
2022.9.22 Rusio ロシア 

Saluton, Hori Jasuo! 

Kial vi sendis al mi ti ĉiun longan plendan leteron? 

Ni ne batalis kontraŭ Ukrainio, kontraŭ ni sur la kampoj de Ukrainio batalas Usono. 

Verŝajne vi forgesis, kiu bombis vian landon per nukleaj bomboj? 

En 1991, ĉi tiu lando preskaŭ detruis mian Patrujon. Nun ni ne permesas al ĝi fari 

ĝin denove .... Kiel antaŭ ne permesis la mongoloj kaj la francoj konkeru duonon de la 

mondo aŭ la nazioj konkeru la tutan mondon!!! Kun estimo. Ĝeorge el Rusujo!!! 

こんにちは、堀さん！ なぜ長い苦情の手紙を送ったのですか？ 私たちはウクライナと戦ったのではな

く、米国がウクライナの畑で私たちと戦っているのです。誰があなたの国を核爆弾で爆撃したかを忘れ

たに違いありませんか？ 1991 年、この国は私の祖国をほぼ破壊しました。 今、私たちはそれが再びそ

れを行うことを許しません.... 以前のように、モンゴルとフランスが世界の半分を征服すること、または

ナチスが全世界を征服することを許しません!!! 敬意を表して ロシア出身のジョージ!!! 

 

  



Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, obeas sed ne čiuj. Ofte oni timas diri "mi ne subtenas militon". 

Sed kiam ĵurnalistoj demandas "Ču ví iros al front-linio?" Ili respondas, "Ne, mi ne estas 

tiom juna! Ne, mi malsanas! Ne, mi havas familion!, Ne, mi volas vivi!" Do situacio 

estas klara.       

Ukrainanoj defendas sian patrujon, siajn familiojn, siajn domojn, siajn vivojn, sian 

teritorioj, siajn rajtojn. Do ili ne dubas ču veni al fronto. Ču defendi sian urbon de 

rabistoj, murdistoj, perfortuloj, kiuj venis de najbara lando.                         

Eč homoj, kiuj antaŭ la milito havis profesion ne ligitan kun armeo (aktoroj, 

instruistoj, kantistoj, agronomoj, konstruistoj, sportistoj, forĝistoj, seruristoj kaj tiel plu). 

Ofte homoj, kiuj havas malgrandajn infanojn aŭ tre maljunajn gepatrojn, kaj ne povas 

iri al fronto, laboras kiel volontuloj. En Europo oni inklinas al rapidaj decidoj: finiĝu 

militon, čar če ní plialtiĝis prezoj, čar če mi tro multekosta hejtado! Sed pro rusa agreso 

en Ukraino inflacio estas 30% !                              

Dum februaro-marto multaj maljunuloj mortfrostis en ne hejtitaj ejo j(rusoj 

bombadas gasoretojn, akvoretojn, elektroretojn). En multaj domoj mankas tegmentoj, 

fenestroj kaj pordoj. Čar eksplod'pušo disbatis ilin. Ču eblas tiun domon heti? Ču eblas 

en ĝi vivi? Kiu pagos reparon, ču rusoj?                        

Ne eblas fari pauzon pór tempo! Sur okupitaj teritorioj suferas kaj mortas homoj, 

kaj eč se okupacio estas jam ok jarojn, ili estas ukrainaj civitanoj! Čiuj interparoloj kun 

RF eblas nur post tuta deokupado de ukrainaj teritorioj! Post tuta repago de čiuj detruoj, 

post tribunalo, kaj puno de čiuj krimuloj! Ne eblas kredi al rusa registaro, ili faris tiom 

multe falsajn promesojn, subskribis multajn konsentojn, kiuj tute ne respektis, malkaše 

mensogis je kunsidoj, kaj altaj tribunoj. Eč nun ili strebas fari perturbojn en laboro de 

internaciaj asembleoj. Lando-teroristo intencas čantaĝi Europon, minacante detruon de 

atomstaciojn. Internacia agenturo pri atom'energio postulis, ke atomstacioj estu 

demilitarizitaj zonoj.  

Olga 

ヤスオさん、こんにちは。 

多くの場合、人々は「私は戦争を支持しない」と言うのを恐れています。しかし、ジャーナリストが「最

前線に行きますか？」と尋ねると、彼らは、「いいえ、私はそんなに若くありません! 」「いいえ、病気

です!」「 いいえ、私には家族がいます!」「 いいえ、生きたいです!」と答えます。だから状況は明らか

です。  

ウクライナ人は、祖国、家族、家、生活、領土、権利を守ります。そのため、彼らは躊躇せずに前に出

ます。近隣の国から来た強盗、殺人者、暴力的な人々から彼の街を守るために。 戦前に軍隊とは関係の

ない職業（俳優、教師、歌手、農学者、建築家、スポーツマン、鍛冶屋、錠前屋など）を持っていた人々

でさえも。小さい子供や高齢の親がいて、前に行けない人がボランティアとして活動することが多いで



す。ヨーロッパでは、人々は迅速な決定を欲しがる傾向があります: 戦争を終わらせてくれ、物価が上が

る、暖房費が高すぎる!しかし、ロシアの攻撃により、ウクライナでのインフレ率は 30% です。  

2 月から 3 月にかけて、多くの高齢者が暖房のない場所で凍死しました (ロシア人はガス網、水道網、

電気網を爆撃しました)。多くの家屋には、爆破によって屋根、窓、ドアがありません。そんな家を暖房

することは可能ですか？そこに住むことは可能ですか？誰が修理費を払うのですか？ ロシア人？ 

しばらく休憩というわけにはいきません！人々は占領地で苦しんだり死んだりしています。占領が 8

か月続いていても、彼らはウクライナ市民です! ロシアとのすべての対話は、ウクライナ領土の完全な占

領解除後、すべての破壊の完全な返済の後、裁判の後、すべての犯罪者の処罰の後にのみ可能です!ロシ

ア政府が非常に多くの虚偽の約束をし、まったく尊重しない多くの協定に署名し、会議で公然と嘘をつ

き、法廷で公然と嘘をついたというロシア政府を信じることは不可能です。彼らは今でも国際会議の活

動を妨害しようとしています。テロリストの国がヨーロッパを原子力発電所を破壊すると脅迫しようと

しています。国際原子力機関は、原子力発電所を非武装地帯にすることを要求しています。 オルガ 

 

「多くの場合、人々は『私は戦争を支持しない』と言うのを恐れています」の意味を質問した答えです。 

 

Saluton sinjoro Jasuo .  

Sur stratoj de diversaj rusaj urboj ĵurnalistoj demandis homoj, kion oni pensas pri 

agado de la rusa armeo en Ukrajino. Plej ofte oni timas sincere paroli pri tiu temo (des 

pli se iu filmas tion). Eč tiuj homoj, kiuj respondis "Jes, mi subtenas la specialan 

operacion", tute ne volas mem iri al fronto. Kaj se oni demandas pri nomo, ili tuj 

forkuras.   

Viroj, kiuj evitas mobilizon, strebas forveturi al Kartvelio, ĉe lim'trairo estas kolono 

je 15 km. Al Kazahio, Mongolio kaj Finlando. Kaj kartveloj jam estas tre 

maltrankviligitaj pri sia sekureco, ĉar ili etas malgranda popolo (parton de Kartvelio 

rusoj jam aneksis en pasinteco antau kelkaj jaroj). Kazahoj en situacio vidas 

eblecon plifortigi sian politikan pozicion, kaj distanciigi de Moskvo kaj ĝia influo.  

Multaj rusoj fuĝis al Turkio. Do jam proksimume 280 000 rusoj en aktiva aĝo 

strebas eviti alsendon al milito. Grandaj protestoj estas en kavkazaj regionoj, malobeas 

Dagestancy, akre protestas VIRINOJ (patrinoj, fiančinoj, edzinoj, fratinoj, eč filinoj). 

Putin mensogas eč al propraj civitanoj. Li promesis, ke studentojn oni lasas studí, sed 

militordono venas al čiuj. Li promesis, ke al fronto ne iros homoj pli aĝaj ol 35 jarojn, 

sed busoj veturigantaj estontajn soldatojn estas plenštopitaj de viroj 45 +.  Protestas 

Jakutoj, Kalmykoj, Tuvincy, Čuvašoj. Kelkaj milit'komisioj eksplodis, kelkaj estis 

forbruligitaj de lokaj loĝantoj.                                    

Kaj hodiaŭ oni venadis al ukrainaj civitanoj sur okupitaj teritorioj. Oni faris "kvazaŭ 

referendo," kiam du soldatoj kun mitraletoj observas, kion ví skribas al papero, estas 

malfacile libere esprimi sian volon. Se oni subskribis aliĝon al RF, viroj tuj ricevis 

milit'ordonon.                                  



ロシアのさまざまな都市の路上で、ジャーナリストは人々に、ウクライナでのロシア軍の行動につい

てどう思うか尋ねました。ほとんどの場合、人々はこの話題に率直に話すことを恐れています (誰かがそ

れを撮影している場合はなおさらです)。 「はい、特殊作戦を支持します」と答えた人たちも、自ら前に

出ることを望んでいません。そして、名前を聞くとすぐに逃げます。  

動員を避ける男性はグルジアに向けて出発しようと努力し、国境検問所には 15 km の列があります。

カザフスタン、モンゴル、フィンランドへ。グルジア人は小さな国であるため、すでに自分たちの安全に

ついて非常に心配しています（グルジアの一部は、数年前にすでにロシア人に併合されていました）。こ

の状況にあるカザフスタン人は、自分たちの政治的立場を強化し、モスクワとその影響力から距離を置

く機会を見出しています。 多くのロシア人がトルコに逃げました。約 280,000 人の労働年齢のロシア

人が、戦争に送られるのを避けようと努力しています。コーカサス地域では大きな抗議があり、女性（母

親、恋人、妻、姉妹、さらには娘）が激しく抗議しています。プーチンは自国民に対してさえ嘘をついて

います。彼は学生は勉強することを許されると約束したが、召集令状は誰にでも来ます。彼は 35 歳以

上の人は前線に出ないと約束しましたが、将来の兵士を運ぶバスは 45 歳以上の男性でいっぱいです。

ヤクート、カルムイク、トゥビンシー、チュバスでは抗議が続いています。いくつかの軍事委員会は爆破

され、一部は地元住民によって焼かれました。  

そして今日、占領地のウクライナ市民は、「国民投票」も投票を促す係員の訪問を受けていますが、一

緒に銃を持った二人の兵士が何を書くか監視しているので、自由に意志を表明することは難しいです。

ロシア編入に賛成すると、男性はすぐに召集令状を受けました。 

 

Kaj pri ok jarojn, ĝuste tiom longe estas okupita Krimeo, Lugansk kaj Doněck. 

Grandan kvanton de homoj okupantoj nun strebas mobilizi de Krimeo. Kaj plioftiĝis 

partizanaj agoj de lokaj loĝantoj, tio estas ilia respondo al okupacia reĝimo.  

Sur Harkova fronto rusoj fuĝis kaj lasis pli ol 400 tankojn, kiras'aŭto, artileriajn 

sistemojn. Kaj ukraina flanko diras, ke tio estas rusa "land liz".  Fáma čeha muzikisto 

David Koller dum sia koncerto unu kanton dedičis al juna cikána knabo, kiu štelis al 

rusoj tankon, kaj redonis al ukraina armeo.                                             

Hodiau okupantoj per raketoj forbruligis humanitaran karavanon en Zaporižje, 

mortis pli ol 30 homoj, inter ili kelkaj infanoj. Čiuj estis civilaj homoj. Terura tragedio. 

Ankaŭ kelkaj raketoj čiutage falas al Mykolajiv, hieraŭ estis detruitaj 38 loĝdomoj, 

hodiaŭ estas kelkaj difektitaj, kaj virino mortis sur bus'haltejo. En Dnipro per rusa 

artilerio estas forbruligita busgaraĝon kun pli ol 40 busojn de urba transporto. Okupantoj 

detruas čion, kion oni bezonas por normála vivo. Kaj tial normála vivo kun okupantoj 

ne eblas. Hodiau ĝenarala sekretario de Organizo de Unuiĝintaj Nacioj malaprobis rusan 

strebon aneksi ukrainajn regionojn. Olga 

クリミア、ルガンスク、ドニェックが占領されてから約 8 年。現在、多くの占領者がクリミアから動員

しようとしています。そして、地域住民による武装抵抗運動はより頻繁になってきました。これは、占領

体制に対する彼らの反応です。  



ハリコフ戦線では、ロシア人が逃走し、400 台以上の戦車、装甲車、砲兵システムを置き去りにしま

した。 

有名なチェコのミュージシャン、デイヴィッド・コラーはコンサート中に、ロシア人から戦車を盗んで

ウクライナ軍に返還したジプシーの少年に 1 曲を捧げました。  

今日、占領者はザポリージャの人道キャラバンをロケット弾で焼き払い、30 人以上が死亡し、その中

には子供もいました。彼らはすべて民間人でした。ひどい悲劇です。また、ミコラジフに向かって毎日何

発かのロケット弾が落下しており、昨日は 38 軒の家屋が破壊され、今日はいくつかの家屋が被害を受

け、バス停で女性が死亡しました。ドニプロでは、ロシアの砲兵隊が 40 台以上の都市交通バスが停車

しているバス ガレージを焼き払いました。占領者は、通常の生活に必要なものをすべて破壊します。し

たがって、占領者との通常の生活は不可能です。 

今日、国連事務総長は、ウクライナ地域を併合しようとするロシアの努力を拒否しました。オルガ 

 

2022.10．2 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo. 

Hodiaŭ aperis informoj pri liberiĝo de urbeto Liman. Čio estas detruita, forbruligita, 

minita, superšutita de diversaj eksplod'materialoj. En urbeto ne estas akvo, gaso, 

elektro- torento, sed vivas proksimume 15000 homoj. Oni revenas hejmen el aliaj pli 

sekuraj lokoj, tuj kiam ekscias, ke Liman de nonve estas ukraina. Če Liman ukrainanoj 

akceptis 5000 rusajn soldatojn kiel milit'kaptitojn. Ili preferas malliberiĝon ol morto.   

Kaj hodiaŭ rusoj per sistemoj "Grad" forbruligis humanitaran karavanon en Harkiv 

regiono. Mortis 20 homoj inter ili dek infanoj.                                             

Čar dum lastaj monatoj rusaj armeaj agentejoj ne povis trovi sufiče dá viroj, ili 

varbis eč en prizonoj. Sed krimuloj kun armiloj neglektas leĝojn, estas arogantaj, kaj 

senbridaj. En regionoj de RF proksimaj de front'linio oni kondutas sin same kiel sur 

okupitaj teritorioj. Multnombraj perfortoj, rabaĵoj en vendejoj, murdoj de civiluloj. Kaj 

kiam rusa soldato havas ripoz'tempon hejme, ili venadas kun armiloj, granatoj, do čiuj 

problemoj kaj konfliktoj decidas per forto. Al malagrabla vorto oni respondas per 

trančil'bato.           

Če liberigita Izum oni trovis multnombrajn kadavrojn, samé kiel en Buča. 

Kriminalistoj laboras sur loke, por ke čiuj krimoj, čiuj detruoj, čiuj rabaĵoj estis fiksitaj. 

Kaj necesas trovi čiujn deportitajn ukrainajn civitanojn. Ofte rusa okupacia reĝimo 

kaptas civilulojn por šanĝi ilin al milit'kaptitojn. Olga 

今日、リマンの小さな町の解放についての情報がありました。すべてが破壊され、燃やされ、地雷が埋

められ、さまざまな爆発物によって覆われています。この小さな町には水道もガスも電気もありません

が、約 15,000 人が住んでいます。リマンが奪還されたことを知るとすぐに、人々は他の安全な場所から

家に帰りました。 リマンでは、5000 人のロシア兵が捕虜になりました。彼らは死よりも牢獄を選んだ

のです。  



そして今日、ロシア軍は「Grad」システムを搭載したロケットでハリコフ地域の人道支援キャラバン

を焼き払いました。 10 人の子供を含む 20 人が死亡した。  

過去数か月間、ロシアの軍事機関は十分な人員を見つけることができなかったので、刑務所でさえ徴兵

しました。しかし、武器を持った犯罪者は法律を無視し、傲慢で、自制心がありません。最前線に近いロ

シア地域でも彼らは占領地と同じように行動します。多数の暴力、店舗での略奪、民間人の殺害。そして、

ロシアの兵士が家に休息をとっているときに、彼らは武器や手榴弾を持って侵入してくるので、すべて

の問題や紛争は力ずくで解決されます。不快な言葉にはナイフで応えるのです。 

イズムが解放されたとき、ブチャと同じように多数の死体が発見されました。犯罪捜査官は、すべての

犯罪、すべての破壊、すべての略奪を調べるために、地域で活動しています。そして、連れ去られたすべ

てのウクライナ市民も見つける必要があります。多くの場合、ロシアの占領者は民間人を捕まえ、捕虜と

して扱うのです。オルガ 

 


