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En la mondo Eŭropo kaj Azio 
apartenas al unu kontinento nomata 

EŬRAZIO 



Geografia Eŭropo situas okcidente, kie 
la suno falas en la oceanon Atlantiko



Geografia Azio situas oriente, kie la suno 
leviĝas el la oceano Pacifiko



Inter Eŭropo kaj Azio ne ekzistas natura obstaklo, nur
estas la centrazia stepo vasta kaj nordazia tundro frosta
por longtempa vojaĝo en longa antikveco,ekz La antikva
hungaro, bulgaro kaj turkaro migris de Azio tra la vasta
stepo en Eŭropon, kaj la lapono, finno kaj estono migris
de Nordazio tra la tundro ĝis Eŭropo. Fakte, pli multe da
aziaj triboj migris en Eŭropon, sed ne estis notitaj aŭ
malaperintaj en senskribe historia riverfluado.



Certe en la antikveco krom multaj migrintoj aziaj al Eŭropo,
ankaŭ okazis multaj migrintoj eŭropaj al Azio, sed mankas
skribaj notaĵoj konservite kun raraj arkeologiaĵoj, ekz.
mumioj kaj skeletaĵoj. Alimaniere tio ankaŭ estas simpla
laŭ la sangogrupo; A originis de Eŭropo, B de Orientazio
kaj O de Centrazio; hodiaŭ la ĉinaro havas 28% de sang-
grupo A, kia eŭrope havas grandan procenton. Tio signifas,
kiom da migrintoj miksiĝis en Orientazion dum la historio!



La mumio 3600 jarojn estis trovita 1934-jare en Ĉinio. Sur ŝia
korpo restis fromaĝo plej frua en la mondo. Ŝi apartenas al
praeŭropano. Alie, kutime,la paŝtisto ankaŭ estas komercisto.
Tiuj paŝtistoj vivintaj sur la centrazia stepego nature fariĝis
ĉioperantoj inter la okcidenta Eŭrpo kaj orienta Azio. Ĝuste
ili faris la eŭrazian komercovojo, kiun nun oni nomas la Silka
Vojo komence de la centra Ĉinio ĝis la okcidenta Eŭropo



Por la Silka Vojo Ĉinio situanta plej oriente de la 
eŭrazia kontinento estis tre grava produktanto 
kaj merkato, tamen la organizintoj estis sogdaj 
komercistoj, kiuj loĝis en Samarkando, Uzbekio   



Centro de la Silka Vojo estis Samarkando,de kie la
sogdaj komercistoj disfaris siajn filiojn antaŭ ol mil
jaroj jam per sia piedo ĝis tre fora Novergio de
Eŭropo. Tia reto subtenis ĝian komercon sekura.



Sogdaj komercistoj organizis la Silkan Vojon, kiu
prosperis nature pro ke tiam la homaro vivis en la
varmoklimata periodo, kiam la vasta kontinento estis
verda kun abunda manĝaĵo kaj loĝantaro. Post la
varmoklimata periodo la mondo eniris la malvarman
periodon kaj la Silka Vojo malaperis pro sekeca dezertiĝo



Danke al temperatura altiĝo la eŭrazia 
ĉefkontinento kaj Silka Vojo refoje 

ekprosperas pro sendezertiĝo kaj urbiziĝo 

Ekz. antaŭ mil jaroj nia urbo Siano komenca urbo de la
Silka Vojo havis milionon da loĝantoj, kaj poste ĝis la mal-
varma tempo dum 1636-1900 havis 90 mil loĝintojn.
Fakte, ek de la dudeka jarcento ĝis nun ĝenerale la
temperaturo altiĝas, kvankam intertempe iam falis la
temperaturo. Nun nia urbo havas dek tri milionojn da
loĝantoj kun tri milionoj da aŭtoj. Simile, tiam alia urbo
Urumuĉio havis loĝantojn malpli dudek mil, nun havas pli
ol 4 milionojn… Kompreneble oni povas doni diversajn
klarigojn, sed la varmiĝanta klimato povas doni sufiĉan
manĝaĵon al tiom da homoj, sed ne eblas en malvarmeco.



Urumuĉio ĉefurbo de Sinĝon Vigura aŭtonoma regiono  
plej okcidenta de Ĉinio. De tie nun multaj vartrajnoj laŭ 

la Silkva Vojo veturas de Ĉinio al eŭropaj landoj……



Ĝuste pro la varmiĝo la pacifika humida aero
jam povas atingi malproksiman internon de la
eŭrazia kontinento, kaj la Silka Vojo revivas kaj
prosperas diference ke antikve la kamelo trans-
portis la komercaĵon,kiojn hodiaŭ transportas la
trajno k aviadilo tra la vasta eŭrazia kontinento.



Nun Ĉinie funkcias vartrajno longa por 4000 metroj kun
320 vagonoj por 30000 tunoj da karboj. Tia peztrans-
porteco jam havas konkurencon kun la granda ŝipo.
Alie, por la vaste eŭrazia kontinento la mara transporto
praktike ne povas doni finan servon, se la marŝipo ne
kunlaboras kun la trajno k kamiono al kontinentaj urboj



Kondiĉe de la varmiĝo kun la kontinenta prospero finiĝas
epoko ke la oceana ekonomio regas internacian komercon, la
homaro eniras kunlaboron egalan inter la oceano kaj konti-
nento. Geografie la kontinento havas pli grandan merkaton.
Laŭ-historie se la temperaturo daŭras altiĝi,baldaŭ la monda
tegmento Tibeto ankaŭ fariĝos regiono taŭga por la agrikul-
turo.Tiam historie la homaro refoje iros prosperan periodon
po miljara cirkuleco. Imagu, kia beleco ĝi estos!



Nun ekde Ĉinio la eŭrazia vartrajno jam atingis 24 eŭropajn
landojn kun 196 urboj por 49000 okazoj per 4432000 ktnrj
tra la vasta kontinento Eŭrazio. Tiom da vartrajnoj ne nur
oportunas al eŭropaj popoloj ankaŭ al trapasantaj landoj.
Oni nomas ĝin Nova Silka Vojo sur la relrado diference al
antikva Silka Vojo sur la kamelo. La nova epoko jam alvenas!



Nun per la tekniko la vera obstaklo inter Eŭropo kaj Azio ne ekzistas
je geografia distanco kaj eŭrazia stepego , sed okcidenta kulturo
naskiĝinta en la malvarma periodo, kiu jam ne kongruas kun la
periodo varmiĝanta. Kion fari? Interkomprenigon! Ĉe Eŭropo okazu
refoja konigo al Azio, kaj racie traktu ideon Eŭrazia komunumo. Per
kiu lingvo la eŭropanoj k azianoj interkompreniĝu unu aliajn, ĉu la
angla aŭ ĉina? Certe ili ambaŭ ne taŭgas por la eŭraziaj popoloj,
kiuj ĉiuj havas sian fieran kulturon. Kion fari? Mi proponas la
neŭtralan lingvon Esperanto, kiu havas eŭropan aspekton kaj azian
spiriton. Ĝi estas plej taŭga lingvo por la eŭrazia popolo.



Mi opinias ke la eŭrazia epoko per la 
Silka Vojo sur la relrado jam startas 

hodiaŭ, kaj Eŭrazia Komunumo aperos 
kiel la suno leviĝanta sur la horizon-

talo. Ni esperantistoj laboru per 
Esperanto por la Eŭrazia 

komunumo, kie ni loĝas k vivas!
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