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ロシアのウクライナ侵攻、世界の声 

Invado al Ukrainio, voĉoj el la mondo 
 

第二次世界大戦が終わって、それなりに平和な世界の構築が出来、テロの攻撃ならいざ知

らず、大国が小国を併呑しようとする戦争が起きるとは夢にも思いませんでした。無益な戦

争に駆り立てられるロシアの兵隊、それに必死で立ち向かうウクライナの兵士、市民。隣国

へ避難する女性、子ども、老人と、見ていられない光景で、コロナどころではない恐ろしさ

を感じます。何をしていても心の中に重いものがあって、明るい気持ちになりません。せめ

てもと、エスペランチストからの声を集めてみました。 

Post la dua mondmilito la mondo sukcesis konstrui pacon siamaniere, kaj 

mi neniam antaŭvidis, ke okazos milito, en kiu granda lando provas engluti 

malgrandan landon. Rusaj soldatoj devigitaj batali por la vana milito, 

ukrainaj soldatoj kaj civitanoj senespere alfrontantaj ilin, vicoj de virinoj, 

infanoj kaj maljunuloj evakuantaj al najbaraj landoj, mi ne povas vidi filmojn 

en TV. Kio ajn mi faras, mi havas ion pezan en mia koro kaj mi ne sentas 

min gaja. Almenaŭ mi provis kolekti la voĉojn de la esperantistoj 

. 

2022.2.26 

Ĉeĥio チェコ 

Ukrainio jam estas batalkampo! Oni detruas per raketoj urbojn Odeso, 

Kijev, Harkov, Mariupol, Herson, Lvov, Kahovka dum du tagoj. Ne estas eĉ 

unu sekura loko. Rusaj soldatoj dekoble pli nombraj, kaj tehniko estas pli 

abunda kaj moderna. Sen ekstera subteno de iu ajn, kiom longe eblas rezisti? 

Ĉu vi scias, kio okazis kun ukrainanoj en Krimeo post enfalo en la rusa 
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armeo? Ĉiuj ili estis devigitaj akcepti rusan civitanecon. Tiuj, kiuj ne 

konsentis, ne rajtis labori, studi, aĉeti en vendejoj, aŭ apotekoj, uzi poŝtajn 

kaj bankajn servojn k.t.p. Multajn familiojn fuĝis. Tiuj, kiuj restis kaj rezistis, 

estis murditaj. Neniu volas tiun sorton. Olga 

ウクライナはすでにどこも戦場です！オデッサ、キエフ、ハリコフ、マリウポリ、ヘルソ

ン、リボフ、カホフカの各都市は、2 日間でロケットによって破壊されました。安全な場所

は 1 つではありません。ロシアの兵士は 10 倍多く、技術はより豊富で近代的です。 誰か

からの外部のサポートがなければ、どれくらい抵抗することができますか？ ロシア軍の手

に落ちたクリミアのウクライナ人に何が起こったのか知っていますか？ 彼ら全員がロシ

アの市民権を受け入れることを余儀なくされた。同意しなかった人は、仕事、勉強、買い物

や買い物、郵便や銀行のサービスの利用などを許可されませんでした。多くの家族が逃げま

した。残って抵抗した人々は殺されました。誰もその運命を望んでいません。 オルガ 

 

Nun pri sia ekzistado batalas tuta Ukraino, kaj NENIU helpas al ĝi en tiu 

batalado. Kaj usonanoj kaj eŭropaj ŝtatoj diris, ke ili ne sendos siajn 

armeojns por helpo! Ili nur zorgas, ke milito ne venu al najbaraj landoj. 

Antaŭe rusa propagando inundis informspacon per falsaj asertoj, ke Ukraino 

minacas Ruslandon (ne imageble!), ke sur ukraina teritorio estas usonaj 

bazoj (mensogo!), nek unu usona soldato batas por Ukraino! Ili estas solaj 

kaj pereas. Olga 

 

現在、ウクライナのすべてがその存在のために戦っています、そして誰もその戦いを助け

ていません。 アメリカとヨーロッパの国々は、彼らの軍隊を送らないと言っています！ 彼

らは戦争が近隣諸国に来ないことだけを気にかけています。以前、ロシアのプロパガンダは、

ウクライナがロシアを脅かしているという誤った主張をメディアに流し続けました（想像

できない！）、 ウクライナの領土に米国の基地があること（嘘！）。ウクライナのために

闘うアメリカ兵は一人もいません！ ウクライナ人は一人ぼっちで、滅びようとしています。

オルガ 

 

2022.2.28 

Nun multaj homoj timas, ke milito disvastiĝos kiel viruso. Registaroj 

kalkulas monperdojn, politikaj, komercaj, geografiaj influoj kaj tiel 

plu. En 80 jaroj eŭropaj landoj detruis malnovajn armilojn, kaj esperis je 

komuna paca estonto. Kutime se okazas iuj konfliktoj, ili estas malproksimaj, 

kaj nin ne koncernas. Hodiaua situacio tute alia, sed Europaj reagoj tro 

malrapidaj, kaj ne tro efektivaj. Se duraj sankcioj (monpunoj) estus faritaj en 
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2014, hodiaŭa milito tute ne okazus. Kaj paco en Eŭropo ne estus  minacita. 

Tiel mi pensas, kaj ne nur mi.Olga 

今多くの人々は戦争がウイルスのように広がることを恐れています。政府は、金銭的損

失、政治的、ビジネス的、地理的影響などを計算しています。80 年の間に、ヨーロッパ諸

国は古い兵器を破壊し、共通の平和な未来を望んでいました。紛争が起こっても、それらは

遠く離れており、私たちに関係ありません。しかし 今日の状況はまったく異なりますが、

ヨーロッパの反応は遅すぎて効果的ではありません。2014 年のロシアの攻撃的行動がより

厳しく罰せられていたら、この戦争は起こらず、ヨーロッパの平和も脅かされることもなか

ったと思います。そう考えるのは私だけではありません。オルガ 

 

En mia letero mi montris Rusan anekson de Krimeo, kiu estis parto de 

Ukrainio, kaj postan enfalon de ukrainaj regionoj Doneck kaj Lugansk. Tiuj 

gravaj industriaj regionoj estis fortiritaj de la lando malgraŭ ĉiuj oficialaj 

protestoj de Ukrainio. Sed eŭropaj landoj faris perskaŭ nenion por haltigi 

agresivajn agojn de Ruslando. Longe, longe interparolis ĉu ukrainoj mem 

kulpas, ĉu kulpas iu parto rusdivenaj civitanoj de Ukrainio. Neniu politikisto 

eĉ akre reagis en komunaj kunsidoj kaj konferencoj. Eĉ pli, en mapoj nur 

desegniĝis tiuj teritorioj kiel RUSAJ. Pro anekso de Krimeo Ruslando 

riccevis iun sankcion, sed ne tre grandajn, kaj post du jaroj sinjoro Putin 

komencis diri, ke necesas ilin haltigi, ĉar ili malhelpas al komercaj 

rilatoj. Preskaŭ ĉiuj eŭropaj landoj havas (havis) komercajn rilatojn kun 

Ruslando. Do Ukraino toleris tiun teruran maljustaĵon, kaj strebis solvi 

problemon per diplomatikaj rimedoj. Sed sinjoro Putin komprenas nur 

lingvon de milito. Olga 

私の手紙の中で、私はウクライナの一部であったクリミアのロシア併合と、それに続くド

ネツクとルガンスクのウクライナ地域の崩壊を指摘しました。これらの重要な工業地域は、

ウクライナからのすべての公式の抗議にもかかわらず、国からもぎ取られました。しかし、

ヨーロッパ諸国はロシアの攻撃的な行動を止めるためにほとんど何もしていません。 ウク

ライナ人自身が責任を負うべきかどうか、またはウクライナの一部のロシア語を話す市民

が責任を負うべきかどうかについて、長い間話し合われてきました。 合同会議や会議で鋭

く反応した政治家はいなかった。 さらに、地図上では、それらの地域のみがロシア領とし

て描かれていました。クリミアの併合により、ロシアはいくつかの制裁を受けましたが、そ

れほど大きな制裁は受けていません。2 年後、プーチンは貿易関係を妨げているため、制裁

を停止する必要があると言い始めました。ほとんどすべてのヨーロッパ諸国はロシアと貿

易関係を持っています（持っていました）。 それで、ウクライナはこのひどい不正を耐え、
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外交手段を通して問題を解決しようとしました。 しかし、プーチンは戦争の言語しか理解

していません。 オルガ 

 

Brazilo ブラジル 

Vivi pace kostas nenion al ni! 

Milito estas sensensaĵo, sendankemo kaj io absolute kontraŭa al la 

ekonomia leĝo de l' kosmo. 

Frate, amike kaj pace, Dirce. 

平和に暮らすことは私たちに何の費用もかかりません！ 戦争はナンセンスであり、感

謝の思いもなく、宇宙の経済法に完全に反するものです。兄弟的で、友好的で平和であ

れ。Dirce 

 

2022.3.1 

Ukrainio ウクライナ 

Bonan tagon! En Odeso ankoraŭ estas paca ĉielo )) 

Sageto-Tatiana Mihno-virino 

Dek tagoj de kapitano Postnikov (mi daŭrigos) – M.Bronŝtejn – Impeto 

5 paĝoj por unu tago 

こんにちは。オデッサではまだ平和な空です。タチアナ 

今度のエスペラント相撲では「ポストニコフの 10 日間」を読みます。 

 

日本 

ウクライナのオデッサから、「まだ空は平和です」というメールが届きました。送り主は、

エスペラント大相撲の参加者 Sageto（矢）という四股名の女性です。エスペラント大相撲

は、日本の大相撲に合わせて、世界中でエスペラントの本を読もうという催しで、私が主催

し、毎回 350 人くらいが世界中から参加しています。まさかウクライナから参加申し込み

が来るとは思いもせず、感動で心が震えました。この女性は何回かすでに参加しています。 

 

231. Sageto (s-ino MIHNO Tatiana, Odeso, Ukrainio) 

Dek tagoj de kapitano Postnikov - Mikaelo Bronŝtejn - eldonejo "Impeto" 10 

paĝoj  

ミカエル・ブロンシュタイン著「ポストニコフの 10 日間」を毎日 10 ページずつ読みます。 
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＊ブロンシュタインは、今はロシアに住んでいますが、ウクライナ人です。 

 

 オデッサの相撲参加者元気とのメール受け取り心震える 

Mia koro bategis,  

ricevinte aliĝon al la sumoo 

el Odeso, Ukrainio 

  

まだ空は平和ですとメールくる永久に曇るなオデッサの空 

Retmesaĝo de Odeso,  

ke la ĉielo ankoraŭ estas paca. 

Ĝi neniam nubiĝu pro bomboj 

 砲煙で曇らせてはならないオデッサよ エス相撲申し込みにしばし涙す 

Neniam kovru la ĉielon de Odesa  

bombfumo,  

kortuŝa aliĝo al Sumoo 

 堀泰雄 

 

2022.3.2  

ウクライナの情報に涙しました。ありがとうございました。萩原 

Mi ploris por informoj pri Ukrainio. dankon. Hagiŭara 

 

ロシアの侵略、ありえないことで世界を不安にしています。オデッサ、映画「戦艦ポチョ

ムキン」に出てくる街なのでしょうか？「晴れた空」が続くことを祈ってます。     

La nekredebla invado de Rusio maltrankviligas la mondon. Odeso, ĉu ĝi 

estas la urbo, kiu aperas en la filmo "Battleship Potemkin"? Mi preĝas, ke la 

"paca ĉielo" daŭrigu. Hagiuda  

 

Vere, tre bona mesaĝo el Odesso. Rusio ne povas venki Ukrainion pere 

de invado. Kontraŭe, Rusio mem disfalos pro tiu misago. Tio estas tragedio. 

Post Ukrainio sekvos aliaj aŭtonomaj respublikoj kiel Tatarstan, Bashkir, 

Chechen, k. a. Via, Sasaki Teruhiro 

本当に、オデッサからのとても良いメッセージです。ロシアは侵略によってウクライナを

打ち負かすことはできません。それどころか、この間違いのためにロシア自体は崩壊するで
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しょう。それは悲劇です。ウクライナの後には、タタールスタン、バシキール、チェチェン

などの他の自治共和国が続きます。 佐々木 

 

 

 

Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo, mi ankau deziras pacon! En ĉi momento okazas 

koncerto, per kiu oni kolektas monojn por subteno de ukrainanoj kaj 

rifuĝintoj de milito. La koncerto okazas en plej fama Praga placo, plej 

popularaj ĉeĥaj muzikistoj ludas kaj kantas. Oni jam donacis 17961920 

korunoj čehaj.  Olga. 

私も平和を願っています！ 現在、ウクライナ人と戦争難民を支援するための資金を集め

るためのコンサートが開催されています。コンサートはプラハで最も有名な広場で行われ、

最も人気のあるチェコのミュージシャンが演奏し、歌います。17961920 チェコ・コルナが

すでに寄付されています。 オルガ。 

 

2022.3.2 

Saluton sinjoro Jasuo. Al Prago venis trajno kun ukrainaj familioj 

rifuĝintaj de milito. Multaj lokoj estas pretaj akcepti ilin .Olga 

 プラハにウクライナの避難民を乗せた列車が到着しました。多くの場所で受け入れ準備

を完了しています。オルガ 

 

Brazilo 

Ĉiuj ni estas timemaj kaj maltrankvilaj pro la milito. Eble nun, ni povas 

nur preĝi, por ke la milito finiĝu tuj, kaj ke ĉiuj gvidantoj de la landoj eniru 

en interkonsenton. 

Fratan brakumon, Kelli. 

私たちは皆、戦争を恐れ、心配しています。私たちは、戦争がすぐに終結し、各国のすべ

ての指導者が合意に達することを祈るだけです。 ケリ 

 

Nederlando オランダ 

Bahaa esperantisto el Ruslando sciigis ke la juna generacio tute kontraŭas 

la militon; sed la pli aĝaj homoj estas "por", ĉar laŭ ili Ukrainio ĉiam estis 

parto de Ruslando. Kio ne veras! 
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Alvenis nialande la unuajn kelkcent rifuĝintoj, ili rajtos resti kaj la 

fervoja kompanio sciigis ke ili rajtos senpage vojaĝi (ankaŭ aliaj eŭropaj 

landoj faras tion).                                     Anneke 

ロシアのバハイ教のエスペランティストによれば、ロシアの若い世代は戦争に完全に反

対しているが、高齢者は、ウクライナは常にロシアの一部であったため、「賛成」です。そ

れは真実ではありません！  

最初の数百人の難民が私たちの国に到着し、彼らは滞在することが許可され、鉄道会社は

彼らが無料で鉄道を利用できると発表しました（他のヨーロッパ諸国も同じことをしてい

ます）。                           Anneke 

 

情報 informo 

ロシアによるウクライナ侵攻に対するエスペラント界の動き 

 「人々と民族の間の平和のために働きつづけよう！」 

 

全エスペランティストと全世界への UEA (世界エスペラント協会) の呼びかけ 

Deklaro de UEA 

https://uea.org/gk/1023 

ウクライナとの連帯に関する TEJO (世界エスペランティスト青年機構) の宣言 

https://www.tejo.org/deklaro-de-tejo-pri-solidareco-kun-ukrainio/ 

Deklaro de TEJO 

 

REU (ロシアエスペラント連合) 関係者有志の声明 

Deklaro de koncernatoj de REU (Rusa Esperanto-Unio) 

https://www.liberafolio.org/2022/02/27/rusaj-esperantistoj-kontrau-la-

milito/  

 

 

https://uea.org/gk/1023
https://www.tejo.org/deklaro-de-tejo-pri-solidareco-kun-ukrainio/
https://www.liberafolio.org/2022/02/27/rusaj-esperantistoj-kontrau-la-milito/
https://www.liberafolio.org/2022/02/27/rusaj-esperantistoj-kontrau-la-milito/
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Japanio 日本 

ウクライナのかたの、sumoo 参加のメールをありがとうございました。本当に感動しまし

た。 

今まで、この sumoo でお世話になったロシアの prizorganto さんも何人かおられましたね。

堀さんの親しい方々なのでしょうね。みかんで顔を作られた楽しい写真など頂いた方、私の

四股名「微笑み」がよいとほめてくださった方。この方達も途方にくれ心労されておられる

事でしょう。 

どうか、みなさまご無事でと願わずにはいられません。滋子 

Dankon pro la informo pri aliĝo de ukuraina sumoo-iso al sumoo. Mi estis 

vere impresita. Ĝis nun, estis kelkaj rusaj prizorgantoj, kiuj prizorgis min. 

Mi pensas, ke ili estas proksimaj amikoj de sinjoro Hori. Mi ne povas ne 

esperi, ke vi ĉiuj estas sekuraj. Ŝigeko Ĝi estis. 
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REU (ロシアエスペラント連合) 関係者有志の声明 

Rusiaj esperantistoj kontraŭ la milito 

 

En ĉi tiu teruriga tempo ni, nunaj kaj eksaj aktivuloj de E-movado en 

Rusio kaj estraranoj de la Rusia Esperantista Unio, sendas nian plej sinceran 

kunsenton kaj plej bonajn dezirojn al la ukrainiaj samideanoj. La eventoj kiuj 

okazas en Ukrainio estas vere teruraj kaj ni deklaras ke ni estas kontraŭ tiu 

milito. 

Ni esperas, ke la milito plej baldaŭ finiĝos. 

Ni esperas, ke la esperantistoj samkiel la popoloj de niaj landoj retrovos 

vojojn al paco kaj amikeco plej rapide. 

Milito ne estas solvo. Milito estas kontraŭhoma. Milito estas kontraŭ la ideo 

de Esperanto kaj esperantismo. 

 

* Hori nuligis la nomojn, timante, ke ili estos persekutitaj. 

 

この恐ろしい時期に、私たち、ロシアのエスペラント運動の現在および以前の活動家、お

よびロシアのエスペラント連合の理事会メンバーは、私たちの仲間のウクライナの同志に
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心からの同情と最高の願いを送ります。ウクライナで起こっている出来事は本当にひどい

ものであり、私たちはこの戦争に反対していることを宣言します。  

戦争がすぐに終わることを願っています。 

私たちは、私たちの国の人々のように、エスペランティストができるだけ早く平和と友情へ

の道を見つけることを望んでいます。  

戦争は解決策ではありません。 戦争は反人間的です。 戦争はエスペラント運動とエスペラ

ント運動の考えに反しています。 

 

＊迫害される危険があるので賛同者の名前を削除しました。 

 

＊この声明を出していたサイトは、署名した人が迫害されるのではないかと恐れて、その

後掲載をやめました。 

 

Slovakio スロバキア 

Kara Jasuo, tro longe jam la mondo bonfartis, kaj nun denove ĝi 

freneziĝis. 

Slovakoj akceptas la fuĝintajn ukrainojn, sed ankau aĉetas oron (tiuj, kiuj 

havas monon :-) kaj postulas pasportojn (por povi fuĝi enmonden)... 

Kaj niaj geamikoj forpasas... Amike Fejfi 

世界は長い間正常でしたが、今、再び狂っています。スロバキア人はウクライナ避難民

を受け入れますが、お金を持っている人は金を購入し、世界に逃げることができるようパ

スポートを求めています。そして、私たちの友達は亡くなります。 Fejfi 

 

Japanio 日本 

Tankaoj kun * estas tiuj de mi, kaj sube estas tiuj de Kacu. Mi tradukis ilin 

en la japanan lingvon 

 上段＊は私の短歌、下段はかつさんの感想で、それを私が日本語に翻訳した 

* Ĉu neniu en la rusa parlamento kontraŭis al la invado al Ukrainio? 

  Ĉu la rusa paramentulo povas kontraŭi la prezidento? 

   国会は存在するだけ 独裁者プーチンに真向かう声寂としてなし  

*En varma prezidentejo li ordonas, en malvarma koto soldatoj baraktas 

   Ĉu la prezidento reale planas la uzon de la nukrea armilo? 

  あのプーチン核の使用をほのめかす狂ったとしか考えられない 
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*19-jarulo kun rozaj vangoj iros al la fronto, ordonite de la patrujo 

   Mi supozas, kia granda lia gepatra ĉagreno estas. 

国のためまだあどけない我が息子送りだす母の嘆きどれほど 

*Kiel fartas mia ukraina amiko, kiu jam sperits la militon en Krimeo? 

  Multa foje li devas sperti batalon. Kompare japanaj junuloj ludas 

komputilan militan matĉon. 

  戦争を実体験するウクライナ青年、戦争をゲームで楽しむ日本の青年 

*Mi rememoras ŝerceman ukrainan amikon ĉe la tablo de bankedo dum UK 

  Kiel li fartas nun? 

  大会の晩さん会で冗談を飛ばし笑わせていたあの友は今 

*Pli malheligis mian koron obseditan de Ukrainio morto de mia luksenburga 

amikino 

 Mi simpatias al vi de koro. 

  コロナ禍にウクライナ侵略、ルクセンブルグの友の訃報 心が持たない 

*La mondo funebras pro Ukrainio, la ĉielo en mia urbo serenas. 

 Mi ankaŭ funebras Ukrainion.  

  ウクライナで喪にふす世界 わが町の空はまだ晴れ渡っている 

Kacu 

 

2022.3.4 Brazilo ブラジル 

Mi estas trista kaj la esperantistaro ankaŭ, pro la rusaj militoj kontraŭ la 

eta Ukranio. Ni estas homaranistoj kaj preĝas por la paca homaro! Ni ĉiuj 

estas idoj de DIO! 

PACON KAJ SANON!  

 Via fratino, Graca THULER 

私もエスペラント界も、小さな国ウクライナへのロシアの戦争が悲しい。私たちは人類人

主義者で、平和な人類のために祈っている。私たちは皆神の子どもだ。平和と健康を。あな

たの妹 Thuler（ブラジル） 

 

2022.3.5 Finnlando フィンランド 

Koran dankon, kara Jasuo, pro via intereso en nia lando! 

Nia prezidento Sauli Niinistö hieraŭ vizitis en Washingtono kaj diskutis 

kun prezidento Joe Biden. Hodiaŭ sveda ĉefministro kun sveda ministro pri 
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defendo vizitos Finnlandon kaj diskutos kun siaj finnaj kolegoj + nia 

prezidento.  

La nombro de finnoj, kiuj subtenas, ke Finnlando aliĝu al NATO nun 

estas la unuafoje 53%. 

Estas ĉiutage multaj TV- kaj radio-aktualaĵoj pri okazintaĵoj en Ukrainio 

kaj ni sekvas ilin ekzakte. Multaj geamikoj diras, ke ili ne povas koncentriĝi 

en io ... Ni esperas kaj preĝas pacon en Ukrainio. 

Amike, Konvalo 

フィンランドの情勢はどうかと質問していただきありがとうございます。 

私たちのサウリ・ニーニスト大統領は昨日ワシントンを訪れ、ジョー・バイデン大統領と

話し合いました。 本日、スウェーデンの首相はスウェーデン国防相とフィンランドを訪問

し、フィンランドの同僚と私たちの大統領と話し合います。 フィンランドの NATO 加盟を

支持するフィンランド人の数は、初めて 53％になりました。 ウクライナの出来事について

は毎日たくさんのテレビやラジオのニュースがあり、私たちはそれらを正確にフォローし

ています。 多くの友人は、何にも集中できないと言っています...私たちはウクライナの平

和を願って祈っています。 友達、コンバル 

 

2022.3.5 Ĉeĥio チェコ 

Kara sinjoro, mi tre petas sendi al mi kontakton al sinjorino Taťjana Mihno 

el Oděsa. Mi timas, ke en Odesa jam ne estas "paca čielo". Mi estas 

Esperantistino el Čehio el Prago. Mi konas šin persone. Ni konatiĝis antaŭ 

kelkaj jaroj en Odesa. Mi povus helpi al ši, sed bedaŭrinde mi perdis ŝian 

kontakton. Radmila Švejcarová, Babiladino 

親愛なる、オデッサの Taťjana Mihno さんにメールを送りたいので、彼女のアドレスを

教えてください。オデッサにはもはや「平和な空」はないのではないかと思います。 私は

プラハのチェコ共和国のエスペランティストです。 私は彼女を個人的に知っています。 私

たちは数年前にオデッサで会いました。 私は彼女を助けたいと思っていますが、残念なが

ら私は彼女のアドレスをなくしました。 Radmila Švejcarová, Babiladino 

 

Kara, jen. Jasuo アドレスは下です。 

portalodessa@gmail.com 

 

mailto:portalodessa@gmail.com
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Ukrainio ウクライナ 

From: Практика ТМ <portalodessa@gmail.com> 

Date: Sat, 5 Mar 2022 19:57:44 +0200 

 Bonan tagon, Aloys /TOMIDA Narumi))) 

Dankon pro via subteno! 

Por mi estas tre malfacile konscii, ke du antaŭ amikaj landaj batalas unu 

kontraŭ alia. 

En Odeso ankoraŭ estas paca ĉielo. Mi spektas militajn eventojn per la 

komputilo, kiel antaŭ ok jaroj, kiam ukrainaj soldadoj komencis pripafigi 

ukrainajn loĝantojn en Donecko kaj Lugansko (2014). Jes, mi antaŭnelonge 

estis kontenta, ke Putin decidis protekti LDNR. Mi pensis, ke venos paco en 

nia lando. 

Ukrainio havis multe da internaj problemoj: reala regado de nazioj, 

ekzemple. Sed neniam mi povis jam supozi, ke oni povas solvi ilin per 

bombado de pacaj urboj... 

Sed milita propagando!!! Trompas ĉiuj de ĉiuj flankoj!!! 

Pereas homoj. 

Ekstermado de naziismo, aprobo de la rusa lingvo, amikeco kun Rusio 

ktp – tiuj agitfrazoj tre allogis por loĝantaj de oriento kaj sudo de Ukrainio. 

Tamen... 

Nun libervole unuiĝis pacaj loĝantoj, nazioj, reprezentantoj de politikaj 

partioj kaj diversaj religioj – kontraŭ rusaj intervenoj. Mia filo ankaŭ nun en 

la armeo – li iris kiel soldato-volontulo, kvankam li estas komputila 

dizajnisto kaj opinias, ke rusaj homoj estas niaj fratoj. 

Bedaŭrinte, ekzistas marodistoj kaj ukrainaj naziistoj (ekzemple, bataliono 

“Azov”) ankaŭ pafas pacajn loĝantajn (Volnovaĥa, 1-an de marto), kiuj iris 

kun blanka flago). 

Mi ne povas imagi kiel iu povas ĉesi la militon... Mi nur esperas ... 

Tatiana/Sageto 

 

成美さん、支援をありがとう。2 つの友好国が互いに戦っていることを私は理解するのが非

常に難しいです。  

オデッサにはまだ平和な空があります。私は、8 年前にウクライナ軍がドネツクとルガン

スクのウクライナ人住民に発砲し始めたとき（2014 年）と同じように、パソコンで戦争の

mailto:portalodessa@gmail.com
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出来事を見ています。はい、私はちょっと前は、プーチンが LDNR を保護することを決定

したことを嬉しく思っていました。私は平和が私たちの国に来ると思いました。    

ウクライナには多くの国内問題がありました。たとえば、本当のナチスの支配です。しか

し、平和な都市を爆撃することで解決できるとは想像もできませんでした... しかし、軍事

宣伝!!!あらゆる側面からみんなをだまします!!! 人々は亡くなっています。 ナチズムの根

絶、ロシア語の承認、ロシアとの友情など-これらの宣伝文句は、ウクライナ東部と南部の

住民にとって非常に魅力的でした。 しかし ... 平和な人々、ナチス、政党の代表者、そし

てさまざまな宗教が、ロシアの介入に反対して自発的に団結しました。私の息子も現在軍隊

にいます-彼はコンピューターデザイナーであり、ロシア人は私たちの兄弟であると考えて

いますが、彼はボランティアの兵士として行きました。 残念ながら、略奪者とウクライナ

のナチス（例えば、「アゾフ」大隊）はまた、、白旗を掲げて行った無抵抗の住民に向かっ

て発砲しています（Volnovakh、3 月 1 日）。 誰かがどのように戦争を止めることが出来る

のか想像もできません...私はただ願っているだけです... タチアナ 

 

2022.3.6 

Kara sinjoro, dankon al vi por retadreso. Mi tuj skribis al sinjorino Mihxno. 

Ši bedaŭrinde ne respondis al mi. Mi tre petas vin, ču vi povas skribi al 

partoprenantoj de summo, eble iu el ili havas telefonon de Taťjana Mihxno 

el Oděso, nia Esperanta klubo pretas helpi al ši loĝigi kaj subteni, sed mi ne 

povas konekti kun ŝi. Dankon,  

Radmila el Prago-Čehxio, Babiladino 

メールアドレスをありがとう。 私はすぐに Mihxno さんにメールしましたが、 残念な

がら、返事がありません。エスペラント相撲の参加者に手紙を書いていただけないでしょう

か。相撲参加者の中には、オデッサの Mihxno から電話がかかってきた人がいるかもしれ

ません。私たちのエスペラントクラブは彼女の滞在とサポートの準備ができていますが、私

は彼女とつながることができません。  

 

2022.3.6 Japanio 日本 

今回の読書大相撲を開催されるとお聞きし、安堵しております。 

ウクライナの災難、他人事ではありません。日本の隣国ロシアの隣の国、そしてポーラン

ドの隣国です。私の敬愛する音楽家アイザック・スターンの母国でもあります。ロシアの若

者にもウクライナの人々にもこんなことで死んでほしくありません。戦争が一刻も早く終

わることを願うばかりです。 

エスペラントは平和を願って作成された言語です。堀さんの読書大相撲が、戦争の影響で

中止などということがあってはならないと思っていました。 
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どうぞこれからも宜しくお願い致します。      堀之内修 

Mi ĝojas aŭdi, ke ĉi tiu sumoo okazos. La katastrofo de Ukrainio ne 

estas afero de alia persono. Ĝi estas la hejmlando de mia kara muzikisto Isaac 

Stern. Mi ne volas, ke junaj rusoj aŭ ukrainoj mortu pro tia aĉa milito. Mi 

nur esperas, ke la milito finiĝos kiel eble plej baldaŭ. Esperanto estas lingvo 

kreita por paco. Mi pensis, ke la sumoo ne estu nuligita pro la influo de la 

milito. Ni antaŭĝojas labori kun vi estonte.        Osamu Horinouchi 

 

 

 

 

Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, milito estas plej aĉa malbono, kiu povas okazi. 1,5 

milionoj da ukrainoj lasis siajn domojn kaj fuĝis, plejparte virinoj, infanoj, 

maljunuloj. Multaj jam ne havas siajn domojn, ĉar oni bombis urbojn. 

Virinoj, kiuj naskas en metro, ĉar ne estas alia pli sekura loko, terure!       

Al Prago venis ĉirkau 10 mil fuĝintoj, kaj trajnoj alportas pluajn. Oni 

pafis eĉ al trajnoj !           

Funkcias proksimume dek intrenaciaj organizaĵoj, kiuj helpas al fuĝintoj. 

Iuj en Ĉehio, Pollando, Hungario, Rumanio, Slovakio, kaj multaj volontuloj 

en Ukrainio.     

Ĉiuj homoj komprenas, ke la situacio estas tre grava. Kaj ĉiuj eŭropaj 

landoj plifortigas kaj pligrandigas armeojn.         

 Ni ĉiuj volas vivi pace, sed devás esti pretaj defendi sin. 

Bedaŭrinde Ukraino pagas tro altan prezon pro rajto vivi. Olga 

こんにちは、戦争は起こりうる最悪の悪です。150 万人のウクライナ人が家を出て逃げま

したが、そのほとんどは女性、子供、高齢者でした。都市が爆撃されたため、多くの人はも

はや家を持っていません。安全な場所が他にないので地下鉄で出産する女性！  

約 1 万人の難民がプラハにやって来ており、電車でさらに多くがやってきます。 彼らは

電車でさえ撃った！ 難民を支援する訓練機関は約 10 あり、チェコ、ポーランド、ハンガリ

ー、ルーマニア、スロバキア、およびウクライナの多くのボランティアがいます。  

状況が非常に深刻であることは誰もが理解しています。そして、すべてのヨーロッパ諸国

は軍隊を強化し拡大しています。私たちは皆、平和に暮らしたいと思っていますが、まず自

分自身を守る準備ができていなければなりません。残念ながら、ウクライナは生存権に対し

て高すぎる代償を払っています。                      オルガ 
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Japanio 日本 

Karega Tatiana/Sageto, 

Saluton el Kioto! Dankegon pro via tuja respondo en via tre severa 

situacio. Mi legis vian kun larmoj. Vi estas spertanta la similan aferon al tio, 

kion mia avino patrinflanka spertis antaŭ ĉirkaŭ 80 jaroj. Ankaŭ ŝi sendis 

sian edzon al bataloj dum la dua mondmilito. 

Mi estas elkorege preĝanta kun miaj geamikoj, kiuj donis siajn nomojn 

ĉe mia letero al vi, por vi kaj via filo por ke, li revenu al vi sekure kaj 

senprobleme, ne vundite kaj ne vunde neniujn. Kompreneble ankaŭ por via 

sekuro kaj sereno. Estu paco al vi ĉiuj plej baldaŭ. 

S-ro HORI Jasuo sciigis nin, ke Babiladino en Ĉeĥo povis kontakti vin, 

kvankam ŝi jam sendis al vi sian retmesaĝon, kaj li petis informon pri vi de 

ni. Se vi povus, ĉu vi kontaktus vian amikinon Babiladino? 

De nelonge antaŭ rusia invado al Ukrainio, diversaj protestoj kontraŭ 

rusia prezidento kaj lia registaro okazis/as tutjapane. Ankaŭ mi 

partoprenis/as en kelke da ili. Mi do metas sube URL-jn de televidaj novaĵoj 

pri la protestoj en Kioto kaj Osako, Japanio. 

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042787.shtml 

(la 5an de marto, en Osako kaj Kioto) 

 

Mi partoprenis en la matena protestagado de tiu en Kioto. La kastelo, kiu 

estas lumigita per blua kaj frava lumoj, estas en Kioto. Ĝia nomo estas Niĵo-

Kastelo. 

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042792.shtml 

(la 6an de marto, en Kioto) 

 

Kun tia agado, mi skribis/as protestajn leterojn al Prezident Putin kaj aliaj 

leteroj al japana ĉefministro Kiŝida por tuja batalhalto kaj humana subteno 

al Ukrainio kiel membro de kelke da pacgrupoj. 

Denove, mi elkore preĝas por paco en via lando Ukrainio kaj por la 

sekuro de vi kaj viaj amataj, speciale de via filo.  Dio revenigu lin al vi vigle 

plej baldaŭ. 

Sincere amike, Aloys (Narumi) 

タチアナさん 

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042787.shtml
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042792.shtml
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京都からこんにちは！非常に厳しい状況での迅速なお返事に感謝します。私はあなたの

メールを涙を流しながら読みました。あなたは私の母方の祖母が約 80 年前に経験したのと

同じようなことを経験しています。彼女は、第二次世界大戦中に夫を戦場に送りました。 私

の手紙の中で名前を挙げてくれた友達たちと、あなたとあなたの息子が無傷で安全にそし

てスムーズにあなたに戻って来るように、心から祈っています。もちろん、あなたの安全と

平安のためにも。できるだけ早くあなた方全員に平和が訪れますように。  

堀泰雄さんから、「チェコ共和国のバビラディーノさんからメールが届いて、あなたと連

絡を取ろうとメールを送ったのにあなたからの返事がないので、あなたについて何か情報

がないか」と尋ねてきました。できれば、友達のバビラディーノさんに連絡していただけま

せんか？  

最近、ロシアがウクライナに侵攻する前に、ロシア大統領と彼の政府に対するさまざまな

抗議が日本中で起こりました。私もそれらのいくつかに参加しました。それで、私は日本の

京都と大阪での抗議についてのテレビニュースの URL を以下に載せました。 

 https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042787.shtml  

（3 月 5 日大阪・京都）  

京都での朝の抗議に参加しました。青と黄色の光に照らされた城は京都二条城です。  

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042792.shtml  

（3 月 6 日京都）  

そのような行動で、私はプーチン大統領への抗議の手紙と岸田日本の首相へのその他の

手紙を書き、いくつかの平和グループの一員としてのウクライナへの即時停戦と人道的支

援を求めました。繰り返しになりますが、私はあなたの国ウクライナの平和とあなたとあな

たの愛する人、特にあなたの息子の安全を心から祈っています。神が彼をできるだけ早くあ

なたに連れ戻してくださいますようにお願いしています。成美 

 

2022.3.7 日本、ウクライナ 

Bonan matenon! 

Tre bone, ke ŝi jam sendis sian retmesaĝon al Babiladino! 

Narumi 

堀さん、おはようございます。タチアナさんは、バビラディーノさんにメールを送ったよう

です。成美 

 

Bonan vesperon, sinjoro Narumi! 

Via apogo estas tre grava por ni )) Mi skribis al mia ĉeha amikino. 

Dankas! Tatiana 

成美さん、こんばんは、 

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042787.shtml
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220306/GE00042792.shtml
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支援してくれてありがとう。私はチェコのバビラディーノさんにメールをしました。ありが

とう。タチアナ。 

 

Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, hierau mi strebis trovi informojn pri Odeso. Al 

Odeso oni pafis ,en flamoj estis lernejo(du instruistinoj mortis), brulis hotelo, 

brulis psihiatria kliniko. Eble ne  čiuj log^antaroj de Ukrainaj urboj pretas 

batali kontrau rusa armeo.Iuj eč atendis g^in, kaj pensis ke komencos nova 

plej bona vivo. Sed vivo finig^is TUTE. Situacion en Odeso oni priskribis 

kiel  "bučejo".  

Kara sinjoro Jasuo, aperis informoj, ke la rusa armeo uzas spertajn 

batalantojn (murdistojn) de Sirije por rompi reziston de defendantoj de Kijev. 

Rusaj soldatoj forrabas vendejoj, kaj pafas al veturiloj, sur kiuj estas skribita 

"infanoj". Olga 

      

昨日オデッサの情報を探してみました。オデッサに砲撃が行われています。学校に炎

が上がっています。女性の先生が二人死にました。精神科の病院が燃えています。すべ

ての住民がロシア軍に抵抗しようとしてはいないでしょうし、新しい良い生活が始まる

と待っている人もいるかもしれません。でも生活（命？）はすっかり終わりました。オ

デッサの状況を人は「と殺場」と表現しています。  

ロシア軍はキエフの防衛線を突破するために、シリアの熟練の殺し屋を雇い入れたと

いう情報がありあります。ロシア兵は店を略奪し、「子供が乗っている」と書いた紙を

貼っている車も狙い撃ちしています。 オルガ 

 

Ĉeĥio チェコ 

Kara Hori, 
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mi kore salutas vin en tiu malfacila tempo kaj dankas por ĉio, kion vi 

faras por vivo en paco. Mi loĝas en urbo Mladá Boleslav proksime de ĉefa 

urbo de nia lando - Prago kaj en nia urbo jam longe vivas multe da ukrainiaj 

homoj, kiuj laboras en aŭtofabriko, Iuj laboras kiel kuracistoj, ni ĉiuj 

vivas kune kaj kune timas pri milito kaj domaĝoj de bataloj. Nuntempe 

alvojaĝis multo da civitanoj el Ukrajinio, nia urbo dividis ilin en hotelojn, ili 

ricevas helpon de volontuloj, sed neniu konas kialojn de tiu milito. Ĉiun 

tagon ni esperas finon de milito, Suferas infanoj psike kaj maljunaj homoj 

ankaŭ. Ni ĉiuj volas nun trankvilon kaj pacon!  

                                                 Plumeto 

この困難な時期に。平和な生活を送るために尽力していただき、誠にありがとうございま

す。 私はプラハの近くのムラダーボレスラフの町に住んでいます。プラハと私たちの町に

は、自動車工場で働く多くのウクライナ人が長い間住んでいます。お医者さんのウクライナ

人もいます。私たちは一緒に住み、一緒に戦争の惨害に心を痛めています。現在、ウクライ

ナからの多くの市民が避難してきていて、私たちの町は彼らをホテルに割り当て、彼らはボ

ランティアの助けを借りていますが、誰もこの戦争の理由を知りません。毎日戦争の終結を

願っています。子供たちも老人も精神的に苦しんでいます。私たちは皆、今平和と平穏を望

んでいます！   Plumeto  

 

 

 

Bulgario ブルガリア 

Taťjana Mihxno el Oděso. Teruro estas en Ukraino!! Putin ne estas homo , 

li estas  FRENEZULO,  ESTAS NACISTO!!! 

VIVU UKRAINO!!! 

Amike Ivanichka 

残念ながらタチアナは知り合いではありません。ウクライナの惨状を見よ！プーチンは人

でなしで気違いだ。国粋主義者だ。ウクライナ頑張れ。イヴァンチカ 

 

DR Kongo 民主コンゴ 

Kara, 
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Kompaton al Rusianoj kaj Ukrajnanoj, kiuj ege suferas pri la politika milito 

inter politikistoj. La milito abomenas kaj detruas ĉion. Mi persone ne plu 

ŝatas militon inter popoloj. Forpelu ĝin! 

Kore via konga amiko Honoré  SEBUHORO NDARIHORANYE. 

 

政治家間の政治戦争に大いに苦しんでいるロシア人とウクライナ人を思いやっています。 

戦争はすべてを嫌悪し、破壊します。私は個人的にもはや人々の間の戦争が好きではありま

せん。戦争を追い払おう！ 

あなたの民主コンゴの友人から。セブホロ。ホノレ 
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Japanio 日本 

 

ひまわり 

 

ウクライナの象徴ひまわりよ、 

爆風に耐え高く咲け。 

よしんば大砲に撃たれても、 

その種は地に散らばり、 

また芽を出し花を咲かせる。 

ひまわりは断固として戦う。 

絶えることなく戦う。 

人間の尊厳、自由を求めて 

ひまわりは戦う。 

独裁者よ、あなたは、 

ひまわりを絶やせることはできない、 

平和を愛する人々がいるこの世界から。 

 

Sunfloroj 

 

Vi, simboloj de Ukrainio, 

Floru kontraŭ la eksploda ventego! 

Eĉ se vi estos trafitaj de obusoj, 

viaj semoj disĵetiĝos sur la teron 

kaj denove burĝonos kaj floros. 

Sunfloroj batalas per sia tuta forto, 

Sunfloroj batalas senrezigne. 

Por la homa digno, por libereco 

Sunfloroj batalas. 

Vi, diktatoro, 

ne povas pereigi sunflorojn 

el la mondo plena de pacamantoj. 
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2022.3.7 チェコ Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo hodiau mi parolis kun esperantistino kiu fuĝis de 

Kijev havante en manoj nur sian dujaran filinon. Ši veturis per trajno, kaj 

dum vojo rusoj kelfoje pafis al trajno plenštopita de rifuĝintoj. Alia amikino 

de proksima de Kijev urbo Irpinj ankau strebis rifuĝi per trajno, kaj denove 

rusoj pafadis, unu vagono ekbruliĝis kaj oni devis disigi vagonojn. Ambaj 

trajnoj estis plenplenaj de familioj kun infanoj! Nun en Kijev oni pafas al 

antikvaj preĝejoj, monahejoj, muzeoj, teatroj kaj aliaj kulturaj objektoj por 

detrui ilin. Detrui ne nur popolon, historion, kulturon, memoron, čion. Kijev 

estas 1500 jarojn malnova urbo, kaj en historio multaj barbaroj strebis detrui 

ĝin. Oni faras tion por pli facile mensogi (falsi) pri ukrainanoj, lingvo, 

kulturo, spirito, krédo, historio kaj aliaj gravaj aferoj. Aferoj kiuj necesas 

defendi. Olga 

こんにちは、今日は 2 歳の娘だけを手にキエフから逃げ出したエスペランティストと話を

しました。彼女は電車で来ましたが途中で数回、ロシア軍に発砲されました。別の友人は、 

キエフに近いイルピンから電車で避難しようとしましたが、ロシア軍に発砲され 1 両が炎

上しました。人々は、電車を捨てて逃げなければなりませんでした。どちらの電車も子供連

れの家族でいっぱいでした！  

キエフでは、古い教会、修道院、美術館、劇場、その他の文化財が爆撃されて破壊されてい

ます。人間を破壊するだけでなく、歴史、文化、記憶、すべてを破壊するのです。キエフは

1500 年の歴史を持つ都市であり、歴史上多くの野蛮人がそれを破壊しようと試みてきまし

た。それは、ウクライナ人、言語、文化、精神、信条、歴史、その他の重要なことについて

虚構にするために行われます。これらは守られなくてはなりません。オルガ 

Italio イタリア 

Jes, la milito en Ukrainio tre malĝojigas nin. Rifuĝintoj atingas ne nur la 

najbarajn landojn kiel Pollando ( pli ol 800 000 ), sed ankaŭ Ĉeĥion (pli ol 

50 000 ), eĉ venas nun al itala ĉefurbo. Nekredebla situacio, ĉu ne ?  

Sed ni ĉiam esperu  !!!!!!!!! 

Militoj okazas ankaŭ en multaj aliaj landoj. Ĉxu la mondo ne povas vivi 

en paco  ? Amike Jitka  

ウクライナでの戦争は私たちを非常に悲しくさせます。 難民はポーランド（80 万人以

上）などの近隣諸国だけでなく、チェコ共和国（5 万人以上）にも到達し、現在ではイタ

リアの首都にやって来ています。 信じられない状況ですね。 しかし、常に希望しましょ
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う!!!!!!!!! 戦争は他の多くの国でも起こっています。 世界は平和に暮らせないのでしょう

か？ Jitka 

Brazilo ブラジル 

RUSIO X UKRAINIO 

 PARDONON, ALTESTIMATAJ SAMIDEANOJ KAJ 

SAMIDEANINOJ PRO MIA LONGA SILENTO! 

  

PUTINo - L' ABOMENINDA SATANO, KRIMULO, MURDISTO 

PREZIDENTO DE RUSIO -  EGE PERVERSE BOMBARDAS, 

MASAKRAS, BRULIGAS  INFANOJN,  JUNULOJN, 

ADOLTOJN, OLDULOJN KAJ EĈ HUNDOJN DE NIA BRAVEGA 

UKRAINIO!!! 

HO, JES... SURPRIZE, MULTAJ LARMOJ MALSEKIGAS NIAJN 

OKULOJN!...  

KAJ... LA TUTA MONDO GAPE PLORAS PRO LA TERURA 

SPEKTAKLO DE LA RUSAJ DIABLOJ!  

KOMPATINDA PREZIDENTO VOLODYMYR ZELENSKY! 

KOMPATINDA HOMRO ! 

  

NE ESTAS NOVAJĴO: "NEPRE NI DEVAS RIKOLTI ĈION, KION NI 

SEMAS!" 

MI KAJ MILIONOJ DA HOMOJ ARDE ESPERAS, KE TRE BALDAŬ 

LA BRAVAĈA MARIONETO PUTINo KAJ FIDELAJ ASESOROJ 

FLUGOS AL INFERO, KIE MALPACIENCE ILIN ATENDAS HITLERO 

KAJ ALIAJ BANDITAJ KOLEGOJ POR ETERNE "RIPOZI" ĈE LA 

FAJRO KAJ VARMIGI SIAJN SIDVANGOJN!... 

VIVU! VIVU!  AMO - LA GIGANTA ENERGIO DE L' VIVO! 

  

Tutkore dezirante pacon, amon kaj sanktajn benojn de l' Superega Sinjoro, 

vin salutas, forte brakumas kaj kisas vian koron. 

  Amarílio Carvalho-Barra do Garças-Brazilo  

 

ロシア対ウクライナ 

親愛なる友人たちへ！  
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プーチンは憎むべきサタン、犯罪者、殺人者、 

ロシア大統領は、- 残虐に、子どもたち、若者、大人、老人を爆撃し、虐殺し、燃やし、

そして私たちの犬さえも！  

ああ、驚くほど多くの涙が私たちの目を濡らしました！そして...全世界がロシアの悪魔の

恐ろしいショーになすすべもなく涙しています。 

可哀そうなウクライナ大統領 VOLODYMYR ZELENSKY！ そして可哀そうな人

類！ 

新しいことではありません。「私たちは、私たちが蒔くものすべてを収穫しなければなり

ません！」  

私と何百万人もの人々は、操り人形プーチンと忠実な手下たちが地獄に落ちることを願

っています。そこではヒトラーと他の悪党どもが、彼が永遠に火の中で「安らぐ」のを待っ

ています。 

愛よ、命の巨大なエネルギーよ、生きよ、生きよ。 

 

心を込めて、あなたに平和、愛、そして至高主の聖なる神の祝福を願いつつ、私はあなた

に挨拶し、あなたを強く抱きしめ、あなたの心にキスをします。 

アマリリオ・カルヴァリョ-バラ・ド・ガルサス-ブラジル 

 

ポーランド Pollando

Mi partoprenos la martan Sumoon, kvankam la menson kaj la koron 

okupas daŭranta milito. Milito daŭras ĉe nia pola-ukrainia limo kaj plimulto 

de la rifuĝintoj venas en Pollandon. Jam venis pli ol 1 000 000 ĝis hodiaŭ. 

Ni akceptas ilin, provas helpi diversmaniere komencante ĉe la ĉelimaj 

trapasejoj kaj transportante ilin en internon de la lando. Kiom da ni ankoraŭ 

povas akcepti kaj certigi al ili vivtenon - loĝejojn, laboron, financan helpon? 

La registaro decidas pli plej gravaj aferoj - sanservo senpaga por la venintoj, 

edukado por infanoj, senpaga transporto, almenaŭ por certa tempo k.s. 

Komunumoj zorgas pri loĝado kaj bonaj homoj kaj volontuloj pri organizo 

de tiu nova - espereble portempa - vivo, kunportas diversajn aĵojn bezonataj 

dum tiu unua periodo. Okazas ankaŭ kolekto de mono fare de diversaj 

helporganizoj.  Ĉiu helpas laŭ la propra ebleco. Ĉar multaj venintoj deklaras 

volon reveni al sia lando se finiĝos milito. Venas kompreneble plejparte 

virinoj kun infanoj diversaĝaj, iuj havas en Pollando parencoj, ĉar multaj 

ukrainoj laboras en Pollando, sed la viroj nun revenas al Ukrainio defendi 
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sian landon. 

   Mi esperas kaj malesperas pri la estonto. Ja en Rusio regas frenezulo. Kaj 

estas malfacile atendi kion faros frenezulo. 

 

Bedaŭrinde ankaŭ la rusaj esperantistoj apogas la fiulon. jen citaĵo de la 

eldiro de prezidanto de REU: La tuton vi povas legi - 

https://sezonoj.ru/2022/03/reu-6/ 

 

.....La opinioj pri la ukrainiaj eventoj estas ekstreme kontraŭaj en la socio. 

Oficiala subteno de unu el pozicioj signifus fortan neglekton de granda parto 

de nia membraro, kiu havas la malan pozicion. Ekzemple, persone mi kiel 

privata persono plene kaj senkondiĉe subtenas la specialan operacion de la 

rusia armeo, kiu okazas nun en Ukrainio. Se la Estraro oficiale deklarus ion 

kontraŭ ĝi — mi demisius kaj komencus batali por nuligo de tia deklaro fare 

de nia supera organo (Konferenco de REU). 

   Do, la plej adekvata pozicio de REU kiel organizaĵo rilate al la temo — 

simple diri nenion pri ĝi.  

Aleksandr Lebedev, prezidanto de REU 

 

Burdo-Dorota 

 

心と思考は戦争に占領されていますが、私は 3 月のエスペラント相撲に参加します。 

ポーランドとウクライナの国境付近で戦争が続いており、多くの難民がポーランドにや

って来ています。現在までに 1,000,000 以上が来ています。私たちは彼らを受け入れ、国境

検問所から始めて内陸に輸送するまで、さまざまな方法で支援しようとします。生計、住宅、

雇用、財政援助など、どれだけ多くのことを受け入れることができるでしょうか。政府は最

も重要なことを決定します-少なくとも一定期間は避難民のための無料のヘルスケア、子供

のための教育、無料の交通機関など。市町村は住居を、そしてボランティアの人々は当面の

生活を維持するために必要なさまざまなものを持ってきます。さまざまな援助団体による

募金活動もあります。誰もができる限りの支援をしています。多くの避難者は戦争が終わっ

たら自国に帰りたいと宣言しています。避難者の多くは女性と子供です。多くのウクライナ

人がポーランドで働いているので、ポーランドに親戚がいる人もいます。しかし男性は彼ら

の国を守るためにウクライナに戻っています。 将来への希望と絶望。ロシアは狂人に支配

されています。そして、狂人が何をするかを期待するのは難しいです。 

 

https://sezonoj.ru/2022/03/reu-6/
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 残念ながら、ロシアのエスペランティストの中には、悪党を支持している人もいます。詳

しくは下で。https：//sezonoj.ru/2022/03/reu-6/  

以下はロシアエスペラント連盟（REU）会長の言葉の一部です。 

 

ウクライナの出来事についての意見は、ロシア社会では両極端です。いずれかの立場を

公式に支援すると、それは、反対の立場にある会員の意見を無視することを意味します。た

とえば、私は個人として、現在ウクライナで行われているロシア軍の特殊作戦を完全かつ無

条件に支持しています。REU 理事会がそれに対して公式に反対宣言した場合、私は辞任し、

私たちの最高機関によるそのような声明の破棄のために戦い始めます（REU の会議）。 で

すから、このテーマに関する組織としての REU の最も適切な態度は、何も言わないことで

す。Aleksandr Lebedev, REU 会長 

Burdo-Dorota 

 

日本 Japanio 

堀さん ウクライナレポート、ありがとうございます。テレビでも毎日、悲惨な状況を

報じていますが、何も出来ない我が身を恨むばかりです。緊迫した状況が身に迫っている

人たちはどんな気持ちで暮らしているのだろうかと不安でたまりません。アメリカも

NATO 諸国も、今参戦すると核戦争に拡大する恐れがあると考えているのでしょう。自国

の軍隊を派遣するつもりはないようです。経済制裁は我慢比べで、すぐにプーチンの気持

ちを転換させる力はありません。じわじわと侵攻してくるロシア軍を迎えるしかないので

しょうか。そうなると今よりも悲惨な状況が繰り広げられることは必至です。誰かが有効

な手を打ってくれないものでしょうか。新たな情報をまっています。くらはやし 

Sinjoro Hori, Dankon pro la Ukrainia raporto. Mi vidas la mizeran 

situacion en televido ĉiutage, sed mi nur kritikas min, ĉar mi nenion povas 

fari. Mi estas maltrankvila vidi pri tio, kiel la ukrainaoj vivas, alfrontante 

streĉan situacion. Kaj Usono kaj NATO-landoj povas pensi, ke se ili eniros 

la militon nun, ili povos envolviĝi en nuklea milito. Ŝajnas, ke li ne intencas 

sendi sian propran armeon. Ekonomiaj sankcioj havas la potencon tuj ŝanĝi 

la opinion de Putin. Ĉu ne estas ol alia elekto por ukrainoj ol malrapide 

submetiĝi al la invadantaj rusaj trupoj? En tiu kazo, estas neeviteble ke pli 

terura situacio disvolviĝos. Ĉu ne estas iuj, kiuj povos efike labori por haltigi 

la militon? Mi atendas novajn informojn.                 Kurahajaŝ 
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日本 Japanio 

いつも貴重なメールを送っていただき有難うございます。このウクライナの惨状について

どのように行動すればよいのかわかりません。昔、彼がロシア大統領になった時、私の友が

「彼は悪魔なので注意しなければならない」と言ったのを覚えています。今のウクライナの

惨状は、まさに彼による悪魔の仕業としか言いようがありません。これはウクライナとロシ

アの戦争ではなく、彼個人が作り出す理不尽に対する人類の戦いだと思います。もし国連に

警察権があったなら、彼を犯罪者として逮捕できるでしょう。このような国際間の巨大犯罪

行為に対して警察力が発揮できる国際警察軍の設立が必要だと思います。核を脅しに使う

など犯罪以外の何物でもないと思います。これをエスペラントで表現できるようになりた

いと思っています。                                                        Kitao 

Dankon pro viaj valoraj informoj. Mi ne scias kiel agi pri ĉi tiu ukraina 

katastrofo. Mi memoras, ke antaŭ longe, kiam Putin fariĝis la prezidento de 

Rusio, amiko mia diris: "Li estas diablo, do vi devas esti singarda". La nuna 

katastrofo en Ukrainio estas kaŭzita de la laboro de la diablo. Mi pensas, ke 

tio ne estas la milito inter Ukrainio kaj Rusio, sed la batalo fare de la homaro 

kontraŭ la senraciaĵo, kiun li persone kreas. Se Unuiĝintaj Nacioj havus 

polican potencon, li povus esti arestita kiel krimulo. Mi opinias, ke necesas 

starigi internacian polictrupon, kiu povas ekzerci polican forton kontraŭ tiaj 

grandegaj internaciaj krimaj agoj. Mi pensas, ke uzi nukleajn armilojn kiel 

minacon ne estas io alia ol krimo.                       Kitao 

 

日本 Japanio 

タチアナさん宅に泊まってオデッサの街中を案内して貰いました。11 年前でキエフへ自

転車走らせたことが思い出されます。平坦な大地に小麦,ひまわり,蕎麦に大豆の畑の端が見

えない位の広さに感動した。建設途中の原電の横を走ったのが記憶しています。あの広さを

全て押さえるのは、不能と思います。荒井敏允 

Mi rememoris, ke antaŭ 11 jaroj mi loĝis ĉe la domo de Tatiana kaj ŝi 

kondukis min ĉirkaŭ la urbo Odeso. Mi biciklis al Kyiv. Mi estis impresita 

de la grandeco de la plata grundo senlima, kie kreskis tritikoj, sunfloroj, kaj 

fagopiroj. Mi biciklis apud la konstruata Atoma Elektrokompanio. Mi pensas, 

ke ne eblas kontroli tiun grandecon.           Arai 
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Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Se eblas, mi volas reagi al letero de Sageto. "Problemo kun nazioj", 

sensensaĵo! Se lando kun loĝantaro pli ol 42 milionoj ne volas sklavece kaj 

humile obei al iu fremda diktatoro, tio estas normala afero en moderna 

Europo. Ili nur volas esti liberaj kaj mem decidi sian sorton. Multaj 

landoj de Europo jam spertis rusan okupacion. Rusaj tankoj en viaj urboj, 

mortpafitaj studentoj dum paca demonstracio, arestitaj kaj turmentitaj 

politikoj, forrabita kaj subigita ekonomiko. Granda malričeco kaj malsateco. 

Senĉesaj mensogoj de rusa propagando. Forpelita aŭ mortigita opozicio. 

Ordonoj de rusaj generaloj. Tion aĉan reĝimon Europo jam spertis, do homoj 

kiuj omaĝas kaj defendas sian Patrujon ne estas " naziojn". Olga 

タチアナさんの「ナチスの問題」に関してです。人口 4200 万人以上の国が奴隷にされた

くなく、外国の独裁者に謙虚に従うことを望まないのは、それは現代ヨーロッパでは普通の

ことです。 彼らはただ自由になり、自分で決めたいだけです。 多くのヨーロッパ諸国はす

でにロシアの占領を経験しています。都市を占拠するのロシアの戦車、平和的なデモの間に

射殺された学生たち、逮捕され拷問された政治家、大きな貧困と飢餓、ロシアのプロパガン

ダの絶え間ない嘘経、追放または殺害された反対派、ロシアの将軍の命令。 ヨーロッパは

すでにこの醜い政治体制を体験しているので、母国に敬意を表して防衛する人々は「ナチス」

ではありません。                          オルガ 

 

2022.3.9 日本 Japanio 

鬱々とした日々だからこそ平和呼ぶエスペラントを私は愛する 

権力の横暴の前に非力なるおのれを嘆いてエスぺラント読む 

大戦に刈り取りの時期を奪われて鬱としていたザメンホフを思う 

 ザメンホフは、「来年にはホマラニスモの大会を」と第一次世界大戦のさなか考えていま

した。それがかなわず「再来年の。。」と書き換え、そしてついには「戦争が終わってから」

と書き換えましたが、ついにその時は来ませんでした。 堀泰雄 

 

Ĉar estas malgaja tago, 

mi des pli amas Esperanton, 

kiu donas kuraĝon al mi. 

 

Lamentante pri mia senpovo 
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antaŭ la violento de la diktatoro, 

mi ameme legas Esperanto-libron. 

 

Perdinte la rikoltan tempon pro la milito, 

Zamenhof estis malĝojega. 

Tiun figuron aperis en mia kapo. 

Zamenhof planis okazigi la kongreson de Homaranismo, sed la unua 

mondmilito malhelpis lin. Li skribis en la kajero, « En la venonta jaro mi 

okazigos la kongreson », sed la milito ne finiĝis, do li reskribis la planon 

“Post du jaroj”, sed la milito ne finiĝis, do li re-reskribis “Kiam la milito 

finiĝos”, sed antaŭ tio li mortis. Li ne povis ricevi rikolton de sia tuta vivo. 

Jasuo Hori 

 

ご連絡ありがとうございます。エスペラントの力を実感しました。プーチンの始めた愚か

な戦争はナチスや日本軍の侵略と並ぶ歴史に残る愚挙であり、プーチンの終わりになるこ

とは明らかです。ロシアの経済ばかりでなく、歴史と文化が総否定される可能性に心を痛め

ています。また、これは日本の左翼にとっても安全保障のあり方について問いを突きつけて

います。沖縄問題をはじめアメリカに従属してきた戦後外交の是非が問われるとともに、中

国などの軍事的脅威にどう備えるかも真剣に考えなければならないと思います。西欧の左

翼は NATO を必要悪として受け入れていますが、中立、非同盟政策が実効性を持つのか問

うべき時です。中立を保ってきたスウェーデンやフィンランドでも NATO 加盟支持が増え

ています。残酷な現実を目の当たりにして悩み多きこの頃です。ナショナリズム、地政学、

パワーポリティクス、国際関係論などの文献を読み始めています。栗本昭（元日本生協連国

際部部長、元法政大学教員） 

Dankon pro la sendaĵo. Mi konstatis la potencon de Esperanto. La stulta 

milito de Putin estas historia malsaĝeco apud la naziaj kaj japanaj invadoj, 

kaj estas klare, ke Putin finiĝos. Mi estas profunde maltrankvila pro la ebleco, 

ke ne nur la rusa ekonomio sed ankaŭ historio kaj kulturo estos tute neitaj. 

Ĝi ankaŭ levas demandojn al la japana maldekstro pri japana sekureco. La 

avantaĝoj kaj malavantaĝoj de postmilita diplomatio, kiu estis subordigita al 

Usono, inkluzive de la Okinawa afero, estos pridubitaj, kaj mi opinias, ke ni 

devas serioze pripensi kiel prepari por militaj minacoj kiel Ĉinio. La 

maldekstro en Okcidenta Eŭropo akceptas NATO kiel necesan malbonon, 

sed estas tempo pridubi ĉu neŭtralaj kaj nealiancaj politikoj estas efikaj. 

Subteno al NATO-membreco pliiĝas en Svedio kaj Finnlando, kiuj restis 

neŭtralaj. Ĉirkaŭ ĉi tiu tempo mi maltrankviliĝis pri la kruela realo. Mi 
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komencas legi literaturon pri naciismo, geopolitiko, potencopolitiko, 

internaciaj rilatoj, kaj pli.  

Akira Kurimoto (iama direktoro de la Internacia Sekcio de Kooperativo 

de Japanaj Konsumantoj, iama fakultatano de Hosei University) 

 

ロシアのウクライナへの侵攻はやむ気配がありませんね。「左」「右」をとわず、暴力によ

って「正義」を実現しようとする思想を、どうすれば無害化できるのでしょうか。昨今のメ

ディアでの論議を耳にすれば、日本でも大敗北の教訓がすっかり忘れ去られているようで

恐ろしいばかりです。 

エスぺランチストのネットワークは貴重ですね。われわれも微力ながら、この日本の社会

が架空の恐怖に煽られて暴力を容認することのないような市民の力を少しでも大きくする

ように、「仕事」をしなければ、とあれこれ考えています。 

浜岡政好（元佛教大学教員） 

Ne estas signo, ke la invado de Rusio de Ukrainio ĉesos. Kiel ni 

senvenenigi la ideon provi realigi "justecon" per perforto ambaŭ en 

"maldekstra flanko" kaj "dekstra flanko"? Kiam mi aŭdas la debaton en la 

amaskomunikiloj ĉi tiuj tagoj, ŝajnas timige, ke la lecionoj de la granda 

malvenko estas tute forgesitaj en Japanio.  

La esperantista reto estas valora, ĉu ne? Ankaŭ ni devas fari "laboron" 

por ke tiu ĉi japana socio pligrandigu la potencon de la civitanoj, kiuj ne 

toleros perforton pro fikcia timo...  

Masayoshi Hamaoka (iama Bukkyo University fakultatano)  

 

2022.3.11 日本 Japanio 

Antaŭ kelkaj semajnoj ni eksciis nekredeblan okazon en Ukrajnio. Sekve 

terura mano de satano, rusio agresas unu post alia. Ho,ve !! Kiel maljusta 

invado daŭros ? 

Mi recevis la raporton de voĉoj el la mondo kaj pensas refoje ke 

Esperanto estas la mondlingvo. Tiuj sendube prezentas nunan situacion, 

rektan sperton kaj koleregon. Mi sentas samideanecon en ĝi  kiel 

esperantist-kontraŭ-esperantisto. Malgraŭ maltrankvilaj tagoj Tatiana en 

Ukrainio partoprenos la sumoon. Eksciinte ŝian aliĝon mi forte emociiĝas. 

Kesigojama (partoprenanto de la marta sumoo) 

数週間前、私たちはウクライナでの信じられないような事態を知りました。サタンの恐ろ

しい手、ロシアは次々に侵略します。 この不当な侵入はどのように続くのでしょうか？  



32 

 

世界中から声の報告を受けましたが、しみじみとエスペラントは世界共通の言葉だと思

いました。これらは間違いなく現在の状況、直接の経験と怒りを示しています。 私は、そ

れらの声の中に e スペランティストの仲間意識を感じます。 不安な日々にもかかわらず、

ウクライナのタチアナはエスペラント相撲に参加するというのです。 彼女の参加を知って、

私の心は震えました。       けしごやま（エスペラント大相撲 3 月場所参加者） 

 

 

 

 

2022.3.12 Ĉeĥio チェコ 

Eŭropa Parlamento faris 

durajn sankciojn al la rusa 

registaro pro malleĝa milito, 

kiun ĝi daŭrigas. Oni malpermesis al rusaj aviadiloj flugi al europaj landoj, 

forsendis diplomatojn, forprenis de rusaj ričuloj ilian propraĵon en Eŭropo, 

disigis rusajn bankojn de la komuna banksistemo. Sed bedaŭrinde ĉiuj tiuj 

agoj venis tro malfrue.  

Al Ĉeĥio alvenas 250000 homoj, kies domoj estis detruitaj de la rusa 

okupacia armeo. Ĉeĥoj estas tre solidaraj kun ukrainaj civitanoj, donacas 

manĝon, vestaĵojn, medicinan helpon kaj proponas loĝlokojn, laboron, 

monhelpon. En Pollando estas ĉirkau du milionoj de rifuĝintoj, en Slovakio 

duonmiliono, Hungario, Rumanio, Moldavio, miliono kaj duono. Sed ebleco 

helpi estas limigita.  

En ukrainaj urboj homoj estas sub pafado (Černohiv, Nikolajev, Harkov, 

Sumy, Dnipro, Vinnica, Herson, Pologi, Zaporožje, Vasilkiv, Mariupol). 

Ofta bombado devigas homojn noktumi en subteraj keloj, ili ne havas akvon, 

manĝaĵon, eblecon varmigi sin, kuiri manĝaĵojn. En Ukrainio estas 15 atom-

elektrostacioj, kaj la okupacia armeo pafadis al stacioj en Zaporožje kaj 

Černobyl. En Mariupol jam mortis 1580 pacaj homoj sen armiloj, inter ili 

estas preskaŭ 100 infanoj, estis terura situacio, kiam la okupacia armeo nokte 

bombis naskodomon kaj proksiman infankliniko. Estis bombitaj 280 lernejoj, 

ĉar homoj, kiuj restis sen domoj, ofte noktumas en ili. Ukrainanoj kelfoje 

strebis fari humanajn koridorojn por ke virinoj kun infanoj povu foriri, de la 

rusa flanko ĉiam komencis pafado, malgraŭ promeso de sekura foriro. 
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Loĝantaro de urboj, en kiuj okupantoj jam venis, protestas kun 

ukrainaj flagoj kaj ŝildoj "Ni estas Ukraino!"  

Sinjoro Putin ne ricevis rapidajn rezultojn de sia honta milito, li estas 

malkontenta, kaj sanĝis ok generalojn. Laŭ lia ordono estas atakitaj en 

interreto oficoj, firmaoj, homoj, gravaj financaj kaj industriaj strukturoj.  

Rusoj detruis Černihiv, pacan dormeman urbeton, kies historio estis 

duoble pli longa ol tiu Moskva! Urbeto kun mallarĝaj stratetoj, paca kaj 

bonkora loĝantaro, antikvaj preĝejoj, kaj plej malnova monaĥejo en tuta 

Ukraino. Urbeto plena de ĉerizoj kaj najtingaloj, kie eĉ urba buso veturas 

malrapide por ne damaĝi maljunulon aŭ kokinon sur strato. Neniu danĝero 

por okupacia armeo estis en ĝi, neniu kialo ĝin detrui. Olga 

欧州議会は、進行中の戦争のためにロシア政府に厳しい制裁を課しました。ロシアの飛行

機はヨーロッパ諸国への飛行を禁止され、外交官を追放し、ロシアの財産はロシアの裕福な

人々から奪われ、ロシアの銀行は一般的な銀行システムから分離されました。しかし残念な

がら、これらすべての行動は遅すぎました。  

家がロシアの占領軍によって破壊された 25 万人がチェコ共和国に到着しました。チェコ

人はウクライナ国民を非常に支援しており、食糧、衣類、医療援助し、住宅、雇用、財政援

助を提供しています。ポーランドには約 200 万人、スロバキアには 50 万人、ハンガリー、

ルーマニア、モルドバにはあわせて 150 万人の難民が来ました。しかし、支援できること

は限られています。  

ウクライナの都市では、人々は砲火にさらされています（Černohiv、Nikolayev、Kharkov、

Sumy、Dnipro、Vinnica、Kherson、Pologi、Zaporozhje、Vasilkiv、Mariupol）。頻

繁な爆撃により、人々は地下室で夜を過ごすことを余儀なくされます。彼らには水、食べ物、

暖房、食べ物を調理する機会がありません。ウクライナには 15 の原子力発電所があり、占

領軍はザポロジエとチェルノブイリの原子力発電所に発砲しました。 

マリウポリでは、1580 人の市民が亡くなり、その中には 100 人近くの子供が含まれてい

ます。占領軍は夜に産院と子供病院を爆撃しました。家を失った人々がしばしば学校で夜を

過ごすので、そうした 280 の学校が爆撃されました。ウクライナ人は子供を持つ女性が避

難することができるように人道回廊を作ろうとしましたが、ロシア側は安全な避難の約束

にもかかわらず、常に発砲しています。占領者がすでに来ている都市の住民は、ウクライナ

の旗と「私たちはウクライナ人です！」というプラカードを掲げて抗議しています。  

プーチン氏はこの恥ずべき戦争から顕著な成果が得られていないことに不満で、8 人の将

軍を更迭しました。彼の命令により、オフィス、企業、人々、主要な金融および産業構造が

サイバー攻撃されています。 



34 

 

ロシア人は、モスクワの 2 倍の歴史を持つ静かに眠るチェルニーヒウを破壊しました！ 

狭い通り、平和で友好的な人々、古い教会、そしてウクライナ全土で最も古い修道院がある

小さな町。 さくらんぼとナイチンゲール（鶯のような鳥）でいっぱいの小さな町。市バス

は老人や通りにいるニワトリを轢かないようにゆっくりと走っています。占領軍にとって

全く危険のない町で、破壊する理由もなかったのですが。オルガ 

 

 

Brazilo ブラジル 

Dum la seĝo de l' ambicio kaj egoismo regnos en nia Planedo, milito 

imperios, kara... 

Paco estas nur por la noblaj animoj, kiuj jam sukcesis kompreni tian 

valoron. Bedaŭrinde tiuj animoj estas malmulte! 

Oni ne sukcesas kompren,i kiel homoj, kiuj parolas pri Dio, je nomo de 

Dio, sukcesas mortigi ne nur unu, sed pluraj homoj... 

Dirce 

野心と利己主義の椅子が私たちの惑星を支配している間は、戦争が支配する... 平和は、

その価値をすでに理解することに成功した高貴な魂のためだけのものです。 残念ながら、

それらの魂は少数です！ 神の名において神について語る人々が、どうやって一人だけでな

く多くの人々を殺すことができるのか理解することは難しいです... Dirce 

 

2022.3.14 ドイツ 

mi tre dankas vian alsendon de la nova kajero. Tre impresis min la 

"Invado al Ukrainio, voĉoj el la mondo". 

Por mi ne estis imageble, ke post la 2a granda milito de Hitler nun denove 

la mondo estas sub minaco de milito, kiun frenezamense intencas tiu rusa 

(mal-ruza) diktatoro. 

Estas honto por ĉiuj pacamaj homarane pensantaj homoj. 

Utho 

新しい機関誌「ポンテート」を送ってくれてありがとう。その中の「ウクライナの侵略、世

界中からの声」にとても感銘を受けました。 ヒトラーの第二次世界大戦後、ロシアの独裁

者が狂ったように始めた戦争の脅威に、世界が再びさらされるとは私には想像もできませ

んでした。それはすべての平和を愛する人類人主義の人々にとって恥です。Utho 
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Japanio 日本 

花粉症、コロナに加えウクライナ、心身ともにむしばまれてゆく 

Fojnokataro, kronviruso kaj la milito malsanigas homojn mense kaj korpe. 

人は病み、人は死ぬのが定めなり、兵火で加速する必要もなし 

Homoj devas morti iam, kial estas necese hastigi homojn al frua morto? 

ニュース見るたびに心の奥底ではらはらと何かが剥落してゆく 

Ĉiun fojon kiam mi vidas la novaĵon, funde de mia koro io deŝiriĝas malseke 

 

 

 

 

「戦争やめろ！」怒りを込めてはがき書く嘘八百のロシア大使へ 

“Ĉesigu la militon!” kun kolerego mi skribis karton al la ruza rusa ambasado 

エスペラント、平和の言葉を学ぶゆえ心の均衡保てていられる 

Esperanton, lingvon por paco mi lernas, tial mi povas teni min ekvilibra 
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堀泰雄 Hori Jasuo 

 

日本 Japanio 

Kara Sageto/Tatiana, 

Saluton el Kioto! Kiel vi fartas? Ĉu via filo estas vigla? Mi ĉiutage preĝas 

por vi kaj via filo pri lia sekura reveno al vi kaj ĉeso de la milito plej baldaŭ 

kun miaj geamikoj. Dio prenu niajn preĝoj! 

La 13an, nia nova sumoo ekkomenciĝis. Mi trankviliĝis, vidinte vian 

nomon sur la tutluktista listo, kiun s-ro Hori jam sendis al ni. Mi elkore 

deziras, ke vi tralegu vian libron serene dum 15 tagoj ĝis la fino. Ĉi-foje, mi 

planas sendi al tuto de miaj prizorgatoj mian aperacion kontraŭi tiu milito 

kaj peti iliajn agadojn por ĝi kun mia respondo al ĉiu raporto. 

 

Finfine, ĉirkaŭ miaj 50 geamikoj metis siajn nomojn (kvankam kelke da 

ili estis senditaj al mi post mi sendis al vi mia unuan leteron) sur mia letero 

al vi kun mi. Ĉiuj tre zorgas pri vi kaj via filo kaj Ukrainio kun iliaj preĝoj. 

Mi alkroĉas tri fotojn pri mia agado por kontraŭi tiun militon en la 27a de la 

lasta-februaro (vespere) kaj la 12a de tiu marto (tage). Ni daŭrigas similajn 

agadojn en kelke da lokoj en la urbo Kioto preskaŭ ĉiutage. 

Dankon pro via lego. Mi elkore deziras sanon kaj sekuron de vi kaj viaj 

amataj. Kaj mi denove preĝu por la plej baldaŭa reveno de paco al via lando. 

Amike, Aloys 

 

En la vespera foto, mi estas centre kaj havas 

afiŝon kun vortoj “Ne Militu! Aŭskultu voĉojn 

de civitanoj en Ukrainio kaj la popoloj en la 

mondo, kiuj sopiras pacon!” La juna virino 

maldekstre de mi estas ĉina studento. Ŝi 

partoprenis sole unuafoje en tia agado, 

kontrolinte ĝin per sia poŝtelefono. 

 

En la tagaj fotoj, nur mi ne surmetas 

buŝkovrilon (por tiu foto). 
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Vortoj sur afiŝo, kiun havas iu virino, estas “Ĉiuj, amikiĝŭ! NE MILITU!”, 

“Mi volas rehejmeniri per tiuj balonoj.”, “Mi volas ludi kun miaj geamikoj.” 

kaj “Paĉjo, Panjo, mi volas pacon!  Mi 

malamas militon!”. La suba estas “Ĉesigu rusan 

agreson!” 

 

 

 

京都からこんにちは！あなたの息

子さんは元気ですか？私はあなたの息子さんがあなたに無事に戻ってくること、戦争の終

結を、私の友人と毎日祈っています。神は私たちの祈りを受け取ってくれるでしょう。 

 13 日からエスペラント相撲が始まりました。堀さんから送られてきた参加者一覧表にあ

なたの名前が載っていてほっとしました。最後まで 15 日間、読み続けられることを願って

います。今回は、すべての私が世話する参加者に戦争に反対する私の姿を送り、彼らの行動

を求める予定です。  

私の友人の約 50 人が、私と一緒にあなたに宛てた私の手紙に彼らの賛同名前を付けま

した。誰もがあなたとあなたの息子とウクライナのことを祈りとともに気にかけています。      

2 月 27 日（夕方）と 3 月 12 日（日）の戦争に反対する私の行動の写真を 3 枚添付しま

す。ほぼ毎日、京都のいくつかの場所で同様の活動が続いています。  

読んでくれてありがとう。あなたとあなたの愛する人の健康と安全を心から願っていま

す。そして、あなたの国が平和になるようもう一度祈りましょう。  

成美 

 

夕方の写真では、私が中央にいて、「戦わないで！平和を切望するウクライナの人々と世

界の人々の声に耳を傾けてください！」というプラカードを持っています。私の左の若い女

性は中国人の学生です。携帯電話で集会を知り、彼女は初めて一人でそのような活動に参加

しました。  

昼間の写真では、私はマスクを付けていません（写真のために）。 女性が持っているポ

スターの言葉は「みんな、友達を作ろう！戦争しないでください！」「それらの風船を持っ
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て家に帰りたいです。」「友達と遊びたいです。」そして「お父さん、お母さん、私は平和

が欲しい！私は戦争が嫌いです！」下は「ロシアの侵略をやめろ！」です。  

 

チェコ Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo, mi elkore dankas al ĉiuj geamikoj pro la subteno. 

Venis preĝo por paco el Vatikano, ĉar ĝi ankaŭ subtenas Ukrainon. De Romo 

venis kamionoj kun kuraciloj, manĝaĵoj, higienaj bezonaĵoj. Aŭstrio ankaŭ 

sendis humanitaran helpon. Ĉar landojn, kiuj jam akceptis fuĝintojn, nun 

havas tre malfacilan taskon : aranĝi al ili dormlokon (sekuran), manĝadon, 

informojn pri eblecoj, tradukistoj kaj zorgantoj pri infanoj, medicinan helpon, 

eblecon sin purigi, spiritan kaj psiikan helpon, kontakto kun oficistoj de 

polico, asekurkompanioj, "rugĝ kruco", kaj tiel plu. Multaj fuĝintoj 

tranoktumas en Pollando aŭ Slovakio, kaj volas veturi plu al profunda 

Eŭropo. Milito estas jam tre proksime al polaj kaj slovakaj limoj kaj ili timas, 

ke por agresoro neniu limo estas nerompebla. Etoso estas tre streĉita. 

Mi preĝas por paco.  

Ankoraŭ kelkaj vortoj pri milito. Aperis informoj, ke multaj "batalantoj" 

el Sirio, kiujn Putin sendis al Ukrainio, ricevis 300 dolarojn kaj forkuris. Tiu 

milito estas tute fremda por ili, do ili ne volis riski sian vivon en tiu milito.  

Olga 

こんにちは、お友達の皆様のご支援に感謝申し上げます。平和への祈りはバチカンから来

ました。バチカンはウクライナを支持しているからです。ローマからは、医薬品、食品、衛

生用品を積んだトラックが来ました。オーストリアも人道援助を送っています。難民を受け

入れている国は、今や非常に困難な課題を抱えています。つまり、安全な睡眠場所、食事、

翻訳者と介護者、医療援助、シャワーなどの設備、精神的および心理的援助などを整備しな

ければならないからです。また警察、保険会社、「赤十字」などの関係者との連絡網づくり

もあります。多くの難民はポーランドやスロバキアで夜を過ごしていますが、さらにヨーロ

ッパの遠い国へ避難したいと思っています。戦争はすでにポーランドとスロバキアの国境

に非常に近く、ロシア軍が越境してくるのではないかと恐れています。とても緊張した雰囲

気です。平和を祈ります。  

戦争についてもう少し。プーチンがウクライナに送ったシリアからの多くの「戦闘員」が

300 ドルを受け取って逃げたという報告がありました。その戦争は彼らにとって完全に他人

の戦争で、そんなところで命を危険にさらしたくなかったからです。 オルガ 
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Israelo イスラエル 

Karaj geamikoj, 

 

La deklaro de ELI (Esperanto-Ligo en Israelo) pri la milito en Ukrainio 

ricevis grandan internacian eĥon. I.a. citis ĝin Libera Folio kaj venis 

kuraĝigaj mesaĝoj de eksterlandaj esperantistoj. Ankaŭ en Facebook la afiŝo 

pri la deklaro ricevis rekordan nombron de ŝatoj kaj subtenaj rimarkoj. La 

deklaro kaj la registraĵo de nia pasintsemajna hibrida kunveno pri Ukrainio 

estas videblaj en la hejmpaĝo de ELI, https://www.esperanto.org.il/. 

Hodiaŭ ni kunvenos virtuale, 18:30-20 (16:30-18 UTC). Estos libera 

programo, ni povas plu diskuti pri la situacio en Ukrainio kaj pri la rolo de 

Israelo, aparte pri akcepto de rifiĝintoj en Israelo, kiu hieraŭ decidis pri 

senlima akcepto de rifuĝintoj kun parencoj enlande. 

Por eniri bv. klaki la Zoom-bildon kiu aperas en la hejmpaĝo de la retejo 

de ELI dum la kunven-horoj. 

Ĝis post kelkaj horoj, Amri 

ウクライナでの戦争に関する ELI（イスラエルのエスペラン連合）宣言は、国際的に大き

な反響を呼んだ。特に「リベラ・フォリオ」はそれを引用し、多くの励ましのメッセージが

外国のエスペランティストから来ました。 また、Facebook では、投稿に記録的な数の「い

いね」が寄せられました。 ウクライナに関する先週のハイブリッド会議の声明と記録は、

ELI のホームページ https://www.esperanto.org.il/で見ることができます。  

今日は 18：30-20（16：30-18 UTC）に無料のプログラムがあり、ウクライナの状況とイ

スラエルの役割、特に昨日、自宅に親戚と一緒に難民を無制限に受け入れることを決定した

イスラエルでの難民の受け入れについて話し合うことができます。 入ってください。 会議

時間中に ELIWeb サイトのホームページに表示されるズーム画像をクリックします。 数

時間後にお待ちしています。                         アム

リ 

 

Esperanto-asocio en Israelo kondamnas la invadon de Rusio en 

Ukrainion 

Laŭ sia nacia heredo, kaj historia kaj kultura, Israelo estas forte ligita kaj 

al Ukrainio kaj al Rusio. Multaj el ĝiaj sociaj kaj politikaj aktivuloj venis aŭ 

devenas el tiuj landoj, kaj multaj israelanoj, ĉu veteranoj aŭ novenmigrintoj, 

havas familianojn en ambaŭ landoj. Tial la terura milito en Ukrainio tuŝas 

kaj malfeliĉigas multajn el ni persone. 

https://www.liberafolio.org/2022/03/13/eli-kondamnas-la-rusian-invadon-de-ukrainio/
https://www.facebook.com/amri.wandel/posts/10227515654066909
https://www.esperanto.org.il/
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Aldone al la daŭra provizo de homama helpo al Ukrainio, Israelo ludas 

specialan rolon de peranto, klopodante ĉesigi la militon kiel eble plej rapide. 

Israelo akceptis jam kelkmilojn da ne-judaj rifuĝintoj el Ukrainio, 

krom dekmiloj da judoj, kiujn Israelo laŭ sia konstitucio akceptas senlime. 

Multaj el la aktivaj membroj de ELI estas ukraindevenaj aŭ rusdevenaj, 

tamen kiel israelanoj ili pace kaj frate kunagas en la asocio, laborante por 

Esperanto. Sekve interhoma frateco estas tre bone konata al ni en la praktiko. 

Ni konstatas, ke ju pli longe daŭras la milito, des pli grandaj kaj kruelaj 

estas la damaĝo kaj la krimoj kontraŭ la civila loĝantaro. Tial ankaŭ ni vokas 

al ĉesigo de la milito kiel eble plej rapide. 

Ni bone konas la teruraĵojn de milito kaj la suferadon, kiun ĝi kaŭzas, ĉar 

bedaŭrinde vivo dummilita estas deproksime konata al ni laŭlonge de nia 

historio. La daŭra malfacila strebado por paco estas integra parto de nia nacia 

identenco ekde la sendependiĝo de Israelo, kaj eĉ pli frue. Ĉiuj kiuj travivis 

militon ĝin kondamnas kaj strebas al paco. Agante en la spirito de Esperanto 

ni vokas al tutmonda paco. 

Ni konscias ke estas grandega defio agi humane dum milito, sed en milito 

ĉiuj malvenkas kaj en paco ĉiuj venkas. Ni forte esperas, ke la popoloj ja 

trovos vojojn kunvivi kaj kunlabori por la paco kaj por pli bona estonteco. 

 

イスラエルのエスペラント連合は、ロシアのウクライナ侵攻を非難する 

歴史的および文化的にイスラエルはウクライナとロシアの両方と強く結びついています。

その社会的および政治的活動家の多くはこれらの国の出身か、これらの国から来ており、多

くのイスラエル人は、古い移民であろうと新しい移民であろうと、両方の国に家族がいます。

ですからウクライナでの戦争は私たちの多くに関係があり、私たちを不幸にしています。  

ウクライナへの人道援助の継続的な提供に加えて、イスラエルは仲介者として特別な役割

を果たしており、できるだけ早く戦争を終わらせようとしています。イスラエルは、すでに

数千人の非ユダヤ人難民をウクライナから受け入れていますし、更に憲法により数万人の

ユダヤ人を無制限に受け入れます。  

イスラエルのエスペラント連合の活動的なメンバーの多くはウクライナ人またはロシア

人の子孫ですが、イスラエル人として、彼らはエスペラント連合で平和的かつ友好的にエス

ペラントのために働いています。したがって、友愛精神は、実際の中で誰でも認めていると

ころです。  

戦争が長引くほど、民間人に対する被害と犯罪はますます残酷になることに注意してく

ださい。だからこそ、私たちはできるだけ早く戦争を終わらせることも求めています。  
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私たちは戦争の恐ろしさとそれが引き起こす苦しみをよく知っています。残念なことで

すが、戦争中の生活は私たちの歴史を通して私たちによく知られています。平和のための継

続的な努力は、イスラエルの独立以来、そしてそれ以前でさえ、私たちの国民的アイデンテ

ィティの不可欠な部分でした。戦争を生き延びたすべての人々は戦争を非難し、平和を目指

して努力します。エスペラントの精神で行動し、私たちは世界平和を呼びかけます。 戦争

中に人道的に行動することは大きな挑戦であることを私たちは認識していますが、戦争で

は誰もが敗北し、平和では誰もが勝利します。私たちは、人々が平和とより良い未来のため

に一緒に暮らし、共に働く方法を見つけることを強く望んでいます。 

 

2022.3.15 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, en la historio de Eŭuropo rusoj per tankoj jam 

venadis al Pollando, Rumanio, Moldavio, Ĉeĥoslovakio, Hungario. Kaj ĉiam 

popoloj kruele batalis kontraŭ rusa invado. Post iu tempo oni rusojn forpelis, 

sed estis verŝita tro multe da sango. Do Ukraino ne estas la unua, kiun rusoj 

strebas neniigi. 

 Rusoj ĵetadas bombojn al distriktoj de loĝdomoj. En Kijevo eĉ fosforaj 

bomboj! En Nikolajevo bomboj falis al Domo de orfoj-infanoj. Kial ukrainaj 

infanoj mortas pro stultaj ambicioj de Rusa diktatoro?   

Pro la milito suferas ne nur homoj, en multaj grandaj urboj estas 

zooĝardenoj. Sed kiu zorgas pri bestoj en tempo, kiam homoj defendas sian 

vivon? Kiu nutras bestojn, se nutraĵo ne sufiĉas eĉ por infanoj?  

Ĉirkaŭ la urbo Žitomir estas multaj vilaĝoj, kaj vilaĝanoj bredis bovojn, 

ŝafojn, porkojn, kaprojn kaj aliajn hejmbestojn. Kiam rusoj 

bombadis sendefendajn vilaĝojn, homoj prenis infanojn kaj fuĝis, savante 

sian vivon. Bestoj restis en senhomaj vilaĝoj. Ili estas vunditaj per bombaj 

splitoj, malsataj, soifaj, timigitaj, kaj estas neniu por helpi al ili. Kiel suferas 

bovino, se dum kelkaj tagoj neniu melkis ŝin? Ŝi havas teruran doloregon pro 

tro multe da lakto. Post kelkaj tagoj ili mortos. Olga 

こんにちは。ヨーロッパの歴史の中で、ロシア人はポーランド、ルーマニア、モルドバ、

チェコスロバキア、ハンガリーに戦車でやって来ました。そして人々は常にロシアの侵略に

対して過酷に戦ってきました。しばらくして、ロシア人は追放されましたが、あまりにも多

くの血が流されました。したがって、ウクライナはロシア人が破壊しようとしている最初の

ものではありません。 
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ロシア人は住宅地に爆弾を投下しました。キエフではリン爆弾さえ！ニコラエフでは、爆

弾が孤児院に落ちました。なぜウクライナの子供たちはロシアの独裁者の愚かな野心のた

めに死ななければならないのですか？  

戦争に苦しんでいるのは人間だけではありません。多くの大都市に動物園があります。し

かし、人々が自分たちの命しかを守れないときに、誰が動物を気にしますか？子供にも食べ

物が足りないとき、誰が動物に餌をやるのですか？  

ジトーミルの町の周りには多くの村があり、村人たちは牛、羊、豚、山羊、その他のペッ

トを飼育しています。ロシア人が無防備な村を爆撃したとき、人々は命を救うために子供を

連れて逃げました。動物は無人の村に残されました。彼らは爆弾の破片で負傷し、空腹で、

喉が渇き、怯えており、彼らを助ける人は誰もいません。数日間誰も搾乳しなかった場合、

乳牛はどれほど苦しむでしょうか？搾乳してもらえず乳房炎に罹り、ひどい痛みで、数日で

死にます。                                オルガ 

 

Ĉeĥio チェコ 

Karaj samideanoj, mi tralegis viajn opiniojn pri rusa-ukrajina milito. Mi 

ĝojas, ke vi ĉiuj mense subtenas Ukrajinon, ke vi preĝas. Sed bedaŭrinde tio 

ne sufiĉas. Ukrajinio estas 3,5 oble malgranda (laŭ membro de loĝantoj), 

multoble malforta (laŭ milita teĥniko). Ní, Esperantistoj, ní ne estas senpovaj. 

Ni povas kolekti monon por helpi al rifuĝintoj. En Ĉeĥo estas 80% virinoj 

kun infanoj. Ni povas sendi protestojn al Rusa ambasado en niaj landoj. 

Kopiojn de tiuj protestoj sendu al viaj politikoj al gazetoj, ĵurnaloj, al 

televido. Kolektu subskribojn kontraŭ rusa agreso. Traduku opiniojn de aliaj 

Esperantistoj al viaj konatuloj al aliaj homoj. Ne silentu! Putin (mi speciale 

ne uzas vorton sinjoro) devas scii, ke kontraŭas LA tutan mondon, ne nur 

najbaraj landoj, kiuj estas endanĝerigitaj per lia agreso. Mi tre dankas al 

sinjorino Hori Jasuo pro kolektoj kaj dissendo de opinioj. Mi tre dankas al vi 

pro via agado.         Radmila Švejcarová el Prago, Čehxio, Babiladino 

親愛なる同志へ、私はロシア・ウクライナ戦争についてのあなたの見解を読みました。皆

さんがウクライナを精神的に支えてくださり、祈っていることを嬉しく思います。しかし残

念ながら、それだけでは十分ではありません。ウクライナは（人口構成の観点から）3.5 倍

小さく、（軍事技術の観点から）何倍も弱いです。私たちエスペランティストは無力ではあ

りません。私たちは難民を助けるためにお金を集めることができます。チェコ共和国に避難

してきている人は、80％が子供を持つ女性です。私たちは、私たちの国のロシア大使館に抗

議を送ることができます。これらの抗議のコピーをあなたの政策に新聞、雑誌、テレビに送

ってください。ロシアの侵略に対する署名を集めましょう。他のエスペランティストからの
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意見をあなたの知人に、他の人々に翻訳してください。 黙らないで！ プーチン（私は特に

「さん」という言葉を使いません）に、彼の攻撃によって危険にさらされている近隣諸国だ

けでなく、全世界が反対していることを知らせなければなりません。 堀泰雄さんの世界の

声収集・配布に感謝します。あなた方の行動に感謝します。 

チェコ、プラハ バビラディーノ 

 

2022.3.16 Rusio ロシア 

Okcidento kontraŭ Oriento en Ukrainio 

Speciale por tiuj, kiuj petas informon por eksterlandanoj pri aferoj en 

Ukrainio dum 8 jaroj. 

Bona 4-seria dokumenta filmo... 

Parto 1 - pri kialoj de civitana milito. 

Parto 2 - pri tio, kiel milito venis en grandajn urbojn. 

Parto 3 - "Flughaveno". Pri tio, kiel eks-karbominejantoj kaj laborantoj povis 

defendi sian patrolandon en batalo kontraŭ ukrainia armeo. 

Parto 4 - "Flughaveno-2". Pri 8 jaroj de genocido, pri vivo de loĝantoj de la 

"griza zono" kaj preparado de Ukrainiaj milittrupoj por granda invado   

VFILIN 

https://youtu.be/wMKFYrqucmU 

https://youtu.be/aqtXc0N99Go 

https://youtu.be/B_SeRVQ-VUw 

https://youtu.be/WbkfQFC8Yq4  

 

ウクライナにおける西対東  

特に 8 年間のウクライナ問題について外国人への情報を求めている人たちのために。良い

4 シリーズのドキュメンタリー..。  

パート 1-内戦の原因について。  

パート 2-大都市に戦争が起こった経緯。  

パート 3-「空港」。元炭鉱労働者と労働者がウクライナ軍と戦ってどのようにして母国を

守ることが出来たか。  

パート 4-「空港-2」。 ジェノサイドの約 8 年間、「グレーゾーン」の人々の生活と大規模

な侵略のためのウクライナ軍の準備について 

VFILIN 

 

https://youtu.be/wMKFYrqucmU
https://youtu.be/aqtXc0N99Go
https://youtu.be/B_SeRVQ-VUw
https://youtu.be/WbkfQFC8Yq4
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Francio フランス 

Mi konsentas pri vian lastan frazon de la kolekto: vocôjn pri la milito el la 

mondo:" esperanton, lingvon por paco mi lernas, tial mi povas teni min 

ekvilibra". Somero 

「世界の声」の最後の文に同意します。「私は平和のための言語であるエスペラントを学ん

でいるので、バランスを保つことができます」。Somero 

 

日本 Japanio 

堀先生、こんばんは。世界各地からの皆さんのメッセージをたくさん、送って頂き、あり

がとうございました。今日、夜のエスペラントの学習会で、ウクライナの事も話し、避難者

を受け入れる国も、ボランテイアの人々も様々な国籍からなる正にこんな時こそ、エスペラ

ントの出番だと確認し合ったことでした。 

 ビキニ・デーのオンライン集会でも、日本原水協としてプーチン大統領への抗議声明を発

表しました。 

 また、熊本でも 3 月 3 日にロシアのウクライナ侵攻への抗議集会があり、私も発言しま

した。ちょうど、赤旗記者も来ておられ、写真を撮って送ってくれたので、送りますね       

 テレビもウクライナ関連のニュースが殆どですが、なかなか停戦交渉がうまくいかず、 

 心が痛みます。                             畠田 

Bonan vesperon, sinjoro Hori. Dankon pro sendi multajn mesaĝojn el la 

tuta mondo. Hodiaŭvespere en nia kunsido de Esperanto ni parolis pri 

Ukrainio. La landoj, kiuj akceptas rifuĝintojn, estas diversaj kaj la volontuloj, 
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kiuj laboras por ili estas diversnaciaj. Ĝuste en tiu ĉi tempo ni konfirmis, ke 

Esperanto ludu gravan rolon.  

En la interreta kunveno de la Tago de Bikini, la Japana Konsilio kontraŭ 

Atomaj Bomboj deklaris proteston kontraŭ la prezidento Putin. Ankaŭ en 

Kumamoto okazis manifestacio kontraŭ la rusia invado al Ukrainio la 3-an 

de marto, kaj ankaŭ mi faris parolon. Mi sendos fotojn.  Plejparto de la 

novaĵoj en televido rilatas al Ukrainio, sed la intertraktadoj de batalhalto ne 

iris bone, Mia koro doloras.                               Hatada 

 

Germanio ドイツ 

Mia diligenta ĝardenhelpantino Galina, kiu venis el Kasachstano, parolas 

ankaŭ la rusan, diris hodiaŭ, ke kun la ukrainoj venis al Germanio ankaū 

multaj teruraj homoj, faŝistoj, nacistoj. Ili krias en stratoj en Stuttgarto ruse 

en video HEIL HITLER!!! Ŝajne ili NENION LERNIS EL LA DUA 

MONDMILITO PRI TERURA HITLER!!! NENIUN LERNIS EN LA 

LERNEJO PRI HISTORIO!! !!??? 

   MI ĈAGRENAS pri tio, mi ne komprenas .... Ŝi diris, ke oni ĉiam vidu 

du flankojn... Mi ne konprenas militon.. 

   Mia edzo diras, ke la NATO estas ŝulda...NATO volas iri al ĉiuj limoj al 
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Rusio, ĉie enmiksas...nun Germanujo devos doni monon, tro multan, por 

armeo, militiloj, kvankam ni ne plu havas monon, nur ŝuldojn, pro 

korona...estas pli ol problemega tempo... 

   ESTU PACO, MONDA PACO!! NI KRIU PACON!!!  

                                               VIAJ HELGA 

 カザフスタンから来た私の勤勉な庭師ガリーナはロシア語を話します、彼女の話では、多

くの恐ろしい人々、ファシストと民族主義者もウクライナ人と一緒にドイツに来たと言い

ます。彼らはビデオの中で「ハイル、ヒトラー」とロシア語でシュトゥットガルトの街で叫

んでいました!!!どうやら彼らは恐ろしいヒトラーについて第二次世界大戦から何も学ばな

かったのですね!!! 歴史の授業で誰のことも学ばなかったのですね!! !! ???  

私はそれが残念で、また理解できません...彼女は、私たちが常に 2 つの側面を見るべきだ

と言いました...私は戦争が理解できません。 

私の夫は、NATO は赤字だと言います...NATO はロシアのすべての国境に行きたいと思っ

ています..今ドイツは軍隊、武器のために多額のお金を出さなければなりません。でもドイ

ツはコロナのために、あるのは借金だけ...それは更に大きな問題です... 

平和、世界平和!! 私たちは平和を叫ぼう!!!           あなたのヘルガ  

 

 

2022.3.17 Nedrelando オランダ 

denove okazis tertremo apud Fukushima - feliĉe ne sekvis tsunamo, tamen 

kelkaj homoj mortis. Tristiga afero, kiel la naturo povas damaĝi, vundi, 

mortigi. 

Milito, elpensita kaj plenumita de homoj, estas multe pli tristiga... 

Mi ricevis mesaĝon pri ĉiutaga preĝado, partoprenas kaj tradukis ĝin 

Eseperanten. Alkroĉite vi trovos ĝin. Bonvolu disvastigi, partopreni... 

Anneke 

福島の近くで地震がありました-幸い津波はありませんでした、しかし何人かの人々は死

にました。 悲しいことです。自然はこんな風に災害を与え、傷つけ、殺すことができるの

ですね。 

 人々によって発明され実行された戦争は、はるかに悲しいです...  

「毎日の祈り」のメッセージを受け取りましたので、翻訳しました。 添付しましたので

広めてください。 参加してください...  

 

Preĝu samtempe en la tuta mondo 
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Dum la dua mondmilito la konsilanto de ĉefministro Winston Churchill 

advisis grupon da homoj ĉiunokte ĉesi, kion ajn ili tiumomente estis farintaj, 

laborante en la komunumo por paco, sekureco kaj sendanĝerigo, kaj tiam 

preĝi por la loĝantaro de Britujo. 

Ili faris tiun ĉiun tagonkaj tiel granda estis la forto de preĝado ke ŝajnis 

ka la urbo kvietiĝis (haltis). La rezulto estis tiel grandioza ke post mallonga 

tempo la bombardado ĉesis. 

Nun ni denove organizas grupon da homoj de diversaj naciecoj por preĝi 

minuton pr la sekureco de niaj landoj, por fino de la problemoj, kiuj 

subpremas nin por ke Dio gvidu la decidojn de niaj regantoj (potenculoj.) 

Ni renkontas unu la alian je le sekvaj tempoj (horoj) 

 

je la 16:00 Eŭropaj landoj 

 

Apogu nian iniciaton. Ni ĉiun tagon je la interkonsentita tempo paŭzos 

por preĝi por monda paco, por finiĝo de la konfliktoj kaj restarigo de 

kvieteco por ĉiuj popoloj de la mondo, kaj por famioj ke ili levu la okulojn 

al Dio por ilia sekureco kaj savo. 

Se ni komprenius la enorman forton de preĝado, ni miregus. 

 

Se vi plusendus ĉi tiun peton al viaj gekonatoj, ni povos plenumi 

miraklon per niaj preĝoj. 

 

(la mesaĝo venis en la nederlanda, tradukita el la germana; oni konsilis uzi 

la alarmon de la poŝtelefono por memorigi vin pri la momento. )  

Ne nemenciitaj landoj vi mem kalkulo kiuhore vi partoprenos. 

                    ". 

 

世界中で同時に祈ろう 

第二次世界大戦中、ウィンストン・チャーチル首相の顧問は、毎晩人々のグループに、今

やっていることをちょとやめ、英国の人々のために祈るように提案しました。彼らは毎日こ

れを実行しました、そして、祈りの力がとても強かったので、町中が静寂に包まれました。

効果は素晴らしくしばらくの後爆撃は止まりました。 
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今、私たちは再び、さまざまな国籍の人々のグループを組織して、神が私たちの指導者の

決定を導くことができるように、私たちを圧迫する問題を終わらせるために、私たちの国の

安全のために 1 分間祈っています。  

次の時間（時間）にお会いしましょう。 

 

私たちの提案を支持してください。 私たちは、世界平和、紛争の終結と世界のすべての人々

の平和の回復、そして家族が彼らの安全と救いのために神に目を向けるように祈るために、

合意された時間に毎日手を止めて祈ります。 

 祈りの巨大な力を理解すれば、驚くことでしょう。 この提案を知人に転送すれば、私たち

の祈りで奇跡を起こすことができます。 

 （こ提案はドイツ語から翻訳され、オランダ語で来ました。携帯電話のアラームを使用し

て、その時間を忘れないようにすることを勧めします。） 

 言及されていない国では、何時に参加するかを決めてください。 

 ＊ヨーロッパでは、16：00 に設定されているが、日本では夜中になってしまうので、 

12：00 に設定しました。（堀） 

 

Japanio 日本 

Kiel ĝoja mi estas, ricevinte de Sageto jenan mesaĝon. Ŝi loĝas en Odesa, 

Ukrainio, kaj legadis 5 tagojn. Mi esperas, ke ŝi povos legadi plu en paco. 

Ni preĝu, por ke la milito finiĝu baldaŭ.                    Horizonto 

  

231. Sageto (s-ino MIHNO Tatiana, Odeso, Ukrainio) 

Dek tagoj de kapitano Postnikov - Mikaelo Bronŝtejn - eldonejo "Impeto" 10 

paĝoj  

OOOOO  

  

Bonan tagon! 

Mi legas ĉiumatene )))  

Sageto (Tatiana) 

 

 ウクライナのオデッサに住む相撲名 Sageto さんから、5 日間毎日約束したページ数を読

んでいるという報告がありました。私は嬉しくて涙が出ました。彼女が最後まで 15 日間エ

スペラントの本を読み続けられることを祈っています。堀 

 

231. Sageto (s-ino MIHNO Tatiana, Odeso, Ukrainio) 
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読んでいる本 ポストニコフの 10 日間、著者ブロンシュタイン、毎日 10 ページ読みます。 

OOOOO 

 

おはよう。私は毎朝読んでいます 

Sageto (s-ino MIHNO Tatiana) 

2022.3.18 el la mondo 世界から激励の声 

Kara Sageto, Venis kuraĝigaj vortoj al vi. Havu kuraĝon! Ĉiuj preĝas por vi 

kaj por Ukrainio. HORI Jasuo 

 世界から激励の声が来ましたよ。皆あなたとウクライナのために祈っています。堀 

 

1. Kortuŝa novaĵo, mi esperas, ke ŝi finos la legadon kaj ricevos la diplomon. 

Dio helpu ŝin. Angel (Karpcio, Hispanio)  

感動的な知らせです。彼女が読み終えて全勝の賞状を取得することを願っています。 

神よ、彼女を助けよ。スペイン 

 

2. Dio gardu ŝin. Vere la milito estas tre malbona. La milito suferigas nin en 

nia lando DRKongo. Do, mi ne ŝatas tion. Dio gardu nin 

Alexandrine Omba  

神よ、彼女を守りたまえ。 戦争は本当に悪いです。 戦争は私たちの国のコンゴ民主共和国

で私たちを傷つけています。 だから、私は戦争を憎みます。 神よ、我らを守りたまえ。 

 

3. Kara HORI: Estas miraklo, gratulon! Do, se ŝi legas, ŝi distras pri la milito 

almenaŭ kiam ŝi legas, do tio estas positive por ŝi. Baldaŭ la milito finos, mi 

estas certa. Guadalupe Vega, Meksiko  

奇跡です、おめでとうございます！ 彼女が本を読んでいる場合、少なくとも本を読んで

いるときは戦争に関して気を紛らわせることが出来ます。それは彼女にとって前向きなこ

とです。すぐに戦争は終わります、私は確信しています。メキシコ 

 

4. Karaj HORI, Mi sentis forta kortuŝo de s-ino MIHNO en Ukrainio, kiu 

daŭre legadis. Sanulo, Koreio  

読み続けている彼女に感動しました。韓国 

 

5. Jasuo, ni ĉiuj ĝojas por Sageto ! 

Aretusa - Alberta Maria Mellone – Parmo, Italio  

皆とても嬉しいです。イタリア 
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6. Bonega! Gratulon al Samideano Sageto!   

Graça eliana thuler santos, Brazilo  

素晴らしいです。おめでとう。 ブラジル 

 

7. Kara amiko, Dankon pro via mesaĝo . Mi ankaŭ esperas, ke Sageto povos 

legi plu en paco. 

Maryvonne Houviez, Francio  

知らせてくれてありがとう。私も彼女が最後まで読み続けられるよう祈っています。フラン

ス 

 

8. Kara Hori: Bonvole transdonu al Sageto la saluton el Ĉinio kaj mian 

gratulon por la heroa legantino.    

YU Jianchao, Ĉinio  

中国からの挨拶を彼女に転送してください。英雄的なエスペラント相撲参加者へ。中国 

 

9. Saluton sinjoro Jasuo.  

  En Prago estas konstruaĵo, sur kiu estas skribite :Pacon al ĉiuj uloj 

proksimaj kaj malproksimaj. Do pacon al Taťjana-Sageto.  

Olga Antonyuk, Ĉeĥio  

プラハには、「近くと遠くのすべての人々に平和を」と壁に書かれた建物があります。で

すから、タチアナ、あなたにも平安あれ。チェコ  

 

10. Al Sageto: Gratulon kaj fortojn, baldaŭan finon de milito. 

Nebulino el Finnlando  

良かったね、頑張ってね。戦争はもうすぐ終わるよ。フィンランド 

 

11. Ankau mi preĝas por ŝi. 

Mina Dan, Barato  

私も彼女のために祈ります。インド 

 

12. Mi ankaŭ ĝojas, ke en multaj malbonaj kondiĉoj, nia amikino TATIANA 

daŭre povas esti en nia movado. 

Ĉiuj sumooistoj gratulas al ŝi. Paco baldaŭ revenos al UKRAINO. 

HA NGUYEN (Vjetnamio)   

悪条件の中タチアナが読み続けていることが嬉しいです。ベトナム 
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13. Bravo al Tatiana, bravulino! 

Eva Boyadjieva, Bulgario  

タチアナ、万歳。頑張っているね。ブルガリア 

 

14. Saluton, ho! Kia bela mesaĝo!!! Ankaŭ mi esperas! 

Helena, Ĉeĥio  

なんて素敵なメールでしょう。私も希望します。チェコ 

 

15. Ĝi ests ege bona novaĵo. Mi ankaŭ esperas, ke la milito finiĝos baldaŭ. 

Sed plej bona estos tio, se ni povas fari ion por ke neniu nenium povos batali 

kaj militi. Ni devas ami multe aŭ tro multe ne nur homoj sed ankauh arboj, 

branĉoj, folioj, floroj, papilioj, birdoj kaj bestoj. Se ĉiuj ekzistas feliĉe, ni 

gehomoj povos vivi sentimo aŭ timo. Mi bedaŭras ege ankaŭ por la plej 

malgranda folieto, kiu detruiĝis en la milito. Lasu la Kolombo de Paco flugi 

feliĉe. Gairik Patranobis, Barato 

素敵なメールですね。私も戦争が早く終わることを希望します。でも一番いいのは、誰も争

わず戦争しないことです。木や花、チョウ、鳥、動物たち、すべては幸せに生きられれば、

人間も幸せに生きられます。小さな葉っぱまでもこの戦争で殺されているのは残念です。平

和のハトよ幸せに飛んで行け。インド 

 

16. Kara Hori-san. Estas tre, tre bone, ke Sageto, ukrainina sumooisto, povis 

tralegi dum 5 tagoj. Dum tiu tempo, ŝi sendis sian mesaĝon al mi. Ankaŭ mi 

ĉiutage preĝas por paco en Ukrainio. 

Aloys/Narumi, Japanio, Narumi TOMIDA  

ウクライナのタチアヤナが 5 日間読めたなんて、感激です。私にもメールが来ました。私

も毎日ウクライナのために祈っています。日本 

 

2022.3.18 Ukrainio ウクライナ 

Kara Sageto, 

Venis kuraĝigaj vortoj al vi. Havu kuraĝon! Ĉiuj preĝas por vi kaj por 

Ukrainio. HORI Jasuo 

世界から激励の手紙が来ました。送ります。頑張ってね。堀 

 

Dankon!!!! )) 
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пт, 18 мар. 2022 г. в 03:47 

ありがとう。タチアナ 

 

 

 

 

Pollando ポーランド 

Kara Yasuo 

Mi ankaŭ malbone travivas la militon inter Rusio kaj Ukrainio. Vere, la 

milito estas proksime de mia lando Pollando. Ĉefa itinero, per kiu venas al 

Ukrainio provizo, estas sudorienta Pollando kaj okcidenta Ukrainio. Sekve 

ĉio ankoraŭ povos okazi. 

Nun amaskomunikiloj en mia lando informas, kiel malbona estas Rusio. 

Kompreneble milito estas neakceptebla kaj agresanto kaŭzis kaj kaŭzas 

multajn viktimojn. Sed kiam estas iu konflikto, ĉiuj havas iajn argumentojn 

por montri sian veron. Dum la milito tio ankaŭ ekzistas. 

Kiam naskiĝis postsovetia Ukrainio, limoj de la lando estis iom 

artefaritaj. Tiuj limoj en iama Sovetunio sufiĉis. Sur teritorio de Ukrainio 

loĝis ne nur ukrainanoj sed rusoj, poloj, hungaroj, tataroj kaj aliaj. Kiam mi 

estis en Kijevo, mia amiko ĉiam en restoracio demandis en ukraina lingvo. 

Respondo estis preskaŭ en la rusa lingvo. Juna lando Ukrainio multe agis por 

forpeli el vivo fremdajn ligvojn. Mi memoras, ke al poloj vivantaj tie la 

agado ne plaĉis. Simile estis en aliaj naciaj socioj. Tio kaŭzis, ke unua invado 

de Rusio al Ukrainio estis senproblema kaj Krimeo estis perdita sen iu pafo. 

Loĝantaro de la duoninsulo akceptis la novan ŝtaton. Aliaj teritorioj jam sen 

milito ne povis Rusio kapti, kvankam plejmulto de loĝantaro el la teritorioj 

parolis ruse. Multaj homoj, kvankam parolis ruse ili jam opinis, ke ili estas 

ukrainanoj. Simile estis en Kijevo. Pro tio ni nun observas tiel fortan reziston. 

Rusa registaro pri tio ne pensis, ke ruslingvaj ŝtatanoj de Ukrainio jam 

opinias sin kiel ukrainanoj, sed 30 jaroj antaŭe ili estis lingve kaj nacie rusoj. 

De tio oni pensis pri rapida milito kaj tio estis granda eraro.  

Mi opinias, ke kaŭzo de nuna milito estas historio. Kiam iaj landoj 

malaperas, tiam komeciĝas konfliktoj. Jen ekzemploj Aŭstro-Hungario post 

unua mondmilito, Sovetunio, Jugoslavio. Kiel solvi problemon por ke tio 

okazu senmilite? Laŭ mi oni devas krei novan internacian leĝon por fari 
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justan plebisciton sur iu konflikta teritorio. Mi loĝas en Silezio kaj sur la 

teritorio iam (post unua mondmilito) estis organizita plebiscito, sed tio ne 

finiĝis bone. Poste eksplodis tri tiel nomataj sileziaj insurektoj. 

Kaj nun mi volas veni al Via regiono. Okaze de la milito inter Rusio kaj 

Ukrainio revivis konflikto pri Nordaj Insuloj (laŭ japanoj) aŭ Kuriloj (laŭ 

rusoj). Dua mondmilito kaŭzis, ke la insuloj estas teritorio gvidata per rusoj. 

Kompreneble, ke Japanio volus ricevi ilin, sed ĉu nuna loĝantaro de la insuloj 

volas tion? 

Jam multaj jaroj antaŭe japanoj aŭ nejapanoj, tio signifas ajnoj, estis 

forpelitaj de tiuj teritorioj. Sur la insuloj verŝajne vivas jam 3 generacioj de 

tute aliaj homoj. Se japanoj eĉ forte prenus la insulojn, ĉu la vivantoj estus 

feliĉaj? Mi opinias, ke nun nur oni devas fari plebisciton. Simile povus esti 

traktata Tajvano. Kion Vi opinias pri tio? 

Kun salutoj.                              Aleksander Zdechlik 

私もまた、ロシアとウクライナの間の戦争でつらい思いをしています。本当に、戦争は私

の国ポーランドの近くで起こっています。物資がウクライナに到着する主なルートは、ポー

ランド南東部とウクライナ西部です。したがって、いろいろなことがまだ発生する可能性が

あります。 

 今、私の国のメディアはロシアがどれほど悪いかを報道しています。もちろん、戦争は容

認できず、侵略者は多くの犠牲者を出し、引き起こしています。しかし、対立があるとき、

誰もが自分の方が正しいと主張します。戦争中も同じです。 

 ソ連崩壊後にウクライナが生まれたとき、国の国境はやや人工的でした。旧ソビエト連邦

の国境で十分でした。ウクライナの領土には、ウクライナ人だけでなく、ロシア人、ポーラ

ンド人、ハンガリー人、タタール人などが住んでいました。私がキエフにいたとき、私の友

人はいつもレストランで、ウクライナ語で質問をしました。答えはほとんどロシア語でした。

若い国ウクライナは、外国語を生活から追い出すために多くのことをしました。そこに住む

ポーランド人はそれが気に入りませんでした。同じことが他の国民社会にも当てはまりま

した。これは、ロシアのウクライナへの最初の侵攻は問題なく、クリミアは一発も撃たずに

失われました。クリミア半島の住人は新しい状態を受け入れました。ほかの地域については、

人口のほとんどがロシア語を話しましたが、ロシアは戦争なしではそれを占領することが

できませんでした。多くの人はロシア語を話しますが、彼らは自分はすでにウクライナ人だ

と思っているからです。キエフでも同じでした。だからこそ、私たちは今、その強い抵抗を

目の当たりにしています。ロシア政府は、ウクライナのロシア語を話す市民がすでに自分た

ちをウクライナ人と見なしているとは考えていませんでした。30 年前には彼らは言語的に

も国民的にもロシア人でした。その前提で、ロシアは迅速な勝利を見込みましたが、それは

大きな間違いでした。 
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 現在の戦争の原因は歴史だと思います。ある国が消滅すると、紛争が始まります。これは、

第一次世界大戦後のオーストリア-ハンガリー、ソビエト連邦、ユーゴスラビアがその例で

す。戦争なしで起こるように問題を解決する方法は？私の意見では、紛争地域で公正な国民

投票を行うために、新しい国際法を作成する必要があります。私はシレジアに住んでいて、

（第一次世界大戦後）その地域で国民投票が行われましたが、それはうまくいきませんでし

た。その後、3 つのいわゆるシレジア蜂起が発生しました。 

 そして今、私はあなたの地域の話になります。ロシアとウクライナの間の戦争の間に、北

四島（日本人によると）または千島列島（ロシア人によると）をめぐる問題が再燃しました。

第二次世界大戦により、島々はロシア主導の領土になりました。もちろん、日本はそれらを

受け取りたいのですが、現在の島の人口はそれを望んでいますか？ 

 何年も前に、日本人または非日本人、つまりアイヌのことですが、はその領域から追放さ

れました。島にはおそらくすでに 3 世代の完全に別の人々が住んでいます。日本人が島を

力で取り戻しても、住民は幸せになるでしょうか？今、国民投票を行うべきでだと思います。

台湾も同様に扱うことができます。あなたの考えは？ 

 

Kara Yasuo. 

Respondante Vian demandon mi povas tion klarigi, ke en Kijevo pli 

multo da loĝantaro parolis denaske ruse kaj la ukrainan ili nur lernis en 

lernejo. 

Kiel klarigis al mi la konatulo dum soveta tempo, la ukraina lingvo estis 

traktata kiel lingvo de vilaĝanoj (iom ofende). 

Poste naskiĝis ukraina ŝtato kaj per tio graveco de la ukraina lingvo 

ŝanĝiĝis. Parolantoj de la ukraina lingvo sentis sin pli valoraj ol antaŭe. 

Mia konatulo, kvankam li naskiĝis en Kijevo en juda familio, li denaske 

parolis ruse. Eĉ li ne konis judan lingvon jidiŝ. La ukrainan lingvon li lernis 

en lernejo kaj kiam venis nova tempo, li fiere kaj iom provoke demandis ĉie 

en la ukraina. Kiam mi skribis respondon al li, preskaŭ ĉiam en Kijevo estis 

en la rusa, ĉar ili (laboristoj) ne konis bone la ukrainan ligvon. 

Aleksander Zdechlik  

あなたの質問に答えます。キエフでは大多数が母語としてロシア語を話し、ウクライナ語

は学校で習うだけでした。 

私の知人がソビエト時代に私に説明したように、ウクライナ語は村人の言語として扱わ

れました（やや差別的に言えば）。 

その後、ウクライナ国家が誕生し、ウクライナ語の重要性が変化しました。ウクライナ語

の話者は、以前よりも自分の地位が高まったと感じました。 
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私の知人は、キエフでユダヤ人の家族に生まれましたが、ロシア語を母国語としています。 

彼はユダヤ人の言葉イディッシュ語さえ知りませんでした。彼は学校でウクライナ語を学

び、新しい時代が来たとき、彼はウクライナ語で至る所で誇らしげにそして幾分挑発的に質

問したのです。   

私が彼に返事を書いたとき、キエフではほとんどいつもロシア語でした、というのは彼ら

（労働者）はウクライナ語をよく知らなかったからです。 


