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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Franciska Toubale  
PLENUMITA 06/02/2020  Kvarcentsesdekkvara eldono  (unua eldono 20/09/2011) 

Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Uzindaj ligoj  reta-vortaro     Freelang Vortaro   Plena Ilustrita Vortaro  Duolingo  
 

Google Translate   Pasintaj AE eldonoj     duolingo entute    lingvohelpilo    
 

Esperanta Retradio  Esperanta himno     PMEGramatiko    openclipart.  
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Oni povas meti sian nomon, retadreson, urbon kaj landon al la listo de ricevantoj. rspring@tpg.com.au 
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

751,000 

Nun studas 282,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 254,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 215,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)    

  
                         (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917) 

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro.106 
      Ĉe la Demanda Propozicio  la aldono de  “nu”  aŭ  “do”  
helpas distingi la demandajn  “k-“-korelativojn  for de la samaj  
subjunkciaj k-korelativoj.   
      Por demandi  fakton,  oni kelkfoje unue mencias  fakton  kaj 
demandas  ĝin tuj poste per  “Cu ne?”  aŭ  “Ĉu vere?”  aŭ  “Ĉu ne 
vere?”.   
      Ĉar ni nun scias,  ke  ĉiu frazo (propozicio)  enhavas  Subjekton  kaj 
Predikaton  (Verbon)  kaj eventuale  Objekton  kaj Adjektojn,  ni devas 
alfronti la fakton ke ĉiu kernovorto de frazparto povas konsisti el  
komplementoj  kiuj difinas nur la kernovorton.  Tiuj  frazpartaj  
komplementoj povas alpreni  plurajn  formojn.  Sed tiuj komplementoj 
frazpartaj povas en si mem ree havi siajn komplementojn,  kio povas 

krei  tre komplikajn Propoziciojn.  Tamen oni faras tion ofte,  kaj ni do devas alkutimiĝi al tio.  
Se oni lernas fremdan lingvon,  oni dumvoje  devas alkutimiĝi al tiu komplikeco.  Ankaŭ  en 
Esperanto.  Disigi la partojn  de tiaj kompleksaj frazoj  estas por lernantoj unu el la plej 
malfacilaj aferoj.  Ni do en la proksimaj lecionetoj  penos  plifaciligi tion.       Marcel  Leereveld.   
 
  

mailto:rogerspringer@tpg.com.au
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.freelang.net/online/esperanto.php
http://vortaro.net/
https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
https://translate.google.com/
http://aea.esperanto.org.au/australiaj-esperantistoj/?lang=eo%20%20
https://www.duolingo.com/courses/all
http://www.eszperanto.hu/leteroj/page.php?link=ked27c2c&id=282&b=1&x=60318&y=404&z=58&dt=1488474634
http://members.aon.at/aldone/peranto/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=MC9fOYtD-EY
http://bertilow.com/pmeg/elshutebla/PMEG_15.0.2_provizora_PDF_3_Majo_2018.pdf
https://openclipart.org/search/?
mailto:rspring@tpg.com.au
https://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:PAG.JPG
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Viktimoj de arbustaj fajroj  
 

Se iu perdis sian domon pro la grandegaj arbustaj fajroj en 
Aŭstralio, eble la plej utila donaco estus provizora dometo 

donate al ili el registara 
mono aŭ/kaj el la publika 
fonduso kiun oni kolektis de 
la bonfaruloj en la mondo. 
Pro tia donaco oni povus vivi sur sia 
terpeco dum iuj reparos la brulitan 
domon.  Eble oni povos uzi tiujn 
grandajn ŝtalajn ujojn uzatajn por la 

ŝipoj. Aŭ uzu la konstruistojn de malgrandaj dometoj celataj al la geavoj.  Roger Springer 
   

 La Manlia Esperanto-Klubo    

Anoj kunvenas la unuan kaj trian sabatojn je la 10atm. 
Bavarian Beer Café, Manly Wharf. Unu taso da klubpagita kafo 

atendos vin.  La 1a de Febuaro estis la unua sabato de la monato.   Venis Roger, Rainer, 
John kaj Ian.                         Roger Springer  
    
     (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917 

Kompatindaj  eŭropaj  Esperantistoj.   
      Kiam  mi avertas,  ne blinde akcepti  kiojn niaj vortaroj diras  al ni,  kelkaj 
gesamideanoj  ne komprenas tion  kaj diras “Ni  neniam  bezonas dubi  
pri niaj etnaj vortaroj, do kial por Esperanto?”   
      Nu,  estas granda diferenco inter tiuj du specoj de vortaroj,  ne en 
iliaj celo kaj funkcio,  sed en  ilia kreatado.  Etnaj lingvoj  kreskas 
nature,  kaj la homoj  faras tion neintence sed aŭtomate.  La parolantoj 
ne intencas nek povas specife decidi,  kiuj vortoj kaj esprimoj uzatu;  ŝanĝiĝoj pro logiko  
malofte okazas,  kun la rezulto  ke en la etnaj lingvoj abundas   mallogikaj formoj kaj signifoj.  
En unu vorto:  tio  kion la popolo je iu momento parolas,  estas la oficiala lingvo.  Kaj la 
vortaroj registras tiun parolatan lingvon,  neniel korektante ĝin nek  malakceptante ion .  En 
tiaj cirkonstancoj  la vortaroj  simple registras la parolatan lingvon  kiel la oficialan lingvon,  kaj 
do ne havas sian propran opinion  kaj ne povas fari  erarojn.   

      Sed Esperanto  ne kreskas tiel aŭtomate,  ĉar  ĝi devas obei  kaj akcepti  nur la 
lingvon kiu sekvas la regulojn de la Fundamento.  Kaj proponoj  por novaj vortoj kaj novaj 
signifoj devas  akceptati  de la instanco  kiu havas la taskon  decidi  ĉu nova vorto aŭ nova 
signifo  estas laŭ la obeenda Fundamento.  En tia situacio la vortaristoj povas fari  erarojn  kaj 
kelkfoje eĉ la plej alta instanco povas fari erarojn,  kaj ĉiuj kelkfoje faras.  Do  ĉar la vortaroj 
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povas decidi malĝuste,  ni  kaj ĉiuj  iliaj uzantoj  devas certiĝi pri tio.  Jen do nia 
tasko,  kaj speciale mia tasko kiel gramatika specialisto.  Vortaristoj,  ĉar 
homoj,  ne ŝatas konfesi ke ili faris erarojn, kaj tial  aŭtomate malakceptas 
kritikon.  Tio faras nian laboron pli malfacila.  Kaj multaj Esperantistoj,  precipe 
la ne lingvisme instruitaj,  preferas simple kredi la Esperantajn vortarojn  tiel 
kiel ili povas kredi la etnajn vortarojn.  Ekzemplo de tio  estas la malĝusta uzo 
de la vorto  “kialo”.  Multaj samideanoj  scias ke la vorto por “kaŭzo kaj 
motivo”  estas “tialo”,  sed pro la vortaroj  ili pensas ke ankaŭ la vorto “kialo” signifas  
“kaŭzo/motivo”,  kio estas neebla en Esperanto  ĉar  unu signifo ne povas havi du malsamajn 
vortojn,  tialo kaj kialo.                         Marcel  Leereveld.   
 

ĈU  PETI  ION  AŬ  IUN ?   
      Zamenhof  ne  ŝatis  dividi  la verbojn en transitivajn  kaj  netransitivajn.  Antaŭ  la publikigo 
de Esperanto  li eĉ  planis sistemon  en kiu  ĉiuj verboj  estis egalaj,  transitivaj.  En tiu sistemo 
la nun netransitivaj verboj  povis havi adjekton kiel objekton.  Sed timante  la eŭropanojn,  li 
ŝanĝis al la eŭropa sistemo.  Tamen  nederlanda Esperantisto,  nome de  Manders,  oficiale  
proponis  forigi la akuzativon  de la Objekto,  kio havus  similan rezulton.   
      Ni nun  havas  grupon de verboj  al kiuj  Zamenhof donis du alternativajn signifojn  depende 
de  ĉu la Objekto estas persono  aŭ  afero.  Ekzemple: “Mi petis  LIN  por lia helpo”  kaj  “Mi 
petis al li  LIAN HELPON”,  en kiuj la gramatika objekto estas AŬ  “lin”  AŬ  “lian helpon”.  
Zamenhof  tiel decidis,  ke  “peti”  povas havi du signifojn.  Jen la plej multaj  aliaj similaj 
verboj:  demandi;  rifuzi;  klarigi;  permesi;  promesi;  sendi;  proponi;  (trans)doni;  citi;  
komuniki;  informi;  sciigi.   
      Ĉar  mi preferas ne havi  (nenecesajn)  esceptojn en la lingvo,   mi traktas  ĉiujn  tiajn 
verbojn  kiel transitivajn  nur kun la afero,  ne kun la homo.  Nur informi kaj sciigi,  kaj aliajn,  
mi traktas  kiel  transitivaj  nur per la persono:  “informi personon  pri io”.                  

   Marcel  Leereveld.     

 
ĈU  VIA  KORPO  REVENOS  POST  VIA  MORTO ?   
      La tempo  en kiu ni nun vivas,  el antaŭ pluraj  jarcentoj  kaj  verŝajne  plu al  pluraj  
jarmiloj,  estas  dividita  en jarojn  (laŭ la suno)  kaj la jaroj  en monatojn,  semajnojn,  kaj 
tagojn  (ĉilastaj laŭ la suno).  Oni nomas tiun  tempdividon la Gregoria Kalendaro.  Ĉiu tago  en 
tiu tempdivido  havas DATON,  kaj ĉiu dato,  estinta aŭ estonta,  aperas nur unufoje  por tiom 
longe kiom ni uzas la gregorian kalendaron.  La dato  enhavas la tagon kaj la monaton kaj la 
jaron:  ne pli kaj ne malpli.   Tia dato okazis nur unufoje,  kaj neniam povos  reveni.  Do estus  
sensencaĵo  deziri al iu “bonan naskiĝdaton,  ĉar por havi tiun daton  mi 
devus retrovivi al la dato 4 Decembro 1917.  Kaj  ĉar dato  okazas nur 
unufoje en nia tempsistemo,  estas same sensenca  deziri al iu  “bonan 
datrevenon”,  ĉar neniu dato kapablas  reveni,  eĉ ne la dato de mia 
naskiĝo,  kiu estas  4 Decembro 1917.  La nura afero kiu regule revenas  
estas la monato kaj la numero de la tago en tiu monato.  Do kiam mi 
diras al vi “Bonan naskiĝdatrevenon”  mi diras al vi sensencaĵon,  neeblaĵon,  ĉar  la jaro de via 
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naskiĝdato  ne povas reveni,  malbonŝance.  Kio povas reveni,  estas la monato kaj la tago en 
tiu monato,  ĉar la samaj tagoj kaj monatoj  revenas  en ĉiu nova jaro.  Do  kiel la etnaj lingvoj 
inteligente diras,  mi povas deziri al vi  nur  “Bonan naskiĝtagon”,  ĉar la sama tago en la sama 
monato  okazas  ĉiujare.   
La klera Esperantisto  kiu “inventis”  tiun deziron  al vi, nome ke io revenu kio ne povas reveni,  
la dato,  estis klera homo  ĉar  multaj Esperantistoj  ŝafe  imitas lin,  sed li ne estis sufiĉe 
instruita  por kompreni  la Gregorian Kalendaron,  aŭ ne komprenis la 
signifon de la vorto  “dato”,  kiu ĉiam enhavas la jaron.  

 Do  “Bonan naskiĝtagrevenon  al vi ĉiuj!”.    Marcel  Leereveld.   
 

KOMPATINDAJ  EŬROPANOJ !   
      La eŭropaj  Esperantistoj  forgesis,  ke  la Voĉoj  inter si neniel  ŝanĝas  la signifon  de la 
frazo,  de la bildo priskribata.  Tial ili  faras erarojn,  kiujn la neesperantistaj  eŭropanoj ne 
faras.  Tio  estas plorinda  afero.  Kaj tion  ili trovas  ege malfacila  kompreni,  unue ĉar  ili  
forgesis  ke la bildo en ĉiuj voĉoj  estas ekzakte la sama  en ĉiu gramatika voĉo,  kaj  due ĉar 
Esperanto havas alian  participan sistemon  ol la etnaj lingvoj eŭropaj,  nome per “esti” en la 
Perfekta  verbtempo  kontraŭ  “havi”  ĉe la etnaj lingvoj.   Observu la jenon:   
Prezenco:         He now SENDS  the letter.                < >        The letter  IS now  SENT.   
                           Li SENDAS  nun la leteron.                < >        La letero  ESTAS nun  SENDATA 
(sendatas).   
Preterito:         He  SENT  the letter yesterday.         < >        The letter  WAS  SENT  yesterday.  
                           Li  SENDIS  la leteron hieraŭ.            < >       La letero  ESTIS SENDATA hieraŭ 
(sendatis).     
Futuro:             He WILL SEND  the letter.                   < >       The letter WILL BE SENT.   
                           Li  SENDOS  la leteron.                        < >       La letero  ESTOS SENDATA.  
(sendatos).    
Imperfekto:    He IS/WAS/WILL BE SENDING.         < >     The letter IS/WAS/WILL BE BEING SENT.   
                          lI ESTAS/IS/OS  SENDANTA .              < >      La letero ESTAS/IS/OS  SENDATA  de li.   
Perfekto:        He HAS SENT  the letter.                        < >      The letter  HAS BEEN SENT.   
                          Li  ESTAS  SENDINTA  la leteron.         < >       La letero  ESTAS  SENDITA  de li. 
Predikto:                          -ne ekzistas-                                                  -ne ekzistas-   
                         Li  ESTAS  SENDONTA  la leteron.        < >        La letero  ESTAS  SENDOTA  de li.    
Ekzistas ankaŭ  la Preteritaj kaj la Futuraj  Perfekto kaj Predikto.    
      La samo okazas  en la  Mediala Voĉo  kaj en la Faktitiva Voĉo:  En neniu lingvo  oni povus en 
alia maniero  ŝanĝi  unu Voĉon en alian  Voĉon  se la signifo ja devas resti la sama.    
                                                                                                                                     Marcel  Leereveld.   
  

3ZZZ   

La 3an de februaro Helen Palmer, Sandor Horvath kaj Emmi 
Breüniger vizitis la studion de la radiostacio. Heather intervjuis ilin 
pri la komuna kongreso en Auckland kaj pri iliaj postaj vojaĝoj. 

     Franciska Toubale 
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El Perto   ARBOJ 

Ankaŭ mi, kiel Margaret Furness, iam vizitis Kanguru Insulon kun 
grupo da Esperantistoj.  Kaj kiel Margaret ankaŭ mi trovas la 
inferan situacion en nia lando, ne nur sed inkluzive de en tiu 
insulo, korŝira.  Ne nur pro la homaj vivoj kaj posedaĵoj perditaj, 
sed ankaŭ pro la bilionoj da bestoj, birdoj, insektoj kaj plantoj kiuj 
pereis, kelkaj specioj eble porĉiame.  Sendube sekvos ankaŭ 
perdo da grundo, kaj de oksigeno-produktado.  Kulpas homa 
avareco miaopinie, sed mi ne diskutu tiun temon nun.  Mi volas 
skribi pri arboj. 
 
Hodiaŭ oni ne rajtas haki arbojn interne de la 20 kilometra radiuso de la Kalgoorlie-Boulder 
Verda Zono, sed kiam mi plenkreskiĝis tie dum la 1940-50 jardekoj, arboj preskaŭ tute mankis, 
pro homa senzorgo kaj malklero, por ne diri stulteco, kaj mi jam skribis pri la polvoŝtormoj kiuj 
rezultis.   
 
En klasĉambro, mi rigardis fotojn ĉe la fino de mia Atlaso (maparo) kaj allogis min bildo de 
belega arbaro en Denmark en la sudokcidento de O.A.  Mirakle, kiam ni geedziĝis, Barrie kaj mi 
loĝis en tiu urbeto ĉirkaŭita de la unikaj Karri, Jarrah, kaj aliaj arbospecoj, kelkaj el kiuj 
nombriĝas inter la plej antikvaj en la tuta mondo. 
 
Iam ankaŭ en la lernejo mi lernis la poemon Trees (Arboj) verkita en Februaro 1913 de usona 
poeto Joyce Kilmer (viro).  Mi klopodis traduki ĝin sed konscias, ke mia peno estas iom lama, 

kaj mi invitas liberan poluradon.        
 

ARBOJ                                                                         TREES 
Mi pensas, kie neniam mi                              I think that I shall never see 
Poemon vidos kian ŝi                                    A poem lovely as a tree 
Belegan arbon kies buŝ                                A tree whose hungry mouth is prest (sic) 
Avide premas ĉe l' terbrust'                       Against the earth's sweet loving breast 
Vizag' ĉielen levas ŝi                                    A tree that looks at God all day 
Kaj brake preĝas al la Di'                            And lifts her leafy arms to pray 
Ŝi povas porti dum somer'                         A tree that may in summer wear 
Rubekol-aron ĝis l' aer'                              A nest of robins in her hair 
Sur ŝia brusto kuŝas neĝ'                         Upon whose bosom snow has lain 
Kaj pluv' intimas kiel reĝ                         Who intimately lives with rain 
Versaĉojn povas fari mi                          Poems are made by fools like me 
Sed krei arbojn....nur la Di'                    But only God can make a tree 

Vera Payne  
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Grava mesaĝo de le 
franca Esperanto-kastelo 
Greziljono  Mi deziras uzi tiujn 
ĉi bondezirojn de la franca 
Kulturdomo Greziljono,  
por memorigi al vi pri la nunaj 
konstrulaboroj por instali 
ĉambron "PMR" alirebla per 
rulseĝo. 
Mi petas vian financan 
helpon, aŭ per donaco, aŭ 
akiro de societaj partoj. 
Bonvolu legi la plenan alvokon 
en tiu ĉi paĝo: 
gresillon.org/donaco 
 

NIAJ  VENONTAJ  EVENTOJ EN 2020 

• 2020-mar-14/20:  Granda printempa purigado 
2020-apr-10/14:  Kongreso de SAT-Amikaro 

• 2020-apr-17/25:  PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Przemek Wierzbowski, Szilva Szabolcs, 
Christophe Chazarein, Marion Quenut 

• 2020-apr-24/25:  PRINTEMPaS, internaciaj KER-ekzamenoj  

• 2020-apr-30/maj-04:  Ĥora (korusa) renkonto de Interkant kun Zdravka Bojĉeva 
• 2020-apr-30/maj-04:  LandArt, Arto kaj Naturo en Greziljono kun Nathalie Dubrulle 
• 2020-apr-30/maj-04:  Migrada semajno (en Esperanto) kun Olivier Buisson  

• 2020-jun-06/14:  BEMI-Semajno de esperantlingvaj biciklistoj 

• 2020-jul-06/16:  Maratona Esperanto-kurso dum 10 tagoj kun Ilona Koutny, Jean-Luc Kristos  
• 2020-jul-06/16:  Interŝanĝoj de scioj kaj faroj (franclingve) 
• 2020-jul-13/17:  Internacia E-Konferenco post OSIEK « Naturo, Medio, Klimato, Scienco, 

Arto »  
• 2020-jul-17/20:  Festivalo NATURIST’ (kun Esperanto-kurso) organizata de FFN 
• 2020-jul-20/24:  Verda Naturisma Semajno organizata de Greziljono (kun E-kurso) 

• 2020-aŭg-02/09: La Verdaj Skoltoj tendumas, skoltumas, lignokonstruas  
• 2020-aŭg-10/17: FESTOrevenas, mojosa junulara renkontiĝo kun elstara E-muzik-programo, 

kunorganizita de Verdaj Skoltoj, Vinilkosmo 
• 2020-aŭg-17/27:  Festa Semajno por infanoj kaj familioj kun Nicky, Jean-Luc, Larisa...   

BONVENON EN GREZILJONO 
        Nathalie KESLER, prezidanto         kastelo@gresillon.org.  

http://gresillon.org/donaco
http://gresillon.org/spip.php?article34
http://gresillon.org/spip.php?article34
http://sat-amikaro.org/spip.php?rubrique304
http://gresillon.org/spip.php?article211
http://gresillon.org/spip.php?article211
http://gresillon.org/spip.php?article216
http://gresillon.org/spip.php?article216#A2
http://gresillon.org/spip.php?article216
https://bemi.tejo.org/semajno
http://gresillon.org/spip.php?article223
http://gresillon.org/spip.php?article19
http://gresillon.org/spip.php?article223
http://ffn-naturisme.com/
http://gresillon.org/spip.php?article225
http://verdajskoltoj.net/
http://verdajskoltoj.net/festorevenas
http://verdajskoltoj.net/
https://www.vinilkosmo-mp3.com/eo
http://gresillon.org/spip.php?article222
mailto:kastelo@gresillon.org
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El Wuhan 
La epidemio de Wuhan en Ĉinio ankoraŭ estas en grava stato:pli kaj pli da 

malsanuloj aperas (nur en Wuhan pli ol 4000,el ili pli ol 200 mortis...) 
La tutlando batalas kontraŭ la viruso. Miloj da kuracistoj,medicinistoj kaj 

helpantoj ,inkluzive de el la armeo venis/as en Wuhan kaj la regiono. 
Oni en semajno elkonstruis la novan hospitalon kun 1600 litoj ĉe suda bordo de 

Jangzio,kaj la alia kun 1000 litoj ĉe la norda venos en uzo post morgaŭ... 
 

Mi mem kaj miaj familianoj, E-amikoj restas senprobleme .Do,per Ĉina Radio 
Internacia mi raportas al s-anoj: 
 
 http://esperanto.cri.cn/2521/2020/02/03/162s209176.htm?from=groupmessage&isappi
nstalled=0 
 
Alkroĉita estas la foto de la hospitalo. 
Dankon pro via atento! 
Via Trigo/Lili 

  

Esperantisto Trigo de Wuhan en la Epidemio  
 

Ĉi tiu katastrofo (la plago..pneǔmonio kaŭzita de la nova koronaria viruso) venis  
tro  subite, surprizis la popolon en Wuhan de Hubei provinco  kaj la tutan Ĉinion.  

 Wuhan  estas granda urbo ĉe Janzi..Rivero, kun 11 milionoj da loĝantaro kaj  
ĉirkaǔ 5 milionoj  da moviĝantaj. 

http://esperanto.cri.cn/2521/2020/02/03/162s209176.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0
http://esperanto.cri.cn/2521/2020/02/03/162s209176.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0
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Mi estas Peng Zhengming (Esperanta nomo.Trigo), prezidanto de Hubei   
Esperanto.Asocio kies oficejo troviĝas en Wuhan kaj mi mem loĝas en Wuhan. 

Mi estas en epidemia regiono . 
Mi  rakontas iom el esperanta vidangulo. 

Antaŭ la eksplodo (aŭ oficiale anoncita) de la evento niaj  E.amikoj ,sub la kadro de 
Esperanta  Asocio, organizis kaj partoprenis diversajn agadojn rilate al Esperanto.  
Ni havas Esperanto.instruan klason ĉiun mardon en Universitato Wuhan por   
maljunuloj kaj ĉiumonatan kunvenon  la duan sabaton de ĉiu monato.  
En la tago de la regula kunveno de la 11a de ĉi tiu monato, tiam la mondo estis paca,  
kaj ne okazis "eksplodo". Mi  venus iri al la antaŭurbo tagmeze por partopreni en la  
geedza ceremonio de iu amiko.  . Sed mi plifrue alvenis ankaŭ al la regula kunvenejo  
de la asocio (hotelo Hankou Changhang). 
 La samideanoj preparis la scenon de la printempa kunsido de la asocio, kaj ni babilis 
kune esperante dum iom da  tempo antaŭ ol mi foriris. 
 Mi sekvis per WeChat la kunvenon kaj mi aŭdis, ke ĉiuj havas varman atendon kaj  
perspektivon pri la laboro de Esperanto en la nova jaro, kaj grupa ĥoro de Esperanto  
"Bonan Novjaron" tre kortuŝas ~~ Esperanto.amikoj ĉiam  estas pli sinceraj kaj viglaj  
ol aliaj partioj. 
En la vendredo post tiu tago, ĉar la Esperanto.Asocio planis partopreni en helpo al  

malriĉuloj (postulite de la kompetenta aŭtoritato tiurilate), ĝenerala sekretariino Aroma.
Wang Guiying  kaj mi ankaŭ vizitis relative pli malfacilan vilaĝon en iu antaŭurbo por  
helpi lokajn kamparanojn. 
 Oni traktis iujn fruktojn kaj legomojn sur la kampo. Tiutempe ni konsentis varbi  
membrojn por plue partopreni en ĉi tiu specifa agado tuj post tiam la epidemio estis  
publikigita. 
Ĉar Hubei Esperanto-Asocio baldaǔ okazigos sesio-ŝanĝon reelekton 
ĉijare, Aroma kaj mi ankaŭ vizitis iujn membrojn por aŭdi iliajn opiniojn pri la estonta  
laboro. 
La tri lokaj Esperanto.asocioj (Asocioj de urboj Huangshi, Wuhan kaj la Provinca) kun 
laboras pli en Esperanto.agadoj en la lastaj jaroj. Ni kunigis Esperantistojn por: ne        
forgesi siajn originajn celojn, teni nian mision kaj centriĝas ĉirkaŭ laborplano de la  
lando. 
 La laboro komenciĝis kun bonaj rezultoj. La Provinca Asocio en la Tutlanda Esperanto
Kongreso okazinta lastatempe estis rekomendita kiel la Avangarda, kaj la provinca  
administra organo ankaŭ aprobis nian laboron per financado.  
La tri asocioj kun granda decidemo kaj memfido, kaj bona divido de laboro kaj 
 kunlaboro, sin preparis por la Jaro de la Rato 
(de la ĉina lunjaro)  Nun, batalo kontraǔ la epidemio estas ĉio!   
Ekde la elirlimigado de la urbo Wuhan la 23.an de ĉi tiu monato, la hezitado en la  
antaŭa semajno kaj pli streĉiĝo kaj intensiĝo en la sekva semajno, en la lando ĉiuj  
subtenis la loĝantojn en Wuhan, Hubei..provinco. Ankaŭ la Esperanto.komunumo  

okupiĝas pri ĉi tiu batalo: resti hejme por ne infektigi al aliaj.ankaŭ tiel kontribuas, kaj  

kontakti E.istojn per la interreto ankaŭ subtenas unu la alian. Ni ankaŭ uzas la  
specialan funkcion de Esperanto por rakonti al la mondo la veron de la batalo de nia  
nacio kontraŭ la epidemio.  
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Ĉar mi ofte vojaĝas en la Esperanto..rondo enlande kaj eksterlande, mi ricevis multajn 
salutojn de amikoj, mi respondis al ili unu post la alia, por ke miaj amikoj povu  
trankviliĝi kaj kredi, ke per diligenta laboro, scienca aranĝo kaj efikaj rimedoj por Batali 
la epidemion, kiel ni faris iam dum la SARS..epidemio, inundoj, tertremoj kaj aliaj  
katastrofoj venkitaj en la pasinteco, ĉifoje  la ĉina popolo, inkluzive de Wuhan.homoj  
certe venkos la batalon. 
Post la ŝtormo, ĉielarko aperos, kaj post vintro estos printempo! La homoj de Wuhan  
ne estas tre malproksimaj de la venkotago de epidemiaj krizoj, 
 kaj baldaŭ venos la tago, kiam nia Esperantujo reunuiĝos kaj aktiviĝos! 

碰碰 2020/2/2 1:17:02      

Koran Dankon! Peng Zhengming  
 
 

 
 

  

El Brizbano    
En januaro BES membroj faris la lastan honoron al Ness Claus kiu transiris al la čielo regno.
  Ni čiuj sentas šin sendube.    Peter Danzer 


