
 

 

 

 

 

 

 6 月５日(日)午後２時より富岡市社会教育館で堀泰雄氏（日本エスペラ

ント協会）による平和講演会が行われました。2 月 24 日に始まったロシ

アのウクライナへの軍事侵略は３カ月を過ぎても殺戮と破壊が続いてい

る中での講演となりました。 

1887 年、ポーランドの眼科医ザメンホフは「国際語」としてのエスペ

ラント語を発表し、以来１３０年以上、国や民族に関係なく使える「平

和の言語」として広がっていきました。現在では世界中で１００万人が

エスペラントを使っているそうです。エスペラントは人工語なので、文法は簡単に出来てい

て覚えやすく、英語やフランス語などに比してはるかに学習しやすいようです。 

２００９年から堀氏はエスペラント相撲を始め、それによって数千人のネットワークを作

り上げました。エスペラント相撲参加者は各人で本を選び、15 日間毎日読むページ数を決

めて、実際に読んだページ数を毎日審判長の堀さんにメールで報告して星取表に記入。エス

ペラント読書競争によって競い合いながら、エスペラントの実力を身につける仕組みになっ

ています。堀さんはこの巨大なネットワークによってウクライナに対する世界の声を集めま

した。同時に日本から東日本大震災や福島原発事故の状況を発信し続けています。 

ロシアの囲碁仲間は「セキュリティ上の理由から、新しい暗号化されたメールボックスか

らあなたに手紙を書いています。また、多くのロシア人は「アメリカの危険」と「ＮＡＴＯ

の危険」を信じており、ロシアがこの「作戦」を開始しなければ攻撃されると信じています。

元気で、平和と安心の中で囲碁を楽しんで下さい。あなたの友より」と結んでいます。チェ

コのオルガさんはロシアが武力行使したのは今回が初めてではない、ポーランド、ルーマニ

ア、モルドバ、ハンガリー、チェコスロバキアにロシアの戦車がやってきた、と大国の覇権

主義の歴史を訴えています。 

講演後ウクライナ支援のオークション行われ、最後に１０、５００円が寄せられました。

堀さんのウクライナ国家の素晴らしい独唱で閉会となりました。   （赤石竹夫記） 
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ウクライナに平和を エスペラントで知る世界の声 

 

軍備拡張（防衛費２％、１１兆円）と９条改憲は、戦争への道！ 

５兆円（防衛費増額分）あれば小中学校の給食無償化、大学授業料無償化ができる！ 
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   Posttagmeze la 5an de junio en la civitana halo de la urbo 

Tomioka okazis prelego de s-ro Hori Jasuo pri Voĉoj pri la milito 

el la mondo. Lia prelego okazis en la milita situacio en Ukrainio, 

kiu komenciĝis la 24an de februaro kun masakro kaj detruado. 

   En 1887 pola kuracisto d-ro Zamenhof kreis novan lingvon 

Esperanto. Post tio jam pasis pli ol 130 jaroj. Nun uzas la lingvon 

unu miliono da homoj en la mondo. Esperanto estas artefarita 

lingvo, do ĝi estas facile lernebla, multe pli facila ol la angla kaj la franca. 

S-ro Hori komencis organizi Esperanto-Sumoon en 2009, kaj danke al ĝi li havas 

pli ol 2000 retadresojn, nome amikan reton, en la mondo. En tiu Sumoo ĉiun fojon 

ĉirkaŭ 350 homoj el 35 landoj legas librojn elektitajn de si mem, kaj tiamaniere ili 

povas progresigi sian Esperanto-kapablon kun ĝojo. Uzante tiun amikan reton, li 

komencis kolekti voĉojn el la mondo post la komenciĝo de tiu invada milito de Rusio. 

S-ro Hori prezentis artikolon en la ĵurnalo pri rusa go-instruisto, kiu devis rifuĝi al 

Turkio pro sia kontraŭregistara agado. Kaj li tradukis ĝin en Esperanton kaj sendis la 

tradukaĵon al tiu amika reto, kej venis respondo el rusa go-amanto. Tiu viro skribis, ke 

multaj rusoj kredas la danĝeron de Usono kaj NATO kaj subtenas la prezidenton Putin. 

Kaj homoj, kiuj kontraŭas lin, estas subpremataj, foje arestitaj kaj monpunitaj. Ankaŭ 

tiu viro volas fuĝi al eksterlando, sed pro la familia kaj profesia kialoj li ankoraŭ restas 

en Rusio. Fine li skribis: Kara s-ro Hori, vi ĝuu Go-on en paco kaj trankvilo. 

S-ro Hori prezentis voĉojn el diversaj landoj, kiuj ne estas akireblaj pere de niaj 

ĵurnaloj. Fine li faris aŭkcion, vendante siajn pentraĵojn temantajn pri ukrainio. Li 

sendis tiun monon al la konto Espero de UEA. Kaj finfine li kantis la himnon de 

Ukrainio per tre bela voĉo. Lia prelego estis tiel bona kaj kortuŝa, ke ĉiuj decidis plu 

subteni Ukrainion kaj esperis baldaŭan finiĝon de la milito.                 (AKAIŜI Takeo) 

 

 

 

 

 

Tomioka 

ＮＯ５7 

２０２2 年 6 月 7 日

（月 

 

Eldonisto;  

Fuĵii Kooiĉi 

Paco al Ukrainio!  Voĉoj el la mondo 

 

Japanio ne plu militu! 

Blua ĉielo 


