
2020.10.14 Japanio 日本 

Kara s-ro Hori, 

 Koran dankon pro la sendado de opinioj el Rusio. Korshira krio de rusa popolo, kiu 

devas havi stultan frenezulon kiel lideron. Putin ankau estas viktimo de la antaua stulta 

lidero, Elcin, kiu disigis Rusion kaj Ukrainion facilanime. Estas tre bedaurinde, ke 

pereas pro tiu fratomortiga milito la granda regno, kiu naskis geniulojn en literaturo, 

arto kaj muziko. Ec Esperanto naskighis en la Rusa Imperio. USONO kaj Britio kulpas, 

blovincitante la militon per provizo de armiloj. 

Sincere via, Sasaki Teruhiro 

ロシアからのご意見、誠にありがとうございます。 愚かな狂人を指導者にしなければならないロシア人

の心を引き裂かれるような叫びですね。プーチンはまた、ロシアとウクライナを簡単に分断した前の愚

かな指導者、エリツィンの犠牲者でもある。文学、芸術、音楽の天才を輩出した偉大な王国が、この兄弟

殺しの戦争のために滅びてしまうことは非常に残念です。エスペラントでさえロシア帝国で生まれまし

た。アメリカとイギリスは、武器を供給して戦争を煽った責任があります。 

                                        佐々木照央 

 

2020.10.14 Japanio 日本 

堀さんへ   

ロシアからの長いメッセージを一気に読みました。迫真のレポートに息が詰まります。翻訳のご苦労に

感謝します。 

ロシアの女性が男たちを戦場にかき立てているとの指摘は真実なのでしょうか。報告した女性の周辺に

ある事実なのでしょうね。息子を兵士として送り出す母や祖母の多くが悲しんでいることも事実だと思

います。対プーチン、対政府テロを予感させるメッセージには危険を感じますが、現状を深刻に雨とらえ

ている人たちにとっては残された唯一の手段と感じられるのかもしれません。民主的なデモが次々と弾

圧される現実に失望している人が多いのだと感じました。ぜひこのメッセージ拡散してください。 

 東部ユダヤ人自治区の住人の堀さんへの反論には説得力がありません。プーチンが少数民族を戦場に

送り出そうとしている事実が連日、報道されています。先日もニューヨーク国連前でロシア東部、バイカ

ル湖周辺に住むモンゴル系のブリヤート共和国から避難してきた人たちがデモをおこなっていました。

「150 人の集落から 13 人が動員された」「開戦以来の死者が 276 人。モスクワの 24 人の 10 倍以上」な

どと訴えていました。多くの市民が隣国、モンゴルに逃れているとも報じています。 

 私は、クリミア大橋の爆破がウクライナによるものだとすると、一線を越えてしまったような気がし

ます。たしかにロシアからのクリミアへの補給ルートに打撃を与えるには効果的でしょうが、南部奪還

のために本当に必要なのかと懐疑的に思います。一時的とは言え、プーチンの怒りによって反撃がなさ

れ、多くの死者を出しました。じわじわと失地奪回する作戦を続ける方がプーチンの暴挙を防げたので

はないかと推理しています。テレビの情報だけで判断しているので合理的かどうかはわかりません。 

 ありがとうございました。倉林順一 



 

Kara s-ro Hori, mi legis la longan mesaĝon de AMIKE el Rusio. La realisma raporto 

forigis mian spiron. Dankon pro via tuta laborego en tradukado.  

Ĉu estas vere, ke rusaj virinoj puŝas virojn al la batalkampo? Devas esti fakto ĉirkaŭ 

la raportintino. Mi pensas, ke estas vere, ke multaj patrinoj kaj avinoj, kiuj sendas siajn 

filojn por servi kiel soldatoj, estas malgajaj. Mi sentas senton de danĝero en la mesaĝo, 

kiu antaŭsignas eblan kontraŭ-Putin aŭ kontraŭregistaran terorismon, sed por tiuj, kiuj 

prenas la nunan situacion serioze, ĝi povas esti la sola vojo restanta. Mi sentis, ke multaj 

homoj estas seniluziigitaj pro la realo, ke demokratiaj manifestacioj estas subpremataj 

unu post la alia. Bonvolu diskonigi ĉi tiun mesaĝon.  

La rebato al s-ro Hori, de loĝanto de la Orienta Juda Aŭtonoma Regiono, ne estas 

konvinka. La fakto, ke Putin provas sendi etnajn minoritatojn al la batalkampo estas 

raportita ĉiutage. Antaŭ ne longe, antaŭ Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, evakuitoj el la 

Mongola Respubliko de Burjatio, kiuj loĝas apud la lago Bajkalo en orienta Rusio, faris 

manifestacion. "13 homoj estis mobilizitaj el vilaĝo de 150 homoj", kaj "276 homoj 

mortis ekde la komenco de la milito. Pli ol 10 fojojn pli granda ol la nombro de 24 

homoj en Moskvo." Ĝi ankaŭ raportis, ke multaj civitanoj fuĝis al najbara Mongolio.  

Mi sentas, ke Ukrainio transpasis la limon, se Ukrainio respondecis pri la bombado 

de Krimea Ponto. Ĝi certe efikus damaĝi la provizvojojn de Rusio al Krimeo, sed mi 

dubas, ke necesus rekapti la Sudon. Kvankam provizora, la kolero de Putin kaŭzis 

kontraŭatakon, kiu kaŭzis multajn mortojn. Mi supozas, ke la indigno de Putin povus 

esti malhelpita per daŭrigo de la strategio iom post iom reakiri perditan terenon. Mi ne 

scias ĉu ĝi estas racia, ĉar mi juĝas nur laŭ la informoj en televido. Dankegon. 

Kurabajaŝi Ĵuniĉi 

  



2022.10.15 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo,   

dum lastaj sep monatoj okupantoj superšutis ukrainajn urrboj urbetojn kaj vilaĝojn 

per tunoj de raketoj, bomboj, minoj, kuglegoj, granatoj. Čio tio estas ege multekosta. 

Anstatau ol plibonigi vivnivelon de propraj civitanoj, ili strebas forpreni vivon de 

civitanoj de najbara lando. Jam kelkaj landoj de Europo akuzas RF kiel lando-teroristo. 

Post bombado en pasinta semajno plu neniu hezitas.                           

Ukrainanoj trifoje plioftigis mondonacoj pór armeo. Usono, Germanio, Israel 

aldonos kontraŭ-raketajn sistemojn. Internacia financa fondo aldonos subtenon. En 

Europo oni organizis tri milionojn de laborlokoj por ukrainanoj. En deokupitaj teritorioj 

oni helpas je forigado de ruinoj kaj reparo de domoj. En Hersona regiono rusa fronto 

disfalas. Kunlaborantoj de okupacia reĝimo fuĝis. Pór iliaj kapoj oni proponas 

premiojn 100000 dolarojn. Olga 

ヤスオさん、こんにちは。  

過去 7 か月間、占領者はウクライナの都市、町、村を大量のロケット、爆弾、地雷、大砲、手榴弾で砲

撃しました。それはすべて非常に高価です。自国民の生活水準を向上させる代わりに、隣国の国民の生活

を奪おうとしています。すでにヨーロッパのいくつかの国は、ロシアを国のテロリストとして非難して

います。先週の爆撃の後、誰も躊躇しなくなりました。  

ウクライナ人は、軍隊への寄付金を 3 倍に増やしました。米国、ドイツ、イスラエルは対ミサイルシ

ステムを追加します。 国際的な金融財団が支持を強化します。 ヨーロッパでは、ウクライナ人のために 

300 万件の雇用が組織されました。占領地では、廃墟の撤去や家屋の修理を手伝っています。ヘルソン

地域では、ロシア戦線が崩壊しています。占領体制の協力者は逃亡しました。 彼らの首には 10 万ドル

の報酬が提供されます。 オルガ 

16. 10. 2022 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Al mi estas strange, ke rusoj timas radiacion, čar Ukrajino ne havas nukleajn 

armilojn. Jam en fino de 90aj jaroj čiuj nukleaj armiloj estis transdonitaj al aliaj landoj, 

anstatau ĝi oni promesis sekurecon pór Ukrajino. Reprezentantoj de čiuj landoj 

subskribis tion, RF ankau (sed ili kiel čiam mensogis).  

Kiam oni parolas pri krueleco de soldatoj, mi čiam rememoras tragedion en 

malgranda urbeto Beslan. Proksimume antau dekkvin jaroj rusaj soldatoj lau ordono de 

Putin mortigis dum umu tago 350 civilulojn fermitajn en baza lernejo. Antau ol soldatoj 

komencis pafadon oni proponis al Putin eliron el konflikta situacio sen soldatoj, sen 

armiloj, sen sangofluo. Sed li dure kaj abrupte refutis tiun eblecon, se ne estas sangofluo 

li ne estas kontenta. En tiu tago en lernejo estis festo, kiun partoprenis 1200 civiluloj 

(familioj kun du-tri infanojn). Sed rusaj soldatoj tute ne hezitis eĉ pafi al lernejo. Venis 



tankoj kaj šturmgrupoj kun mitraletoj, flampafiloj, granato kaj atakis la bazan lernejon. 

Če loka loĝantaro etnikaj rusoj estas maloftaj, ili čiuj estas Kavkazdevenaj. Do iliaj 

vivoj pór rusoj signifas malpli ol nenio.                                           

En unu el televidelpašoj Putin diris, ke Kavkazdevenaj homoj li mortigos čie kaj 

čiam, eble eč en necesejo. Mi estis šokita. Ču oni povas mortigi iun nur pro ilia 

deveno? De tiu tago en Beslan estas plej granda infantombejo en tuta RF. Apud tomboj 

de infanoj kušas iliaj patrinoj, do ne díru al mi ion pri krueleco.                       

 Nun en ukrainaj urboj ciutage mortas junuloj kaj infanoj, kaj tre multaj ricevis 

terurajn vundojn pro bombado, grandaj kvantoj de homoj restis sen hejmo. Kaj tuta rusa 

agreso estas sensensa, senkiala senleĝa bučado de civilulojn. Olga 

こんにちは、やすおさん。  

ウクライナは核兵器を持っていないのに、ロシア人が放射線を恐れているのは不思議です。すでに 90

年代の終わりに、すべての核兵器は他の国に移され、代わりにウクライナの安全が約束されました。すべ

ての国の代表者がそれに署名し、ロシアも署名しました (しかし、彼らはいつものように嘘をつきまし

た)。  

人々が兵士の残酷さについて話すとき、私はいつも小さな町ベスランでの悲劇を思い出します.約 15 

年前、プーチン大統領の命令により、ロシアの兵士が小学校に閉じ込められた 350 人の民間人を一日で

殺害しました。兵士たちが銃撃を始める前に、プーチン大統領へ、兵士も武器も流血もなく、紛争状況を

解決する方法を提供されました。しかし、彼はその可能性を厳しくかつ唐突に反論した。彼は血が流れな

ければ満足していないのだ。その日、学校でパーティーが開かれ、1200 人の民間人 (子供が 2 人、 3 

人の家族) が参加しました。しかし、ロシア兵はためらわずに学校を撃った。戦車と機関銃、火炎放射器、

手榴弾を持ってやって来て、小学校を攻撃しました。地元の人のなかには、ロシア人はまれであり、彼ら

はすべてコーカソイドの出身でした。したがって、ロシア人にとって彼らの命は無意味以下でした。  

プーチン大統領は、テレビ出演の中で、いつでもどこでも、おそらくトイレでさえ、コーカソイド出身

の人々を殺すだろうと述べた。私は衝撃を受けた。出自だけで人を殺せる？その日以来、ベスランはロシ

ア全体で最大の子供の墓地になった。子供たちの墓のそばには母親が横たわっています。  

現在、ウクライナの都市では若者や子供たちが毎日のように亡くなっており、爆撃により多くの人がひ

どい怪我を負い、多くの人が家を失いました。そして、ロシアの攻撃はすべて無意味で無意味な無法な民

間人の虐殺です。オルガ 

 

  



2022.1018 DR Kongo コンゴ民諸共和国 

LA NUNTEMPA 

SITUACIO ORIENTPARTE 

DE  D.R.KONGO: 

民主コンゴ共和国東部の状況 

MILITO DE LA MOVADO M23 KAJ 

KONGA ARMEO. 

M23 運動とコンゴ軍の戦争 

 De malproksime, multaj homoj opinias, ke la M23-Movado nur okupas la urbon 

BUNAGANA / Teritorio Rutshuru. Jen la malsamaj lokoj, kiuj estas kontrolitaj de la 

M23-ribelantoj: 

遠くから見ると、M23 運動はブナガナ/ルツルテリトリーの町だけを占めていると思っている人が多

い。でも M23 反乱軍が支配するさまざまな場所は次のとおりです。 

1. En Bweza Grupo; temas pri malsamaj lokoj okuputaj: Nyesisi, Nyakiliba, Bikenke, 

Ruvumu, Bukima, Shangi, Mutovu, Rutakara, Kanyabusoro, Butembo, malgranda parto 

de Nkokwe kaj Rutsiro en Kisigari Grupo. 

1. Bweza グループ内。 それは、占領されたさまざまな場所についてです：ニエシシ、ニャキリバ、ビケ

ンケ、ルヴム、ブキマ、シャンギ、ムトヴ、ルタカラ、カンヤブソロ、ブテンボ、キシガリグループのコ

クウェとルツィロの小さな部分。 

2. En Jomba grupo, temas pri malsamaj lokoj jam okupitaj de M23: civito Bunagana, 

Bigega, Ruginga, Musongati, Gisiza, Gasiza, Nyarubara, Kayenzi, Bugusa, 

Kinyamahura, Chengerero, ĉe Basare unu kilometron de Chengerero, Kabindi ĉe 

Rushago, Ruvumbu ĉe la limo de Bweza kaj Jomba kaj loko la Grupo de Busanza. Jen 

kelkaj lokoj, kiujn la ribeluloj regas ekde la 13-an de junio 2022 en 3 grupoj en 

Rutshuru-teritorio, ĉi tiuj elementoj ŝajne fortiĝis. 

2. ジョンバグループには、M23 がすでに占有しているさまざまな場所があります。ブナガナ、ビガガ、

ルギンガ、ムソンガティ、ギシザ、ガシザ、ニャルバラ、カイエンジ、ブグサ、キンヤマフラ、チェンゲ

レロ、チェンゲレロから 1 キロ離れたバサレ、ルシャゴのカビンディ、ルブンブ Bweza と Jomba の境

界線に配置し、Busanza のグループを配置します。 2022 年 6 月 13 日以降、暴徒がルツル領内の 3 

つのグループで支配している場所をいくつか示します。これらの要素が強化されたようです。 

 

SITUACIO DE LA MILITAJ DELOKITAJ DE M23. 

M23 から移動した軍の状況。 

DR Kongo 



En la loko BUHURI, loko de la grupo de Kisigari, la lernejoj neniam remalfermis 

ekde la 05-a de septembro 2022, ĉi tio pro la forlokitoj, kiuj ankoraŭ estas enfermitaj en 

la klasĉambroj pro la milito, ni jene citas la lernejojn : 

Baza lernejo BUHURI, Baza lernejo Nzirimwe, BUHURI Infanlernejo, Lerneja 

Komplekso de Bushandaba, Mezlernejo de Ntamugenga, Vartolernejo de Ntamugenga. 

Ĉi-rilate, ni citas ankaŭ la najbarajn lernejojn de BUHURI / NTAMUGENGA kiuj 

ankaŭ ne havas aliron al edukado post ĉi tiu krizo, precipe: Instituto Kasenyi, Baza 

lernejo Tarika, Baza lernejo 2 Kavumu, Baza lernejo Mugosi kaj  Baza lernejo 2 

pacienco (lernejoj en la loko de Ntamugenga en  Bweza Grupo) 

キシガリのグループの場所である BUHURI では、2022 年 9 月 5 日以降、学校が再開されたことは

ありません。これは、戦争のためにまだ教室に閉じ込められている避難民のためです。 BUHURI 小学校、

Nzirimwe 小学校、BUHURI 保育園、Bushandaba School Complex、Ntamugenga 高校、Ntamugenga 保育園。 

これに関連して、この危機の後に教育を受けることができなくなった BUHURI / NTAMUGENGA の近隣

の学校、特に Kasenyi Institute、Tarika Primary School、Kavumu Primary School 2、Mugosi Primary School、

Patience Primary School 2 ( Bweza Group の Ntamugenga の代わりの学校) 

Ni ŝatus danki humanitarajn organizaĵojn kiel ekzemple: BIFERD, kiu intervenas 

en Wash (akvo kaj medio) por protekti nian medion kontraŭ kontaĝajn malsanojn, ni 

ankaŭ dankas la Nacian Ruĝan Krucon de DR Kongo kaj ĝian partneron UNICEF pro 

ilia helpo en Kit Wash kaj NFI de almenaŭ 3 612 domanaroj de milit-delokitoj en tiu ĉi 

areo profitis de ĉi tiu helpo. Kune kun tiu helpo DRK, Ruĝa Kruco kaj UNICEF liveris 

la provizon de medikamentoj al la Referenca Sancentro de Ntamugenga, en 

malpli  4812 domanaroj delokigitaj de milito en nia loko konduki tre malfacilan vivon 

precipe ke manĝaĵo por manĝi estas granda problemo ĉar la areoj kiuj provizas 

manĝaĵon ankoraŭ estas en la manoj de ribelantoj proksime al ĉi tiu problemo la 

delokitoj bezonas ekipaĵon kiu povas helpi ilin konstrui ŝirmejojn kiel tolnojn. 

 Pluraj aliaj delokitaj personoj kiuj forlasis Ugandon estas raportitaj en 

Nyongera/RWASA 2 km for sur la KIWANJA-ISHASHA vojo, tiuj ĝis nun estis sen 

sufiĉa helpo. En ĉiuj tendaroj por delokitoj mankas trinkakvon, medikamentojn,  sen 

paroli pri la malsato, por diri, ke la delokitoj vivas mizere. 

伝染病から私たちの環境を保護するためにウォッシュ（水と環境）に介入する BIFERD、コンゴ民主共

和国の赤十字社とそのパートナーであるユニセフなどの人道支援団体に感謝します。この地域の少なく

とも 3,612 世帯の戦争避難民の NFI が、この援助の恩恵を受けました。その支援とともに、コンゴ民主

共和国、赤十字社、ユニセフは、ンタムゲンガの委託医療センターに医薬品を届けました。4,812 世帯未

満で、私たちの代わりに戦争で家を追われた人々は非常に困難な生活を送っています。食糧を提供する

地域は、この問題に近い反政府勢力の手にまだあり、避難民は、防水シートのようなシェルターを構築す

るのに役立つ設備を必要としています。 ウガンダを離れた他の数人の避難民は、KIWANJA-ISHASHA 道

路で 2 km 離れた Nyongera/RWASA で報告されていますが、これらの人々はこれまでのところ十分な支



援を受けていません。すべての避難民キャンプでは、飢餓は言うまでもなく、飲料水や医薬品が不足して

おり、避難民は惨めな生活を送っていると言えます。 

La pasintan Lundon je la 04 -a de Oktobro 2022 ; Ugando denove returnis cent kongajn 

rifuĝintojn sur sia grundo, kiun ili eniris tra la limo de Bunagana okupita de M23 

movado. 

2022 年 10 月 4 日の最終月曜日。 ウガンダは再び 100 人のコンゴ人難民をその土地に引き戻し、

彼らは M23 運動によって占領されたブナガナ国境を通って入国した。 

Tiuj kiuj loĝas en la areo okupita de la malamiko vivas en teruro kaj pluraj kazoj de 

homaj rajtoj estas raportitaj. 

Ke nia Kreinto Dio aŭskultu nian alarmkrion al ĉi tiu furioza situacio!  Sed 

komprenu, ke preskaŭ ĉie en la mondo regas malsekureco kaj kaŭzas ekonomian krizon 

kiel en Ukrainio kaj Rusio. 

Por pliaj informoj vidu Aimé Mukanda Mbusa fama el Rutshuru. 

敵が占領している地域に住む人々は恐怖の中で暮らしており、いくつかの人権事例が報告されています。 

私たちの創造主である神が、この猛烈な状況に対する私たちの警告を聞いてくださいますように! しか

し、ウクライナやロシアのように、世界のほとんどどこでも不安が支配し、経済危機を引き起こしている

ことを理解してください. 詳細については、ルツルで有名な Aimé Mukanda Mbusa を参照してくださ

い。 

Liaj kontaktoj: 

 +243 971153414; 

 +243815270364. 

Tradukis Honoré Sebuhoro. 

翻訳 ホノレ・セブホロ 

 

2022.10.19 Ĉeĥio。チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Temo de milito ankorau ne perdis sian aktualecon. Dum sep monatoj opinioj de 

homoj pri milito po iomete sanĝas. Komence tro multaj diris , ke milito ilin ne koncernas, 

ke informoj estas malmultaj, kaj suferado de foraj kaj nekonataj homoj ilin tiom ne 

doloras, iuj eč asertis, ke ne scias pri kio temas.                                             

Sed nun čiuj falsaj maskoj estas forĵeritaj, kaj en tuta Mondo oni scias pri kio 

temas. Ankorau du landoj konsideris RF kiel lando-teroristo. Rusoj devigas iri al armeo 

senhejmuloj, kaj krimuloj .           

Post atakoj de militdronoj (suicidaj) en Kijevo mortis tri homoj inter ili graveda 

virino, kiu post tři semajnoj povus naski infanon. Sed malica murdisto Putin prenis ilian 

vivon. Li ačetas en Irano dronojn "Sachid" kaj "Mochaĝer" kaj sendas ilin kutime nokte 



al dormantaj homoj. Ili estas ne tro modernaj, kaj ordinaraj policanoj sukcese ilin 

likvidis, sed bedaurinde ne čiujn.             

Estas ankau bonaj novaĵoj. 108 virinoj- militkaptitoj revenis al siaj familioj. Ili estis 

dum ses monatoj en teruraj kondičoj de rusa prizono, sen normálaj manĝaĵoj, čiutage 

batitaj, humiligitaj, sub konstanta psika premo, sen kontakto kun familioj, eč sen 

normala higieno. Estas miraklo, ke ili ankorau vivas. Rusoj ne allasas internaciajn 

humanitarajn organizaĵojn veni al prizono kaj kontroli en kiuj kondičoj estas homoj. 

Homajnn rajtoj ili simple neglektas.                                             

Estas liberigitaj vilaĝoj Jarmopil, Hrešenivka, Stavki, homoj ploras kiam denové 

vidas ukrainan flagon. Oni alportas humanitaran helpon, eblecon telefoni al parencoj, 

kuracilojn, forigas minoj kaj aliaj eksplodmaterialoj, kiuj kutime lasas okupantoj.         

Ofte soldatoj aŭ polico hepas transporti malsanulojn, au vunditajn homojn al 

malsanulejo. Oni renovigas normalan laboron de infrastukturo, čar okupantoj neniam 

zorgas pri bezonoj de loka loĝantaro. Nur homojn prirabas, teroras, turmentas eč 

murdas.               

En Zooĝardeno de Odeso naskiĝis ĝirafo. Pór ke bestoj ne timu oni šaltas al ili 

muzikon.                                          

Kaj lasta informo, Europarlament aldonos pluajnn financoj pór rekonstruado de 

detruitaj energetikaj sistemoj.  Olga         

こんにちは、やすおさん。 戦争の話題はまだその現実味を失っていません。7 か月間、戦争に関する

人々の意見は、少しずつ変化してきました。最初は、戦争は自分たちには関係ない、情報がほとんどない、

遠く離れた見知らぬ人々の苦しみは関心がない、何の戦争であるかを知らないとさえいう人もいました。

しかし今では、偽りの仮面はすべて捨てられ、全世界がそれが何であるかを知っています。 

ロシア人はホームレスや犯罪者を強制的に軍隊に行かせています。 キエフでの（自爆）戦争の無人機

攻撃の後、3 人が死亡し、その中には 3 週間後に子供を産む可能性のある妊婦が含まれていました。し

かし、悪質な殺人者プーチンのために命を落としました。彼はイランで「Sachid」と「Mochager」ドロ

ーンを購入し、夜間に眠っている人々に送りつけます。それらは旧式で、普通の警官はそれらを無力化で

きますが、残念ながらすべてではありません。  

良いニュースもあります。 108 人の女性捕虜が家族の元に戻りました。彼らは 6 か月間、ロシアの刑

務所でひどい状況に置かれ、通常の食事もなく、毎日殴られ、屈辱を与えられ、絶え間ない心理的圧力を

受け、家族との接触もなく、通常の衛生状態もありませんでした。彼女らが生き残れたのは奇跡です。ロ

シア人は、国際人道組織が刑務所に来て、人々の状況をチェックすることを許可していません。彼らは単

に人権を無視しています。  

Jarmopil、Hrešenivka、Stavki の村々は解放され、人々は再びウクライナの国旗を目にすると涙を流

しました。人道支援で、親戚への電話、医薬品の提供、占領者が残した地雷やその他の爆発物を除去して

います。兵士や警察が病人や負傷者を病院に搬送するために駆けつけます。占有者は、強盗、恐怖、拷問、

さらには殺害しかし内で、地元住民の生活は無視するので、壊されたインフラが修理されています。 

オデッサ動物園でキリンが生まれました。動物が恐れないように、職員は音楽をかけます。  



そして最後の情報として、ヨーロッパ議会は、破壊されたエネルギー システムの再建のためにより多

くの資金を追加します。オルガ 

  



2022.10．20 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo. Hodiau oni anoncis, ke al Ukrainio oni donas premion de Saharov 

fáma disidento, kaj luktanto kontrau totalitaj sistemoj.   

Dum monato estas likviditaj 223 iranaj dronoj "Šahidoj", tio estas 85 % de čiuj, kiuj 

rusoj sendis entute. Multaj dronoj kaj raketoj ili sendas de Belarusio.          

Al siaj familioj revenis 65 infanoj, štelitaj de okupantoj. Estas liberigitaj čirkau 500 

vilaĝoj en Harkiv regiono, kaj 200 apud Hersono.               

Putin anoncis en okupitaj teritorioj "milita stato", post sep monatoj de milito! 

El Hersono okupantoj deportis grandaj kvantoj de homoj.                   

Ukrajino disigas diplomatikajn rilatojn kun Irano. Ukrajino postulas, ke oni aldonu 

Iranom al listo de subtenantoj de terorismo.   Olga      

 

こんにちは、やすおさん。 今日、有名な反体制活動家であり、全体主義体制に反対する闘士であるサハ

ロフ賞が、ウクライナに授与されることが発表された。  

1 か月の間に、223 台のイランの無人機「シャヒド」が破壊されました。これは、ロシア人が送った合

計の 85％です。多くのドローンやロケットがベラルーシから発射されています。  

占領者に盗まれた 65 人の子供が家族の元に戻りました。ハリコフ地域の約 500 の村と、ヘルソン近

郊の 200 の村が解放されました。  

プーチン大統領は、7 か月の戦争の後、占領地で「戒厳令」を発表しました! 占領軍はヘルソンから多

くの人々を連れ去りました。 

ウクライナがイランと国交断絶。 ウクライナは、イランをテロ支援国のリストに加えるよう要求して

いる。 オルガ 

 


