
 

  EKO 2018-09 sendita el Marakeŝo la 2an de aprilo 

La tri tagoj de AMO 45 
Ekologia vilao liveris naturan ĉirkaŭaĵon por la 11a Mezorienta Kunveno, kiu ekis en la lasta tago de marto 

rande de la maroka urbo Marakeŝo, kaj kadre de ĝi la 45a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO). Komence, 

la dojeno de la Mezorientaj Kunvenoj, s-ro Renato Corsetti, resumis la progreson aŭ ĝian mankon en deko da 

landoj tra la regiono de MONA – la Meza Oriento kaj Norda Afriko. 

Pri la kvarjara historio de AMO-seminarioj rakontis Stefan MacGill; spite mirigan tutmondiĝon, 25 el la 45 

seminarioj tamen okazis en Eŭropo. Rimarkinde, ene de la komencaj naŭ monatoj de la vivo de AMO, la 

programo jam atingis 4 el la 5 kontinentoj. Alvenis en tiu momento tri marokaj esperantistoj, do la 

kunvenintoj aŭdis raporton de Mohammed Hakki pri la nuna agado, kaj pluiris al manieroj kuraĝigi la agadon. 

Konkludoj: ege helpos la fondo de du/tri urbaj kluboj, kiuj permesus kontaktadon enlande kaj ankaŭ 

translime; partoprenintoj el Hispanio kaj Francio indikis entuziasmon partopreni en tio.  

Post paŭzo, aperis la sola partoprenanto el subsahara Afriko, s-ro Assanye Faye, la prezidanto de la landa 

asocio en Senegalo, kiu atingis la kunvenon per obstakloza 4-taga busvojaĝo. Vojaĝo pli longa sed iom malpli 

defia estis tiu de 39 bravaj esperantistoj kiuj karavane odiseis trajne dum 12 tagoj de Sankta Peterburgo tra 

Moskvo, Irkutsk kaj Vladivostoko por partopreni la 102an UK en Seulo. Rakontis pri tio per bildoj Tatjana 

Loskutova, multvojaĝanta instruistino.  

La posttagmeza program riĉis je kulturo kaj historio. Mirejo Grosjean prezentis ilustritan promenon tra la 
labirintoj de limoj plej diversspecaj. Komence temis pri landlimoj, poste pri metaforaj kaj psikaj limoj, kiuj 
ofte dependas de kulturaj prijuĝoj aŭ antaŭjuĝoj. La posta prelego de José Salguero revenigis nin al la 
okcidenta magrebo, kun skizo de ĝia komplika historio tra dudeko da jarcentoj. Fermis la sesion Annie 
Grente per paroliga ekzerco sekvata de defia tasko pri komprenado de filmo pri Leo Africanus, kun dek 
demandoj respondendaj ene de tri grupoj. La unuan tagon kronis teatra spektaklo La kredito  interpretita de 
Sasha Pilipovic kaj Georgo Handzlik. 

Pretigita kaj sendita en la 31a de marto 2018. Vortoj : 340 

 

PARDONPETO 

Ĝojigas nin ekscii, ke niaj komunikoj estas legataj. Tion pruvas la svarmeto de atentigoj pri hontiga kaj 

baza eraro en la titolo de EKO 8.  Klarigo (ne senkulpigo): la sentitola teksto estis kontrollegita dufoje kaj 

duope, eĉ per laŭtlegado. La titolon ni aldonis rapide en la lasta momento iom da sekundoj antaŭ 

noktomezo. Krome, ni ellasis unu nomon de preleginto, kromkrome pro la teknikaj obstakloj maleblis 

dissendi la komunikon al la ĉiuj el la kutimaj ricevantoj - anstataŭe, ĝi disiris al aliaj grupoj (landa agado, 

MONA). Por ke la raporto estu kompleta, ni ripetas la tekston pri la unua tago – regas plena malcerteco 

ĉu kaj al kiuj ni sukcesos dissendi ĝin. 



La dua tago 

La matena programo estis dulingva, per du intervenoj. Tradukis el la franca la unuan Mirejo Grosjean kaj la 

duan Maria Butan. La unua estis prezentita de fakulo Hassan Aslafi (sur la foto) kaj temis pri la regiono Al-

Andalus kaj substrekis la multegajn komercajn kaj kulturajn ligiĝojn inter la sudokcidenta parto de Eŭropo kaj 

la nordokcidenta parto de Afriko tra la jarcentoj. Tiu prezentaĵo venis al fino per pledo por finrealigo de nova 

projekto iel rekrei tiun siatempan ligadon pere de starigo de metafora kultura karavano, kiu konsistos el 

serio de eventoj de la franca Toulouse, tra la hispana Toledo, suden tra Maroko, Maŭritanio, Senegalo kaj 

fine Malio. Subtene al tio estu regiona Akademio. La preleginto varme invitis al esperantistoj partopreni en 

tiu ambicia projekto kaj aktive kontribui al ĝi.  

   

La dua preleganto estis fakulo el marakeŝa universitato, d-ro Aberrazzak Benchaabane. Ĝi estis ilustrita kaj 

temis pri la fondo de Marakeŝo, en kiu la haveblo de adekvata akvoprovizo ludis gravegan rolon el kio ni 

venis al oazoj kaj poste al la ĉefa temo, la 

ĝardenoj de la urbo. Male al Eŭropaj 

kutimoj laŭ kiuj ĝardenoj ĉirkaŭas 

domojn, en Maroko kaj similaj landoj, pro 

klimataj konsideroj, la ĝardenoj troviĝas 

ene de la domoj, en belaj kortoj – kio 

konstateblas mem en la konstruaĵoj de la 

kunvenejo Villa Janna (vidu la foton).  

 

Post teorio, posttagmeze, sekvis praktiko 

– vizito al la urbo kaj ĝia granda placo kaj 

la apuda kovrita kaj labirinta bazaro.  

Fotoj:SMG 



La tria tago 

Pli precize temis pri duona tago, kiu havis temon pri medicino kaj bonfarto. Komence prelegis Eduard Kusters 
pri la temo: kiujn medicinistojn ni bezonas en la nuna jarcento? Li montris, kiel la fako kontinue evoluas, sed 
de tempo al tempo trairas revolucion, ekzemple rilate al kompreno de la baza rolo de ĉeloj. Nunaj revolucioj 
temas pri la alpreno de avangardaj teknologioj ( ekz. mikroĉipoj) kaj individuigita medicino. La hipokrata ĵuro 
delonge influegas la konduton de kuracistoj kaj ni vidis, kiel ĝi evoluis tra la jardekoj kaj jarcentoj. Kiel ni 
raportis en lastatempa komuniko, ĝi ekzistas en Esperanto en la oficiala retejo de la monda kuracista asocio. 
La dua prelego temis multe pli pri filozofio – Maria Butan gvidis nin tra plej variaj konceptoj rilatantaj al la 
diversaj signifoj de la la verbo atendi. Ŝia temo: La atendo, kiel formo de ekzisto. Interalie, temis pri 
medicinaj atendoj. La lasta prezento vere temis pri trejnado plene fizika kaj aktiviga. Frank Lappe gvidis 
praktikan kurson pri unua helpo (sukurado), pri la restartigo de spirado en svenintaj aŭ kolapsintaj personoj. 
Deko da partoprenintoj povis elprovi la teknikojn. Per tiu plenumo de Aktivula Revivigo (ARO?) ni venis al la 
fino de la 11a Mezorienta Kunveno kaj la 45a seminario de AMO. Grava aspekto de la kunveno estis la 
partopreno de marokaj esperantistoj, kiuj povos formi la bazon por estonta evoluo de Esperanto en la 
regiono. 

Vortoj: 920 

En la dimanĉo partoprenis seso da marokanoj, inter ili tiuj lernantaj la lingvon. 

 
 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. 

Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado 

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al 
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SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por 

via ĉeesto en la ekspedolistoj. 
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