكوس شود ولي فاعـل و مـفـعـولل فـعـل                                   ِ                   )   اركانن جمله     ِ     ( 
 . سرعت قابل بازشناختن بماند                           چنان به         هم  

از طرف ديگر حالت مفعولي به از بين بردن چـنـديـن                                                        
افـتـد،                   هاي بدونن صرف اتفاق مـي           ِ                   سوءتفاهم، كه در زبان                    

بـراي         )   مثلل زبان التين   ِ          ( اين علت كه از آن                    به  .   كند     كمك مي      
كنند، تفاوتت مفـهـوم دو                                  نشان دادن حركت نيز استفاده مي                             

 : قابل تشخيص است              )   راحتي       به  (   ي زير       جمله    

 
اي در زبان ايتاليايي مبهـم                                عنوان مثال، مفهوم چنين جمله                             به  

ي در حالل پـرواز            ِ             شود كه آيا پرنده                  معلوم نمي         (   ماند        باقي مي       
 ).    االن در باغ است يا بيرونن آن                       ِ   

ي زير دو معنيي كامالال متفـاوت دارد                 ِ     ً                   در زبان فرانسوي جمله                    
هـرگـونـه                  n-كه در اسپرانتو وجود حالت مفعولـيي                                 ِ     درحالي      ( 

 ):  برد     ابهامي را از بين مي                   

 
من او را              “   ي فارسيي        ِ   شود، جمله           طور كه مشاهده مي                  همان    {   

 } . نيز دو معنيي كامالال متفاوت دارد           ِ     ً            ”   شنوم      بهتر از شما مي              
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 مصدر گذشته حال آينده شرطي امري
vid.u vid.us vid.os vid.as vid.is vid.i 

د ...)اگر (ديد  مي !ببينيد  ديدن ديد بيند مي خواهد دي

 ي حركتي  جمله
 )مقصد حركت حالت مفعولي دارد(

ي جمله  ي غيرحركت
 )مقصد حركت حالت مفعولي ندارد( 

La birbo flugas en la 
ĝardenon. 

La birbo flugas en la 
ĝardeno. 

پرواز مي) داخلِ(پرنده در  .كند باغ پرواز مي) درونِ(سوي  پرنده به  .كند باغ 

Je l’écoute mieux que vous.  

شما ) كه آن(او را بهتر از ) صداي(من  .شنوم شما مي) صداي(او را بهتر از ) صداي(من 

Mi aŭskultas l in pli bone ol vin. Mi aŭskultas l in pli bone ol vi. 

 !زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد
و دوره  براي كسب اطالعات بيشتر ودريافت بروشور رايگان درباره  رانتو  زبان اسپ  :اي آن با ما تماس بگيريد هاي آموزش مكاتبه ي 

 )٩٠٨۵شماره ثبت  سبـزانـديشـان 

 17765 -184:   تهران ، صندوق پستي
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Tra la m
ondo /  در جهان 

از بركات مبارك آشنايي با زبان اسپرانتو سفري بود بـه   
ها و دوستداران اين زبان به كشـور     نفر از اسپرانست 5همراه 
ي جهاني شركـت   اي از ايران در كنگره نفره 6گروه .  ليتواني

هفته به طـول انـجـامـيـد و           2اين سفر حدود .  كرده بودند
 . سفري در حد خود كم نظير بود

ي دريـاي   كشوراند در حوزه 3ليتواني، لتوني و استوني  
كشور تازه  3مردم ايران با اين .  بالتيك در شمال شرقي اروپا

استقالل يافته خيلي آشنايي ندارند و دولت ايـران بـا ايـن        
نفر ايـران   6سفر .  كشورها روابط سياسي در حد سفارت ندارد

به اين كشور و سفر پيشين گروهي ورزشكار به ايـن كشـور     
بـر  .  شايد نقطه عطفي باشد در پيوند دو ملت ايران و ليتوانـي 

نفر ايراني ساكن هستـنـد    6ها در ليتواني حدود  اساس شنيده
در )  سـورنـا  ( نام    ها شهرام و وحيد رستوراني به كه دو نفر آن

يك تاجر و چند جوان دانشجو نيـز  .  اند ويلنوس تاسيس كرده
در اين سفر با دو مسـافـر ايـرانـي       . كنند جا زندگي مي در آن

. ساكن سوئد و دانمارك كه به ليتواني آمده بودند آشنا شـديـم  
طبيعتي زيبا و مـردمـي   .  ليتواني كشوري سبز و جنگلي است

ميليون نفـر   5/3جمعيت ليتواني بيشتر از . آرام و مهربان دارد
ها در تسلط لهستان و روسـيـه بـوده         اين كشور مدت. است
 . است

در .  مردم ليتواني مسيحي مذهب و فرهنگي ويژه دارنـد  
. گـونـيـد    ميليون نفر مردم به زبان ليتوانيايي سخن مي 4دنيا 

 . شعر و موسيقي ليتواني حال و هواي خاص خود را دارد
يكي از شاعران بلند آوازه اين كشـور اسـكـاروالـديـالس          

اين شاعر بلند آوازه   .  است)  1877-1339(دولوبيكزميلوش 
جا به آمـوزش   به فرانسه سفر كرد و در آن 1889اروپايي در 

 1889هاي شرقي پرداخت نخستين مجموعه شعر او در  زبان
اش مالقات با آلبرت انيشتـن   از وقايع مهم زندگي.  منتشر شد

رغم اقامت طـوالنـي      اسكار ميلوش علي. دانشمند بزرگ بود

در فرانسه در سفرهاي بسيار به كشورهاي مختلـف هـرگـز      
عالقه به ليتواني را از دست نداد و در بـيـشـتـر اشـعـارش           

شـعـر   .  كودكي سپري شده در ليتواني را بـازنـمـايـي كـرد       
به فارسي منتشـر شـده     )  افسانه خاكپور(او توسط ) سمفوني(

: گـويـد   گيوم آپوليز شاعر مدرن فرانسوي درباره او مي.  است
اسالوي كـه  . زمانه با اسكار ميلوش عادالنه رفتار نكرده است

گاه نااميد نشد و ما در اشعارش چنان قـدرت تـخـيـل،        هيچ
بينيم كه بدون ترديـد او را در         تصوير و قريحه شاعرانه مي

 .دهيم رده باالترين شاعران جهان قرار مي

 ي ليتواني اطالعاتي مختصر درباره
كشورهاي همـسـايـه    .  ليتواني هم مرز با درياي بالتيك است

در جـنـوب بـالروس          LaTVIAليتواني در شمال التويا 
belarus     در جنوب غربي لهستان و در شرق روسيـه اسـت .
نفر يهودي در ليتواني زندگـي   000/60حدود   1941در سال

ليتـوانـي از     .  اند كه زامنهوف يكي از آنان بوده است كرده مي
 . زير تسلط روسيه بوده است 1990تا  1940سال  
ايـن  .  شـود    استان تقسيـم مـي     10اكنون ليتواني به  
  :ها عبارتند از استان

                                              Aly taus آلي تاوس  1-

 سفرنامه ليتواني
 بيژن زرشكيان
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                                                                                                                    Kaunoكاونو  2-
                                                                                                       Klai pedosكالي پدوس  3-
                                                                                                    Mariyam polsماريام پولس  4-
                                                                                                    Panevezioپانه و يزو  5-
                                                                                                                Siauliv سيا اوليو  6-
                                                                                                            Tavrayesتا وراگس   7-
                                                                                                                 Tel sivتل سيو  8 -
                                                                                                                 Utonosاتنوس   9-

                                                                                                             Viliniausويلنيوس 10-
 زبان و جمعيت

اين زبـان  .  است  Balto- Slavicزبان ليتواني از شاخه زبان 
ميليون متكلم در سراسر جهان دارد كـه در     4در حال حاضر 

5 در زبـان    %  82در ليتواني . ميليون آن در ليتواني هستند 3/
 . گويند به لهستاني سخن مي% 6به بررسي و % 8ليتوانيايي و

نـفـر      617/596/3ميالدي  2005جمعيت ليتواني در سال 
 . بوده است

 
 اسپرانتو در ليتواني

Kadnasدر  1918هاي ليتواني در سال   انجمن اسپرانتيست  

رياست ايـن انـجـمـن اكـنـون بـا                            .  تاسيس شده است 
Povilas Jegorovas  سالگي زبان اسپرانتـو   15او از . است

هاي بسيـاري   را آموخته و در اين ارتباط در كنگرها و نشست
 . است  در جهان شركت كرده

كشـور جـهـان       70هاي در كنگره ليتواني اسپرانتيست 
هاي ليتواني حـدود   اعضاي انجمن اسپرانسيت.  شركت داشتند

 . نفر هستند 3000
 

 )Antanas poska  )1992-1903آنتاناس پوشكا
ي ليتوانيايي كه در جـنـبـش       هاي برجسته يكي از شخصيت

پـوشـكـا    . اسپرانتو نقش بزرگي بازي كرده است پوشكا است
عنوان يك انسان شناس،  جهانگرد، نويسنده و مترجم در    به

اشاعه و معرفي اسپرانتو در بسياري از كشورها مـوثـر بـوده      
هاي خود به مقصد هنـدوسـتـان     او در يكي از مسافرت.  است

به كشورهاي مصر، فلسطيني، عراق و ايران سـفـر كـرده        
شـود و بـا          در ايران به بيماري ماالريا مبـتـال مـي     .  است

هاي تهراني سالمت خود را بـاز       هاي اسپرانتيست مساعدت

او در   .  يـابـد   مي
ايـــــــــــران  

هـايـي    سخنراني
ي زبـان     دربـاره 

 8اسپرانتـو در      
ــجــام      شـعــر ان

دهد و پس از  مي
 8آن به مـدت    

ســــال در        
ــان    ــت ــدوس ــن ه

. كـنـد   اقامت مي
بررسـي دربـاره     
اين اسپرانتيست 

در خور مطالعه جداگانه است كه اميدوارم در فرصتـي ديـگـر    
 . انجام پذيرد

 
 شعري از يك شاعر ليتواني 

 
 ويز ما بلسويك 

 احمد مومني: ترجمه
 

 اعتقاد 
 ماند  صليبي را مي

 فرياد مقرضي ميان بازوان متوازي زمين 
 شكلي 

 سايد  كه سر بر آسمان مي
 سكوت محض تخالف 

 يي سمت سياه ريشه
 سمت خورشيدي و من 

 ام  كه معلق چليپايي اين چنين
 هاي خونين  صال به ميخ

 پاداشي و پار آفره 
 خنده و عذاب 

 يي كه تنها  و چيزها
 شوند در ارتداد انديشه مي
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 ي جهاني اسپرانتو كنگره
و نود و يكمين كنگره  ي بين المللي اسپرانت

 1385امرداد ماه  11تا  4ايتاليا  -فلورانس
  

 :ثبت نام
 1384اسفند  28تا 

 تومان 187500اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو          
 تومان            231250:                                    غير اعضا
 تومان  93750:                                        جوانان

 
  

 به بعد  1385از فروردين 
 تومان 225000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو          

 تومان            281250:                                    غير اعضا
 تومان   112500:                                       جوانان

 
 :توجه

مبالغ ذكر شده وروديه كنگره هستند و غير قابل برگشت و انتقـال    -
باشد و اين بدان معناست كه با ثبـت نـام و پـرداخـت            به غير مي

ي شركت پـرداخـت شـده در           ي شركت در كنگره، هزينه هزينه
 .باشد صورت انصراف شركت كننده به هر دليلي قابل برگشت نمي

 
تـا      1976/ 1/ 1شود كه متولد گروه جوانان به كساني اطالق مي -

كه هـمـراه    1985/ 12/ 31متولدين بعد از . باشند 1985/ 12/ 31
بـه كـنـگـره             كنند مبلغي جهـت وروديـه   والدين خود شركت مي

 .پردازند نمي
 

 :ي پرداخت نحوه* 
لطفا حتما رسيد را دريافـت  ( مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي 

 )كنيد
عابر بانك سپه به نام محمدرضا ترابـي   0584100335331حساب 

 )اطالع دهيد 09125269646لطفا پس از واريز وجه به تلفن (
نام حـمـزه      به 373شعبه   3626505553به حساب بانك تجارت 

اطـالع     09122099888لطفا پس از واريز وجه به تلفن (شفيعي 
 )دهيد

 ي  سبزانديشان، موسسه
 انجمن اسپرانتوي ايران 

مندان و دوستداران  ي عالقه همه  
اسپرانتو را دعوت به عضويت 

 !كند مي
 

هاي فرهنگي  براي تقويت فعاليت 
 اسپرانتو

 گسترش و به كارگيري اسپرانتو
 حمايت از اسپرانتو 

 هاي ويژه استفاده از تخفيف 
عضو انجمن اسپرانتو ايران 

 !شويد
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 المللي اسپرانتو در ارمنستان ي تابستاني بين مدرسه
 )اي اسپرانتودانان همايش منطقه(

  1385تير ماه  19تا  9
 

هاي آموزشي كه تحت       شود در دوره     مندان به آموزش زبان اسپرانتو دعوت مي           از عالقه  
المللي آموزگاران اسپرانتو و انجمن جهاني          ي بين   المللي مورد حمايت اتحاديه      استانداردهاي بين 

 .شود، شركت كنند اسپرانتو در ارمنستان برگزار مي
هاي آموزشي در سطوح مبتدي، متوسطه و عالي     ي اقامت در ارمنستان شامل دوره روزه9ي  برنامه 

شود و به      باشد كه توسط استادان مورد تاييد انجمن جهاني اسپرانتو برگزار مي                 اسپرانتو مي 
ها گواهي تحصيلي     آميز آزمون ها گواهي شركت و در صورت گذراندن موفقيت كنندگان در دوره شركت

 .ارائه خواهد شد
هاي مختلف آموزشي امكان خواهند يافت، در              كنندگان ضمن شركت در كالس         شركت  •

اند از شهرهاي مختلف، نقاط ديدني و آثار باستاني      ريزي شده هاي گوناگوني نيز كه برنامه گشت گل
 .و نقاط تفريحي ارمنستان ديدن كنند

 .ها حضور خواهند داشت هاي ديگر كشورها نيز در اين برنامه اسپرانتودان  •
 :مهلت ثبت نام

  1385بهشت ماه  اردي 20تا 
 تومان 360000 اعضاي انجمن اسپرانتو ايران    
  تومان 375000           :غير اعضا 

 1385خرداد ماه   15تا 
 تومان 375000 انجمن اسپرانتو ايران    اعضاي

  تومان 400000           :غير اعضا
 ”به علت محدوديت در پذيرش شركت كنندگان، اولويت به ترتيب ثبت نام خواهد بود“ 

 :توجه
 :هزينه ها شامل •

 تهران  -ايروان  –بليط رفت و آمد با اتوبوس تهران      -3  عوارض خروجي     -2ويزا       -1
 هاي آموزشي شركت در كالس     -6 اقامت در هتل     -5  سه وعده غذاي كامل روزانه     -4

 .باشد ها، بليط ورودي اماكن و گشت و گذار در ارمنستان مي گشت گل    
 تيرماه 9شنبه  روز پنج: حركت از تهران

 تيرماه 19شنبه  يك: حركت از ايروان به سوي تهران
 :ي پرداخت نحوه* 
 )لطفا حتما رسيد دريافت كنيد(مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي  -1
 88824104: تلفن)    33خيابان خاقاني كوچه عليزاده پالك  –بين مفتح و بهار  -خيابان انقالب (
 به نام محمدرضا ترابي عابر بانك سپه 0584100335331واريز وجه به حساب  -2
 )اطالع دهيد 09125269646لطفا پس از واريز وجه به تلفن (
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 )شماره 4(حق اشتراك يك ساله 
 ريال 28000با پست معمولي 

 ريال 40000با پست سفارشي 
 

 شرايط اشتراك داخل كشور           
به نام فريبا   40181617ـ حق اشتراك را به حساب جاري 2 .ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1

شعب سـراسـر    قابل پرداخت در (140پاسداران، كد  ي هنوري مجد، بانك رفاه كارگران، شعب
 ـ اصل فيش بانكي و فرم اشتراك را به نشاني تهران، صندوق پستـي 3 .پرداخت كنيد) كشور

 .پست كنيد سبزانديشان ي ه، مجل17765 - 184
  
ز كشور   شرايط اشتراك خارج ا

 :مبلغ اشتراك براي  -2. ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
 .  يورو 20: اروپاي غربي - 

 .  يورو 15: آمريكاي جنوبي+ آفريقا+آسيا+اروپاي شرقي -
 .باشد يورو مي 25: اقيانوسيه+ جنوبي ي كره+ ژاپن+ آمريكاي شمالي -
   Universala Esperanto-Asocioهاي زير به نام  حق اشتراك را به يكي از حساب -3

 .را قيد كنيد ires-uواريز نماييد و در فيش مربوطه كد 
MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto: 25.52.89.804); 
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam (konto: 42.60.51.599). 

Universalو يا پست بانك در يكي از كشورهاي زير به نام  a Esperanto-Asocio,  
Rotterdam    واريز نماييد و در فيش  مربوطه كدires-u را قيد كنيد. 

Belgio: 000-1631831-97; Germanio (Koeln): 3182 91 509 BLZ 370 100 50; 
Nederlando: 37 89 64 ;  
Svedio: 74374-0; Svislando (Bulle): 12-2310-0. 

كرده و مـا را  را براي ما ارسال  در صورت امكان از طريق پست الكترونيكي فرم اشتراك -۴
 .آگاه كنيدخود  حق اشتراك پرداختاز 

 باشد فرم اشتراك در نشاني اينترنتي مجله نيز قابل دسترسي مي 
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899 

 مجله فرم اشتراك
 
 

        :تحصيالت                   :سن                                   :نام خانوادگي                        :نام 
                      :از شماره                            :شروع اشتراكتاريخ 

 :تلفن                    :شهر   :كدپستي 
                                                                                :نشاني 

 :امضاء          

 
مشتركان مجله 

! داران آن هستند  سهام
برا ي حمايت از ادامه انتشار 

هاي  مطبوعات،  نشريه
 !تان  را مشترك شويد دلخواه

 اشتراك مجله

 !ي اسپرانتو زبان در ايران اولين و تنها مجله

          

 باشد هاي گذشته در دفتر مجله موجود مي شماره




