
ウクライナ戦争 

2022.6.6 UEA 世界エスペラント協会 

dankon, Hori, pro la donaco al la konto espero. fakte uea helpis rekte per monoliston 

de proksimume 30 ukrainaj esperantistoj laŭ listoj ricevitaj de la ukraina landa asocio 

kaj krome faris diversajn agadojn pro helpi ukrainojn rifuĝintojn en eŭropaj landoj, kiuj 

nun estas gastigataj de esperantistaj familioj en, ekzemple, Francujo kaj en Pollando. 

en ĝusta momento post la fino de la milito certe aperos kompleta artikolo pri tio. 

Amike Renato 

 

希望基金への寄付をありがとう。 世界エスペラント協会は、ウクライナエスペラント協会から受け取

ったリストで、約 30 人のウクライナのエスペランティストに直接支援し、その他、フランスやポーラン

ドなどのエスペランティストの家族に迎えられているヨーロッパ諸国にいるウクライナ難民を支援する

ためにさまざまな活動を行っています。戦争が終わったら誰に同支援したかの詳しい報告が出るでしょ

う。              

レナート 

Ukrainio ウクライナ 

Saluton kara Jasuo, 

           Dankegon al vi pro via memoro kaj subteno de ukrainia popolo en tiu terura 

invado kaj genocido de Rusio en mia Patrujo. 

           Multaj ukrainanoj lasis la landon, aliaj suferas multon hejme. Multaj lokoj estas 

tute detruitaj kaj kamparoj estas minitaj, hejmoj detruitaj kaj homoj mortitaj, vunditaj 

aŭ senhejmitaj. Rusa propagando forte mensogas pri la realo al la tuta mondo. Malgraŭ 

ke mia familio estas sekura sed estas ege malfacila tempo por la popolo ankaŭ por 

ukrainiaj esperantistoj. 

        Pro tio ege gravas subteno de ĉiu homo! Dankon al vi! 

    Por dezirantoj subteni suferatajn ukrainian esperantistojn finance ni akceptas tion 

ĉe konto de UEA ersx-z de la bonfara fonduso ESPERO nome de Vasil Eroŝenko.  

    Vi kaj viaj amikoj tion povas konsideri kaj uzi se emos. Ĉiu ricevata eŭro estas 

traktata kaj sendata al konkretaj bezonotoj kiujn ni bone konas. 

      Mi bone memoras nian renkontiĝon kaj havas vian libron pri la PACO! 

Ĉu vi planas partopreni UK-107 en Kanado? Ni kolektis monon kaj mi reprezentos 

Ukrainion tie. 

              Grandan dankon ankoraŭ foje al vi kaj viaj proksimuloj! 

              Fartu bone kaj ni kune preĝu por la Paco kaj Bono! 

Kore, Euheno   (Evgen Kovtonyuk <evgen.kvt@gmail.com>)  

mailto:evgen.kvt@gmail.com


 

こんにちは、 私の国でのこの恐ろしいロシアの侵略と大量虐殺にさらされているウクライナの人々の

ことを思ってくれて感謝します。 多くのウクライナ人が国を去り、他の人は家で多くの苦しみを味わっ

ています。多くの場所が完全に破壊され、農場が地雷原になり、家が破壊され、人々が殺されたり、負傷

したり、家を失ったりしています。ロシアのプロパガンダは、全世界の現実についてひどい嘘をついてい

ます。私の家族は無事ですが、ウクライナのエスペランティストにとっては非常に困難な時期です。だか

らこそ、みんなの支援がとても重要です！ありがとうございました！  

苦しんでいるウクライナのエスペランティストを財政的に支援したい人のために、私たちは慈善基金

ESPERO の UEAersx-z でこれを受け入れています。 あなたとあなたの友人はこれを検討し、使ってく

ださい。受け取った各ユーロは私たちがよく知っている必要としている人に送られます。  

私はあなたのことをよく覚えており、あなたの平和に関する本も持っています！  

カナダでも世界大会に参加する予定ですか？私たちはお金を集めて、私がそこでウクライナを代表し

ます。あなたとあなたの周りの人に改めて感謝します！  

元気になって、一緒に平和と善を祈りましょう！  

ユーヘノ（Evgen Kovtonyuk <evgen.kvt@gmail.com>） 

 

Japanio 

Kara Euheno,  

kiel ĝoja mi estas! Ĉiuj japanoj estas maltrankvilaj pro la rusa invado. Ni ne povas 

koncentriĝi, pensante pri la suferoj de la ukrainoj. Japanio jam akceptis pli ol 1000 

ukrainojn kaj donas subvencion kaj subtenas ilin en la vivado en la japana socio. Lastan 

monaton oni okazigis koncerton de banduron en mia urbo, kaj multaj ĉeestis. Mi unuan 

fojon vidis banduon kaj audis ukrainan muzikon.  

Mi jam povas parkere kanti la ukrainian himnon kun la poemo verkita de mi en la 

japana kaj Esperanto (aŭskultu). Hierau en la packunveno mi parolis pri tio, kiel homoj 

en la mondo subtenas ukrainion. Ni faras ĉion, kion ni povas fari por Ukrainio. Mi preĝs, 

ke la milito tuj finiĝu. 

     Sendu raporton pri via vivo, mi tuj dissendos ĝin al la mondo. 

 

Mi kolektas voĉojn el la mondo. Vidu la hejmapĝon de nia klubo. En ĝi estas kelkaj 

voĉoj por Rusio, sed 95% subtenas Ukrainion. Mi dissendas tiujn voĉojn al la mondo. 

Voc^oj pri la milito el la mondo - 群馬エスペラント会 (jimdofree.com) 

Mi sendis 1000 eŭrojn al la konto Espero. Mi plu insitgos japanojn, por ke ili sendu 

monon al la konto. 

Mi ne partoprenos en la UK pro la pandemio kaj pro mia maljuniĝo (fakte pro 

demenciĝo de mia edzino) 

https://esperanto-gunma.jimdofree.com/voc-oj-pri-la-milito-el-la-mondo/


HORI Jasuo 

 

ユーヘノさん、 なんて嬉しいことでしょう！ すべての日本人はロシアの侵略に怒っています。 ウク

ライナ人の苦しみについて考えると、物事に集中することはできません。日本はすでに 1000 人以上の

ウクライナ人を受け入れており、日本社会での生活において彼らを助成し、支援しています。先月、私

の町でバンドゥーラのコンサートが開かれ、多くの人が参加しました。私は初めてその楽器を見ました

し、ウクライナの音楽を始めて聴きました。  

私はもう日本語とエスペラントで書いた詩で、ウクライナの国歌を暗譜で歌うことができます。 昨

日の平和についての会合で、私は世界の人々がウクライナをどのように支持しているかについて話しま

した。 私たちはウクライナのためにできる限りのことをしています。戦争がすぐに終わることを祈り

ます。あなたの生活についてのレポートを送ってください、私はそれをすぐに世界に送ります。世界中

から声を集めています。群馬エスペラント会のホームページをご覧ください。  

Voc^oj pri la milito el la mondo - 群馬エスペラント会 (jimdofree.com) 

 

ロシアに賛成するひとが数人いますが、95％がウクライナを支持しています。 私はそれらの声を世

界に広めめています。  

私は世界エスペラント協会の希望基金に 1000 ユーロを送金しました。 私は引き続き日本人にこの口

座への送金を促します。パンデミックと高齢のため、私は世界大会には参加しません。 

 

2022.6.13Ukrainio 

 Kara Jasuo, 

 Mi estas tre impresita pro vi kaj de viaj amikoj subteno! 

 Ege tio gravas! Ne nur mone sed senti ke homoj komprenas kio reale okazas. 

 Via kanto de ukraina himno ekplorigis min. 

 Dankegon. 

 Rilate al mono de multaj sendintoj mi pavas konfesi ke ĝis nun tiu mono kuŝas 

ĉe UEA, mailgrau niaj konstantaj petoj uzi iin laŭ la celo. Nek unu suferanta esperantisto 

dume ricevis ilin. 

   Nia konto ersx-z Espero nome de Vasil Eroŝenko estas regata de ukrainaj 

esperantistoj pro tio ĝi funkcias pli efike rapide kaj konkrete. 

    Mi transsendis vian kantadon tra mulaj kanaloj! Bravulo vi estas! 

 Kore, 

Eŭheno 

 

2022.6.13 ウクライナ  

https://esperanto-gunma.jimdofree.com/voc-oj-pri-la-milito-el-la-mondo/


私はあなたとあなたの友人のサポートにとても感銘を受けました！ これはとても重要です！ お金だ

けでなく、人々が実際に何が起こっているのかを理解していると感じます。 あなたのウクライナの国歌

は私を泣かせました。 どうもありがとう。  

多くの支援金に関しては、これまでのところ、それを使わせてくれという私たちの絶え間ない要求にも

関わらず、お金はまだ世界エスペラント協会に眠っています。苦しんでいるエスペランティストは一人

もお金を受け取っていません。 VasilEroshenko 基金 ersx-zEspero は、ウクライナのエスペランティス

トによって運営されているため、より効率的かつ具体的に機能します。あなたの歌をあちこちに転送し

ます。あなたは偉い人だ！ エウヘーノ 

 

Renato Mi tuj esplorospri la konto Espero. 

レナート 希望基金のお金について調べてみます。 

 

2022/6/15 Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo, dankon mi estas pli-malpli en ordo. Sed Putina milito en 

Ukrainio maltrankviligas min. Agresantoj uzas pli kaj pli danĝerajn armilojn: fosforajn 

bombojn, kasetajn bombojn, bruligajn bombojn, longdistancaj raketoj (200-500 km). 

Okupantoj pafas ilin al loĝdomoj de ordinaraj homoj ofte nokte aŭ frumatene (en siaj 

domoj mortis pli ol 15000 ukrainaj civitanoj). Al ĉuj ukrainaj urboj tage falas 7-10 rusaj 

raketoj. La urbojn Severodoneck, Popasna, Lisičansk, Kramatorsk detruas artilerioj 

senĉese. Okupantoj bombas grandajn vendejojn de manĝaĵoj, supremerkatojn, 

kaj  staploj de tritiko (nur en Mykolajiv 320000 tunoj forbruligis). Nun sur kampoj 

maturiĝas aveno kaj hordeo, kaj okupantoj pafadas raketoj kaj bruligajn bombojn al 

greno.   

Antau milito Ukraino vendis tritikon, maizon, fagopiron, sukeron, sunflor'oleon al 

duono de Europo, Afriko kaj multaj aziaj landoj. Sed nun rusaj submarinoj kaj militŝipoj 

blokadas ĉiujn mar'havenojn kaj en tiuj landoj minacas granda humanitara krizo. Do 

milita agreso de Ruslando jam minacas ne nur Ukrainon, kaj Putin krim'reĝimo intencas 

ŝanĝi la mondon per malsato. 

   El okupitaj teritorioj estas forrabitaj tunoj de tritiko, sekalo, aveno kaj forvenditaj al 

Ĉinio kaj Turkujo. Ĉu tiu, kiu ačĉtas rabaĵojn, kulpas same kiel rabisto ? 

 Kaj alia afero, en Ruslando pro kontraŭmilita agado estis jam arestitaj kaj punitaj 

proksimume 18000 rusaj civitanoj. Estas interese, ke en unuaj vicoj al ukraina fronto 

oni sendas Burjatoj, Kalmykoj, Jakutoj (naciaj minoritatoj), kiuj batalas nur pro mono, 

kaj ebleco ion forrabi. Ĉar tiuj malgrandaj popoloj vivas en tre malbonaj kondicoj 

(predis eblecon paroli propran lingvon, terura malriĉeco, sen asfalto sur stratoj, sen 

akvoreto, elektoreto, gasoreto).  

Rusa propagando asertas, ke la ukrainanoj ĉiam estis parto de "Rusa Mondo", ke la 

ukraina lingvo, kulturo kaj histotio ne ekzistas. Tio tute ne estas vero! Sed la nacia 



politiko de Ruslando estas terura. Minoritatoj estas sub granda premo de rusa reĝimo, 

en malgrandaj popoloj ofte estas terura alkoĥolismo, perdo de propra lingvo kaj propra 

identeco, kaj granda socia kaj ekonomia dependeco de granda Rusa popolo. Estas tre 

malnova onidiro, ke Ruslando estas prizono de popoloj. Kaj kompreneble estas, ke la 

ukrainanoj defendos sian Landon ĝis venko, ĉar alian eblecojn neniu povas eĉ imagi.   

El okupitaj teritorioj multaj familioj strebis forveturi per propraj aŭtoj. Sed ne ĉiuj 

sukcesis, preskaj du kaj duono milionoj de ukrainaj civitanoj estis deportitaj al 

Ruslando.  Oni tenas homojn en tendar'koncentrejoj sen ebleco kontakti eksteran 

Mondon, sen dokumentoj, sen mono, sen helpo de internaciaj organizaĵoj, sen espero. 

Ruslando ja bezonas senpagan labor'manojn.  Olga 

Dne st 15. 6. 2022 2:02 uživatel <hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp> napsal: 

 

2022/6/15 チェコ共和国  

こんにちは、泰雄さん、ありがとうございます、元気です。 

しかし、ウクライナでのプーチンの戦争で心が晴れません。侵略者はますます危険な兵器を使用してい

ます：リン爆弾、カセット爆弾、焼夷弾、長距離ロケット（200-500 km）。占領者は、夜や早朝に一般

の人々の家にそれらを撃ちます（15,000 人以上のウクライナ市民が彼らの家で亡くなりました）。 1 日

に 7〜10 個のロシアのロケットがウクライナのすべての都市に落下します。セベロドネツク、ポパスナ、

リシチャンシク、クラマトルスクの都市は、常に大砲によって破壊されています。占領者は大型食料品

店、スーパーマーケット、小麦倉庫を爆撃しています（ムィコラーイウだけで 320000 トンが燃やされま

した）。現在、オーツ麦と大麦は畑で熟しており、占領者はロケットを発射し、穀物を燃やしています。  

戦前、ウクライナは小麦、とうもろこし、そば、砂糖、ひまわり油をヨーロッパの半分、アフリカ、そ

して多くのアジア諸国に販売していました。しかし現在、ロシアの潜水艦と軍艦はすべての港を封鎖し

ており、これらの国々では大きな人道的危機が迫っています。したがって、ロシアの侵略戦争はウクライ

ナだけでなく、プーチンは世界を飢えさせることを意図しているのです。占領地から大量の小麦、ライ

麦、オーツ麦が盗まれ、中国とトルコに販売されました。戦利品を買う人は強盗と同じくらい有罪です。 

また、ロシアでは、約 18,000 人のロシア市民が、反戦活動ですでに逮捕され、罰せられています。ウ

クライナ戦線の最前線に、金のため、何かを盗めるかもしれないと戦っているブリヤート人、カルムイク

人、ヤクート人（少数民族）が送られています。これらの少数民族は非常に劣悪な状況に住んでいます。

（彼らは自分の言語を話す機会を奪われており、ひどい貧困、舗装もない道、水道、ガスはありません）。  

ロシアのプロパガンダは、ウクライナ人は常に「ロシアの世界」の一部であり、ウクライナの言語、文

化、歴史は存在しないと主張しています。それはまったく真実ではありません！しかし、ロシアの国家政

策はひどいものです。少数民族はロシア政権からの大きな圧力にさらされており、そこではしばしばひ

どいアルコール依存症、彼ら自身の言語とアイデンティティの喪失、そしてロシアへの社会的および経

済的依存があります。古いことわざでは、ロシアは民族の刑務所であるといいます。そしてもちろん、ウ

クライナ人には、勝利のために彼らの国を守ることしか可能性は残っていません。 

占領地から多くの家族が自分の車で脱出しようとしています。しかし、すべてが成功したわけではな

く、約 250 万人のウクライナ市民がロシアに強制送還されました。人々は、外の世界と接触する可能性
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もなく、書類もなく、お金もなく、国際機関の助けもなく、希望もなく、強制収容所に収容されています。

ロシアは金のかからない労働力を必要としているのです。 

オルガ 


