
2020.10．21 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Jes ĝenerale oni uzas tiun vorton, kamikaze (japanaj sinmortigaj pilotoj dum la dua 

mondmilito), kiam temas pri dronoj por unufoja uzado, sed mi ne estis certa, ču tiu vorto 

taugas. "Šachid" kaj "Mochaĝer" estas tipoj de dronoj, kaj tiuj nomoj donis al ili 

produktantoj en Irano. Sed rusoj forviŝas persan skribaĵon, kaj nomas ilin "Geranj". 

Iranaj instruktoroj en Krimeo instruas rusojn pri ilia uzado.  

Kaj pliĝustiĝ pri detruo de Krimea ponto. Oni ĝin ne detruis de aeratako, sed 

eksplodis šarĝaŭto en mezo de ponto. Kaj la aŭto venis de Krimeo. Eksplodmaterialoj 

estis profesiaj, ne tiuj, kiuj eblas fari hejme en kuirejo.           

Mi scias, ke pro milito en Europo ŝanceliĝas ekonomio en Afrikaj landoj. Sed dum 

multaj jaroj čehoj laboras en Kenjo (lernejoj, laborlokoj por virinoj, adoptiĝo en 

distanco, okulvitroj pór Kenjo, doktoroj sen limoj, tagmanĝoj por lernejanoj, putoj pór 

vilaĝoj kaj tiel plu). Kaj mi scias, ke iuj samaj aŭ similaj projektoj ukrainanoj havis en 

Tanzanio.      

Eč nun, kiam Ukrajino devas kontraŭstari al rusan agreson, kaj situacio en lando 

estas tre strečita, ukraina prezidento havis kelkajn laborkunvenojn kun kelkaj 

prezidentoj de afrikaj landoj. Kaj ministro pór eksteraj rilatoj persone vizitis kelkajn 

landojn pór vidí situacion surloke. Kaj al du landoj sendis 50 tunoj de tritiko kiel helpo. 

Ankaŭ estas alia kunlaboro en diversaj sferoj. Ekzemle oni decidis redoni tigrojn kaj 

leonojn, kiuj estis en kelkaj Zooĝardenoj. Dum bombatakoj bestoj estas ege timigitaj, 

kaj povas vundi sin mém. Unue ilin akceptos pola Poznanj, kaj post ripozo ili estos 

revenitaj al Afriko. Ukrajino havas multnombrajn specialistojn en diversaj sferoj, do ili 

povas esti utilaj en kunlaboro. Antaŭ la milito, en ukrainaj umiversitatoj studis 

multnombraj studentoj el afrikaj landoj, kaj nur pro rusa agreso ili devis interrompi 

studadon.                                 

 Dum lastaj du semajnoj rusa artilerio detruas urbeton Bahmut, domon post domo, 

konstraĵon post konstruaĵo. En la urbo ne estas akvo, ne funkcias elektroreto, gasreto. 

Ne estas mobilsignalo, ne alvenas pošto, ne funkcias banksistemo. Sed al okupantoj 

problemoj de loka loĝantaro ne estas interesaj. Ili faris nur laŭtaj anoncoj ke "rusa 

Mondo" en ĝi pór čiam. Sed díru al mi kion bonan alportis rusoj pór lokaj loĝantoj? 

NENION. 

 Ukrainio ne donacas al RF nek unu urbon, nek unu vilaĝon. Milito komenciĝis en 

Krimeo, do en Krimeo ĝi finiĝos.                       

Kaj alia interesa informo en Bělgorod estis interpafado če rusaj soldatoj kaj homoj 

el naciaj minoritatoj pro religia konflikto. Do 30 soldatoj estas morpafitaj malgrau ke ili 

eč ne venis al fronto. Kaj samaj konfliktoj estas en aliaj lokoj. Olga 



こんにちは、やすおさん。  

はい、彼らは通常、1 回限りのドローンに関してはカミカゼという言葉を使用しますが、その言葉が適

切かどうかはわかりませんでした. 「Šachid」と「Mochager」はドローンの一種で、これらの名前はイ

ランの生産者によって付けられました。しかし、ロシア人はペルシャ語の文字を消し、「ゲランジ」と呼

んでいます。クリミアのイラン人インストラクターがロシア人に使い方を教えています。  

クリミア橋の破壊についての詳細です。空襲で破壊されたのではなく、橋の途中でトラックが爆発。そ

して車はクリミアから来ました。爆発物は専門的なものであり、自宅のキッチンで作ることができるも

のではありませんでした。 

ヨーロッパでの戦争のせいで、アフリカ諸国の経済が低迷していることは知っています。しかし、長年

にわたり、チェコ人はケニアで働いてきました（学校、女性のための職場、遠く離れた養子縁組、ケニア

のための眼鏡、国境のない医者、学童のための昼食、村のための井戸など）。そして、ウクライナ人がタ

ンザニアでいくつかの同じまたは類似のプロジェクトを行ったことを知っています。 ウクライナがロシ

アの侵略に抵抗しなければならず、国の状況が非常に緊張している現在でさえ、ウクライナ大統領はア

フリカ諸国の大統領といくつかの作業会合を持っていました。また、外務大臣は、現地の状況を確認する

ために、いくつかの国を直接訪問しました。そして、彼は 2 つの国に 50 トンの小麦を援助として送り

ました。他にもさまざまな分野での協力があります。たとえば、一部の動物園にいたトラやライオンを返

還することが決定されました。爆弾攻撃の間、動物は非常に怯え、自傷する可能性があります。最初にポ

ーランドのポズナンが受け取り、休息後、アフリカに返還されます。ウクライナには様々な分野のスペシ

ャリストが多数いて、連携に役立ちます。戦前、アフリカ諸国からの多くの学生がウクライナの大学で勉

強していましたが、ロシアの侵略のために勉強を中断しなければなりませんでした。  

過去 2 週間、ロシアの砲兵隊はバフムート町を、家から家へ、建物から建物へと、破壊してきました。

都市には水がなく、電気網もガス網もありません。モバイル信号がなく、メールが届かず、銀行システム

が機能していません。しかし、占領者にとって、地元住民の問題にはなんの関心も持ちません。彼らは、

「ロシアの世界が永遠だ」と大声で発表しただけでした。ロシア人が地元住民にどのような利益をもた

らしたか教えてください。まったくありません。 ウクライナは、1 つの都市も 1 つの村も、ロシアに譲

り渡したことはありません。戦争はクリミアで始まったので、クリミアで終わります。  

また、ベルゴロドでのもう 1 つの興味深い情報は、宗教紛争によるロシア兵と少数民族の人々との間

の銃撃戦でした。出撃もせずに 30 人の兵士が射殺されました。そして、同じ紛争が他の場所にもありま

す。 オルガ 

 

 

2022.10.22 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Estas liberigitaj vilaĝoj Novodmitriivka, Ahtyrka, Čerešnivka, Novonikolajivka, 

Vilča, Lubimivka, Novyj Burluk, Soldatske kaj aliaj. Nun estas aktivaj bataloj pro urbo 

Herson. Dum sep monatoj en Harkiv oni eldonis pli ol milionon da specoj de libroj ! 



Čar okupantoj multajn librejojn forbruligis, oni devis fari novajn. Pór rekonstrui 

detruitajn lernejojn, Ukrajino ricevos 100 milionojn da euroj.  

Soldatoj kaj civiluloj ricevas vundojn, post kiuj sekvas amputacio. En Lviv estas 

centro, kie oni faras protezojn. Malta aldonas materilalojn pór 200 protezoj.  

Jam nun Ukrainio aldonas grenon al Egiet, Tunis, Irák, Činio, Bangladéš, Súdán sed 

rusoj strebas deteni (bremsi) 150 ŝšarĝŝipoj dum kontrolo. Ili faras tion intence, pór 

aperigi perturbojn kaj minaci milionojn da vivoj per malsato.                           

Kaj aperis novaj informoj, ke civitanoj RF, kiuj ne volas morti en milito, ekbruligis 

27 rekrutkomisiojn. Kaj en unu oni mortpafis anojn de komisio. Rekrutoj devas 

memstare ačeti al si ĉion bezonatan. Čar regionoj ne havas monon pór milito. Ofte ili 

estas malsanaj pro kovido, tuberkulozo kaj pneumonito. Estis ekzemploj, kiam homoj 

mortis pro kor'atako če komisio. Jam miliono da civitanoj de RF (viroj en aktiva aĝo) 

fuĝis eksterlanden. Putin agnoskis, ke preskaŭ sama kvanto mankas en IT-sfero. Multaj 

malgrandaj enterprenoj česis sian ekzistadon pro manko de fakuloj. 

En komenco de mobilizo oni promesis al soldatoj monon, autojn, promeno de 

šuldojn, promeso de krimoj kaj tiel plu. Sed sur fronto ili eksciis, ke čiuj promesoj estis 

falsaj. Al familioj pro vivo de familianoj oni donas iomete dá legomoj !  Do ili preskau 

senpage servas kiel sterkaĵo sur ukrainaj kampoj. Olga 

こんにちは、やすおさん。  

Novodmitriivka、Ahtyrka、Čeresnivka、Novonikolajivka、Vilča、Lubimivka、Novyj Burluk、

Soldatske などの村が解放されました。現在、ヘルソンで活発な戦闘が行われています。ハリコフでの 7 

か月の間に、100 万冊以上の本が出版されました。占領者が多くの本屋を焼き払ったため、新しい本屋

を建てなければなりませんでした。破壊された学校を再建するために、ウクライナは 1 億ユーロを受け

取ります。  

兵士と民間人は負傷し、その後手足を失うこともあります。リヴィウには義肢センターがあります。マ

ルタは、200 の義肢の材料を追加提供しました。ウクライナはすでにエジプト、チュニス、イラク、中

国、バングラデシュ、スーダンに穀物を追加輸出しているが、ロシアは検査と称して 150 隻の貨物船を

拘束（出向を遅らせ）しようとしている。彼らは意図的にこれを行い、混乱を引き起こし、何百万人もの

命を飢餓で脅かしています。  

戦争で死にたくないロシア市民が 27 の新兵招集委員会に火をつけたという新しい情報が入りました。

そして、そのうちの一件では、委員が撃ち殺されました。新兵は、必要なものをすべて自分で購入する必

要があります。地域には戦争のためのお金がないからです。しばしば、彼らはコロナ、結核、肺炎にかか

っています。そういった人が委員会で心臓発作で亡くなった例がありました。 

すでに 100 万人の ロシアの (労働年齢の男性) の市民が国外に逃亡しています。プーチン大統領は、

ほぼ同じ数が IT 分野で不足していることを認めました。多くの中小企業は、専門家の不足のために廃業

しました。動員の開始時に、兵士はお金、車、借金の帳消し、犯罪の帳消しなどを約束されました。しか

し、前線に出てみると、彼らはすべての約束が誤りであることに気付きました。彼らの家族は生活のため



に少しの野菜を与えられるだけです！したがって、兵隊たちはウクライナの畑でほとんど無料の肥料に

なってしまいます。オルガ 

 

 

2022．10.23 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

 Hodiau rusoj pafis 40 raketojn, h-101 al ukrainaj urboj, čiuj al energetikaj sistemoj, 

kaj 16 "šachidoj", sed oni strebas renovigi funkcion de čiuj sistemoj. Pro rusaj atakoj 

restis sen lumo 1,5 miliono da ukrainanoj. Ukrainanoj hodiau likvidis 320 soldatojn 

(200 nur en Harkiv regiono), 6 tankojn, du helikoprerojn "Aligator", 11 dronojn, kaj 4 

staploj kun armiloj. 

46 ukrainaj infanoj estas deportitaj en okupita Hersono al Krimeo. 

Raketo "Smerc" detruas urbeto Kostjantinivka. Civil'uloj mortas. En Zaporija estas 

ankoraŭ detruitaj 10 lernejoj kaj 4 infanĝardenoj.  

Estas liberigitaj vilaĝoj Čarivne, Čkalove, Vysokopilla. Oni konsideris Belarusion kaj 

respublikon Ičkerija kiel teritorion okupitan de RF. Estas informo, ke en prizono de 

okupita Simferopol estas hispana volontulo Mario. Laŭ informoj de satelitoj okupantoj 

minigis digon če Kahovka (granda akva elektrostacio). Se oni faros eksplodon, estos 

inunditaj čirkau 80 vilaĝoj, parto de Hersono, kaj tuta Krimeo restos sen akvo. Sed al 

teroristoj suferado de ordinaraj homoj estas indiferenta.                       

En Eŭropa Parlamento oni diris, ke necesas defendi demokration, pór ke ní ne estu 

lasta generacio, kiu ĝin spertis. Kaj ukrainanoj diras, ke deokupacio estas malfacila, 

sed necesa, kaj farenda nun. Pór ke ukrainaj infanoj ne devos fari tion post 5-7 jaroj. 

Olga 

こんにちは、やすおさん。 

 今日、ロシア人は 40 発のロケット h-101 および 16 の「シャチド」を、ウクライナの都市で、すべてエ

ネルギーシステムに発射しましたが、ウクライナ人はすべてのシステムの機能を更新しようと努力して

います。ロシアの攻撃により、150 万人のウクライナ人が電気を失いました。ウクライナ人は今日、320

人の兵士（ハリコフ地域だけで 200 人）を殺害し、6 台の戦車、2 台の「アリゲーター」ヘリコプター、

11 台の無人偵察機、および武器を備えた 4 つの倉庫を破壊しました。  

占領下のヘルソンで 46 人のウクライナ人の子供がクリミアに強制送還されました。  

「Smerc」ロケットが Kostjantinivka の小さな町を破壊して、民間人が死にました。ザポリジアでは、

10 の学校と 4 の幼稚園がまだ破壊されました。チャリヴネ、チャカロヴェ、ヴィソコピリャの村が解

放されました。ベラルーシとイチケリヤ共和国は、ロシア連邦の領土と見なされています。スペイン人ボ

ランティアのマリオが占領下のシンフェロポリで刑務所にいるという情報があります。 



衛星からの情報によると、侵略者は Kahovka ダム (大規模な水力発電所) に爆薬を仕掛けたようです。

ここで爆発があれば、ヘルソンの一部である約 80 の村が浸水し、クリミア全土に水がなくなります。

しかし、テロリストは、一般の人々の苦しみは無関心です。  

欧州議会では、私たちが民主主義を経験する最後の世代にならないように、民主主義を守る必要がある

と話しています。そしてウクライナ人は、占領からの脱却は難しいが、必要であり、今すぐに行われなけ

ればならないと言っています。ウクライナの子供たちが 5〜7 年後にこれを行う必要がないように。 

オルガ 

 

2022.10.27 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Novaĵoj estas bonaj kaj malbonaj. Inter bonaj Ukrainio havas diplomatikajn 

kontaktojn kun Etiopija, Jemen, Afgánistán kaj Hvineja-Bisau. 

En Kroatio estis konferenco pri homaj rajtoj. Estas kolektitaj kaj fiksitaj pli ol 23000 

krimoj faritaj de Putin-eĝimo. Do aperis iniciativo pri organizo de Tribunalo pro 

Putin.                        

Senáto de Pollando aprobis indiki RF-on kiel lando-teroriston. Jam en tria fojo 

kunvenis Krimea platformo, kie oni parolas pri genocido de aborigena loĝantaro de 

Krimeo farita de RF. Anstataŭ ili al Krimeo rusoj alveturigis 500000 homojn, kiuj 

neniam vivis či tie antaue, kaj ne havis nek parencajn ligojn, nek historiajn, nek 

kulturajn, nek spiritajn kun či-loko. Kaj per tiuj homoj rusoj faras siajn falsajn 

"referendojn." Ekzemple al Herson antaŭ "referendo" oni alveturigis 110 busojn 

kun figurantoj.  

 Kaj ankaŭ malbonaj. Estas mortigitaj de rusoj 430 infanoj, 820 vunditaj, 236 

malaperis en če frontaj lokoj. El okupita Energodar oni trompe forveturigis 630 infanojn 

al Krimeo (Simferopol), kaj gepatroj ne povas ricevi ilin reen. Laŭ kelkaj informoj iujn 

ukrainajn infanojn (sanajn kaj tute normalajn) oni detenas en psih^iatria malsanulejo.     

Ankaŭ aperis demandoj pri funkciado de rusa sekcio de organizaĵo "Ruĝa kruco", 

kiu fakte subtenas agresanto-landon, tute ne kunlaboras kun internacia komunumo, kaj 

faras fakte nenion pór plibonigi kondičojn de milit'kaptitoj kaj civil'ulojn (homoj 

rezistantaj al okupacio), kiuj rusoj tute senleĝe detenas en prizon'tendaroj. 

Estas liberigitaj vilaĝoj Bilajivka, Trifonovka, Novogrigorjevka, Karamzinivka, 

Nevske, Ukrajinka, urbetoj Bahmut, Soledar. Estis likviditaj kvar rusaj helikopteroj, du 

aviadiloj, kaj kvin raketoj. Israelo havas pruvojn, ke Irano vendis al RF suicidajn 

dronojn. Kaj nun oni decidas pri restriktoj por Irano.    

Jam 30% de la rusaj rekrutoj estas mortaj, en Irkutsk estis kontraŭmilitaj 

protestoj. Multe da rusaj rekrutoj mortas pro terura alkoholismo kaj infekciaj malsanoj, 

antaŭ ol ili venas al front-linio. Ankau plioftiĝis suicidoj. Olga 



こんにちは、やすおさん。  

ニュースは良いのも悪いのもあります。良いニュースでは、ウクライナは、エチオピア、イエメン、ア

フガニスタン、フビネハビサウと外交関係を結んでいます。 

クロアチアでは、人権に関する会議がありました。プーチン政権が犯した 23,000 件以上の犯罪が収

集され、記録されています。そのため、プーチンのために裁判所を組織することが提案されました。 

ポーランドの上院は、ロシアをテロリスト国に指定することを承認しました。 

すでに 3 回目、クリミアについての話し合いが行われ、ロシアによって犯されたクリミアの先住民の

大量虐殺が話題に上がっています。殺された先住民の代わりに、ロシアは 500,000 人をクリミアに連れ

てきました。彼らはこれまでここに住んだことがなく、この場所との親族関係、歴史的、文化的、または

精神的なつながりがありません。そして、ロシア人はそれらの人々を使って偽の「国民投票」を行います。

たとえば、「国民投票」の前に、そういった人を乗せた 110 台のバスがへルソンに運ばれました。  

そして悪いニュースでは、430 人の子供がロシア軍に殺され、820 人が負傷し、236 人が最前線で行

方不明になりました。630 人の子供が占領下のエネルゴダールからクリミア (シンフェロポリ) に不正

に強制送還され、両親は子供を取り戻すことができません。いくつかの情報によると、何人かのウクライ

ナの子供たち (健康で完全に正常) が精神病院に拘留されています。 

また、「赤十字」組織のロシア部門は、侵略国を支援し、国際社会とはまったく協力せず、捕虜や民間

人（占領に抵抗する人々）の状況を改善するために実際には何もしていないで、完全に違法に収容所に拘

留しています。 

 Bilajivka、Trifonovka、Novogrigorjevka、Karamzinivka、Nevske、Ukrajinka、小さな町 Bahmut、

Soledar の村が解放されました。ロシアのヘリコプター 4 機、飛行機 2 機、ロケット 5 機が破壊され

ました。 

イスラエルは、イランが ロシアに自爆ドローンを販売したという証拠を持っています。そして今、彼

らはイランへの制裁を決定しています。  

すでにロシアの新兵の 30% が死亡しており、イルクーツクでは反戦の抗議行動がありました。ロシア

の新兵の多くは、最前線に立つ前にひどいアルコール依存症や感染症で亡くなっています。自殺も増え

ました。                                オルガ 

 

 



2022．10.28 DR Kongo 民主コンゴ (Informo de germanino Helga) 

 

Joel, familianoj kaj vilaĝianoj fuĝas...venis bomboj, sango sur stratoj ..ni preĝu por 

li kun fileto kun edzino, fratino kun gepatroj, patro pastro...li volas fuĝi al Goma, sed 

ĉio barikadas. Mi tre tre ŝatas lin kiel homo, kantisto, esperantisto!!! Ni skribas ĉiutage 

per smartfono WhatsApp!!! 

   Mi tre zorgas pro lia travivo. Estas milito de malbonuloj!!! Ili mortigas kaj ŝtelas. 

                                                             Helga 

ジョエル、家族、村人が逃げています...爆弾が来て、路上で血が流されました。小さな男の子と妻、姉妹

と両親、僧侶の父親と一緒に彼のために祈りましょう...彼はゴマに逃げたいと思っています、しかし、す

べてがブロックされています。 私は彼が人として、歌手として、エスペランティストとして本当に好き

です!!! 私たちはスマートフォンの WhatsApp で毎日書いています!!! 私は彼の生存が非常に心配です。 

悪者の戦争だ！！！ 彼らは殺し、盗みます。 ヘルガ（ドイツ女性） 

 


