
Letero el Moskvo  モスクワ 

2-a de oktobro 2022  

Bonan vesperon. Ĉi-foje, mi ne zorgas pri enuigi vin per enuigaj mesaĝoj. Mi pensas, 

ke vi interesiĝos, ĉar la venontaj eventoj estos mondklasaj. Jes, vi verŝajne divenis. La 

loĝantaro de Rusio prepariĝas por nuklea atako. Ne al nuklea milito, ĉar tio estus tro 

timiga por la loĝantaro.  

   Mia cerbo jam estas laca de surpriziĝi kaj ŝokita de la novaĵo kiu okazas. Mi faris 

provizon de akvo en la domo, pakis vestaĵojn, enskribiĝis por la aĉeto de kalia joduro 

(nun ĝi ne haveblas en apotekoj).   

モスクワからの手紙 2022 年 10 月 2 日  

こんばんは 今回は、退屈なメッセージであなたを退屈させる心配はありません。今後起こることは世

界規模の問題なので、興味を持っていただけると思います。 ええ、あなたはおそらくそれを推測したと

思いますが、ロシアの人々は核攻撃に対する準備をしています。 核戦争ではありません。それはあまり

に恐ろしいことですから。私の脳は、起こっているニュースに驚いたりショックを受けたりするのにも

ううんざりしています。私は家に水を貯め、服を詰め、ヨードの購入にサインしました（現在、薬局では

入手できません）。 

En la gazetoj estis skribite, ke je la ĝusta horo de nuklea danĝero, ĉio estos anoncita 

al ĉiuj en radio kaj televido. Sed mi ne komprenas kiel faras tiu, kiu estos survoje, aŭ 

sen radio. Mi ne kredas, ke iu pensos pri ni. Kaj se nuklea fungo kaptas min hejme, mi 

ankoraŭ ne decidis ĉu mi devas savi min en la apartamento, aŭ provi eniri la subteran 

garaĝon, sur kiu 22 etaĝoj de mia domo povas kolapsi de supre ...Por nia prezidanto, kaj 

sia propra vivo kaj tiu de aliaj homoj estas polvo, li ne bedaŭras kaj ne timas. 

 新聞には、核の危険が迫った正確な時間は、ラジオやテレビですべてが発表されると書かれていまし

た。 しかし、外出中の人やラジオなしの人がどうするかわかりません。 誰も私たちのことを考えないと

思います。 そして、核キノコが家で私を捕まえた場合、私はアパートで身を守るべきか、それとも私の

家の 22 階が上から崩壊する可能性のある地下ガレージに入ろうとするべきかをまだ決めていません... 、 

大統領にとっては、自分の命も他の人々の命もチリであり、彼は後悔せず、恐れません。 

   Mi jam estas laca de zorgi kaj timi, kaj mi nur kun intereso rigardas la venontajn du-

tri monatojn, ses monatojn. Mi pensas, ke Putin estas preta mortigi ĉiujn homojn - 

ukrainojn, rusojn, britojn, usonanojn, japanojn - per ĉiuj rimedoj disponeblaj al li. Ĉar 

li mortas, li faris nenion por homoj, li malamas la mondon, kaj ne povas permesi aliajn 

vivi. Mia vivo, kaj ankaŭ la vivo de miaj proksimaj kaj amikoj ne estas en mia potenco. 

Kelkaj estos mortigitaj, kelkaj pluvivos. 

 心配したり怖がったりするのはもううんざりで、次の 2、3 か月、6 か月を興味深く見ているだけで

す。 プーチンは、ウクライナ人、ロシア人、イギリス人、アメリカ人、日本人など、あらゆる手段です

べての人々を殺す準備ができていると思います。 彼は死にかけているので、人々のために何もしておら

ず、世界を憎み、他人が生きることを許すことができません. 



 私の命、そして私の親しい人や友人の命も私の力の範囲内にはありません。 殺される人もいれば、生

き残る人もいるでしょう。 

   Estis anoncita ĝenerala mobilizado. Dum preskaŭ dek tagoj Rusujo estis en febro - 

multaj foraj konatoj fuĝis de la lando, alia parto kaŝis sin kaj decidis ne militi, eĉ se ili 

estus senditaj en malliberejon. Mi fieras, ke mia cirkaŭo montriĝis tiel nekonformisma, 

preta agi kontraŭ danĝero. Kelkaj el miaj malproksimaj amikoj turnis sin al mi por 

konsiloj pri kiel plej bone eviti mobilizadon. Jes, kaj mi mem afiŝis informojn en sociaj 

retoj kaj dissendolistoj pri kiaj ŝancoj ekzistas, kial ne indas batali. 

 総動員が発表されました。 ほぼ 10 日間、ロシアは熱に浮かされたようでした - 多くの遠い知人が国

から逃げ出し、別の人は隠れて、たとえ刑務所に送られても戦わないことに決めています。 私の身近な

ひとが非常に反抗的で、危険に直面しても行動する準備ができていることが判明したことを誇りに思い

ます。遠く離れた友人の何人かは、動員を避ける最善の方法について私にアドバイスを求めました。は

い、私自身、ソーシャルネットワークとメーリングリストに、どのような方法があるか、なぜ戦う価値が

ないかについての情報を投稿しました。 

   En la unuaj tagoj post la anonco de mobilizado, kunvenoj estis anoncitaj, sed tiuj, 

kiuj iris al kunvenoj, denove falis sub kruelaj arestoj. 

   Sed inter homoj pli ol 40-jaraj, kun hipotekoj, familioj, infanoj, genepoj, anstataŭ 

protesto denove aperis humileco kaj obeemo. 

   Estas viro, kiu laboras partatempe ĉe ni, li estas 40-jara kaj havas tri malgrandajn 

infanojn, kaj li estas sufiĉe simpatia homo. Sed demandite, ĉu li militos, li diris: "Mi 

havas 3 malgrandajn infanojn, sed se la Patrujo vokos, kompreneble, mi iros." Kial 

mortigi ukrainajn infanojn, li ne komprenas. Sed li asertas, ke la Patrujo pli bone scias, 

kion li devas fari. 

 動員発表後の最初の数日間、集会が予告されましたが、それらの集会に出た人は残酷な逮捕に遭いま

した。 しかし、住宅ローン、家族、子供、孫を持つ 40 歳以上の人々の間では、抗議の代わりに、謙虚さ

と従順さが再び現れました。私たちと一緒にアルバイトをしている男性がいて、彼は 40 歳で小さな子供

が 3 人いて、とてもいい人です。しかし、彼が戦争に行くかどうか尋ねられたとき、彼は言いました。

「私には小さい子供が 3 人いる。でも、国が召集すれば私は勿論行きます。」なぜウクライナの子供たち

を殺すのか、彼は理解していません。 しかし彼は、自分が何をすべきかは祖国の方がよく知っていると

主張しています。 

Alia amiko havas handikapitan edzinon kiu dependas de li. Laŭ la leĝo, li ne devas 

servi, sed li estas devigita kolekti amason da nekompreneblaj atestiloj, kaj ŝajnas al li 

pli facile iri ol kuri kaj stari en vicoj, pagi por advokato. Li ricevis du tagojn por kolekti 

dokumentojn. Post du tagoj li devas forlasi sian handikapitan edzinon kaj sekvi la 

devigan militservon. 

 別の友人には、彼に頼っている障害のある妻がいます。 法律によれば、彼は兵役の義務はありません

が、しかしそのためには彼は、理解できない証明書をたくさん集めることを余儀なくされており、弁護士

にお金を払って走ったり列に並んだりするよりも、行く方が簡単なだと思い始めているようです。書類



を集めるために与えられたのは 2 日間だけでした。 2 日後、彼は障害のある妻と別れ、義務的な兵役

に従わなければなりません。 

   En la novaĵoj kaj komunumoj en Rusio, oni ankoraŭ sufiĉe multe parolis ĉi-semajne 

pri la kazo de pafado ĉe la armea registriĝo kaj aliĝa oficejo de Ust-Ilimsk. Simpla 

laboristo Aleksandro Zimin, juna ulo, tre maltrankviliĝis pri amiko, kiu estis devigita iri 

al la varba stacidomo, kvankam li ne militservis kaj ne estis submetita al servo. Kiam la 

armea komisaro rifuzis lasi iun iri hejmen, Aleksandro Zimin diris: "Nun ĉiuj iros 

hejmen", kaj pafis al la armea komisaro.   

Persono, kiu rifuzas iri por mortigi por speciala operacio, devos esti en malliberejo 

dum 10 jaroj. (Putin nun adoptis tian leĝon.) Kaj estas ankaŭ certe, ke kaptitoj el 

malliberejoj estas promesitaj esti liberigitaj el malliberejo, se ili partoprenas en speciala 

operacio.  

ロシアのニュースや市町村では、今週も軍の登録および入隊事務所での銃撃事件についてかなり多く

の話題がありました。単純労働者のアレクサンダー・ジミンという若い男性のことですが、彼の友人で軍

隊経験もなく、召集の対象ではなかったにもかかわらず、募集事務所に行くことを余儀なくされた友人

を非常に心配していました。 軍事委員が誰かを家に帰さなかったとき、アレクサンダー・ジミンは「今

みんな家に帰ろう」と言って、軍事委員を撃ちました。 特別作戦のために殺しに行くことを拒否した人

は、10 年間刑務所に入らなければなりません。（プーチンは現在、そのような法律を採用しています。）

また、刑務所からの囚人が特別な作戦に参加した場合、刑務所から釈放されることが約束されているこ

とも確かです. 

   Hodiaŭ mi parolis kun mia plej ŝatata vendistino de lakto - ŝi kutimis labori en alta 

posteno en la ministerio, sed ŝia edzo mortis, estis tempo por pensio, kaj por ne sidi 

hejme, ŝi entreprenis vendi lakton por malgranda. kotizo. Ŝia budo estas sufiĉe 

malproksime de mia domo, kaj mi malofte vidas ŝin, sed estis agrable paroli kun ŝi foje , 

ĉar ŝi ankaŭ naskiĝis en Ukrainio. 

   Ĉi-foje ŝi frapis min – kaj per sia aspekto – kvazaŭ en ses monatoj ŝi pasis dum dek 

jaroj, kaj per siaj pensoj. Ŝi diris, ke hodiaŭ la vetero estas bona kaj multaj homoj eliris 

promeni kaj aĉetis lakton. Kaj mi respondis, ke ĉiuj honestuloj ne povas esti sur la strato, 

ili devas aŭ eskapi aŭ kaŝi sin. Aŭ ili jam estas en malliberejo. 

 今日、私は私のお気に入りの牛乳の売り手と話しました。彼女は政府の高い位置で働いていたのです

が、夫が死に、年金受給年齢になりました。家にいてもつまらないので、低価格で牛乳を売る仕事を始め

たのです。彼女のお店は私の家からかなり離れていて、めったに会うことはありませんが、彼女もウクラ

イナ出身なので、時々話すことができてうれしかったのです。  

今回、彼女は私をびっくりさせました-そして彼女の外見で-まるで半年で彼女が 10 年間も年を取った

ようでした。彼女は、「今日は天気が良く、多くの人が散歩に出かけたり、牛乳を買ったりした」と言い

ました。 そして私は、「すべての正直な人は路上になんかいないわよ。逃げるかかくれるかしているわ

よ。または、刑務所にいますよ」と返事をしました。  

   Ŝi milde kontraŭis min, ke la viroj ĉiuj volas iri al la fronto, kaj ke ili simple ankoraŭ 



ne estas alvokitaj. Kaj ke ukrainoj simple malamas rusojn, kaj tial ni devas militi. Mi 

estis surprizita. Ŝi venas el Ukrainio, kaj kiu pli bone ol ŝi por koni ukrainojn ? Ŝi aldonis, 

ke ŝi ofte rigardas televidon kaj estas konscia pri ĉiuj novaĵoj. 

 彼女は私に、「男たちは皆前線に出たがっていて、まだ召集されていないだけだと」反論した。 そし

て、「ウクライナ人は単にロシア人を憎んでおり、それが私たちが戦争に行かなければならない理由で

す」と言いました。 私はびっくりしました。 彼女はウクライナ出身で、ウクライナ人のことを彼女以上

によく知っている人はいません。 彼女は「よくテレビを見て、すべてのニュースを知っている」と付け

加えました. 

   Tiu ekzemplo estas klasikaĵo de tio, kio okazas en Rusio. La virinoj ploras sed 

insistas ke la viroj iru kaj mortigu la aliajn. Ĉar: 

1. en televido ĉe ĉiuj kanaloj oni parolas de mateno ĝis nokto pri la kruelaĵoj de ukrainoj. 

2. ĉar ili mem estas subkonscie pretaj mortigi aliajn homojn laŭ ordono de Putin, tio 

vekis brutalecon. 

 この例は、ロシアで起こっていることの典型です。 女性たちは泣きますが、男性は戦場に行って他の

人を殺せ、と主張します。 なぜなら：  

1.テレビのすべてのチャンネルで、朝から晩までウクライナ人の残虐行為について話します。  

2.彼ら自身が無意識のうちにプーチンの命令で他の人々を殺す準備ができているため、これが残虐行

為を呼び起こしました. 

Viroj estas pli moderaj kun siaj deziroj, kelkaj el ili komprenas, ke ili pagos por la 

postuloj de siaj edzinoj per siaj vivoj, sed ili iras. La urbestro de Vorkuta, Yaroslav 

Shaposhnikov, diris en intervjuo kun RBC, ke, laŭ liaj observoj, pli ol 10% de soldatoj 

venas al milito pro iliaj edzinoj. Mi scias de mia amiko, ke liaj gepatroj postulas, ke li 

militu, kvankam li kategorie ne volas. Liaj gepatroj povus denunci lin, sed li ne havas 

lokon por iri. Mi konas plurajn rakontojn, kiam pilotoj devis eksedziĝi de siaj edzinoj 

ĉar iliaj edzinoj postulis partoprenon en la milito. 

   Surprize, estas la maljunulinoj - patrinoj kaj avinoj - kiuj fariĝis aktiva elektantaro 

de Putin kaj aktive insistas pri murdoj. Tiuj, kiuj devas ŝati kaj kreskigi la vivon, 

forbruligas ĝin per sia deziro. 

 男性は自分の欲望に対してより穏やかであり、妻の要求を自分の人生で支払うことを理解している人

もいますが、彼らは行きます。ボルクタ市長のヤロスラフ・シャポシニコフ氏は、RBC とのインタビュ

ーで、彼の観察によると、兵士の 10% 以上が妻のために戦争に参加していると語った。 私の友人の話

では、彼が絶対に望んでいないにもかかわらず、彼の両親が彼に戦争に行くように要求しているという

のです。彼の両親は彼を告発することもできますが、彼には行くところがありません。 妻が戦争への参

加を要求したため、複数のパイロットが妻と離婚しなければならなかったという話をいくつか知ってい

ます。 驚くべきことに、プーチンの積極的な支持者となり、殺人を積極的に主張しているのは、年配の

母親や祖母なのです。いのちを大切に育むべき者が、自らの欲望でそれを燃やすのです。 

   Parte, estas malfacile kulpigi ilin pri io alia ol stulteco kaj primitiva pensado. Dum 

20 jaroj ne ekzistas sendependa televido en Rusio. Dum 20 jaroj virinoj, bezonantaj 



partoprenon en la publika vivo, spektas venenajn programojn el kvin diversaj kanaloj, 

ĉiuj financitaj de Kremlo. La salajro de la ĉefa anoncisto de la lando, Vladimir Solovjov, 

estas taksita je centoj da miloj da dolaroj monate. Sed virinoj diras, ke li valoras la 

monon. Ĉiuj sendependaj kanaloj estas delonge detruitaj. Sur la kvin ceteraj kanaloj oni 

rakontas al virinoj pri la abomenaĵoj de la ukrainaj faŝistoj. Virinoj ne havas antidoton, 

ili ne komprenas, ke ili povas mensogi al ili sur ĉiuj kvin kanaloj. Kaj ili ne havas aliajn 

fontojn de informo pri la socio. 

 愚かさと原始的な考え方以外の理由で彼らを責めることは困難です。20 年間、ロシアには独立したテ

レビがありませんでした。20 年間、公的生活への参加を必要としている女性たちは、5 つの異なるチャ

ンネルから有毒な番組を視聴してきました。これらはすべて、クレムリンが資金を提供しています。国の

メインアナウンサーであるウラジミール・ソロヴィヨフの給料は、月に数十万ドルと推定されています。 

しかし、女性たちは彼がそれだけの金を受け取る価値があると言います。すべての独立チャンネルはず

っと前に壊滅させられました。 残りの 5 つのチャネルでは、女性たちにウクライナのファシストの残

虐行為について語っているのです。 女性には解毒剤がなく、5 つのチャネルすべてで嘘をつくことがで

きることを理解していません。そして、彼らは社会に関する他の情報源を持っていません。 

   Por la stulteco de ĉi tiuj por-Putinaj virinoj, rusaj kaj ukrainaj viroj pagos per siaj 

vivoj. Nun la viroj de ambaŭ landoj estos detruitaj de la kaprico de Putin kaj liaj 

televidkanaloj, oficistoj kaj riĉuloj. Virinoj ploros kaj malĝojos, sed kiam ili rimarkos 

siajn tragediajn erarojn, estos tro malfrue. Kaj iuj eĉ ne rimarkas tion, ĉar ne ĉiu cerbo 

povas pritrakti ĝin. 

 これらの親プーチンの女性の愚かさのために、ロシアとウクライナの男性は彼らの命で支払うでしょ

う。今、両国の男性は、プーチンと彼のテレビチャンネル、役人、金持ちの気まぐれによって破壊される

でしょう。 女性は泣き悲しむでしょうが、自分の悲劇的な過ちに気づいたときには手遅れです。そして、

すべての脳がそれを処理できるわけではないため、それを認識していない人もいます. 

   La Public Opinion Research Foundation diris, ke post la mobilizado, la nivelo de 

angoro en Rusio pliiĝis de 37% ĝis 65% - tio estas duobliĝis. En la plej malfacilaj tempoj 

de kovid, ĝi pendis ĉirkaŭ 30%. Milito maltrankviligas la psikon. Reen en majo, rusoj 

komencis preni duoble pli da sedativoj, kaj nun, verŝajne, ĉi tiu nivelo pliiĝis plurfoje 

pli. 

 世論調査財団によると、動員後、ロシアの不安レベルは 37% から 65% に増加し、つまり 2 倍にな

りました。コロナの最も困難な時期でも約 30％でした。 戦争は精神を乱します。 5 月には、ロシア人

は 2 倍の量の鎮静剤を服用し始めましたが、現在、おそらくこのレベルは数倍に増加しています。 

Homoj povus esprimi sian malkonsenton, seniluziiĝon kaj agreson per paca kunveno. 

Sed ne en nia lando. En la unua tago post la anonco de la mobilizado, grupetoj de 

malkonsentuloj alvokis homojn veni al la urbocentro kaj montri sian civitanan pozicion 

per procesio. En ĉi tiu tago, mi estis devigita resti en la laboro, kaj kiam mi preterpasis 

la renkontiĝejon hejmen, survoje, mi vidis 5 malplenajn policistaj vagonojn kaj multajn 

policanojn, kiuj alproksimiĝis al preterpasantoj kaj kondukis ilin al policistaj vagonoj, 



la ĉefa parto de la manifestaciantoj foriris laŭ la strato for de policanojn. 

 人々は、平和的な集会を通じて、意見の相違、失望、攻撃性を表明することができるはずです。しかし、

私たちの国ではできません。 動員が発表された翌日、少数の反体制派グループが人々に呼びかけ、市内

中心部に来て、行進を通じて市民としての立場を示そうと呼びかけました。私はこの日は残業を余儀な

くされ、帰りに集会の場所の前を通りかかると、5 台の空のパトカーと警官が通行人に近づき、警察車両

に導いてゆくのを見ました。デモ中心参加者は警官から離れて逃げました。 

   Tial tiuj el la viroj, kiuj ne konsentas, forlasis Rusion aŭ kaŝis sin kun amikoj. Nur 

laŭ oficialaj datumoj pli ol 300 000 homoj forlasis Rusion ĉi-tage. Laŭ la Ministro de 

Defendo, 300 000 homoj estis vokotaj al la armeaj registrado- kaj rekrutadoficoj. Sed 

iuj precizigas, ke la totala nombro de eblaj rekrutoj verŝajne varias de 1 miliono ĝis 4 

milionoj da homoj. 

 同意しない男性はロシアを離れたり、友人のところに隠れたりしました。 公式データだけでも、今日 

30 万人以上がロシアを離れました。 国防大臣によると、300,000 人が軍の登録および募集事務所に呼

ばれました。 しかし、潜在的な徴兵総数はおそらく 100 万人から 400 万人の範囲であると特定する人も

います。 

   Mi renkontas filmetojn de militaj registraj kaj enlistigaj oficejoj, kie estas klare, ke 

kelkaj el la soldatoj estas ebriaj. Homoj, kiuj aspektas kiel gvidantoj, klarigas al ili, ke 

rekrutoj devas mem aĉeti la plej multajn el la uniformoj kaj objektoj, je sia propra 

elspezo. 

 私は、軍の登録および入隊事務所のビデオを見ましたが、そこに出てくる一部の兵士は明らかに酔っ払

っていました。リーダーのように見える人々は、新兵に、兵隊用の服や装備の多くは自分の費用で購入す

る必要があると彼らに説明していました。 

   En la samaj videoj, oni povas vidi, ke soldatservantoj estas en malvarma vetero en 

malvarmaj tendoj, aŭ dormas sur kahelaj plankoj, aŭ sur feraj litoj sen matracoj. Ĉio ĉi 

estas tre mirinda. Mi pensas, ke ĉi tiuj homoj ne povos batali, ili ne estas trejnitaj kaj ne 

komprenas kial. Kun alta grado de probableco ili povas morti, kaj la ceteraj loĝantoj 

tute freneziĝos pro perdo kaj kolerego. Kaj mi pensas, ke tio evidentiĝos en la venontaj 

monatoj. 

 同じビデオで、徴集兵が寒い天候下で寒いテントで寝たり、タイル張りの床やマットレスのない鉄の

ベッドで寝たりしているのを見ることができます。これにはびっくりします。これらの人々は戦うこと

ができないと思います。彼らは訓練を受けておらず、戦う理由を理解していません。 高い確率で彼らは

死ぬ可能性があり、残りの住民は喪失と怒りで完全に狂ってしまいます。 そして、それは今後数か月で

明らかになると思います。 

   Kaj tiam verŝajne ni aŭdos de la novaĵoj pri nuklea atako. Eble oni diros al ni pri la 

novaĵoj, ke Ukrainio atakis nin. Aŭ io alia simila al tio, kion ili diras nun. 

   Antaŭhieraŭ la homamaso sur la Ruĝa Placo amuziĝis pri la aliĝo al Rusio de pluraj 

regionoj de Ukrainio. Tiuj ĉi homoj - leterportistoj, instruistoj, oficistoj de loĝejaj 

departementoj, ili estis kondukitaj anticipe per ĉartaj busoj el la Moskva regiono, eble 



el aliaj urboj, mi ne scias ĉu ili estis pagitaj por tio, sed sperto sugestas, ke neĉeesto de 

tiaj eventoj fare de ŝtatoficistoj kondukas al ilia maldungo pro aliaj ellaboritaj kialoj. 

 そして、おそらく核攻撃のニュースを耳にするでしょう。 おそらく、ウクライナが我々を攻撃したと

いうニュースについて知らされるでしょう。 または、彼らが今言っていることに似た何かを言うでしょ

う。 

一昨日、赤の広場の群衆は、ウクライナのいくつかの地域のロシアへの加盟を祝っていました。 これ

らの人々、つまり郵便配達員、教師、住宅部門の役人、彼らはモスクワ地方から、あるいは他の都市から

チャーターバスで事前に連れてこられてきていました。彼らがこれに対してお金を払われたかどうかは

わかりませんが、経験からすると、このような式典に参加しないと、他の嫌疑をでっち上げられ解雇につ

ながります。 

Se la manifestaciantoj ne estus batitaj, se la kunvenoj estus permesitaj, sen iu ajn kutimaj 

busoj por forporti, centoj da miloj da rusoj estus elirintaj proteste. 

 デモ参加者が殴打されず、集会が許可され、彼らを連れ去る例のバスがなかったとしたら、何十万もの

ロシア人が抗議に出ていただろう. 

   Se ni pluvivos, ni bezonos ilon kiu protektos sendependajn amaskomunikilarojn, 

juĝistojn, opoziciulojn, organizojn. Reago estos bezonata. Nun publika surdeco fariĝis 

ebla pro facila mono de petrolo kaj gaso. Ili nutras la registaran mafion kaj siajn 

gardistojn je ĉiuj niveloj. Malgranda parto iras al lojalaj ŝtatoficistoj de ĉiuj niveloj, kaj 

mallojaluloj simple metas sin sur la rando de travivado, ĉar ne restas honesta komerco 

en la lando. 

 私たちが生き残るには、独立したメディア、裁判官、反対派、組織などが必要です。反応が必要になり

ます。 現在、石油とガスから簡単に手に入るお金によって、みな聴覚障害になっています。 それらが政

府マフィアとあらゆるレベルでそれを守る連中を養います。 ごく一部はあらゆるレベルでの忠実な公務

員になり、忠実でないものは、国に正直なビジネスが残っていないため、生存の危機に瀕しています。 

   Kaj tamen mi estas trankvila - ni devas nur travivi la nuklean atakon kaj ĝiajn 

sekvojn, kaj post tio la aferoj pliboniĝos. Verŝajne, Rusio kaj mi spertos forpelitojn, 

almozulojn, sed tio finfine instruos nin kompreni la doloron de Ukrainio kaj aliaj homoj. 

Kaj mi renkontis mesaĝojn plurfoje kaj konsentas - multaj el miaj konatoj (kaj mi) pretas 

perdi la vivon, se nur ĉi tiu terura mafio, turmentanta Ukrainion kaj sian propran 

popolon, ĉesus ekzisti kiel klaso. Se ni ne povas elteni la monstron, tiam estus pli bone, 

ke ĝi mortu kun ni ol eĉ pli kripligi la tutan mondon. 

 それでも、私は落ち着いています。核攻撃とその結果を生き延びなければなりません。その後、事態は

好転するでしょう。 おそらく、ロシアと私は追放者となり物乞いになるでしょうが、それは最終的にウ

クライナや他の人々の痛みを理解することを教えてくれます。そして、私は何度か次のようなメッセー

ジに出くわし、同意します。「私の知人の多く（および私）は、ウクライナとこの国民を苦しめているこ

の恐ろしいマフィアが階級として存在しなくなるならば、命を失う準備ができています。私たちがモン

スターに耐えられないのなら、全世界をさらなる障害者にするよりも、それが私たちと一緒に死ぬ方が

良いでしょう。」 



   Kara Goro, estu sana kaj gaja, kaj ni esperas, ke granda homaro ankoraŭ leviĝos el 

la atoma epoko saĝa kaj humanigita. 

Amike   

親愛なる五郎さん、健康で明るく元気でいてください。私たちは、賢明で人類愛に満ちた偉大な人類

が原子時代からまだ立ち上がることを願っています。 

 

 

2022.10.13 Ĉehioチェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Estas kelkaj novaĵoj pri milito. Ankoraŭ 30 vilaĝoj en Harkiv regiono estas 

liberigitaj de rusa okupacia hordo. Oni suksecis revenigi 40 infanojn štelitajn de iliaj 

familioj.   

En Hersona direkto estas de okupitaj 17 vilaĝoj, en čiuj estas lokoj kie okupantoj 

turmentis kaj murdis civil'ulojn, preskaj če čiu volaĝo komunaj tomboj kun tutaj familioj. 

Plej juna viktimo de rusa agreso unujara infano.    

Dum la lasta semajno okupantoj pafadas al pacaj ukrainaj urboj preskau en čiuj 

regionoj. Celas loĝdomojn kaj energetikan infrastukturon.                                 

 Čiuj infanoj nun lernas distance pro ilia sekureco. Ofte raketoj falas al lernejoj, au 

malsanulejoj. En centro de Kijevo estas sur stratoj grandegaj kavoj. En Harkiv dum 

kelkaj horoj ne funkciis merto. Sed estas interese, ke ne aperis paniko au ĥaoso. Dum 

bombado, en metro oni kantis ukrainajn kantojn pór trankviligi infanojn. Raketojn 

okupantoj sendas de Nigra maro kaj Kaspijska maro. Ankaŭ rusa artilerio detruas 

Nikopol kaj Zaporižje. Atomstacio estas en "malvarma reĝimo". Du homoj el ĝia 

personaro mortis pro vundoj. Rafael GROSI postulis, ke rusoj česu teroron. Sed Putin 

bagateliĝas situacion.       

165 šarĝŝipoj alportis tritikon, maizon kaj aliaj agroproduktoj al landoj de Afriko 

kaj Azio. Olga 

こんにちは、やすおさん。  

戦争に関するニュースがいくつかあります。ハリコフ地域の別の 30 の村が、ロシアの占領軍から解

放されました。彼らは、家族から奪われた 40 人の子供たちを取り戻すことに成功しました。 

ヘルソン方面には 17 の占領された村があり、そのすべてに占領者が民間人を拷問し殺害した場所があ

り、ほとんどすべての村に家族全員の共同墓地があります。ロシアの侵略の最年少の犠牲者は 1 歳の子

供です。  

先週、占領者は、ほぼすべての地域の平和なウクライナの都市を砲撃しました。住宅とエネルギーイン

フラを対象としています。 すべての子供たちは現在、安全のためにリモートで学習しています。多くの

場合、ロケットは学校や病院に落ちます。エフの中心に巨大な穴が出来ています。電気はハリコフで数時

間働きませんでした。しかし、パニックや混乱がなかったのは興味深いことです。爆撃中、地下鉄駅では



子供たちを落ち着かせるためにウクライナの歌が歌われました。占領者は黒海とカスピ海からロケット

を撃っています。ロシアの大砲もニコポルとザポリージアを破壊しました。原子力発電所は「冷温停止状

態」です。スタッフの 2 人が負傷で死亡した。 Rafael GROSI は、ロシア人にテロを止めるよう要求し

ました。しかし、プーチンは聞く耳を持ちません。  

165 隻の貨物船が小麦、とうもろこし、その他の農産物をアフリカとアジアの国々に運びました。 

オルガ 

 

 

２０２２．１０．１３ Japanio 日本 

 Al George el Birobigxano en fora Oriento en Rusio 

Rusio denove grandskale bombardis la tutan Ukrainion per misiloj. Kial kaj kiel 

Putin kaj liaj subloj tiel kruele povas murdi ordinalajn homojn? Komence li atakis 

Ukrainion pretekstante, ke li liberigos la ruspalorantojn en tiuj 4 provincoj, sed nun li 

intencas detrui tutan Ukrainion kaj mortigi ĉiujn ukrainojn. Mi vere esperas, ke la rusoj 

vekiĝos el liaj mensogoj.  

Ĉu li varbas multajn virojn el via provinco? Li ne volas varbi homojn el Moskvo kaj 

St, Petersburg. En lia milito minoritatoj fariĝis viktimoj.  HORI Jasuo 

ロシア極東にあるユダヤ自治区に住むゲオルゲへ 

ロシアは再びミサイルでウクライナ全体を大規模に砲撃した。 なぜ、そしてどのようにしてプーチン

と彼の部下がこれほど残酷に一般人を殺害できるのか？最初、彼はウクライナを解放するという口実で

ウクライナを攻撃した。これらの 4 つの州のロシア語話者を解放するとも言った。しかし今、彼はそれ

らすべてを破壊するつもりで、ウクライナとすべてのウクライナ人を殺します。私は本当にロシア人が

彼の彼の嘘から目覚めることを願っています。彼はあなたの自治区の中から多くの男性を徴兵している

のではないですか？彼はモスクワとサンクトペテルブルクから人を徴兵したくありません。彼の戦争は

マイノリティーの犠牲者を増やしています。  

 

2022.10．13 Rusio 

Al s-ro Hori de George 

Bonan vesperon, Hori! 

Post via letero kun plendoj el Ukrainio mi komprenis vian demandon pri mia opinio pri 

nuna situacio. Mi ne volas multe skribi pro tio ke ĝi nenion ŝanĝos: nek situacion en la 

mondo kaj en Ukrainio, pensojn de homoj. 

Nur du frazoj pri tio: sur kampoj de Ukrainio ni batalas kontraŭ Usono kaj Anglio, 

kiuj estas la ĉefaj rabistoj kaj teroristoj en la mondo. Usono batalas kontraux Rusio per 

manoj kaj vivoj de ukrainoj. Cxiuj jam tre lacigxis pro milito, sed Usono kaj Anglio tre 

volas dauxrigi gxin gxis la lasta ukraino. 



La rusoj scias per propra skino mensogon kaj malicon de angloparolantoj kiuj jam 

trudis al ni gxis milito pli ol 10 mil sankcioj.  

Nia estraro varbas homojn el cxiuj provincoj de Rusio. 

El nia provinco oni varbis nur 400 homoj. En armeo iris multe da plenkreskaj 

volontuloj kiuj volas defendi sian Patrujon.  

George el Birobigxano en fora Oriento en Rusio 

 

堀さん、 ウクライナについてのあなたの質問を理解しました。世界の状況もウクライナの状況も、人々

の考えも何も変わらないので、あまり書きたくありません。 それについてのたった 2 つの文だけ書きま

す。 

ウクライナの野原で、私たちは世界の主要な強盗とテロリストであるアメリカとイギリスと戦ってい

ます。 米国は、ウクライナ人の手と命を使ってロシアと戦っている。 誰もがすでに戦争に非常にうんざ

りしていますが、米国と英国は本当に最後のウクライナ人まで戦争を続けたいと思っています。 ロシア

人は、戦争までにすでに 10,000 以上の制裁を私たちに課した英語話者の嘘と悪意を直接知っています。  

私たちの議会は、ロシアのすべての州から人々を募集しています。 私たちの州から徴兵されたのはわ

ずか 400 人でした。軍隊には、祖国を守りたい多くの志願兵が行きました。 

                               極東ユダヤ自治区のゲオルゲから 


