
2022．10.29 Ĉehio チェコ 

Tre estimata sinjoro Jasuo, 

Multaj ukrainanoj al ni venadis por perlabori jam delonge. Nun ili venis amase kaj 

ni prizorgas por ili loĝadon, monsubtenojn, studadon, kuracadon, TV kanalo por ili, 

lernejan edukadon ĉu ĉeĥe ĉu ukraine, laboron. Ĝenerale ni kompatas la homojn, sed 

multaj homoj, inkluzive de mi, ne komprenas, ke ni sendas armilojn por mortado de 

homoj kaj kial ukrainaj politikistoj ne volontas trakti pri la situacio, kiu jam daŭras de 

la jaro 2014 !! ? Kial? Ilia lando estas detruita, homoj mortadas. 

La oftaj raportoj de Olga (el Ĉeĥio?) estas tristaj, sed vanaj sur viaj paĝoj pro sia 

unuflanka insisto. Ĉu en Rusujo ne vivas ankaŭ homoj? Ĉu esperantistarara forumo 

kapablas solvi militojn perforte? Ja oni batalas konstante sur kampoj de multaj lokoj sur 

nia mondo! 

Mi preferas legi esperantan literaturon kaj sekvi pensadon de Zamenhof -  kunigi 

homojn. 

Mi dankas je via utila agado direkti homojn al legado, edukado, pensado. 

Kun saluto 

Flegistino 

ヤスオ様  

前から多くのウクライナ人が生計を立てるために私たちのところに来ています。 現在、彼らは大勢で

来ており、私たちは住宅、経済的支援、勉強、治療、彼らのためのテレビチャンネル、チェコ語またはウ

クライナ語の学校教育、仕事の世話をしています。一般的に、私たちは彼らを気の毒に思いますが、私を

含む多くの人々は、私たちが人々を殺すために武器を送っていること、そしてなぜウクライナの政治家

が 2014 年以来続いている状況に対処する気がないのかを理解できません。 なんで？ 彼らの国は破壊さ

れ、人々は死んでいます。 オルガ (チェコ共和国から?) の頻繁なレポートは悲しいですが、彼女の一方

的な主張のためにあなたのページには無駄です。ロシアにも人は住んでいないのですか？ エスペランテ

ィストのフォーラムは、力ずくで戦争を解決できますか? 結局のところ、人々は私たちの世界の多くの

場所で絶えず戦っています! 

 私はエスペラント文学を読み、ザメンホフの考えに従うことを好みます - 人々を結び付けるために。 

人々を読書、教育、思考に導くあなたの有益な活動に感謝します。 よろしく 看護婦から（＊エスペラン

ト大相撲の彼女の四股名です） 

 

De Hori al Flegistino 

Kara Felgistino, dankon pro via opinio. Ja, estas multaj opinioj, sed fundamente estas 

invado de Rusio al Ukrainio. Mi volas fini la militon, sed kiel g^i finig^os, mi tute ne 

povas imagi. C^u estas necese por Ukrainio kapitulaci? Tio ne eblas, sed c^u estas 

necese por Ukrainio pli batali, havonte multajn viktimojn? Tio ankau ne okazu. Estas 

nur unu elekto, ke Puti c^esu la militon, c^ar li komencis la militon.  



Kiel esperatisto, kiu havas multajn retojn en la mondo, mi volas dssendis diversajn 

opiniojn pri la milito, por ke ili mem pensu pri la situacio. Tial mi aperigas opiniojn kaj 

de la putina flanko kaj ankau de kontrau-putina flanko. Nun Olga multe sendas siajn 

informojn, sed mi vere volas, ke pli da homoj el la mondo sendu siajn opiniojn kaj 

informojn al mi. Mi atendas vian pli da opinioj. Jasuo 

 

堀から「看護婦」さんへ 

ご意見ありがとうございます。 確かにいろいろな意見はありますが、基本的にはロシアによるウク

ライナ侵略です。私は戦争を終わらせたいと思っていますが、それがどのように終わるか想像できませ

ん。ウクライナが降伏する必要はありますか？ それは不可能ですが、多くの犠牲者を出し、ウクライ

ナがさらに戦う必要があるのでしょうか? それも起こさせないです。プーチンが戦争を始めたので、プ

ティに戦争を終わらせる唯一の選択肢があります。  

世界に多くのネットワークを持つエスペラティストとして、戦争について様々な意見を発信し、彼ら

が自分で考えられるようにしたい。 だから私はプーチン賛成派と反プーチン側の両方からの意見を乗

せています。今、オルガは彼女の情報をたくさん送っていますが、私はもっと多くの人が私に意見や情

報を送ってくれることを本当に望んでいます。引き続きご意見お待ちしております。 ヤスオ 

 

DR Kongo 民主コンゴ 

Saluton! 

Milito chi tie dauras en niaj diversaj lokoj el teritorio Rutshuru. 

Pliaj informoj pri kongaj aktualajhoj, vizitu retpagharon: 

 

actualité.cd 

7sur7.cd 

radiookapi.net 

 

Chi-momente, popoloj el Rutshuru jam foriris. Aliaj enloghantoj jam estas en Ugando 

kaj Butembo. 

Ni chiuj estas en timego momente char ugandaj militistoj kaj ruandaj militistoj kiuj 

helpas M23 jam akaparis plurajn chirkauajn lokojn de Rutshuru.  

Zorgu por ni chiuj! 

Amike! 

こんにちは！ ルツル領から各地で戦争が起きている。 コンゴのニュースの詳細については、次の 

Web サイトをご覧ください。 actualité.cd 7sur7.cd radiookapi.net  

現在すでにルツルの人々は避難し終わりました。 他の住民はすでにウガンダとブテンボにいます。 

M23 を支援しているウガンダの兵士とルワンダの兵士がすでにルツル周辺のいくつかの場所を占拠して

いるため、私たちは皆恐怖に陥っています。 私たち全員を気遣ってください！  

http://actualité.cd/
http://7sur7.cd/
http://radiookapi.net/


 

Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Estas tiom triste, ke bona kaj senkulpa homo suferas. Des pli ke lia familio ne 

estas nur unu, kiu bezonas helpon au suferas pro milito au mallsato. Sed mi čiam 

demandas en tiuj okazoj: Kiu kulpas? Ču malbonaj politikoj?, Ču manko de mang^aj^o? 

Ču klimatikaj šang^oj?                           

Eble gravas čiuj kialoj. Antau milito ( kiun lančis RF), multaj europaj landoj 

havis diversajn subten'proektojn en Afriko. Sed nun multaj de ili ne plu funkcias. Čar 

milito en Europo pór europanoj pli arda problemo. 240 mil tunoj de tritiko estas šarg^ita 

al šipoj pór Efiopio, sed RF ne lasas ilin navigi. RF blokadas gren'koridoron en Nigra 

maro, rusaj milit'aviadiloj minacas al šipoj. Jam 240 grandegaj šarg^šipoj kun greno 

atendas en Istambul kaj aliaj havenoj (jam kelkaj semajnoj) sed turkoj silentas.  

Ankorau 218 šipoj atendas pór šarg^i. Tio estas 218 pruvoj ke RF ne volas solvi 

konfliktojn, nur pliakrigas ilin. En Efiopio, Somali, Súdán oni atendas tiel necesan 

grenon. Sed rusoj čantag^as afrikanojn per malsato. Ju pli multe afrikanoj malsatas, des 

pli afrikaj fug^intoj aperas en Europo. Per tiu hibrida milito RF strebas malfortigi 

Europon. Anstatau ukraina greno RF proponas tritikon štelitan sur okupitaj teritorioj, 

kaj per tritiko pagas al Írán pór milit'dronoj. Se malbono ne estis punita, Mondo ne 

povas esti en ekvilibro.                             

Hodiau estis likviditaj 950 okupantoj, 1 helikoptero, 1 aviadilo Su 25. 52 

milit'kaptitoj revenis hemen. Latvio indikis RF kiel lando -teroristo. Olga 

こんにちは、やすおさん。 善良で罪のない人が苦しむのはとても悲しいことです。特に、彼の家族だけ

が助けを必要としているわけではなく、戦争や飢饉で苦しんでいるわけでもありません。しかし、私はそ

のような場合にいつも尋ねます：誰の責任ですか？悪い政策? それとも食糧不足?気候変動？ たぶん、

みんなの理由が重要です。 

戦前 (ロシアが開始した)、多くのヨーロッパ諸国はアフリカでさまざまな支援プロジェクトを行って

いました。しかし今、それらの多くは機能しなくなりました。ヨーロッパでの戦争は、ヨーロッパ人にと

ってより差し迫った問題だからです。エチオピア向けの船には24万トンの小麦が積み込まれていますが、

っロシアはそれを出航させません。 ロシアが黒海の穀物回廊を塞ぎ、ロシアの戦闘機が船を脅かす。す

でに 240 隻の穀物を積んだ巨大な貨物船がイスタンブールやその他の港で待機していますが (現在数

週間)、トルコは黙っています。 218 隻の船がまだ積み込みを待っています。これは、ロシアが紛争を解

決したくないという、そして紛争を悪化させようとしている 218 の証拠です。エチオピア、ソマリア、

スーダンでは、そのような必要な穀物を待っています。しかし、ロシア人は飢えでアフリカ人を脅迫して

います。飢えに苦しむアフリカ人が増えれば増えるほど、ヨーロッパにはアフリカ難民が増えます。この

ハイブリッド戦争により、ロシアはヨーロッパを弱体化させようとしています。ウクライナの穀物の代



わりに、ロシアは占領地から盗んだ小麦を提供し、その小麦でイランに軍用無人偵察機の代金を支払い

ます。悪が罰せられなければ、世界は均衡を保つことができません。  

今日、950 人の占領者が殺され、ヘリコプター 1 台、Su 25 飛行機 1 台、52 人の捕虜がここに戻っ

てきました。ラトビアは ロシアをテロ国に指定した。オルガ 

DR Kongo コンゴ 

Wed, 26 Oct 2022 13:05:02 +0200 

De : Justin Ndagijimana <jndagijimana19@gmail.com> 

Mi bedaŭras informi vin ke la situacio pri sekureco en mia regiono estas pli kaj pli 

malbona hodiaŭ matene elpafiĝis 20 bombojn ni tre timis kaj ŝajnas ke tiuj bomboj iris 

direkte de la militista kampadejo al vilaĝoj okazas la milito iom malproksime de mia 

regiono ĉar ili estis ĉelpafitaj en mia urbeto la tondrado estis forta kaj koroj tre timis ni 

vere ne scias kion okazos pli poste. Sed ni esperas ke Dio protektos nin kaj neniu 

malbona okazos al ni. La milito estas vere aĉa kaj ni ne scias kion pensas homoj kiuj 

subtenas ĉiu kaj volas ke la homoj ne vivu pli en la paco. 

>>> Amike Justin. 

残念ながら、私の地域の治安状況はますます悪化しています。今朝、20 発の爆弾が発射されました。

私たちは非常に恐れていましたが、それらの爆弾は軍事キャンプの方向の村に飛んだようです。戦争は

少し遠くで起こっています。彼らは私の小さな町でセル発射されたので、雷が強く、心は非常に恐れて

いました。後で何が起こるか本当にわかりません。 しかし、神が私たちを守ってくださり、何も悪い

ことが起こらないことを願っています。 戦争は本当にひどいもので、すべての人を支持し、人々がこ

れ以上平和に暮らせないようにしたいと考えている人々が何を考えているのか、私たちにはわかりませ

ん。 >>> 親愛なるジャスティン。 

 

Mon, 31 Oct 2022 13:14:07 +0200 

De Joel Muhire <joelmuhire0@gmail.com> 

Saluton kara Jocelyne, 

Certe la sekureca situacio de ĉe ni estas katastrofa. La 29a de oktobro M23 atingis 

Kiwanja post 3 pafado kaj bombado. Ni estas scias kio okazos morgaŭ, ĉar ĉiu tago ne 

similas alian. La rifuĝejo Rwasa estas ĉi-momente komplete detruita kaj iuj rifuĝintoj 

revenis al siaj hejmoj, aliaj ankoraŭ ne. La milito daŭras en proksimaj vilaĝoj. 

Amike Joel Muhire. 

親愛なるジョセリン、こんにちは。 確かに、ここの治安状況は壊滅的です。 10 月 29 日、M23 は 3 

回の銃撃と爆撃の後、キワンジャに到着しました。 毎日が別のようではないので、私たちは明日何が

起こるかわかりません。 ルワサ難民キャンプは現在完全に破壊されており、一部の難民は家に帰りま

したが、他の難民はまだ戻っていません。 戦争は近くの村で続いています。 敬具ジョエル・ムヒア。 

 

2022.11.4 ロシア 戦争を止めてください 

mailto:jndagijimana19@gmail.com
mailto:joelmuhire0@gmail.com


Re: haltigu la mondmiliton 23-a de oktobro 2022  

Estimata Goro! Mi ĝojas, ke dank' al vi mi povas vidi kiel la mondo vidas Rusion, kiel 

iuj miaj samlandanoj vidas la militon. Mi ĝojas respondi ilin. 

   Mi pensas, ke la loĝantaro de Rusio trapasas la Milgram-eksperimenton en grandega 

skalo, kaj 80% bedaŭrinde montras kruelecon kaj mankon de kaj empatio kaj socia 

respondeco (mi pensas, ke ĉi tiu eksperimento estis farita en specimenoj el diversaj 

landoj, kaj en iuj lokoj la krueleco estis pli malalta). 

   Milgram, kun la helpo de "aŭtoritataj opinioj" de ekspertoj pri tualetoj, devigis la 

subjektojn fari kruelecon kontraŭ la viktimoj, kaj kelkaj jesis esti instrumento de torturo, 

dum aliaj ne faris. Sed kaj la nazioj en Germanio kaj la eksperimento de Milgram estas 

konataj jam de duonjarcento, kaj samtempe la loĝantaro de Rusio, aŭskultante ĝuste la 

samajn trompistojn, kondutas kiel en la Ŝtonepoko. 

親愛なる五郎さん 

あなたのおかげで、世界がロシアをどのように見ているか、私の同胞の何人かが戦争をどのように見て

いるかを見ることができてうれしいです。 喜んでお答えします。ロシアの人口は大規模にミルグラム実

験を行っていると思いますが、残念ながら 80％は残酷で、共感と社会的責任の両方の欠如を示していま

す（この実験はさまざまな国のサンプルで行われたと思いますが、ある地域では残虐性は低いものでし

た）。ミルグラムは、トイレの専門家からの「権威ある意見」の助けを借りて、被験者に犠牲者に対して

残虐行為を強制し、拷問の道具になることに同意した人もいれば、そうしない人もいました. しかし、ド

イツのナチスとミルグラムの実験はどちらも半世紀前から知られており、同時に、まったく同じ偽善者

たちの話を聞いているロシアの人々は、石器時代のように振る舞います。 

   Do, se la skribinto el Birobiĝano eĉ iom konscius, li demandus sian registaron: kiaj 

pruvoj estas de usona kaj ukraina agreso kontraŭ Rusio? (Krom tiuj prezentitaj en state 

kontrolitaj rusaj televidiloj!) Kion signifas "Ameriko batalas sur la teritorio de Ukrainio 

kun la vivoj de ukrainoj", kiel precize ĉi tio manifestiĝas, kaj kiom da ukrainoj mortis 

pro la agoj de usonaj soldatoj, kaj kiom da rusoj? Kaj kion faris kaj faras rusaj trupoj 

sur la teritorio de najbara ŝtato?  

 それで、もしビロビジャン出身の作家が少しでも気づいていたら、彼は自分の政府に尋ねたでしょう: 

ロシアに対するアメリカとウクライナの攻撃のどのような証拠がありますか?（国営のロシアのテレビで

紹介されたものを除いて！）「アメリカはウクライナの領土でウクライナ人の命を犠牲にして戦ってい

る」とはどういう意味ですか。これはどのように正確に現れますか、そしてアメリカの兵士の行動のため

に何人のウクライナ人が亡くなりましたか、そしてロシア人は何人ですか？ そして、ロシア軍は隣国の

領土で何をし、何をしているのでしょうか? 

Ankaŭ, mi demandus, kian rajton havas li juĝi kio okazas kaj fari decidon pri la senigo 

de vivo de nekonataj al li fremduloj, apogante nur sur unuflankaj informoj? Kiel li 

respondecas pri siaj eraroj? Kiel li pagos por sia erara opinio?  

   Simile, homo en Birobiĝano povus mortigi sian plej proksiman najbaron, 

argumentante ke la spirito de eksterterano de la konstelacio Aldebarano enloĝis la 



najbaron (kiel montrite en televido), kaj se li ne mortigis la najbaron, tiam la najbaro 

certe estus mortiginta lin. 

 また、一方的な情報だけに頼って、何が起こっているのかを判断し、未知の見知らぬ人の命の剥奪につ

いて決定を下す権利は何ですか？ 彼は自分の過ちに対してどのように責任を負いますか? 彼は自分の

間違った意見に対してどのように支払うのでしょうか?  

同様に、ビロビジャンにいる人は、アルデバラン星座からの異星人の精霊が隣人に住んでいると主張し

て（テレビで示されているように）、最も近い隣人を殺すことができ、彼が隣人を殺さなかった場合、隣

人は間違いなく彼を殺したでしょう。 

注： ビロビジャン市は、アムール川を隔ててハバロフスク地方に隣接するユダヤ自治州の州都です

が、なぜここに出てくるのか理解できない。 

   Virinoj pli ol 50-jaraj kaj ne tre kleraj rekte amase sendas unu la alian sekretan 

novaĵon pri sekretaj ukrainaj biologiaj laboratorioj, en kiuj estas disvolvita veneno, kiu 

mortigas nur rusajn homojn. Mi akre riproĉis kelkajn el tiuj ĉi stultuloj kaj ili eksilentis, 

sed ju pli stulta kaj monstra la akuzo, des pli populariĝas inter homoj, kiuj ne estas pretaj 

disvolviĝi kaj pensi. Kaj estas multaj el ili, tro multaj. 

 50 歳以上であまり教育を受けていない女性は、ロシア人だけを殺す毒が開発されているウクライナの

秘密の生物学研究所についての秘密のニュースを互いに直接送信します。私はこれらの愚か者の何人か

を厳しく叱責し、彼らは黙りましたが、そういったニュースが愚かで恐ろしいほど、開発と思考の準備が

できていない人々の間で人気が高まります。そして、それらはたくさんあります。 

   Sed similaj miaj interparolantoj en Rusio ankaŭ estas lakonaj, timas longe pensi, 

dubi. "Rusio kaj via familio estas en danĝero" - jen la ĉefaj "komencaj" vortoj por ili, 

negrave ĉu ili respondas al la vero aŭ ne. 

   Ankaŭ, 80% estas simple pretaj mortigi kaj detrui ial ajn, je ajna vorto de la tiel 

nomata fakulo, ĉar ili ne kultivis moralon kaj konsciencon. 

   Aldonu ankaŭ, ke ĉe ĉiuj kvin televidkanaloj, el diversaj anguloj, ili instigas 

malamon al la mondo (Usono, Ukrainio, Anglio, kaj jes - Japanio ankaŭ estas en ĉi tiu 

listo - la Kurilaj Insuloj kaj aliaj). 

 しかし、同様に、ロシアにいる私の対話者も簡潔で、長い間考えたり、疑ったりすることを恐れていま

す。「ロシアとあなたの家族は危険にさらされています」 - これらは、真実に対応するかどうかに関係

なく、彼らにとって主な「出発点」の言葉です。また、80％は、道徳と良心を育んでいないため、何らか

の理由で、いわゆる専門家からの言葉で、単に殺して破壊する準備ができています。また、5 つのテレビ

チャンネルすべてで、さまざまな角度から世界への憎しみを扇動していることも付け加えてください（ア

メリカ、ウクライナ、イギリス、そしてそうです - 日本もこのリストに載っています - 千島列島など）。 

   La lastan argumenton de sangosoifo mi nomos ankaŭ ĉiajn kuraĝigojn kaj la amasan 

subtenon al la milito, dum ekzemploj de rezisto kaj protesto estas kaŝitaj, subpremitaj. 

La mobilizitaj viroj havas la iluzion, ke ili estas multaj — ke ekzistas miliono da ili, kiuj 

volas batali, kaj ke per tia amaso ili dispremos iun ajn. Ili timos ĉe la fronto. Sed ĝis ili 

alvenos tien, ili vidas milojn da samaj viroj vestitaj en kamuflaĵo kun maŝinpafiloj, 



tankoj, pafiloj, kaj se ilia analiza pensado ne estas disvolvita, ili ne timas. 

   Preskaŭ nenio influas miajn batalemajn interparolantojn, krom unu malgranda temo. 

Ĉiuj ili vivas en Rusio de multaj jaroj, kaj se oni komencas apelacii al socia malegaleco, 

subaĉetaĵoj, malnobelo de juĝistoj kaj oficistoj, tiam ĉi tie ili tute perdas terenon sub siaj 

piedoj, kaj komencas senforte malfermi kaj fermi la buŝon. 

 血の渇望の最後の議論は、抵抗と抗議の例が隠され、抑圧されている間、あらゆる種類の励ましと戦争

への大規模な支援とも呼びます。動員された男たちは、自分たちが大勢いるという幻想を持っています-

戦いたいと思っている彼らは何百万人もいて、そのような群衆があれば誰でも押しつぶすことが出来る

という幻想です。 彼らは前線に行くのを恐れています。しかし、彼らがそこに着くまで、機関銃、戦車、

銃を持った迷彩服の何千人もの同じ男性がいるのを見て、分析的思考が発達していなければ恐れないよ

うになります。   

1 つの小さな問題を除いて、私の戦闘的な対話者にはほとんど何も影響しません。彼ら全員が長年ロシ

アに住んでおり、社会的不平等、賄賂、裁判官や役人の卑劣さに訴え始めると、ここで彼らは完全に足元

を失い、無力に口を開閉し始めます。 

   Mi demandas al miaj samlandanoj, kial la plej patriota propagandisto Solovjov 

ricevas grandegajn monatajn kotizojn en televido (cent milionoj da rubloj monate, tio 

estas nekredebla mono), kaj ankaŭ havas plurajn grandegajn daĉajn en Italio sur la 

insulo Como. Kaj tiam miaj plej bonaj interparolantoj necerte deklaras, ke "eble li 

bezonas ripozi". 

 私は同胞に、なぜ最も愛国的なプロパガンダ者のソロヴィヨフがテレビで莫大な月額料金 (月に 1 億

ルーブル、それは信じられないほどの金額) を受け取り、イタリアのコモ島にいくつかの巨大な別荘を持

っているのかを尋ねます。そして、私の最高の対話者は、「おそらく彼は休む必要がある」と不確かな言

葉で述べます。 

   Tiam ni diskutas pri la palacoj de Putin kaj aliaj ministroj, pri iliaj aŭtoj kaj aviadiloj, 

kaj tiam mi demandas, kiel povas esti, ke ĉi tiuj mirindaj homoj, kiuj tiel impete 

defendas Rusion de la britoj, investis miliardojn da dolaroj el la vendo de rusa nafto ne 

en hospitaloj, ne en lernejoj, vojoj, malriĉuloj - sed al iliaj daĉaj, aŭtoj, aviadiloj, 

geamantoj kaj infanoj (kiuj ĉiuj ne loĝas en Rusio). 

   Ĉiuj rusoj konas la grandecon de burokratiaj kortegoj, ili konas la salajrojn de 

deputitoj kaj la malnoblan sintenon al ordinaraj homoj. Ĉiuj estis en ĉifonaj 

malsanulejoj, ĉiuj scias, kiom multekoste estas sendi infanon al lernejo, kaj ke eĉ 

veteranoj de la Granda Patriota Milito ricevas magran suplementon al eta pensio, kaj 

daŭre atendas en vicoj. apartamentoj, 70 jarojn post milito. Ĉiuj scias ĉi tion. 

 次に、私たちは、プーチンや他の閣僚の宮殿について、彼らの車や飛行機について話し合い、私は、ロ

シアを英国から非常に熱心に守っているこれらの素晴らしい人々が、ロシアの石油の販売から数十億ド

ルを学校、道路、貧しい人々ではなく、病院で、ダーチャ、車、飛行機、恋人、子供たち（すべてロシア

に住んでいない）に投資したのはなぜです、と質問します。  



すべてのロシア人は官僚の官邸の規模を知っており、議員の給与も、一般の人々に対する卑劣な態度を

知っています。誰もがみすぼらしい老人ホームに入所し、子供を学校に行かせるのにどれだけの費用が

かかるかを誰もが知っており、大祖国戦争の退役軍人でさえ、わずかな年金にわずかな補足しか与えら

れず、戦後 70 年のマンションを列に並んで待ち続けている。誰もがこれを知っています。 

   Kaj kiam mi demandas, kiel okazis, ke la samaj kanajloj regas dum 20 jaroj sinsekve, 

kaj estas miliardoj da dolaroj por subaĉetaĵoj kaj militoj, sed ne por traktado de infanoj 

kaj digna maljuneco por maljunuloj, miaj interparolantoj ekpensas (tiuj kiuj tiom longe 

kapablas aŭskulti). Kompreneble ili ne ĉesas esti subtenantoj de la milito (ĉar interne ili 

ŝatas esti murdistoj kaj ekzekutistoj de la malfortuloj - "estas kiel drogo"), sed espereble 

dubo en ili falas kiel semo. 

   そして、同じ悪党が 20 年連続で権力を握っていて、賄賂と戦争に何十億ドルもかけるのに、子供た

ちの治療と高齢者の尊厳ある老後のためにではなく、どうしてこんなことが起こったのかと尋ねると、

私の対話者は考え始めます（非常に長い間聞くことができる人）。もちろん、彼らは戦争の支持者である

ことをやめません (心の内部では弱者の殺人者や処刑人になるのが好きなので、「麻薬のようなもので

す」)、でも、疑いの念が、種のように彼らの中に落ちることを期待します。 

La nuna ideo de mobilizado estas ligi absolute ĉiujn loĝantojn kun malamo al 

Ukrainio kaj la mondo, kaj la procezo daŭras, laŭ mia opinio, sufiĉe sukcese. Ĉi-sube 

mi donos kelkajn ekzemplojn el mia korespondado kaj komunikado kun aliaj homoj. 

Virino, 60-jara, qigong-instruisto: 

"Hodiaŭ, alia viro en nia familio prepariĝas por foriri." - Mi: "Kia hororo, haltigu lin - 

pro lia vivo kaj konscienco!" Ŝi: "La honoro de oficiro ne permesos al li kaŝiĝi en la 

arbustoj, li batalos!" Mi: "La honoro de oficiro estas ne mortigi civilulojn en alia lando!" 

Poste estis kelkaj pliaj ekzemploj de mi pri la honoro de oficiroj kiuj savis, ne mortigis 

homojn, sed ŝi haltigis la korespondadon. 

 動員の現在の考えは、絶対にすべての住民をウクライナと世界への憎しみと結びつけることであり、

私の意見では、そのプロセスは非常にうまく続いています。以下に、他の人々とのやり取りやコミュニケ

ーションからいくつかの例を挙げます。  

女性、60 歳、気功師： 「今日、私たちの家族の別の男性が出発の準備をしています。」 -私：「なん

て恐ろしいことだ、彼を止めてください-彼の人生と良心のために！」 彼女：「将校の名誉は彼が茂みに

隠れることを許しません、彼は戦います！」 私：「将校の名誉は、他国の民間人を殺すことではない！」 

それから、人々を殺したのではなく、救った将校の名誉について、私からさらにいくつかの例を挙げまし

たが、彼女は通信を止めました。 

   50-jara virino, mia konatino, laboris kiel instruisto, nun ŝi estas butikisto: " bonan 

vesperon. Por esti objektiva, vi devas viziti Ukrainion. Ili malamas nin ĉiujn kaj volas 

detrui nin. Mi estis tie antaŭ multaj jaroj, mi estis kaj mi konas ilian agreseman sintenon" 

   Kaj jen mia nova amikino, ankaŭ virino 50-jara, kiu laboris kiel lerneja instruisto 

dum multaj jaroj: “Mi iris al armea oficejo pri registriĝo kaj aliĝo por ricevi atestilon, 

tie du virinoj fiere diris, ke iliaj edzoj foriris kiel volontuloj! Estis ĉiuj tiel fieraj en la 



vico!" 

 私の知人である 50 歳の女性は、教師として働いていましたが、現在は店主です:「こんばんは。客観的

に見るには、ウクライナを訪問する必要があります。彼らは私たち全員を憎み、私たちを破壊したいと考

えています。私は何年も前にそこにいました。彼らの攻撃的な態度も知っています。」   

そして、私の新しい友人で、長年学校の教師として働いていた 50 歳の女性です。「私は召集の登録の

事務所へ行きました。そこの 2 人の女性は「私たちの夫は志願兵でゆきました。兵たちは皆列に並び誇

らしげでした。」と言いました。 

   Sed estas ankaŭ aliaj mesaĝoj. Mia bona amiko dum multaj jaroj, instruisto kaj 

ekologiisto, loĝas preter Uralo: „ saluton! Vi pravas, la plej terura afero estas la 

sovaĝeco de la animoj. Mi pensas kun teruro, kio okazos poste - kiel la loĝantoj de Rusio 

kaj Ukrainio traktos unu la alian. Kiom da jarcentoj necesas ĝis ĉio estas resanigita. 

Estis la Ora Hordo antaŭ 600 jaroj, kaj la negativo ankoraŭ vivas. Sed ni devus kunlabori 

por konstrui justan mondon. Kion fari - mi ne scias. La agoj de la aŭtoritatoj ne estas 

determinitaj de la interesoj de ordinaraj homoj. Mi tre bedaŭras kaj timas, kio okazos al 

Rusio kaj Ukrainio estonte. Ĉion bonan" 

   Kaj ĉi tiu estas viro de armea aĝo, sed kun severaj sanaj limigoj kaj tre kuraĝa: "Ili 

ne vokos min, sed tio, kio okazas, indignigas min. Mi ne militos por nenio." 

 しかし、他のメールもあります。 私の長年の親友であり、教師であり環境保護主義者でもある彼は、

ウラル山脈の向こうに住んでいます:「こんにちは! そうです、最も恐ろしいのは魂の野蛮さです。 次に

何が起こるかを恐ろしいと思います- ロシアとウクライナの住民がお互いをどのように扱うか。すべて

が治るまで何世紀かかりますか？ 600 年前に Ora Hordo があり、その否定的な影響は今も健在です。 

しかし、私たちは協力して公正な世界を構築する必要があります。どうすればいいですか - わかりませ

ん。 当局の行動は、一般の人々の関心によって決定されるわけではありません。ロシアとウクライナに

将来何が起こるかを非常に残念に思い、恐れています。ではごきげんよう" 

 そして、この男性は徴兵年齢ですが、深刻な健康上の制限がありますが、非常に勇敢です：「彼らは私

を招集しませんが、起こっていることは私を激怒させます。私は絶対に戦争には行きません。」 

   Alia konato, viro, kun vasta milita sperto, skribis, ke li interparolis en la armea 

registra kaj enlistiga oficejo – ke aŭ li iros, aŭ ili sendos lian studentan filon al la fronto. 

"Mi iros," li skribis. Mi demandis, kial li estas tiel certa en la lando de mensoguloj, ke 

lia filo ne estos prenita post li. Li ne respondis. 

 軍事経験が豊富な別の知人は、軍の登録および入隊事務所で会話をしたと書いています-彼が行くか、

学生の息子を前線に送るかのどちらかです。 「私は行きます」と彼は書いた。 私はなぜ彼が嘘つきの国

で、息子が彼の後に取られることはないと確信しているのかと尋ねました。 彼は答えなかった。 

   Jen mia komunikado. Mi provas vidi unu la alian, paroli kun amikoj kaj fremduloj. 

Mi volas kredi, ke miaj vortoj helpas ilin ekvilibrigi, al pli objektiva bildo de la mondo. 

   Koncerne miajn erarojn kaj mian kulpon, mi verŝajne estas tro severa traktante 

kontraŭulojn, kio verŝajne estas neakceptebla nun. Eble, se ne estus mia kategorieco, mi 



povus konservi kontaktojn pli, konvinki kaj esti malpli emocia, sed pli konkludhava kun 

iuj interparolantoj. Mi devas lerni kontroli miajn sentojn, lernante ĉi tion. 

 これが私のコミュニケーションです。 私はお互いに会い、友達や見知らぬ人と話をしようとします。 

私の言葉が彼らのバランスを取り、世界をより客観的に捉えるのに役立つと信じたい。 

私の過ちと私の過ちについて言えば、おそらく私は反対の意見の人への対処が厳しすぎて、おそらく今

は受け入れられないでしょう。おそらく、私の断定的な性質がなければ、連絡を取り合い、説得し、感情

的ではなくなれると思いますが、一部の対話者に対してはより決定的なものの言い方をしてしまいます。 

これを学び、自分の感情をコントロールすることを学ばなければなりません。 

   Mi konas unu profesoron, kiu donas tre inspirajn prelegojn pri spiriteco kaj la frateco 

de la homo, tamen ŝi permesis al siaj superuloj elĵeti sian plej bonan dungiton sur la 

straton, unu tagon, sen loĝejo, pro lia kontraŭmilita sinteno. 

 私は、精神性と人間の兄弟愛について非常に刺激的な講義を行う教授を知っていますが、彼女は上司

が最高の従業員をある日、住む場所なしで路上に放り出すことを許しました。 

   Ekde la komenco de la milito, la protestantaj instruistoj estas senigitaj de siaj fakoj 

kaj laborpostenoj. Dum la lastaj 20 jaroj, la eduka sistemo elpremas decajn homojn el 

si, kaj mi pensas, ke ĝi sufiĉe bone sukcesis. Ekzistas ankaŭ historia sperto - en la tempo 

de Stalin veraj esperantistoj estis en malliberejo aŭ estis mortpafitaj pro komunikado 

kun eksterlandanoj, kaj tiuj kiuj reprezentis Esperanton estis fakte fiinformantoj. Ĉi tio 

estis aplikita al muziko, lingvoj kaj sportoj. Eblas, ke ĉi tiu praktiko ekzistas en multaj 

landoj, sed mi pensas, ke ni faris ĝin tre profesie. 

 戦争が始まって以来、プロテスタントの教師たちは学科や職を奪われてきました。 過去 20 年間、教

育システムはまともな人材を搾り取ってきましたが、それはかなりうまくいっていると思います。 歴史

的な経験もあります - スターリンの時代、真のエスペラント主義者は外国人とのコミュニケーションの

ために刑務所に入れられるか、射殺されました。 これは、音楽、言語、スポーツに適用されています。 

この慣行は多くの国に存在する可能性がありますが、私たちは非常に専門的にそれを行ったと思います。 

   En la Granda Patriota Milito, la perdoj de Sovetunio sumiĝis al 42 milionoj da homoj 

(21 milionoj da militistoj, 21 pacaj). La subpremoj de Stalin detruis 67 milionojn da 

homoj (tia nombro estis nomita dum la tempo de Perestrojko en la Supera Konsilio). 

 大祖国戦争では、ソビエト連邦の損失は 4,200 万人 (軍人 2,100 万人、民間人 2100 万 人) に達し

ました。 スターリンの弾圧により、6,700 万人が死亡しました (この数は、最高評議会のペレストロイ

カの時代に挙げられました)。 

   En la lasta jarcento, la plej kuraĝaj kaj pripensemaj homoj mortis, ne lasis heredaĵon. 

En Rusio, ekde la lasta jarcento, ekzistas tiuj, kiuj kaŝis sin de la milito kaj konsentis 

kun Stalino, skribis denuncojn. Kaj ankaŭ en la lando dum la lasta duonjarcento aperis 

abunda fonto - petrolo kaj gaso. Ni aĉetas ĉion en Ĉinio aŭ Eŭropo kaj vendas gason. 

Se ne ekzistus gaso kaj petrolo, homoj estus devigitaj lerni, percepti realon. Sed facila 

predo igas la loĝantaron stulta kaj maldiligenta, kaj ĉi tio estas la fina rezulto. Plej multaj 

eble konas Puŝkin parkere, sed ne pensas pri lia ribelema vojo, kaj eĉ pli ne tuj sekvos 



ĝin. 

 前世紀、最も勇敢で最も思慮深い人々が亡くなり、何の遺産も残しませんでした。 ロシアでは、前世

紀以来、戦争から身を隠し、スターリンに同意した人々が非難を書きました。 また、過去半世紀の間、

この国では石油とガスという豊富な供給源が現れました。 私たちは中国やヨーロッパですべてを買い、

ガスを販売しています。 ガスと石油がなければ、人々は現実を認識し、学ぶことを余儀なくされるでし

ょう。 しかし、簡単な獲物は大衆を愚かで怠惰にし、これが最終結果です。 ほとんどの人はプーシキン

を暗記しているかもしれませんが、彼の反抗的な道については考えていません。 

   Rusaj malhomoj detruas rusajn kaj ukrainajn homojn, rusan, ukrainan kaj mondan 

kulturon, ili pretas detrui la mondon per atombombo. 

   Ĉi tio finas la hodiaŭan raporton. Dankon, kara Goro, pro la laboro kompreni kaj 

kunigi homojn por savi la mondon. La leviĝanta suno rapide lumigu la planedon per la 

saĝo kaj scienco de la homaro.  

ロシアの非人道的な人々は、ロシアとウクライナの人々、ロシア、ウクライナ、そして世界の文化を

破壊しています。彼らは核爆弾で世界を破壊する準備ができています。  

以上で本日の報告を終わります。 親愛なる五郎さん、人々を理解し団結させて世界を救う仕事をし

てくれてありがとう。 昇る太陽が人類の知恵と科学で地球をすばやく照らしますように。 

 

 

2022.11.7 Ĉeĥio チェコ 



Saluton sinjoro Jasuo. Katoj estas tre singardaj, kiam bruas tankoj, eksplodas bomboj 

čie estas fremdaj homoj, oni ne vidas katojn. Sed kiam mondo denové en ordo, regas 

silento kaj trankvilo aperas katoj. Tiel aspektas en vilag^oj, de kiuj oni forpelis 

rusojn.  Ofte katoj audas alproksimg^on de raketojn pli frue ol homoj.  

こんにちは、やすおさん。 猫は非常に用心深く、戦車が轟音を立てているとき、見知らぬ人がいる

場所で爆弾が爆発しているとき、猫は見えません。しかし、世界が秩序を取り戻し、静けさと落ち着き

が戻ると、猫が現れます。これは、ロシア人が追放された村で見られることです。猫は人間よりも早く

ロケットの接近を聞くことがよくあります。 

 En unu familio 6-jara knabo tre timis bombojn, do li kašis sin al šranko. Bombo falis 

al lia domo. Tuta familio mortis,  knabon fajrobrigado trovis vivan en šranko.  

 Estas liberigitaj vilag^oj Natalino, Novosadove. En Harkiv regiono, Zaporija 

regiono, Herson regiono oni trovis 868 kadavrojn kun spuroj de turmentoj, homoj ligitaj, 

spuroj de fortaj batoj, pafitaj al kapo au al dorso. Preskau čiuj estas lokaj log^antoj.     

ある家族では、6 歳の男の子が爆弾をとても恐れていたので、クローゼットの中に隠れていました。 

彼の家に爆弾が落ちました。家族全員が死亡し、少年は消防隊によってクローゼットで生きているのが

発見されました。 Natalino、Novosadove の村が解放されました。ハルキウ地方、ザポリジア地方、ヘ

ルソン地方では、868 体の死体が発見され、拷問の痕跡、縛られた人々、強い打撃の痕跡、頭や背中への

銃撃があった。ほぼ全員が地元の住民です。 

En Herson kaj proksima čirkauajo okupantoj minigas domojn kaj stratojn. Al čiuj tiuj 

regionoj senčesa  pafado, sed ukrainanoj preskau čiuj raketojn rebatas. Dum sep 

monatoj estis grave difektitaj 20% de naturaj rezervejoj. En Harkiv regiono okupantoj 

murdis 2000 bovinojn en farmoj. Stulte kaj senkiale pafadis al bestoj.  

Dum lastaj tri semajnoj estis detruita 40% de elektro energia sistemo. Okupantoj 

intence detruas elektrojn centrejojn. Svisio donas 101 milionoj de euroj, por renovigi de 

sistemo. De europaj landoj oni sendas generatorojn, tranformatorojn kaj 

specialan elektroekipon. 

 ヘルソンとその近くでは、占有者は家や道路に地雷を仕掛けました。これらすべての地域で絶え間ない

射撃が行われていますが、ウクライナ人はほとんどすべてのロケットに対抗しています。7 か月の間に、

自然のため池の 20% が深刻な被害を受けました。ハリコフ地域では、占領者が農場で 2,000 頭の牛を

殺害しました。愚かにも理由もなく動物を撃ったのです。 

過去 3 週間で、電力システムの 40% が破壊されました。占領者は故意に発電所を破壊します。スイ

スは、システムを更新するために 1 億 100 万ユーロを提供します。発電機、変圧器、特殊電気機器は

ヨーロッパ諸国から送られてきます。 

Ukraina prezidento interkonsentis kun prezidento de Kamborg^a pri livero de 

agrikulturaj produktoj. Dum lasta semajno el ukrainaj havenoj fornavigis 28 

šarg^šipojn.                               



ウクライナの大統領は、農産物の提供についてカンボジアの大統領と合意しました。 先週、28 隻の貨

物船がウクライナの港から出航しました。 

Čeha ministerio de eksteraj rilatoj aprobis kreon de speciala tribunalo por 

RF. Ankorau 107 milit'kaptitoj revenis al sia patrujo. Estonio konsideris RF kiel lando-

teroristo. Bulgario kaj Moldavio perados gason pór Ukrajino. Slovakio vendas elektro-

energion. Hungaruo postulas de RF Češi la pafadon. Írán agnoskis fakton de vendo al 

RF militaj dronoj.                                                           

チェコ外務省は、ロシア連邦のための特別裁判所の創設を承認しました。 

さらに 107 人の捕虜が故郷に戻った。エストニアは ロシアをテロ国家とみなした。ブルガリアとモ

ルドバがガスをウクライナに輸送する。スロバキアは電力を販売しています。ハンガリーはロシアに砲

撃の中止を要求した。イランは、ロシアへの軍用無人機への売却の事実を認めました。 

Ek de komenco de milito estis likviditaj 75440 rusaj soldatoj, 2759 tankoj, 

278aviadiloj, 262 helikopteroj. Soldatoj RF en Belarusio senčese kverelas kun 

belarusoj, al rusa armeo nur 13% viroj venis lau propra volo, aliaj oni kunpelas kiel 

grego. Soldatoj estas malbone ekipitaj, inter ili disvastigas amasaj infekciaj malsanoj. 

Lau ordono de rusa diktatoro al dizertuloj minacas mort'pafo. Se oni suspektas iun, 

povas pafi al dorso! Do moralo de rusa armeo falas al abismon.   Olga       

開戦以来、75,440 人のロシア兵、2,759 両の戦車、278 機の飛行機、262 機のヘリコプターが失わ

れました。 ベラルーシのロシア兵は常にベラルーシ人と口論している。男性の 13% だけが自分の意

志でロシア軍に来ており、他の人は牛のように追い立てられてきている。兵士は装備が不十分で、大規

模な感染症が蔓延しています。ロシアの独裁者の命令により、脱走兵は死の脅威にさらされています。

誰かが疑わしい場合は、後ろから撃つことができます。ロシア軍の士気は深淵に陥っている。 オルガ 

 

 

2022.11.11 germanio ? ドイツ？ 

Karaj geamikoj, 

hieraŭ mi aŭdis/vidis prelegon de Gabriele Krone-Schmalz (dum multaj jaroj 

ĵurnalistino de germana TV en Rusio), kiu ĉefe rakontis pri la tre diversaj kaŭzoj, kiuj 

instigis la rusan prezidenton al lia celo neniigi Ukrajnon. Unue ĉar volas rehavi 

Sovetunion, kaj lia timo, ke NATO minacas Rusion. Malgraŭ ĉi-tiuj kaŭzoj/instigoj ŝi 

klare kondamnis tiun militon. 

昨日、私はガブリエレ・クローネ・シュマルツ（ロシアで長年ドイツのテレビジャーナリストを務めて

いた）の講演を聞いたり見たりした. 第一に、プーチンはソビエト連邦を取り戻したいと思っており、

NATO がロシアを脅かしていることと恐れているからです。これらの原因/要因にもかかわらず、彼女は

明らかにこの戦争を非難しています。 

La sola minaco estas ke la pozitivaj resultoj de okcidento povus delogi la naciojn en 

Rusa Federacio. 



唯一の脅威は、西側の肯定的な結果がロシア連邦の国々を誘惑する可能性があることです. 

Laŭ mia kompreno estis libervola afero, kiu lando volas aliĝi al NATO aŭ EU pro 

demokratio kaj liberaliso.  

Putin sukcesis ligi Ĉeĉenion al Rusio, dank' al la vasalo Kadyrev. Same kiel la baltiaj 

landoj ankaŭ la kaŭkazaj volis sendependecon. Ĉeĉenoj kiujn mi renkontas kelkfoje je 

nia manifestacio antaŭ la Ĝenerala Konsulejo de Rusio (la nomo sur ilia poŝtkesto: 

"Botschaft der UdSSR" - ambasadejo de SU) plendas ofte ke ili ne ricevis tiom da 

subteno el la okcidento kiam Putin detruigis ilian ĉefurbon Grosny. Ĉiukaze ili deziras 

sukceson al Ukrajno.  

Ukrajno aliĝis al Komunumo de Sendependaj Ŝtatoj, sed forlasis ĝin 2014 post la 

anekso de Krimeo flanke de Rusio (bona raporto pri tio en la libro de Kalle Kniivilä).  

Se Rusio restus je la linio, oferti sendependiĝon de ĉiuj nacioj en Rusio kaj libervolan 

kunlaboron ene de tiu KSŜ, simile kiel en Eŭropa Unio; tio estus bona alternativo al tiu 

nuna diktaturo de Moskvo super diversaj nacioj en RF (nacio difinas sin kutime pere de 

propra lingvo). 

Mi esperas ke baldaŭ la milito estas haltigita, kaj ke oni kunsidas por trovi 

daŭripovan solvon. Teorie eblas diskuti pri solvo dum la milito daŭras. 

私の理解によれば、どの国が民主主義と自由主義のために NATO または EU に参加したいかは自発的

な問題でした。 

家来のようなカディレフのおかげで、プーチンはチェチェンとロシアを結びつけることができた。バル

ト諸国と同じように、コーカサス諸国も独立を望んでいました。ロシア総領事館（彼らのメールボックス

の名前：「Botschaft der UdSSR」-SU の友好大使館）の前でのデモで私が時々会うチェチェン人は、プ

ーチンが彼らの首都グロズヌイを破壊したとき、西側からそれほど多くの支援を受けなかったとしばし

ば不平を言っています。いずれにせよ、彼らはウクライナの成功を願っています。  

ウクライナは独立国家共同体に加盟しましたが、ロシアによるクリミア併合後の 2014 年に脱退しま

した (これについては、Kalle Kniivilä の著書で詳しく説明されています)。ロシアがこの路線を維持して、

ロシアのすべての国に独立を提供し、欧州連合と同様に、その CIS 内で自発的な協力を提供するなら、

ロシア連邦のさまざまな国に対する現在のモスクワの独裁に代わる良い選択肢となるでしょう (国家は

通常、独自の言語によって自分自身を定義します)。  

戦争が早く終息し、持続可能な解決策を見つけるための会議が開かれることを願っています。戦争が続

いている間に解決策を議論することは、理論的には可能です。 

 


