
2022.5.7 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo. 

Jen kelkaj fotoj : en unu estas knabino dum 

funebra ceremonio de sia patro. Hodiŭ la urbo Lvov 

havas 766 jariĝon, sed oni ne povas festi pro la 

milito.  

En Mariupol sub pafado mortis proksimume 23 

miloj de civitanoj. La ukraina armeo dronigis 

militŝipon "Admirál Makarov". Nun en vilaĝoj 

ĉirkaŭ Kijev funkcias "Amnesti international".  

  Ĉeĥa urbo Karlovy Vary subtenos renovigon 

de kultura vivo en Odeso post la milito. Ukraina 

poŝto funkcias eĉ dum milito. Ĉeĥa poŝto ĉiujn 

poŝtaĵojn al Ukraino sendas senpage. En Ukraino 

estas tre poulara poŝtmarko kun rusa milita ŝipo 

"Moskva", kiun ukrainanoj dronigis per du ĝustaj 

pafoj.    

                                

En kelkaj ĉeĥaj urboj loĝantaro postulas forigi skulptaĵojn, kiuj estas ligitaj kun rusaj 

soldatoj. Homoj ne volas vidi okupantojn sur siaj stratoj. Eŭropa Unio preparas pluan 

sankcion. 

Apud Harkov okupantoj forbruligis 15 privatajn aŭtojn kun homoj en ili. Ĉu iu estas 

ekscitita? En Nilolaev oni jam vivas tri semajnojn sen akvo! Ĉu iu estas ekscitita?! Ĉe 

bordoj apud Odeso estas proksimume 400 minoj. Ĉu ili estas ekscititaj? Ĉiun tagon 

mortas senkulpaj homoj! Ĉe vilaĝo Popastna okupantoj pafadis al 5 aŭtoj kun civitanoj. 

15-jara knabino havis ambaŭ piedojn trapafitaj. Ĉu ili estas ekscititaj ? Eble ili estas 

ekscititaj en malĝusta tempo, en malĝusta loko! Olga 

* "ekscititaj" estas samtempe maltrankvilaj, senkontentaj, eĉ arogantaj.  

ここにいくつかの写真があります：1 つは彼女の父の葬式の時の女の子です。 

今日、リボフの町は 766 周年を迎えましたが、戦争のために祝うことは不可能です。  

マリウポリでは、約 23,000 人が殺されました。 

ウクライナ軍は軍艦「マカロフ提督」を沈没させた。 

アムネスティは現在、キーウ周辺の村で活動しています。  

チェコのカルロヴィ・ヴァリ市は、戦後のオデッサの生活再建の支援をすることを約束しました。 

ウクライナの郵便局は戦争中でも運営されています。チェコの郵便料金は、ウクライナ宛の郵便は無

料です。 



ウクライナには、ロシアの軍艦「モスクワ」が付いた非常に人気のある切手がありますが、その船は

ウクライナ軍が沈没させました。  

一部のチェコの都市では、人々はロシアの兵士に関連する彫刻の除去を要求しています。人々は路上

で侵略者を見たくありません。 

欧州連合はさらなる制裁の準備をしています。  

ハリコフの近くの占領者は、15 台の自家用車を人を乗せて燃やしました。 

ニロラエフは 3 週間水が出ません。 

オデッサの海岸には約 400 の地雷が埋められています。罪のない人々が毎日死にます！ 

ポパストナの村で、居住者は市民の乗った 5 台の車を撃ちました。15 歳の少女が両足を撃たれまし

た。 

Ĉu vi scias, kiel aperis urbo Mariupol? Kiam rusoj historie unuan fojon venis al 

Krimeo, ili forpelis lokan loĝantaron de iliaj domoj. Prenis de ili teron kaj ĉiuj propraĵoj. 

Forrabis ilin. Do homoj prenis infanojn, venis al nova malplena loko, konstruis domojn, 

konstruis urbon, bredis bestojn. Ili kultivis teron, semis tritikon, plantis viton kaj vivis 

feliĉe ĝis la momento, ke denove venis rusoj!!!! Raba, sovaĝa, avida, senhonta 

hordo. Denove ili forpelas homojn de iliaj domoj, denove prenas de ili ĉiun propraĵon, 

denove murdas infanojn! Do, ĉe rusoj nenio ŝangis dum centjaroj. Olga 

マリウポリの街がどのように現れたか知っていますか？ ロシア人が歴史上最初にクリミアに来たと

き、彼らは地元の人々を彼らの家から追い出しました。彼は彼らから土地と彼のすべての所有物を奪い

ました。それで人々は子供を連れて行き、新しい地に来て、家を建て、都市を建て、動物を育てました。 

彼らは土地を耕し、小麦をまき、ブドウの木を植え、そしてロシア人が再び来るまでずっと幸せに暮らし

ました!!!! 狂犬、野蛮、貪欲、恥知らずな大群。 再び彼らは人々を彼らの家から追い出し、彼らからす

べての財産を再び奪い、再び子供たちを殺します！ したがって、100 年の間ロシア人にとって何も変わ

っていません。                                    オルガ 

 

Kara Olga, 

  Certe troviĝas ankaŭ bonaj rusoj. Ŝajnas al mi, ke via suba opinio estas tro, ĉar la 

legontoj opinios, ke ĉiuj rusoj estas malbonegaj. 

Inter esperantistoj ankaŭ estas tiuj, kiuj subtenas Putin, sed troviĝas honestaj 

esperantistoj, kiuj estas kontraŭ, kvankam ili ne povas malkaŝe eldiri sian opinion. 

Jasuo 

オルガさん 

良いロシア人もいます。読者はすべてのロシア人が悪いと思うかもしれないので、上のあなたの意見は

言いすぎだと思います。エスペランティストの中には確かにプーチンを支持する人もいます。でも、反対

する誠実なエスペランティストもいますが、かれらは公然と反対は言えません。 

 

 

 



2022.5.8 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, jes ví pravas, estas normalaj rusoj. Sed ili aŭ ne agas, aŭ 

silentas, kiam oni mortigas najbarojn. Mi petas diru, ĉu respondeco estas ankau ĉe tiuj, 

kiuj lasis krimuloj agi? Ne haltis ilin! Ne kontraŭstaris malbonon!      

Tiom multaj homoj estas ĉiutage sub senĉesa pafado de la rusa armeo. Kial ili 

suferas? Eĉ kiam la rusa prezidento promesas trankvilon de armiloj, en tiu momento 

pafado ne ĉesas! Ankaŭ en tiuj urboj, kie ĉeestas pacaj internaciaj organizaĵoj. Ĉu estas 

diferenco, ke al vi pafas bona ruso (stultigita de propagando), aŭ tiu malbona, kiu estas 

konscie murdisto? Certe en Ruslando estas homoj komprenantaj, ke la milito estas 

tragedio, kaj ili lasis tragedion okazi ! Ke kaŭzo por milito estas falsa, almenau tuŝis 

ĉiun homon en mondo! Sed ili preferas ne pensi, ne vidí, ne aŭdi, ne scii. Do kie estas 

"bonaj rusoj", kiam oni mortigas senkulpajn homojn, kiam sendas raketoj al loĝdomoj, 

malsanulejoj, infanĝardenoj. Kion ví pensas pri homoj pafantaj al sukur'aŭtojn? Kial 

bonaj rusoj mortpafas ĵurnalistojn?!, eĉ virinoj! Ĉar ili ne volas scii veron. Se vi havas 

koron, ví komprenas, ke estas diferenco inter ofenditaj rusoj, kaj mortaj ukrainanoj.  

Antaŭ la milito Harkov estis urbo de sciencistoj kaj studentoj, Doněck Lugansk, 

industriaj centroj, Zaporožje historia kaj industria centro, Nikolaev, urbo de 

ŝipkonstruistoj, Herson havis senlimajn kampojn plenajn de tritiko kaj sunfloroj. Kijev 

estis historia, spirita industria kaj kultura centro. Odeso faris filmojn, komercis, navigis 

en maro, kantis kantojn kaj VIVIS! Kion alportis okupacia armeo?, nur morton. Olga 

こんにちは。そうですね、正常なロシア人もいます。しかし、彼らは隣人を人が殺しているときに、行

動しないか、沈黙しているのです。犯罪人が動き回っているのを許している人にも責任があるのではな

いでしょうか。彼らを止めないで、悪に抵抗しないでいることに。 

非常に多くの人々がロシア軍によって毎日撃たれています。なぜ彼らは苦しんでいるのですか？ロシ

ア大統領が武器を使わないと約束した時でも、その瞬間にも射撃は止まらない！また、平和な国際機関

が存在する都市でも。良いロシア人（プロパガンダにだまされている）と故意の殺人者である悪いロシア

人のどちらがあなたを撃とうと、それに違いがありますか？確かにロシアには戦争が悲劇であることを

理解している人々がいますが、彼らは悲劇を起きるがままにしています！その戦争の理由付けがウソだ

ということは、少なくとも世界中のすべての人間には届いていると思います。しかし、彼らは考えないよ

うに、見ないように、聞かないように、知らないかのようにすることを選んでいます。無実の人々が殺さ

れ、住宅、病院、幼稚園にロケットを撃ち込んでいるとき、「良いロシア人」はどこにいますか。救急車

を撃っている人についてどう思いますか？なぜ良いロシア人がジャーナリストを、女性でさえ！撃つの

ですか？！彼らは真実を知りたくないからです。あなたが心を持っているなら、あなたは気分を害した

ロシア人と死んだウクライナ人の間に違いがあることを理解するでしょう。  

戦前、ハリコフは科学者と学生の街、ドネツク・ルガンスクは産業の中心地、ザポロジは歴史と産業の

中心地、ニコラエフは造船所の町、ヘルソンには小麦とひまわりでいっぱいの果てしない畑がありまし



た。キーウは歴史的、精神的な産業と文化の中心地でした。オデッサは映画を作り、商売し、航海し、歌

を歌い、そして生きていました！占領軍は何をもたらしましたか？死だけです。 オルガ 

Respondo de Hori 

Kara, vi estas prava. 

Tamen estas malfacilega kontraubatali la potencon. Antaŭ la dua mondmilito la 

japana registaro pli kaj pli fortigis la kontrolon kontraŭu la demoratia movado, libero de 

parolo, presado kaj kunvenado. Komunistoj kaj konsciaj homoj kontraŭbatalis, sed 

komence de la 1930-aj jaroj ĉiuj tiuj homoj estis arestitaj kaj iuj estis turmentite 

mortigitaj. Kiam la registaro komencis la militon, estis neniu, kiu kontraŭis ĝin. La 

popolanoj estas tute konvertiĝintaj al la militarismo per la falsaj propagandoj de la 

regantoj. Mi rememoras la historion de Japanio. Ordinaraj honestaj homoj ne povas 

kontraui fortegan potencon. Ankaŭ en Rusio estas honestaj homoj, kiuj kontraŭas la 

putinan militon, sciante veron, sed ne eblas por ili esprimi sian opinion kaj agadi. Ja ili 

kulpas pro silento en la kunteksto de historio, sed mi ne povas kulpigi ilin nun. Ni devas 

subteni kaj kuraĝigi ilin por ke ili ne perdu esperon.    Jasuo 

親愛なるオルガさん、あなたは正しいです。  

しかし、権力に対抗することは困難です。 第二次世界大戦前、日本政府は民主主義運動、言論、出版、

集会の自由の制限を強化しました。共産主義者と良心的な人々は戦いましたが、1930 年代の初めに、こ

れらの人々全員が逮捕され、一部は拷問されて死にました。政府が戦争を始めたとき、誰もそれに反対し

ませんでした。人々は、支配者の誤った宣伝を通じて完全に軍国主義を信奉しました。日本の歴史を思い

出すと、普通の正直な人は権力に抵抗することはできません。ロシアでも真実を知ってプーチンの戦争

に反対する正直な人たちがいますが、彼らが意見を述べて行動することは不可能です。確かに、彼らは歴

史の文脈で考えれば、沈黙しているのは間違いですが、私は今彼らを責めることはできません。彼らが希

望を失わないように、私たちは彼らを支援し、励ます必要があります。 堀 

 

Respondo de Olga 

Kara sinjoro Jasuo, decaj homoj estas ĉie, homoj, kiuj ne perdis moralon. Sed tiuj, 

kiuj venis al najbara lando, agas tiel malice kaj kruele! Nur en Nilolaev oni bombis 3955 

altajn loĝdomojn, 1854 lernejojn (bazaj, mezlernenoj, institutoj, universitatoj). Ili faras 

terurajn turmentojn al militkaptitoj (povas fortranĉi parton de korpo!). En kelkaj 

ekzemploj, pafadis infanoj antaŭ okuloj de patrino (devigis ŝin perfidi).                  

En vilaĝo rande de Hersono vivis patro kun tri tre tre junaj filinoj. Venis okupantoj, 

disbatis pordon, fortiris kaj turmentis patron, longe perfortis ĉiujn tri filinojn! Eĉ unu el 

ili ne estis plenkreska! Multegaj perfortoj en ĉiuj okupitaj teritorioj.  

Ili intence detruas kulturajn objektojn (teatroj, muzeoj, galereoj, skulptaĵoj). Sur foto 

regionala muzeo en Harkov, kiu funkciis 300 jarojn! Okupantoj bombas tombejojn kaj 

memorialojn, kiam homoj vizitas ĝin. En ĉiuj urbetoj kaj vilaĝoj post foriro de rusa 

fronto tombejoj estis minitaj. Nun intence bombitaj ĉiuj staploj kun grajno, legomoj, 



faruno kaj tiel plu. Oni faras tion por ke la loĝantaro malsatiĝu! Pro terura krueleco 

teroristoj venintaj al la ukraina teritorio ne eblas konsideri kiel homoj.    

Kaj ankoraŭ neniu scias, kio okazas ĉe forŝtelitaj infanoj! Do ne nur tiuj agresoroj, 

kiuj militas, tiuj, kiuj aprobas kaj subtenas militon, estas krimuloj (almenaŭ laŭ 

ĉeĥaj). Kaj en tuta Eŭropo en tiu direkto leĝoj estas samaj aŭ similaj. Subtenantoj de 

teroro kaj teroristoj povas ricevi eĉ dek jarojn da prizonado.  

En eŭropaj landoj rusoj ne subtenantaj militon elpaŝas sub blua-blanka flago. La 

tradicia rusa flago estas trikolora (ruga, blua, blanka). Do rusoj, kiuj loĝas en 

diversaj europaj landoj, ne subtenantaj militon, montras sian opinion tre klare kaj 

sentime. Plej ofte ilin eblas vidi en kontraumilitaj demonstracioj, aŭ dum koncertoj 

faritaj por subteno de Ukrainio. Ili forigis ruĝan strion de rusa flago (kiel simbolo de 

sango).  

En Hersono, Melitopol, Rubižne, Mariupol okupantoj arestis multnombrajn homojn 

kiuj protestis, ili estas batitaj, humiligitaj, turmentitaj kaj mortigitaj. En Herson estis 

arestitaj proksimume 500 personoj. Ĉe Mariupol okupantoj faris du koncentejoj (ĉirkaŭ 

5000 personoj). Kaj kelkajn kilometrojn longajn tranĉejojn (de satelitoj bone videblaj). 

Kaj tio signifas, ke denove estos multnombraj kadavroj!  

Inter alie, Ukraino faras radio- kaj televid'elsendojn eĉ en la rusa lingvo, por tiuj 

personoj, kiuj ne timas scii Veron. Kutime homoj parolantaj iun slavan lingvon almenaŭ 

ion komprenas en alia slava lando (Bulgario, Ĉehio, Kroatio, Slovenio, Slovakio, 

Pollando, Ukraino, Belarusio), kaj post du monatoj povas eĉ iomete paroli, ĉiuj krom 

rusoj. Kaj tio ne estas demando de lingvo, sed de pens'manjero, de konscio ili estas 

terure ne flekseblaj.                             

Multaj ĉeĥaj familioj ĉiujare pasigas feriojn en Kroatio aŭ Bulgario kaj tute ne havas 

probemojn kompreni lokan loĝantaron.                                  Olga 

親愛なる泰雄さん、人の道を失っていない人、まともな人はいます。しかし、隣国に来た人々はとても

邪悪で残酷に行動しています！ニロラエフだけでも、3955 の高層ビルが爆撃され、1854 の学校（初等、

中等、研究所、大学）が爆撃されました。彼らは捕虜を拷問します（体の一部を切り落とすこともありま

す！）。いくつかの例では、子供たちは母親の目の前で撃たれました（母親が裏切ることを余儀なくされ

ました）。  

ヘルソン郊外の村に、3 人の非常に若い娘を持つ父親が住んでいました。侵略者がやって来て、ドアを

壊し、父親を引っ張って拷問し、3 人の娘全員を長い間レイプしました！そのうちの一人はまだ成人にも

なっていませんでした！すべての占領地で暴力が行われています。 

 彼らは故意に文化的対象物（劇場、美術館、ギャラリー、彫刻）を破壊します。写真は 300 年の歴史

があるハリコフの博物館です。人々が訪れているときに、侵略者は墓地や記念碑を爆撃します。ロシア兵

士が去った後、すべての墓地には、地雷が仕掛けられていました。現在、穀物、野菜、小麦粉などすべて

の倉庫を故意に攻撃しています。彼らは人々を飢えさせるためにこれをやっています！ 



連れ去られた子供たちがどうなっているか誰にもわかりません。したがって、戦争をしている侵略者だ

けではなく、戦争を承認して支持する人も犯罪者です（少なくともチェコ人によると）。そして、ヨーロ

ッパ全体で、その方向へむけて法律は同じか似たものになっています。テロ支援者とテロリストは、最長

10 年の懲役を受けます。ウクライナの領土に侵入したテロリストは、そのひどい残酷さのために人間と

見なすことはできません。 

ヨーロッパ諸国では、戦争を支持しないロシア人は青と白の旗の下で行進します。伝統的なロシアの旗

はトリコロール（赤、青、白）です。ヨーロッパの様々な国に住む戦争を支持しないロシア人は、自分の

意見を非常にはっきりと恐れることなく示しています。ほとんどの場合、それらは反戦デモやウクライ

ナを支援するコンサートで見られます。彼らはロシアの旗から血の象徴としての赤い縞模様を取り除き

ます。  

ヘルソン、メリトポリ、ルビージュネ、マリウポリでは、占領者が、抗議した多くの人を逮捕し、殴り、

屈辱を与え、拷問し、殺しました。ヘルソンで約 500 人が逮捕されました。マリウポリでは、占領者が 2

つの集中キャンプ（約 5000 人収容）を作り、数キロメートルの長さの塹壕（衛星からはっきりと見える）

を掘りました。そして、それは再び死体が増えることを意味します！  

ウクライナは真実を知ることを恐れない人々のために、ロシア語でラジオやテレビ放送を行っていま

す。通常、スラブ語を話す人々は、他のスラブ諸国（ブルガリア、チェコ、クロアチア、スロベニア、ス

ロバキア、ポーランド、ウクライナ、ベラルーシ）の言葉はある程度理解できますし、2 か月後には、ロ

シア人を除いて少しでも話すことができます。ロシア人が出来ないのは、言語の問題ではなく、考え方、

意識の問題であり、彼らはひどく柔軟性がありません。多くのチェコの家族は毎年クロアチアやブルガ

リアで休暇を過ごしますが、地元の人々を理解するのに問題はありません。         オルガ 

 

 

2022.5 8 Japanio 日本 

Hodiaŭ okazis koncerto de la 

ukraina popolinstrumento Bandura en 

Maebaŝi, mia urbo, kun 200 

partoprenantoj. Ankaŭ urbestro venis 

kaj promesis subtenon.  

La bandula muzikisto Katerina 

naskiĝis en 1986 kaj estas unu el la du 

ludistoj de la Bandura en Japanio. Ŝi 

loĝas en Japanio ekde 2006 kaj per 

koncertoj kaj aliaj agadoj ŝi prezentas 

en Japanio la kulturon kaj historion de 

sia patrujo.  



Ŝia familio vivis proksime de la Ĉernobila atomcentralo en norda Ukrainio ĝis aprilo 

1986. Tamen, la familianoj ne povis plu vivi tie pro la nuklea akcidento, translokiĝis al 

Kievo kaj vivis en provizora loĝejo kun multaj malfacilaĵoj.  

La rusa invado komenciĝis la 24-an de februaro, sed ŝia 68-jara patrino ne volis 

denove evakui. Tamen, la atako iĝis pli intensa, kaj finfine la 7-an de marto ŝi rezignis 

vivi en Kievo kaj direktiĝis al Pollando, kaj poste ŝi venis al Japanio kun la helpo de sia 

filino Katerina. Hodiaŭ venis ankaŭ ŝia patrino al la koncerto kaj fine kantis ukrainan 

kanton kaj dankis al la aŭskultantoj pro ilia subteno.  

De la rakontoj de Katerina kaj ŝia patrino, mi sentis, ke la ukrainoj estis konstante 

sub rusa subpremo. Ekzemple, dum la Stalin-epoko (ekde januaro 1924 ĝis marto 1953), 

bandura ludado estis malpermesita. Iam 300 banduraj ludantoj estis kolektitaj per 

mensoga invito, ke ili partoprenos en vojaĝadkoncerto", sed ili ĉiuj estis transportitaj 

ien kaj mortigitaj. Ŝia patrino diris, ke la kanto, kiun ŝi kantis hodiaŭ, estis malpermesita 

en tiu tempo.  

Ŝajnas, ke ukrainoj estas unuiĝintaj pro tio, ke se ili perdos en ĉi tiu milito, 

malaperos ne nur la nacio de Ukrainio sed ankaŭ la popolo. Do Katerina diras: "Se ni 

perdos nian landon sen rezistado, ni estos batitaj, rabitaj kaj mortigitaj. Ukrainio havas 

siajn proprajn kulturon, lingvon, historion, teron, familiojn kaj vivon. Se ni forkuros, ni 

perdos ĉion. " 

Ĉe la koncerto, ŝi kantis la ukrainajn popolkantojn "La Birdo de Feliĉo", "La Vojo 

al Patrino", kaj la nacian himnon. Ŝi ankaŭ kantis la japanan kanton "Donu al mi 

flugilojn" kaj la usonan kanton "Imagine" de John Lennon. La sono de Bandura kaj ŝia 

klara voĉo estis en harmonio, kaj samtempe venis al mia kapo la pejzaĝoj de la ukrainaj 

batalkampoj kaj la figuroj de la ukrainaj esperantistoj. Mi multe kortuŝiĝis dum la 

koncerto. Mi aĉetis braceleton kiel suveniron el Ukrainio, kaj mi malavare mondonacis 

por la ukrainanoj. 

今日、私の町前橋で、ウクライナの民族楽器バンドゥーラのコンサートが、200 人が参加して開かれ

た。前橋市長も来て、支援を約束した。 

 演奏者のカテリーナさんは、1986 年生まれ、日本には 2 人しかいないウクライナの民族楽器バンドゥ

ーラの奏者である。2006 年から日本で暮らし、演奏を通じて祖国の文化や歴史を伝えてきた。彼女の家

族は 1986 年 4 月までウクライナの北部チェルノブイリ原発のそばで暮らしていた。しかし原発事故で暮

らせなくなり、キエフに移住し、仮設住宅に住み大変な生活を送っていた。2 月 24 日にロシアの侵攻が

始まったが、68 歳の彼女の母はもう 2 度と避難生活をしたくないと考えていた。しかし攻撃が激しさを

増し、ついに 3 月 7 日、キーフに住み続けることをあきらめ、ポーランドに向かった。そして、彼女が

住む日本へ来た。今日は、彼女の母も来て、最後に、ウクライナの歌を歌い、支援に感謝した。 

 彼女の話からは、ウクライナ人が絶えずロシアの圧政のもとに置かれていたことが感じられた。例え

ば、スターリン時代（1924 年 1 月から 1953 年 3 月）には、バンドゥーラの演奏も禁止されていた。あ

るとき「バンドゥーラの巡回コンサートをするから」と 300 人のバンドゥーラ奏者が集められて列車に



載せられたが、皆殺されたということだった。彼女の母が歌った歌も当時は、歌うことを禁止されていた

という。この戦争で負ければ、ウクライナという国家だけでなく、民族も消滅する、という危機感で、ウ

クライナ人は団結しているようだ。だから彼女は「抵抗せず国を失えば、叩かれ、取られ、殺されるから

です。ウクライナには文化、言語、歴史、土地、家族、生命がある。逃げずに守らなければすべてを失う」

という。 

 コンサートでは、ウクライナの民謡「幸せの鳥」「母への道」、

国歌も歌った。また日本の歌「翼をください」、ジョン・レノン

の「イマジン」も歌った。バンドゥーラの音色と彼女の澄んだ声

が調和し、また同時にウクライナの戦場の様子、ウクライナのエ

スペランチストの姿なども頭に浮かび、心に響いた。 

 ウクライナの土産のブレスレットを買い、カンパも奮発した。 

 

 

Tasoj faritaj de Jamamoto Akiko (Japanino) 

  



2022.5.9 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo,  

hodiaŭ en Prago estis belega varma tago plena de suno. Homoj estis en bona humoro, 

sur multaj lokoj oni memorigis finon de la dua mondmilito. Mi rigardis al ili kaj pensis: 

kiel estus bone, ke invado al Ukraino finiĝus.                             

Laŭu oficialaj informoj en Ĉeĥio nun estas 26000 aktivaj armeaj servistoj. Laŭ 

demanduloj 1/3 de la loĝantaro pretas defendi sian Patrujon. Preskau 60% de ĉeĥaj 

civitanoj kredas al sia armeo. Proksimume 70% esperas al helpo de NATO. Antaŭ la 

milito (rusa) opinioj estis tute aliaj, kaj plimulte dá ĉeĥoj estis kontraŭ ĉeesto de NATO 

en Eŭropo. Mi parolis kun unu generalo pri milito, kaj pri lastaj ŝanĝoj en armeo. Li 

pensas, ke multaj homoj eluzas situacion por ricevi monon, same dum epidemio oni 

ricevadis de la ŝtato (kaj postulis) pli da mono por medicino. Hodiau oni ricevadas pli 

da mono de la ŝtato por armeo kaj armiloj.   

Sur muro apud mia domo oni pentris dum tri tagoj 

belan bildon. Sur alia domo mi ekvidis skribaĵo: "Vero 

Dia venkas ".  Olga 

今日のプラハは、美しく暑い晴れた日でした。人々は良い気分で、

多くの場所で第二次世界大戦の終わりを祝いました。私はそれらを

見て考えました：ウクライナへの侵略が終わればよいのにな、と。 

公式報告によると、チェコ共和国には現在 26,000 人の現役軍人が

います。アンケートでは、人口の 3 分の 1 が国を守る準備ができて

います。チェコ国民のほぼ 60％が自分たちの軍隊を信じています。

約 70％が NATO の支援を望んでいます。この戦争の前は、意見は全

く異なっていて、チェコ人の半分以上がヨーロッパでの NATO の存

在に反対していました。 

私はある将軍と戦争について、そして最近の軍隊の変化について話

しました。彼は、多くの人々が、コロナ流行の間に国から薬のため

により多くのお金を受け取った（そして要求した）のと同じように、

予算をもらうためにこの状況を利用していると考えています。今日、

軍と武器のために国からより多くのお金を引き出しています。 

私の家の隣の壁に 3 日間で美しい絵が描かれました。別の家で、

「神の真実が勝つ」という碑文を見ました。オルガ 

  

  



Haltigu la mondmiliton (5) 世界戦争を止めてください。（5）  

9-a de majo 2022   

Mi laboras kiel simpla interreta administranto. (...) En la nuna Rusujo, estas neeble 

labori en la publika sfero sen montri sindediĉon al la aŭtoritatoj, do mi laboras (...) en 

la plej ofta niĉo de la rusa ekonomio.  

   Hodiaŭ kaj la tutan semajnon, la polico venis al la hejmoj de miaj amikoj aŭ detenis 

ilin surstrate, la afero ne atingas la tribunalojn, sed homoj estas devigitaj subskribi 

paperojn kun averto, ke ili entreprenas ne okupiĝi pri malsociaj agadoj. Estas preskaŭ 

kiel en Ukrainio: oni neniam scias, kiun domon trafos ŝelo. 

   Mi skribas ĉi tion ĉar mi ne scias, kiu suferos pro subpremo en nia lando. (...)  

Mi eĉ volis fari kelkajn fotojn de hodiaŭ, ĉar hodiaŭ en Moskvo estas festeno dum la 

festo, pri tio mi poste skribos. 

Ne timu doni miajn koordinatojn — mi estas unu el tiuj, kiuj faras tion, kio estas 

necesa por savi Rusion. Mi komprenas, ke tio povas esti punita de la kanajloj, kiuj kaptis 

la landon. Sed mi povas esti utila de ĉi tie por restarigi la mondon, kaj mi volas fari la 

plej bonan, kion mi povas.  

(...) Hodiaŭ mi havas multajn novaĵojn, kaj iom poste mi skribos ilin. 

Amike, 

2022 年 5 月 9 日  

私は単純なインターネット管理者として働いています。 （...）今日のロシアでは、当局への献身を示さ

ずに公の場所で働くことは不可能なので、私はロシア経済の最も一般的な隙間産業で働いています（...）。  

今日もこの一週間も、警察は私の友人の家に来るか、路上で彼らを拘束しました。問題は法廷に出る

ことはありません。人々は反社会的活動に従事しないことを約束した書類に署名することを義務付けら

れています。どの家が砲弾に襲われるかはわからないウクライナとほとんど同じです。 

私は、私たちの国で誰がこの先抑圧に苦しむのかわからないので、これを書いています。 （...） 今

日モスクワではお祝いの宴会があり、その写真を撮りたかったのです。  

私はロシアを救うために必要なことをしている人々の一人です。私は、国を占領している悪党によっ

て罰せられる可能性があることを理解しています。しかし、私はここから世界を回復するのに役立つこ

とができます、そして私はできる限り最善を尽くしたいと思います。 （...）今日はたくさんのニュース

がありますが、少し後でそれを書きます。 

Haltigu la mondmiliton (6) 世界戦争を止めてください。（6）  

10-a de majo 2022  

Goro, mi daŭrigas mian respondon. (...) Post kiam mi eksciis, ke miaj parencoj 

transloĝiĝis de la plej danĝera distrikto de Ĥarkov al la najbara relative sekura regiono, 

tri tagojn mi nur dormis, resaniĝante de miaj zorgoj. 

   (...) Mi akceptas mendojn de produktoj per interreto kaj telefone, konsilas klientojn 



pri la kvalito, kolektas kaj certigas liveron de produktoj per kurieroj. 

   La laboro estas facila sed mi provas fari ajnan laboron interesa, kaj ĝi ŝajnas funkcii. 

Mi preferus analizan aŭ homrajtan laboron, sed nun ne estas loko por ili en Rusio.   

Mi scias ĉi tion certe, ĉar mi konas la plej famajn aktivulojn pri homaj rajtoj. Dum 

la pasinta jaro, ili ĉiuj estis agnoskitaj kiel "eksterlandaj agentoj", ili ne ricevas 

subvenciojn de la ŝtato, ili estas forpelitaj el siaj ejoj, kaj ili ne scias kiel perlabori monon 

kaj helpi homojn samtempe. 

2022 年 5 月 10 日  

答えを続けます。 （...）私の親戚がハリコフの最も危険な地区から隣接する比較的安全な地域に移動

したことを知った後、心配から解き放たれ、私は 3 日間眠り続けました。  

（...）私はオンラインおよび電話で製品の注文を受け付け、品質について顧客にアドバイスし、宅配

便で製品を収集して確実に配達します。作業は簡単ですが、どんな仕事でも面白くするように心がけて

おり、うまくいくようです。私は分析や人権の仕事が好きですが、今のロシアにはその場所がありませ

ん。 

私は人権に関して最も有名な活動家と知り合いなのでこのことを知っています。過去 1 年間、彼らは

すべて「外国の代理人」とみなされてしまい、国からの補助金を打ち切られ、自分の仕事から追い出され、

どうやってお金を稼ぎながら人を助けることが出来るか方法を知りません。 

   Mi donos iliajn nomojn kaj vi povas kontroli ĉe aliaj fontoj - Svetalana Gannushkina, 

la Komitato de Civita Helpo - ili helpas rifuĝintojn dum 3 jardekoj, kaj en februaro ili 

estis forpelitaj el siaj ejoj dum semajno, plurfoje kondukitaj al la polico, minacis. 

   Lev Ponomarev estas la "Movado por Homaj Rajtoj", li estas konata de ĉiuj en Rusio 

kaj en la mondo, li estas 80-jara, sed tamen, en la lastaj jaroj li estis metita malantaŭ 

kradoj plurfoje, lia organizo estis agnoskita kiel eksterlandaj agentoj, al ili venis 

nekonataj banditoj kaj ankaŭ minacis. Nun Lev Ponomarev estis devigita forlasi Rusion, 

kaj la polico iras al la domoj de siaj kolegoj en la urboj de Rusio kaj demandas kaj 

minacas per serĉoj. Mi konas ĉi tiun historion de du el miaj proksimaj amikoj. 

   Mi konas ankaŭ duon dekon da kazoj, kiam aktivuloj helpantaj ukrainajn rifuĝintojn 

foriris al Eŭropo, aŭ organizantoj de malgrandaj protestmovadoj, aŭ sendependaj 

ĵurnalistoj estas skribitaj la leteron "Z" sur la pordo de siaj loĝejoj, oni minacas kaj batas 

ilin. 

   私は彼らの名前を挙げます、そしてあなたは他の情報源で確認することができます- Svetalana 

Gannushkina、市民援助委員会-彼らは 30 年間難民を助けてきました、そして 2 月に彼らは 1 週間彼ら

の場所から追放され、繰り返し警察に連れて行かれ、脅迫されました。  

Lev Ponomarev は「人権運動」であり、ロシアや世界中ですべての人に知られており、80 歳ですが、

それにもかかわらず、近年、彼は何度か格子の後ろに入れられ、彼の組織は「外国人の代理人」とみなさ

れ、強盗がやって来て、また脅迫しました。現在、Lev Ponomarev はロシアを離れることを余儀なくさ

れており、警察はロシアの都市にある彼の同僚の家に行き、捜査を行って脅迫している。私は私の親しい

友人の 2 人からこの話を知っています。  



また、ウクライナ難民を支援する活動家がヨーロッパに向けて出発した場合、小さな抗議運動の主催

者、または独立したジャーナリストがアパートのドアに「Z」の文字を書いていて、脅迫されて殴打され

た場合もあります。 

Mi skribas sufiĉe multe en la rusa socia reto VKontakte, kaj 4 fojojn mi ricevis aĉajn 

mesaĝojn de nekonataj homoj, sed mi ne prenas ĝin tro serioze, kvankam multaj el miaj 

amikoj diras, ke miaj tekstoj estas komenconta ion kontraŭ mi. 

   Hieraŭ, la 9-an de majo, estas konsiderata granda festo de la venko de Sovetunio 

super faŝismo. Sed kelkajn tagojn antaŭ la ferio, policistoj ĉirkaŭiris ĉiujn "nefidindajn" 

homojn en la politika signifo, por ke ili ne kondutus malsocie. 

   La polico venis al multaj el miaj amikoj. Kaj hodiaŭ mia amikino estis detenita en 

la metroo, kiu jam estis arestita antaŭ 2 monatojn post la komenco de la milito. La polico 

tenis ŝin ĉe la policejo ĝis la ĝenerala procesio finiĝis, kaj tiam ili lasis ŝin iri hejmen. 

   Dum ŝi estis en malliberejo, mi serĉis por ŝi advokaton, kaj montriĝis, ke ĉiuj 

advokatoj kaj defendantoj estis okupataj, ĉar hodiaŭ preskaŭ ĉiuj publikaj aktivuloj estis 

arestitaj surstrate. Post la fino de la festo, ĉiuj estis liberigitaj. 

   私はロシアのソーシャルネットワーク VKontakte でかなり多くのことを書いています、そして 4 回

私は見知らぬ人からひどいメッセージを受け取りました、私の友人の多くが私が書いたことで良くない

ことが起こると言っていますが、私はそれをあまり真剣に受け止めていません。  

昨日、5 月 9 日はファシズムに対するソビエト連邦の勝利の素晴らしいお祝いと見なされます。しか

し、その数日前に、警察官は、彼らが非社会的に振る舞わないように、政治的な意味ですべての「信頼で

きない」人々を取り囲みました。  

警察は私の友人の多くに来ました。そして今日、私の友人は、2 か月前、戦争開始後すでに逮捕体験

があるのですが、地下鉄の中で拘束されました。警察は、一般的な行進が終わるまで彼女を警察署に留

め、その後、彼女を家に帰らせました。 

彼女が刑務所にいる間、私は彼女のために弁護士を探しました。そして今日、ほとんどすべての活動

家が路上で逮捕されたので、すべての弁護士と擁護者が大忙しだったことがわかりました。祝祭が終わ

った後、みんなが解放されました。 

Entute, ekde la 24-a de februaro, 2022 kazoj estis iniciatitaj sub la artikolo 

"malkreditigi la rusan armeon", preskaŭ ĉiuj estas antaŭvidataj monpunoj ĉirkaŭ 30 mil 

rubloj - tio estas proksimume la enspezo de 1 monato da laboro por la meza ruso. 

Nuntempe ekzistas 112 krimprocesoj por organizado de kontraŭmilitaj eventoj, pro kiuj 

oni donos 10-15 jarojn en malliberejo. 

   Multaj surpriziĝas, ŝokas kaj eĉ ridas, ĉar preskaŭ absolute ĉiu povas senkreditigi la 

rusan armeon. Afiŝo “Ne al milito!”, afiŝo “*** *****!”, afiŝo “Mi estas por paco!”, 

blanka paperfolio, kontraŭmilita insigno, presita kontraŭmilita deklaro de la 19-

ajarcenta verkisto Leo Tolstoj, ie en Siberio, viro monpunita pro malaprobe rigardi al la 

militistaro. Ili ankaŭ monpunis viron kun afiŝo, sur kiu estis citaĵo el la parolado de 

Putin kontraŭ la milito – la juĝisto opiniis ke ĝi misfamigas la rusan armeon. 



  全体として、2022 年 2 月 24 日以降、「ロシア軍の信用を傷つける」という条文に基づいて訴訟が開

始され、そのほとんどすべてが約 3 万ルーブルの罰金と見込まれています。これは、平均的なロシア人

の 1 か月の労働収入に相当します。 現在、反戦活動をしたという罪で 112 の刑事事件があり、有罪なら

懲役 10 年から 15 年になります。  

ほとんど誰もがロシア軍の信用を傷つける可能性があるので、多くは驚いて、ショックを受けて、笑

ってしまいます。「戦争反対！」、「*** *****！」、「平和賛成！」白い紙、戦争反対のバッジ、トルス

トイの反戦宣言、シベリアのどこかで軍隊を見るのを拒んで罰金になった男、そんなのも対象になりま

す。プーチンの反戦演説からの引用のポスターを持った男も罰金を科されました。裁判官はそれがロシ

ア軍の名誉を毀損したと言うのです。 

Vi legos kaj pensos, ke mi troigas aŭ eĉ trompas vin. Sed ne estas. Se vi venas al 

Rusio, vi povas rigardi ĝin per viaj propraj okuloj. Se, kompreneble, vi interesiĝas pri 

socia vivo. Ĉar inter miaj laborkolegoj estas pluraj homoj, kiuj ne sciis, kio okazas nun. 

   Se homo laboras, dormas, manĝas, aĉetas kaj ne interesiĝas pri io politika, eble 

ŝajnos al li, ke ni havas sufiĉe prosperan landon. Ĉielo por la pleboj, infero por la 

batalantoj. 

   La kapablo analizi malsamajn fontojn de informo. Mi tute konsentas kun vi. (...) De 

kiam Putin ekregis en la unuaj jaroj de sia regado, sendependaj rusaj amaskomunikiloj 

estis tiel detruitaj, ke multaj progresemaj rusoj simple rifuzis spekti televidon kaj iris al 

Interreto. 

   あなたは私があなたを誇張している、あるいはだましていると思うかもしれません。でも そうではあ

りません。ロシアに来れば、自分の目で見ることができます。もちろん、あなたが社会生活に興味がある

なら。私の同僚の中には、今何が起こっているのかわからない人が何人かいるからです。  

人が働いたり、寝たり、食べたり、買ったり、政治的なことに興味がない場合、その人には、私たち

にはかなり繁栄している国があるように見えるかもしれません。庶民にとっては天国、戦う人には地獄。  

さまざまな情報源を分析する能力。 完全にあなたと同意します。 （...）プーチンが彼の支配権力を

握って以来、独立したロシアのメディアは非常に破壊されたので、多くの進歩的なロシア人はテレビを

見なくなり、インターネットに移行しました。 

Kiam, en 2014, Rusio unue atakis Ukrainion kaj prenis Krimeon, la rezultoj de 

sociologiaj enketoj, sciencistoj estis surprizaj. Ĝis 2014, 70% de rusoj bone traktis 

ukrainojn, post la milito de 2014 nur 35% daŭre bone traktis ukrainojn. Ĝis 2014, 85% 

de ukrainoj bone traktis rusojn, kaj eĉ post la milito restis tiu ĉi simpatio: io ĉirkaŭ 75% 

ankoraŭ bone traktis Rusion kaj rusojn. 

   La ukrainoj perdis Krimeon, kaj kelkajn el la vivantaj homoj, sed ilia simpatio al 

Rusio ne multe malpliiĝis. Sociologoj klarigis ĉi tiun efikon per tio, ke en Rusio efektive 

ekzistas unu televida kanalo, kaj la ĵurnalistoj de ĉi tiu kanalo, laŭ la instrukcioj de la 

registaro, intence instigas malamon kontraŭ ukrainoj. 

   2014年にロシアが最初にウクライナを攻撃してクリミア半島を占領したとき、社会学的調査の結果、

科学者たちは驚きました。2014 年まで、ロシア人の 70％がウクライナ人をよく思っていましたが、2014



年の戦争後、その数字は 35％になりました。一方 2014 年の時点で、ウクライナ人の 85％がロシア人を

よく思い、戦後もこの共感が残っていて、約 75％がロシアとロシア人をよく思っていました。  

ウクライナ人はクリミア半島と一部の命を失いましたが、ロシアに対する彼らの共感はそれほど衰え

ませんでした。 社会学者は、ロシアには実際に 1 つのテレビチャンネルしかなく、このチャンネルのジ

ャーナリストは政府の指示に従って、ウクライナ人に対する憎悪を故意に扇動しているという事実によ

ってこの影響を説明しています。 

Samtempe estis 4 oligarkoj en Ukrainio, kaj ĉiu havis sian propran televidkanalon. 

Ĉar la oligarkoj konkuris inter si por la atento de la publiko, ili provis ne trudi sian 

vidpunkton, sed adaptiĝi al la ekzistanta en la socio. Tial montriĝis, ke la rusoj, malgraŭ 

la fakto, ke ili venkis el la milito, fariĝis pli agresemaj ol la ukrainoj. 

   Ofte mi estas tentata konsideri unu vidpunkton, sed mi devigas min provi vidi kaj 

aŭdi plurajn flankojn. Mi estas abonanta al rusaj kaj ukrainaj telegramaj kanaloj. Mi 

povas kompari la nivelon de agresemo, mi povas vidi ke multaj aferoj ne tre kongruas.  

(…) Putin asertas, ke faŝismo estas en Ukrainio. Kaj Ukrainio diras, ke ne ekzistas 

faŝismo en Ukrainio (kaj ke ĝi aspektas kiel faŝismo en Rusujo, ĉar ĝi detruas 

sendistinge ĉiujn loĝantojn de Ukrainio). Unu el ili sola pravas (…). Putin donas neniujn 

kriteriojn por faŝismo, nek la pruvbazon ke faŝismo estas en Ukrainio. Ne estis detalaj 

esploroj aŭ pruvoj en la informa kampo, ke Ukrainio prepariĝas ataki Rusion. 

   Ĉi tiu (subite freneza?) Prezidanto Putin ĵus eliris kaj diris: "Sed ni scias, ke se ni ne 

atakos, Ukrainio atakos nin. Tial, trupoj, iru antaŭen!" Li ne donis pruvojn, li simple 

komencis mortigi ĉiujn sendistinge. 

 一方ウクライナには 4 人のオリガルヒがいて、それぞれが独自の TV チャンネルを持っています。オリ

ガルヒは世間の注目を集めるために互いに競争したので、彼らは自分の視点を押し付けるのではなく、

社会に存在するものに適応しようとしました。それでロシア人は戦争に勝ったにもかかわらず、ウクラ

イナ人よりも攻撃的になったことが判明した。  

私はしばしば一つの視点で考えたくなりますが、私はいくつかの側面を見聞きするように心がけてい

ます。私はロシア語とウクライナ語の電信チャンネルを購読しています。攻撃性のレベルを比較するこ

とができますし、多くのことが一致しないことがわかります。  

（…）プーチンはファシズムがウクライナにあると主張しています。そしてウクライナは、ウクライナ

にはファシズムはないと言っています（そして、ウクライナのすべての住民を無差別に破壊するので、ロ

シアにファシズムがあるように見えます）。プーチンはファシズムの基準も、ファシズムがウクライナに

あるという証拠も出しません。ウクライナがロシアを攻撃する準備をしているという情報分野の詳細な

調査や証拠はありません。  

この（突然狂った？）プーチン大統領は出てきて、「しかし、私たちが攻撃しなければ、ウクライナが

私たちを攻撃する。だから、軍隊、行け！」と言いましたが、彼は証拠を出さないで、ただ無差別に皆を

殺し始めました。 

   Krome, estas malpermesite afiŝi fotojn kaj filmetojn de detruitaj domoj, mortigitaj 

aŭ vunditaj civiluloj en Interreto - ili mem forigas kaj malliberigas tiujn, kiuj faras tion. 



Miaj rusaj onklinoj kaj onkloj, aŭskultinte televidon, diras, ke rompitaj domoj estas tute 

falsa filmo, kaj se obuso trafis ie loĝkonstruaĵon, tiam estas la ukraina armeo mem, kiu 

bombas sian popolon. 

   Rusaj onkloj kaj onklinoj ne volas voki parencojn en Ukrainio, kaj se ili faras, ili 

diras ĉiajn aĉajn aferojn kiel jene: "Ĉi tio estas venĝo kontraŭ vi pro tio, ke homoj mortas 

en Donbaso dum la pasintaj 8 jaroj." La fakton, ke Putin deĉenigis la militon en Donbaso, 

kaj ke ili mem devis haltigi ĝin, onkloj kaj onklinoj el Rusio rifuzas kompreni. 

 また、破壊された家屋、殺害または負傷した民間人の写真やビデオをインターネットに投稿すること

は禁じられています。そうする人々を連れ去り、投獄します。テレビを見いている私のロシアの叔母と叔

父は、壊れた家は完全に偽の映像だと言います。そして砲弾がどこかの住宅の建物に当たった場合、その

人々を爆撃しているのはウクライナ軍そのものだというのです。  

ロシアの叔父と叔母はウクライナの親戚に電話をかけたくありません。もしかけても、彼らは次のよう

なひどいことを言うでしょう。「過去 8 年間ドンバスで人々が死んでいるので、この作戦はあなた方に

対する復讐だ」と。プーチンがドンバスで戦争を始め、彼ら自身がそれを止めなければならなかったとい

う事実を、ロシアの叔父と叔母は理解することを拒否するのです。 

   Sur la nivelo de dialogoj, vortoj havas tre malmulte da espero malimpliki la 

implikaĵon de kontraŭdiroj. Sed estas solvo. Se ni prenas ne vortojn kaj kriojn, sed 

nombrojn, tiam ni povas pli bone kompreni, en kiu lando, kian gradon de faŝismo. 

   Ekzemple, Rusio estas la tria en la mondo (post Kolombio kaj Venezuelo) laŭ la 

nombro da murdoj por 100 000 homoj. En Rusio, ĉi tiu cifero estas de malsamaj fontoj 

10-40 homoj (po 100 mil homoj), la mezumo en la mondo estas 6,9, en Belorusio 4,9, 

ne estas cifero por Ukrainio, sed laŭ la fonto, ĝi estas malpli ol en Rusio, kaj en Japanio 

ĉi tiu koeficiento estas 0,3. 2012 datumoj. 

 対話のレベルでは、言葉は矛盾の意味を解明する望みはほとんどありません。しかし、解決策がありま

す。言葉や叫びではなく、数字を示せば、どの国が、どの程度のファシズムであるかをよりよく理解する

ことができます。  

たとえば、ロシアは 10 万人あたりの殺人件数で世界第 3 位（コロンビアとベネズエラに次ぐ）です。 

ロシアでは、この数字はさまざまな情報源からのもので、10〜40 人（それぞれ 10 万人あたり）で、世

界平均は 6.9、ベラルーシでは 4.9、ウクライナの数字ではありませんが、情報源によるとロシアより少

ないです。そして日本ではこの数字は 0.3 です。2012 年のデータです。 

   Laŭ la takso de gazetara libereco, Ukrainio okupas 90-100 lokojn, kaj Rusio - 140-

150, tio estas, Rusio estas malpli libera. En Japanio ĝi estas ĉirkaŭ 20-a loko. 

    (…) Kaj per la sumo de multaj faktoroj (kresko de la loĝantaro, nivelo de edukado, 

nivelo de sano, produktiveco de laboro, riĉaj-malriĉaj civitanoj, manĝaĵo, nivelo de 

libereco, nivelo de feliĉo, ktp.), estos klare, kiu lando havas pli da faŝismo. kaj kiu havas 

malpli. Ŝajnas al mi, ke, tamen, Rusio tiurilate klare preteratentis la spegulon antaŭ ol 

kulpigi iun ajn. 



 報道の自由では、ウクライナは 90〜100 位で、ロシアは 140〜150、つまりロシアの自由度は低いので

す。 日本は約 20 位です。  

（…）そして、多くの指標（人口増加、教育のレベル、健康のレベル、労働の生産性、貧富、食糧、自

由度、幸福度など）の合計によって、どの国がよりファシズムを持っているかそれは明らかになるでしょ

う。 しかし、ロシアは誰かを非難するだけで、この事実を鏡を無視しているように私には思えます。   

(…) Sed kiam la milito estos finite (…), nepenseblaj klopodoj devos esti faritaj por savi 

la bonon, kiu estis kaj estas en Rusujo. (…) Rusio estas kiel sana, respektata persono en 

la pasinteco, nun afliktita de rabio aŭ encefalito. Ĉu iu respondos kaj helpos? Kaj ĉu 

estos sufiĉe da forto, ĉar ĉiu lando havas multajn proprajn problemojn kaj malĝojojn. 

Sed se ni travivos, post iom da tempo, mi pensas, tute ne estos landlimoj en la mondo, 

kaj ne estos militaj specialaĵoj, entute. Ĉar neniu volas batali. 

   Pardonu pro la longa kaj iom kaosa teksto. Mi rapidas, ĉar foje ŝajnas al mi, ke eĉ 

ĉi tiuj miaj leteroj, kun via partopreno kaj atento, povas helpi ĉesigi nuklean militon. 

Kelkfoje ŝajnas al mi, ke restas antaŭ ĝi kelkaj horoj, unu mallerta movo, unu klapo de 

papilia flugilo. 

   Dankon, Goro, pro viaj afablaj vortoj, pro via saĝo. Mi volas pacon kaj la kreskon 

de la Homaro.                                         Virino en sia 40-jaroj 

（…）しかし、戦争が終わったとき（…）、ロシアに存在した、そして今も存在している善を救うた

めに考えられない努力がなされなければならないでしょう。（…）ロシアは、過去には健康で尊敬され

ていた人のようでしたが、現在は狂犬病や脳炎に苦しんでいる人のようです。誰かが責任を持って支援

してくれますか？ どの国にも独自の問題と悲しみがあるので、その力があるでしょうか。 しかし、私

たちが生き残った場合、しばらくすると、世界に国境はまったくなくなり、軍の専門分野もまったくな

くなると思います。誰も戦いたくないからです。  

長くてわかりにくい手紙でごめんなさい。でも私の手紙が、あなたの参加と注意があって、核戦争を

止めるのに役立つかもしれないと思うので、私は急いでいるのです。不器用な動き、蝶の羽の羽ばたき

です。でも時々、核戦争までに数時間残っているように思えます。 

護郎さん、優しい言葉、知恵をありがとう。 私は平和と人類の成長を望んでいます。 

                                      （女性、40 代） 

 

2022.5.11 Latvio ラトビア 

Bonan tagon, Hori ! 

Hieraū nia E-klubo havis vica klubkunvenon. La temo estis dedičita al Ukrainio. Ni 

havis prelegojn pri Ukrainia literaturo, esperanto movado kaj nuntempa politika stato. 

Ni aūskultis versojn de Taras Ševčenko, Lesja Ukrainka, Ivan Franko. La versoj estas 

tradukitaj ankaū Esperante. Versoj de L.Ukrainka en Esperanto estas eldonita en aparta 

libro. 



Pri fama blinda esperantiso Vasilij Jerošenko verkis libron ukraina esperantistino 

Nadija Andrianova. Antaū cent jaroj V. Jerošenko loģis ankaū en Japanio, ekposedis la 

lingvon, verkis fabeloj kaj fariģis.( Erosan ). Vi ja multon pri tio scias.  

Krome ni aūskultis  esperantlingvajn kantojn, kiujn prezentis  diversnaciaj 

geeperantistoj ( ni uzis You tube ). 

Latvio akceptis čirkaū 30 000 fuģantojn el Ukrainio, infanoj vizitas niajn lernejojn. 

Loģantoj kaj entrepon kolektis monon kaj varojn por Ukrainio. Ni sendis anka''u 

armilojn, a''utojn, a''utobusojn.ktp. Post la Dua mondmilito ni trovi''gis en simila 

situacio. 

Aldis 

昨日、私たちのエスペラントクラブは例会を開きました。テーマはウクライナに捧げられました。 ウ

クライナ文学、エスペラント運動、現在の政治情勢について講演し、タラス・シェフチェンコ、レシャ・

ウクラインカ、イワン・フランコの詩を聴きました。それらの詩はまたエスペラントに翻訳されていま

す。レシャ・ウクラインカの詩は別の本で出版されています。  

ウクライナのエスペランティスト Nadija Andrianova は、有名な盲目のエスペランティスト Vasilij 

Jeroŝenko についての本を書きました。100 年前、エロシェンコは日本に住み、日本語を習得し、物語を

書き、皆は彼を「エロさん」と呼びました。あなたは彼についてたくさん知っていますよね。  

さらに、さまざまな国のエスペラント語話者が演奏するエスペラント語の歌を聴きました（YouTube

を使用しました）。  

ラトビアはウクライナから約 3 万人の難民を受け入れており、子供たちが私たちの学校に通っていま

す。住民と企業がウクライナのためにお金と品物を集めています。武器、車、バスなども送りました。 第

二次世界大戦後、私たちは同じような状況にありました。 

                                       アルディス 

 

 


