
La 22an de marto 2015 
 

Mia vojaĝo al Nepalo 

 
   Kvar jaroj pasis post la katastrofo de 2011. Dum la pasintaj kvar jaroj 
mi verkis nur pri la katastrofo, sed en tiu ĉi jaro mi ekverkos iom post iom 
pri aliaj temoj. Hodiaŭ mi verkos pri mia vojaĝo en Nepalo. 
 

 
    

Ekde la 26a de februaro ĝis la 9a de marto okazis la 11a Internacia 
Himalaja Renkontiĝo en Nepalo. La unua renkontiĝo okazis en 1995, kaj 
poste, preskaŭ regule, ĉiun duan jaron okazis la Renkontiĝoj. Mi unuan 
fojon partoprenis en ĝi en 1998, nome en la dua Renkontiĝo, kaj poste, 
escepte de la 9a, mi sinsekve partoprenis. Krome mi partoprenis en la 4a 
Azia Kongreso kaj la 1a Sud-Azia Seminario okazintaj en Nepalo, do mi 
vizitis Nepalon entute 11 fojojn. Certe mi estas la plej ofta partoprenanto.  



   La renkontiĝo konsistas el du partoj: aranĝoj okazantaj en Katmanduo 
kaj piedvagado en montaro. Certe mia laŭitinera eseo pri tiuj du interesus 
vin, sed mi volas verki laŭ mia intereso dum la vojaĝo. Por scii, kia estis la 
renkontiĝo, vi legu la oficialan raporton de Nepala Esperanto-Asocio. 
 
Nepalo fariĝis bela 

 

Mirinde nenie estas rubaĵoj (Patano). 
Ĝis mi vizitis Nepalon ĉi-foje, mi pli kaj pli malŝatis Nepalon, ĉar ĝi pli 

kaj pli malpuriĝis. Ne nur en la urboj, sed ankaŭ en montaroj oni senhezite 
forĵetas rubaĵojn kaj malpurigis la belan landon. Tamen mi rimarkis ĉi-foje, 
ke Nepalo beliĝis, kvankam la aero en la urbo Katmanduo estas ankoraŭ 
netolereble malpura pro multege da motorcikloj. En la turismaj urboj 
Patano kaj Bhaktapuro ne torviĝis rubaĵoj, kaj maljunulo, eble dungita por 
tiu celo, eĉ prenis malmultajn rubaĵojn per balailo.  

Mia japana amikino, kiu vizitis la hinduisman sanktejon Pashupatinath 
situantan laŭ la rivero Bagmati, raportis al mi, ke knaboj purigis la riveron 
kaj pura akvo fluis en la rivero, kvankam estas la seka sezono. Mi ne kredis 



tion, kaj diris, ke ili serĉas oron el cindro de kremaciitaj mortintoj, sed ŝi 
plu diris, ke knaboj purigis la riveron pli supre ol la kremaciejoj. 

Kiam mi venis al tiu sanktejo en 1998, mi estis konsternita pro tio, ke 
knabinoj lavis siajn harojn en la malpura flako en la rivero. Tiu rivero estas 
sankta rivero, kiu enfluas en Baraton kiel la fama rivero Gango, tial oni ne 
hezitas uzi tiun, eĉ malpuran, akvon, kredante, ke la rivero estas pura. Mi 
parolis pri la rakonto de mia amikino al nepala esperantisto, kaj li respondis, 
ke la registaro nun klopodas purigi la landon kaj ke ankaŭ li partoprenis en 
puriga agado jam 3 fojojn. 

Ni restis en Katmanduo du tagojn, kaj poste ni iris en la montaron 
Annapurna. Tie mi miris, ke foje mi trovis pendantajn sakojn por rubaĵoj. 
La vojoj kaj ĉirkaŭaĵoj estis sufiĉe puraj, kvankam lokaj homoj ankoraŭ 
forĵetas paperaĵojn kaj botelojn. Kiam mi havis okazojn alparoli al ili, mi 
provis konvinki ilin, ke ili agadu por plibeligi la naturon, ĉar la bela naturo 
estas trezoro de Nepalo kaj malpurigi la montaron estas malfaciligi ilian 
vivon, ĉar turistoj ne venos por vidi malpuraĵojn. 

 
Por plibeligi la montaron, mi mem 

agadis, prenante rubaĵojn dum 3 tagoj, kiam 
mi malsupren paŝis. Kelkaj esperantistoj 
laŭdis min per vortoj “Bona ideo”, sed ili ne 
partoprenis en tiu “bonidea agado”. En la 
montaro mi apartenis al la kategorio de “pli 
bona homo”, ĉar en Japanio mi taksas 
homojn laŭ la subaj kriterioj: 

1. Ordinala homo ne forĵetas rubaĵojn. 
2. Bona homo kunportas siajn rubaĵojn hejmen. 
3. Pli bona homo prenas forĵetitajn rubaĵojn kaj metas ilin en rubujon, 
4. La plej bona homo prenas forĵetitajn rubaĵojn kaj kunportas ilin 

hejmen. 
 
Nur ĉinaj turistoj, ne japanoj 
   La plej multaj turistoj en Nepalo estis ĉinoj. En la montaro loka viro 
diris al mi, “Ĝis antaŭ 5 jaroj venis multaj japanoj, sed nun ne. Vi estas la 
unua japano, kiun mi renkontis hodiaŭ”. Vere troviĝis tre malmultaj 
japanoj, do en vendejoj kaj laŭ stratoj troviĝas nur reklamoj skribitaj en la 



ĉina lingvo. Kial japanoj ĉesis veni al Nepalo? 
   Kiam finiĝis la dua mondmilito, multaj soldatoj revenis hejmen el la 
azia kontinento kaj el la sudaj insuloj, kaj sekve naskiĝis multaj beboj. Tiuj 
eksaj beboj ekemeritiĝis ĉirkaŭ la jaro 2006. Kiam ili estis junaj, 
montgrimpado estis furora. Emeritiĝinte, ili revenis al tiu antaŭa ŝatokupo 
kaj multaj grimpis ankaŭ sur la montojn en Nepalo, sed jam ili tro 
maljuniĝis kaj ne havas energion veni al Nepalo. Nun ili turismas en 
Japanio, do en ĉiuj turismaj lokoj vidiĝas nur maljunuloj. Kaj baldaŭ 
malaperos tiuj maljunulaj ondoj. Jam la japana ekonomio multe dependas 
de riĉaj ĉinaj turistoj. 
   Mi demandis lokajn homojn pri famo de ĉinaj turistoj. Jen estas iliaj 
respondoj: 
1. Urbano en la urbo Patano: japanoj havas koron, sed ĉinoj ne. 
2. Loka viro en la montaro: ĉinaj produktaĵoj estas ŝajne bonaj, sed tuj 

difektiĝas. Japanaj produktaĵoj estas zorge faritaj, do longe daŭras. 
3. Vendistino en la urbo Pokhara: ĉinaj turistoj babilaĉas kaj babilaĉas kaj 

malrapide aĉetas. Japanoj silente kaj tuj aĉetas. 
4. Juvelisto en Pokhara: japanoj estas miaj amikoj, do mi rabatas je 30% al 

ili, sed mi rabatas nur je 10% al ĉinoj. 
5. Malajzia ĉindevena viro en la flughaveno de Katmanduo: en Ĉinio oni 
ĉiam provas trompi kaj trompi. Japanoj neniam trompas. Krome japanaj 
manĝaĵoj estas bongustegaj! 

   Certe la ĉi-supraj homoj favoras japanojn, ĉar mi, demandanto, estas 
japano, tamen estas vero, ke ĉinoj mem ne kredas kvaliton de ĉinaj 
produktaĵoj, pro kio riĉaj ĉinaj turistoj venas al Japanio por “eksplode” 
aĉeti nekredeble grandan kvanton da japanaĵoj. Lastatempe mi legis en 
ĵurnalo, ke ĉinaj entreprenistoj hontas pro tio, ke ĉinaj produktaĵoj ne tiel 
altkvalitaj kaj allogaj kiel japanaj. 
   Dum la Renkontiĝo la prizorgantoj estis ĝenataj de iuj ne-esperantistaj 
brazilaj partoprenantoj, kiuj plendis kaj plendis, sed al ili japanoj estas tute 
senproblemaj, ĉar japanoj malofte plendas, dece agadas, ĉiam estas akurataj 
kaj silente sekvas la instrukciojn de la prizorgantoj. 
 
Malnovaj vestaĵoj vivu en Nepalo 
   Lastan jaron mia riĉa amiko mortis. Li havis multajn bonkvalitajn 
vestaĵojn, sed iliaj filoj ne volis ricevi tiujn malnovaĵojn. Do, mi ricevis 



tiujn, ĉar se mi ne ricevus, ili forĵetus tiujn kiel rubaĵojn. Ankaŭ mi havis 
novajn kaj malnovajn vestaĵojn, kiujn mi ne volas surporti. Mi vojaĝis al 
Nepalo kun valizo plenplena de tiuj vestaĵoj. 
   La plej bonajn mi donacis al nepalaj esperantistoj. Divenu, kion mi faris 
pri la aliaj vestaĵoj. En Napalo surstrataj vendistoj persiste sekvas turistojn 
por vendi muzikilojn, ludilojn, juvelojn kaj saketojn. Negoci kun ili estas 
amuze, sed mem fariĝi vendisto estas pli amuze. Tiujn vestaĵojn mi vendis 
en diversaj lokoj. 
    En la urbo Patano, dum ni atendis apud la templo pro pluvado, mi 
elprenis tiujn vestaĵojn kaj montris tiujn al same atendantaj nepalanoj. Mi 
vendis novajn tualettukojn po unu kontraŭ 0,05 eŭroj kaj novan ĵerzon 
kontraŭ 2 eŭroj. Ili estas feliĉaj kaj mi estis feliĉaj, babilante kun ili.  
 

Kiam mi piede vojaĝis en la 
montaro, mi trovis surstratan 
vendejon en iu vilaĝo. Surprize la 
maljuna vendisto japanlingve 
proponis “interŝanĝon”. Li volis 
ricevi mian ventumilon, tamen mi 
rifuzis tion, ĉar sur ĝi 
partoprenantoj de la Renkontiĝo 
skribis “Ni parolas Esperanton” en 
sia lingvo. Anstataŭe mi 
interŝanĝis pantalonon, ĉemizon 
kaj aliajn malgrandajn aĵojn kun 

braceletoj. 
En la lasta tago en Katmanduo mi unue vizitis vendejon, kunportante 

vestaĵojn kaj proponis “interŝanĝon”, kaj sukcese ricevis malgrandajn 
donacojn. Poste mi serĉis senhoman lokon por malfermi “vendejon”, ĉar en 
Katmanduo tuj amasiĝas multege da homoj eĉ en tia loko. Iom post iom 
virinoj kolektiĝis kaj palpe taksis la kvaliton de ĉemizoj de mia amiko, kaj 
fine ili konkure aĉetis ĉiujn tre malmultekoste.  

En Pokhara mi eĉ sukcesis trovi homon, kiu volas ricevi mian 
kaŭĉukajn botojn, kiujn mi uzis dum la montgrimpado. Mi uzis tiujn ankaŭ 
en la lasta Renkontiĝo kaj ne plu bezonis. Ili estis ankoraŭ uzeblaj, do mi 
ne volis simple forĵeti. Mi estas tre ĝoja, ke miaj botoj havos duan vivon en 



Nepalo. 
Ne nur vestaĵojn, sed ankaŭ tenispilkojn mi kunportis al Nepalo. En 

montaroj troviĝas lernejoj. Mi foje vizitis ilin kaj trovis, ke mankas al ili 
kretoj kaj ludiloj. Kiam mi estis instruisto, mi kolektis mallongajn kretojn 
en mia lernejo, kunportis kaj disdonis al vilaĝaj lernejoj. Nun mi kutimas 
kunporti tenispilkojn kaj dum mia vojaĝo en montaro mi disdonas tiujn al 
infanoj. 
  

Mia valizo fariĝis malplena. Kion mi faris 
pri ĝi? Mi aĉetis 10 grandajn ŝalojn el 
poefago-lano kaj saketojn de kareo. Tiujn mi 
vendos en Japanio por kolekti monon por nia 
paca movado. 
 
 
Vizitoj al kolegio kaj lernejo 

    
Shany, pakistana rifuĝinto en Nepalo, estas mia longa amiko. Antaŭ 20 

jaroj li laboris en Japanio kaj apartenis al mia klubo. Nun li instruas 



Esperanton en la kolegio “South Western State College” en la centra parto 
de Katmanduo. 

La 8an mi vizitis tiun kolegion. Ĝi estas malgranda, sed surprize 2800 
studentoj studas tie en du grupoj, nome matena kaj vespera grupoj. Ni 
renkontis la vic-direktoron. Mi proponis al li, ke mi instruu kulturon de 
Japanio al gestudentoj, kaj li volonte akceptis mian proponon. 
   En malgranda ĉambro atendis min 40 gestudentoj, eble 18-19 jaraj. 
Komence mi koncertis per diversaj malgrandaj muzikiloj el la mondo. Tiuj 
nekutimaj muzikiloj momente interesis ilin. Kiam studentino malbone ludis 
buŝharpon, la ĉambro estis plena de ridegoj. Poste mi montris, kiamaniere 
japanoj uzas manĝobastoneton, kaj fine mi skribis nomojn de gestudentojn 
en la japana lingvo. Ĉiuj ekscitiĝis. Mi estas certa, ke ili havas intereson pri 
japana kulturo kaj ankaŭ pri Esperanto. 

    
Poste ni manĝis tagmanĝon en la studenta manĝejo, kaj pli poste mi 

vizitis la bibliotekon. Mi sentis kompaton al la gestudentoj, ĉar ĝi estas 
treege mizera kun tre malmulte da libroj. Troviĝis multaj samaj libroj, eble 
lernolibroj uzitaj de la kursfinintoj. Ŝajnis al mi, ke ĝi estas ne biblioteko, 



sed simpla librostokejo. Kaj preskaŭ ĉiuj libroj estas skribitaj en la angla, 
do por havi novan scion, ili devas unue lerni la anglan. Certe tio donas 
multajn malfacilojn al ili. 

En la vilaĝo Ulleri en la montaro Annapourna mi vizitis elementan 
lernejon. Tiun tagon estis ferio, sed hazarde estis bibliotekistino kaj ŝi 
malfermis la bibliotekon. Ĝi ja ne estas tiel luksa kiel tiuj en la japanaj 
elementaj lernejoj, sed estis varma etoso kiel biblioteko por infanoj. La 
duono de la libroj estis skribita en la nepala kaj la alia duono, en la angla. 
La bibliotekistino diris, ke jam en la infanĝardeno infanoj komencas lerni 
la anglan kaj en la elementa lernejo ili lernas ĝin 5 horojn semajne. Ŝajnas 
al mi, ke tiu ĉi biblioteko estas pli bona ol tiu de tiu kolegio. Eĉ troviĝis 
komputilo kaj japana presilo, kaj apude oni konstruis komputilan ĉambron 
subvenciitan de iu nederlanda asocio. 
 

  
   Al la lernejo mi donacis paperajn bumerangojn el Asocio de 
Bumerango en mia urbo kaj paĝosignojn de kimono-knabino. 
 
 



Sukcesa estis la Renkontiĝo 
   En tiu ĉi Renkontiĝo partoprenis 27 eksterlandanoj el 11 landoj. Eble 
tiu nombro estis la plej granda en la historio de la Renkontiĝo kaj ĝi estis 
grava elemento de sukceso. 
  

 
   Alia grava elemento de sukceso estis favora vetero. Kiam ni eniris en la 
montaron, la komencajn du tagojn estis pluve kaj en altaj lokoj estis neĝe. 
Unuan fojon mi spertis tiom da pluvo dum miaj 11-fojaj vizitoj al Nepalo, 
do mi timis, ke mi ne povos vidi la belajn montojn, sed feliĉe, kiam ni 
proksimiĝis al la vilaĝo Ghorepani, la vetero pliboniĝis. Arbaroj estis 
plenaj de ruĝaj floroj de rododendroj freŝaj pro la pluvo. Ĉe la pinto de 
Poon Hill ni povis belege kaj panorame vidi la neĝajn montojn Annapurna, 
Machhapuchhre, Nilgiri, Dhauragiri kaj aliaj 6000~8000 metrojn altajn. 
Pro la belega pejzaĝo ni ĉiuj partoprenantoj estas feliĉegaj kaj kontentaj, 
kaj des pli feliĉaj estis la nepalaj prizorgantoj, ĉar sen tiu bela pejzaĝo, la 
Renkontiĝo mem estintus malsukcesa. 
 

Mi nun estas 73-jara. Jam multaj japanoj samjaraj ĉesis veni al Nepalo. 
Ĉu mi plu veni al Nepalo? Certe jes, ĉar Nepalo estas tre interesa kaj mi 
havas multajn amikojn tie. Mi volas, ke la 15a Renkontiĝo en 2023, kiam 
mi estos 81-jara, estu mia lasta renkontiĝo. Ĉu tio estas efektigebla? Mi 
strebos. 
 
HORI JASUO 



 
 


