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コロナで新年囲碁大会中止 
Ne okazos la novjara Go-kunsido 

 

 コロナウイルスの蔓延が再びひどくなってきました。東京では 500 人を超

える感染者も出て、病院もひっ迫してきています。 

例年、成人式の日に行われてきた新年囲碁大会も、この状況では無理と判

断して、今年は中止にしました。お会いする機会が、夏の合宿に続いてなく

なってしまい、とても残念ですが、健康一番、ですので、ご了解ください。 

コロナの影響で、外国への郵送も不可能な国があり、郵送で送っている外

国の会員へは、会報が届けられない状態にもなっています。 

 

   Ni decidis, ke la novjara Go-kunsido, okazunta la 11an de januaro, 
ne okazu pro la epidemio de la koronaviruso. Nun en Japanio venis la 
tria ondo de la viruso-disvastiĝo kaj oni timas, ke la hospitaloj ne plu 
povos akceti seriozajn infektitojn. Sano estas la plej grava, do ni decidis 
ne okazigi la kunsidon. 
   Pro la viruso iuj landoj ne akceptas poŝtaĵojn el Japanio. Tial duono 
de niaj eksterlandaj membroj sen interreto ne povas ricevi nian organon. 
Tre bedaŭrindaj aferoj okazadas. Ĉiuj membroj fartu bone. 
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Analizo de Artefarita Intelekto en OGS GO servejo 
Blanko havas metrajton! 

 

 
Bonvolu vidi la supran ludo-registraĵon. Nun Nigro per sia ŝtonmeto 

sur punkton Q6 (n-ro 206) minacas blankan du ŝtonojn sur punktojn Q7 
kaj R7 (n-roj 159 kaj 157). Ĉi tiam Blanko havas grandan ŝancon por 
mortigi nigran ŝtonaron en la Supra-MalDekstra angulo. Ĉu vi trovas la 
fatalan punkton kaj la sekvantan procedon por igi la nigran ŝtonaron 
unu-okula? 
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Tiun ĉi ludo estis ludita inter Morikin (Blanko) kaj Runarberg (Nigro), 
kun 6 anticipe metitaj ŝtonoj, kiel publikata partio sur Esperantejo en 
OGS servejo. Oni povas postludi la partion ĉe jena URL; 
https://online-go.com/game/26510290 

Post la ludo oni povas vidi koncizan analizon de AI kiel jene; 
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AI taksas, ke malgajnema estas Blanka ŝtonometo sur P6 (forkapti la 
nigran ŝtonon sur P7 kaj savi la dekstrajn du blankajn ŝtonojn), je 27 
poentoj. Plibone Blanko devus ŝtonmeti sur A15. 

Por mi interesa estas la grafikaĵo de la taksita poento-diferenco laŭ la 
met-numero. Mi sentis ke Nigro ludadis tre bone kaj Blanko ne povis 
trovi ŝancon por gajni poentojn, eĉ forlasante blankajn difektojn. Tio 
estas montrita kiel kelaj montoj en la grafikaĵo. Post la 150a meto, 
Blanko iom de iom gajnis poentojn kaj malmultigis la diferenco. Kaj ĉe 
la 207a ŝtonmeto Blanko havis plej grandan ŝancon. Post la ŝtonmeto, 
mi rimarkis la perdon, sed ankaŭ Nigro rimarkis sian difekton, 
singardis kaj venkis la ludon. (Fino) 

MORI Hitosi mori_kin@nifty.com 
 

Postskribo; ĉe Esperantejo en OGS nun okazas Ludu Goon IIV turniro 
kun 14 partoprenantoj kiel jene, bonvole vidu kaj partoprenu la 
senvantan.  

https://online-go.com/group/137 
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La 1-a Internacia FinuPolionNun Go-Turniro 
 

La 1-a Internacia FinuPolionNun Go-Turniro estos organizita per 
internacia kunlaboro de la Rotaria Klubo Schweich Roemische 
Weinstrasse (eo Ŝvaĵ Romia Vinstrato), Germanio, la Konfuceo-Instituto 
de la Universitato Trier (eo Treviro), la Germana Go-Asocio, la 
go-lernejo Polgote, Pollando, kaj la Rotaria Amikaro de Esperantistoj. 
Unu el la oficialaj turnirlingvoj estas Esperanto. La kompleta sumo de la 
turnirkotizoj estos donacita al FinuPolionNun, kiu sukcesis elradikigi la 
ofte detruigan kaj mortigan malsanon poliomjelito ĉie escepte de 
Afganio kaj Pakistano. Por venki polion definitive, lastaj klopodoj 
necesas. Por pliaj informoj bv. viziti https://www.endpolio.org. 

 
Aliĝo eblos ĝis la 15-a de 

Januaro 2021, la turniro 
komencos la 16-an Januaro 
2021. La tago kaj dato de la 
partioj estu kunordigotaj inter 
la kontraŭuloj. La partioj de 
ĉiu raŭndo devos esti luditaj 
ene de 10 tagoj. Turnirrezultoj 
estos publikigitaj (eventuale 
en la Eŭropa Go-Datumbazo 
EGD). Estos interesaj premioj 
ne nur por la kvar plej 

sukcesaj ludantoj, sed ankaŭ por la plej sukcesa urba skipo. La plej bona 
urba skipo estos determinita per la tuta nombro de venkoj de la 5 plej 
sukcesaj ludantoj de unu urbo. Sed ankaŭ hazarde elektitaj ludantoj 
povos gajni ion. Por aliĝi kaj ekscii detalojn pri la turnirkotizoj kaj 
premioj bv. viziti la retejon 
https://www.dgob.de/wettbewerbe/end-polio-now. 

Klawe, Christoph 
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人は様々なゲームで楽しむ１１ 

Homoj ĝuas diversajn ludojn 11 

禽将棋（Birda ŝako） 

私は日本野鳥の会の会員である。毎月「野鳥」という機関誌が来る。ページをめくっ

ていたら、添付のような宣伝に気が付いた。駒には、鳥の名前が彫ってある。 

 

インターネットで調べてみると、次のように書いてあった。 

 

禽将棋（とりしょうぎ）は、将棋の一種であり、二人で行うボードゲーム（盤上遊戯）

の一種である。江戸時代に将棋九世名人の大橋宗英によって考案されたと言われている。

しかし、禽将棋が初めて紹介された史料である『禽象戯図解』の筆者は豊田四郎兵衛で

あり、明確に大橋宗英が考案したとする史料は発見されていない。 

禽将棋の原型は現在、和将棋であると言われているが、元々は小将棋の変形であると

思われていた。1920年頃より突如として禽将棋は和将棋から生まれたという風に語られ

るようになる。『禽象戯図解』では、明確に何を参照したと書かれていないが、小将棋

の動かし方を元に禽将棋を紹介しているところから小将棋を元にしていると思われる。 

その名の通り全ての駒が鳥の名前 1字で、また本将棋と同様に取った駒を再利用できる

点が特徴である。 
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駒の種類は 6種類で、鵬（おおとり、将棋の王にあたる）、鶴、鷹、雉（キジ）、鶉（ウ

ズラ）、燕である。動きは、鵬が王と、燕が歩と同じだが、ほかは、将棋のどの動きと

も異なる。例えば、鶴は、横以外の一マスずつ進める、など。なぜ、これらの鳥が選ば

れたかの説明はない。 

ほかにどんな将棋があるのかという解説もあり、分野が、「古将棋」「現代将棋」「そ

の他の将棋」と別れていて、禽将棋が属する「古将棋」には次のような将棋がある。 

原将棋 - 平安将棋 - 平安大将棋 - 小将棋 - 中将棋 - 大将棋 - 天竺大将棋 - 大大将

棋 - 摩訶大大将棋 - 泰将棋 - 大局将棋 - 和将棋 - 禽将棋 - 広将棋 

前に紹介した「軍人将棋」は「その他の将棋」に分類されていた。 



8 

 

 



9 

 

 



10 

 

 



11 

 

Meditoj 2 
verkitaj de Sakurai Nobuo 

 
25. Instruistoj forgesas siajn lernantojn, sed la lernantoj ne forgesas siajn 
instruistojn. 
 
26. Sinmortigon oni emas abomeni, sed esti tolerema al sinmortigo estu alia prefero. 
 
27. Kiel rilatas inter la ekstera delikateco kaj la sentimo en la animo? 
 
28. La naiva homo kredas sen ia ajn dubo, ke la aliaj homoj estas kredemaj same 
kiel li. 
 
29. Inter la popolanoj estas tiuj, kiuj adaptiĝas sub la regado, kaj la aliaj, kiuj pli 
bone vivas sen regado. La reganto devas bone koni ĉi tion. 
 
30. En la mondo estas blinduloj, kiuj ne povas vidi kavon antaŭ si. Kaj en la mondo 
estas vidkapablaj homoj, kiuj povas vidi kavon sed ne povas savi la blindulon 
falantan en la kavon. 
 
31. Naivulo kontribuis al ĵurnalo kun akuzo, ke ne ridindigu la naivan homon. Jen al 
vi, la naiva: Estas bona humoro priridi sin men ridindigitan, kvankam kio tamen jam 
superas la naivecon. 
 
32. “La lingvo Esperanto estas senvalora”. 
   “Ĉu la homa vivo ne estas senvalora?” 
   “Certe senvalora”. 
   “Se la vivo estas senvalora, do travivi la senvalorecon estas mia vivmaniero”. 
 
33. Oni povas antaŭvidi la estonton de la homaro, observante, ke kiaj homoj estas 
fekundaj kaj kiaj homoj estas nefekundaj. 
 
34. Ne gravas, ke vi malsukcesis kiom da fojoj, se vi sukcesos nur unu fojon. 
 
35. Oni facile povas trompi la malsaĝulojn, sed oni ne povas trompi la idiotojn. 
 
36. Konscii, ke pli multaj homoj rigardas la aliajn kun la simpatio ol kun la abomeno, 
estas granda konsolo kaj kuraĝigo. 
 
37. Kiom multaj estas tiuj, kiuj deziras esti sin komprenataj sen kompreni la aliajn, 
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kvankam “reciproka” estas la fundamenta principo. 
 
38. Sciu poeto: la vortaro estas la tombejo de la vortoj. Se vi volas trovi la animon, 
estas tute senutile malkovri la tombejon. La poemo estas la krio el la animo! 
 
39. Se ne estas la papilioj, floroj floras bele. 
 
40. Se la homaro volas ekzisti longe sur la tero, ni devas ne konsumi en unu tago pli 
da energio ol la suno sendas al la tero en la tago. 
 
41. Al la amo neniel utilas la logiko, sekve al tia ulo, kiu neniel lasas la logikon, 
malfavoras kia ajn amo. 
 
42. Tra la ĉielo kaj la tero, la kompleta libero apartenas al Dio kaj la Diablo. Iu ajn la 
aliaj estas submetitaj sub ĉi tiu du potencoj. 
 
43. Se vi volas esti idealisto, tenu la idealon ĝis via morto. Ne lasu tion survoje! 
 
44. Estas du specoj de scienculoj: unu klopodas kiel komplike klarigi la facilan 
enhavon, kaj la alia kiel faciligi la komplikan enhavon. 
 
45. Ne bedaŭru, ke vi naskiĝis 30 jarojn pli frue. Kiam vi estas 50-jara, la 20-jaraj 
junuloj estas viaj kamaradoj. 
 
46. Patrino parolas al la infano: 
   “Jen la rozo floras salute ‘Bonan tagon!’” 
   La senintenca frazo milda tuŝas foje la koron de la preterpasanto kvazaŭ ĉiela 
melodio. 
 
47. La animon de la amanto okupas la espero kaj la malespero alterne. 
 
48. La interkomuniko de koro al koro ofte kaŭzas miskomprenon. 

(Daŭrigota) 
○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○― 

Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会 

Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会 

UEA-konto: egli-f    Retejo： http://jega.shisyou.com/jega/index.html 

Adreso： 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio  

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方 

retadreso： hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp 電話：027-253-2524 


