
2022.11.12 Francio フランス 

Saluton Jasuo kaj gratulojn por viaj multaj lertaj agadoj. 

Mi tutkore konsentas kun Flegistino : Estas tempo por Ukrajnaj policistoj klopodi por 

trakti kun rusaj potenculoj celante veran akcepteblan pacon por siaj landoj. Milito 

dauras ekde pli ol 8 jaroj. Homoj suferas kaj multaj urboj estas kvazau nuligitaj. Hodiau, 

la 11an de Novembro, en Francio, estis libera tago por homaghi al soldatoj kaj 

malsoldatoj kiuj estis mortigitaj au vunditaj dum la unua mondmilito. Entute 20 milionoj 

de personoj mortis por ‘savi’ la gepatrujojn ! Tiun jaron, milito cheestas denove 

Europon. Cent jarojn poste, oni bone konscias ke multaj homoj mortis tute vane pro 

politikaj kaj ekonomiaj kialoj. Tial gravas por la nuna europa homaro ke paco anstatauos 

rapide militon. Rusio ne povas gajni la militon sed Ukrajno ankau ne. Laboru la 

politikistoj por trovi akcepteblan pacon por ambauaj popoloj. Milito fikreas potencon ! 

Paco kontribuas al felicho…. 

Amikajn salutojn el Bretonio, Francio, Velshipanto 

Jasuo さん、こんにちは。  

私は「看護婦」さんに心から同意します：ウクライナの政治家がが、自国にとって真に受け入れられる

平和を目指して、ロシアの権力者に対処しようとする時が来ました。戦争は 8 年以上続いています。 人々

は苦しんでおり、多くの都市は破壊されました。 

 今日、フランスの 11 月 11 日は、第一次世界大戦中に死亡または負傷した兵士や元兵士に敬意を表す

る祝日でした。 祖国を「救う」ために、合計 2000 万人が命を落とした！ 今、戦争は再びヨーロッパに

あります。 100 年後、政治的および経済的理由で多くの人が無駄に亡くなったことを、人々は知るでし

ょう。だからこそ、平和がすぐに戦争に取って代わることが現在のヨーロッパの人々にとって重要なの

です。 ロシアは戦争に勝てませんが、ウクライナも勝てません。 両国民にとって受け入れられる平和を

見つけるために、政治家は働くべきです。 戦争は権力を生む！ 平和は幸福に貢献します…。  

フランス、ブルターニュからのご挨拶します。Velshipanto 

 

2022.11.15 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.                   

Čeha himno komencas per vortoj: Kie estas mia Domo? Hodiau multaj ukrainanoj 

diras samajn vortojn. Iujn familiojn okupantoj deportis de ilia urbo aŭ vilaĝ. Iuj homoj 

estis forpelitaj de siaj domoj per bomboj kaj raketoj. En regionoj če fronta linio preskaŭ 

duono de konstruaĵoj estas difektitaj aŭ detruitaj. En Ĝenerala Asembleo de UNO oni 

decidis ke RF devas repagi militajn detruojn kaj damaĝojn al Ukrainio. Tiu rezolucion 

subtenis 94 landoj , kontrau estis nur 14 (kalkulante RF). Kaj 131 landoj denuncis rusan 



agreson en Ukrajino. RF ne plenumas regulojn de Ĝeneva Konvencio pri milit'kaptitoj, 

pri civila logĝantaro, pri moroj kaj kutimoj de milito, pri homaj rajtoj.  

Oni priparolas mehanismojn, per kiuj eblas uzi "frostitajn" rusajn monaktivojn pór 

riparo. Kanado jam havas proponojn.            

En Ukrainio estas 170000 kvadrataj kilometroj minitaj de okupantoj. Specialistoj de 

kelkaj landoj proponis helpon en deminiĝo.      

430 infanoj mortis, 875 estas vunditaj. Ankau ege multaj estas deportitaj al 

RF.                           

Čeĥio subtenas strebon de Kartvelio aniĝi al EU.                    

Ukraina ministro pri eksteraj rilatoj priparolis kun Vjetnama ministro grena 

demando. Ankorau 4 sarĝŝipoj foriris de ukrainaj havenoj.   

En Litova parlamento oni priparolis kreadon de speciala tribunalo por RF.  

En Rusaj urboj Kursk, Voroneĵ, Vologda estis akraj protestoj de virinoj kontraŭ 

mobilizo.                                          

Estas liberigitaj urboj kaj vilaĝ oj : Karkajivka,Klapadivka, Kalynivske, Patihatki, 

Novotjagivka, Bobrovy kut, Dudčany, Oleški, Mílové, Kučerske, Kocubynske, 

Eugenivka, Zmijivka, Išenka, Snigurivka, kaj plej granda venko Herson (lokaj loĝantoj 

egeĝojis, antaŭ la okupacio ili estis trioble pli !). Kaj ankorau  estas liberigitaj 45 

milit'kaptitoj. En urbeto Liman antau milito estis pli ol 35000 loĝantoj, nun restis ĉirkaŭ 

2000! Tio estas genocido de ukraina popolo. Olga 

 

こんにちは、やすおさん。  

チェコの国歌は次の言葉で始まります：私の家はどこですか？今日、多くのウクライナ人が同じ言葉を

口にしています。一部の家族は、占領者によって町や村から追放されました。爆弾やロケット弾で家を追

われた人もいます。最前線に近い地域では、建物のほぼ半分が損傷または破壊されています。  

国連総会で、ロシアは軍事的破壊にかんしてウクライナへ損害賠償をしなければならないことが決定

された。この決議は 94 か国によって支持され、反対したのは 14 か国だけでした（ロシアの計算では)。

また、131 カ国がロシアによるウクライナへの侵略を非難した。ロシアは、捕虜、民間人、戦争の慣習、

人権に関するジュネーブ条約の規則を遵守していません。「凍結された」ロシアの通貨資産を修理に使用

できる方法についてが話題になっています。カナダにはすでに提案があります。  

ウクライナでは、170,000 平方キロメートルが占領者によって地雷原になっています。一部の国の専

門家が地雷除去の支援を申し出ました。  

430 人の子供が死亡し、875 人が負傷した。また、非常に多くの人がロシアに強制送還されています。  

チェコ共和国は、グルジアの EU 加盟を支持しています。  

ウクライナの外務大臣は、ベトナムの大臣と穀物の問題について話し合った。これまでに 4 隻の貨

物船がウクライナの港から出発しました。  

リトアニア議会では、ロシア連邦のための特別裁判所を創設するという話がありました。  



クルスク、ヴォロネジ、ヴォログダといったロシアの都市では、動員に対する女性たちの激しい抗議

があった。  

次の町や村が解放されました: Karkajivka、Klapadivka、Kalynivske、Patihatki、Novotjagivka、

Bobrovy kut、Dudčany、Oleški、Mílové、Kučerske、Kocubynske、Eugenivka、Zmijivka、Išenka、

Snigurivka。そして最大の勝利はヘルソンで、人々は歓喜しましたが、戦争前には 3 倍の住民がいまし

た。  

45 人の捕虜が解放されました。戦前にはリマンには 35,000 人以上の住民がいましたが、今残って

いるのは約 2000 人です。ウクライナ人への大量虐殺の結果です。オルガ 

 

2022.11.23 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.           

Dum lastaj du semajnoj če liberigita Hersono oni trovis kelkajn komunaj tombojn 

kun lokaj loĝantaroj (pli ol 700 homoj! ), kiujn murdis okupantoj. Kaj kelkaj lokoj kie 

oni turmentis homoj. Vilaĝoj apud Hersono estas preskau tute detruitaj, forrabitaj, ne 

estas akvo, detruitaj elektroretoj, nek telefon'signalo, gaso, mankas mang^aĵo kaj 

kuraciloj, sed tie ankorau restis vivaj homoj. Daurigas rusa artileria pafado, miloj dá 

homoj estis deportitaj kontrau ilia volo. Infanoj el Hersono oni forprenis de familioj kaj 

veturigis al Siberio (el kelkaj informoj al Novosibirsk). UNO faris konsilion, pri 

demandoj defendo kaj gardo de infanoj. Oni priparolas eblecoj de reveno de deportitaj 

ukrainaj infanojn.                                        

En Halifax  okazis internacia forumo pri sekureco en Europo kaj Mondo. 

Novzelando faris restriktojn konrau rusaj civitanoj kiuj subtenas Putinan terorisman 

reĝimon. Čehio preparas propran liston de personoj (rusoj kaj belarusoj), kiuj estas 

ligitaj kun subteno de milito kaj Putin reĝimo. Malgrau oficiala fino de mobiliza 

kompanio en RF, oni ĝin daurigas kaše, eč militan buĝeton plialtigis je 40%. Samtempe 

rusaj reprezentantoj palovre parolas pri siaj streboj al dialogo, konsentoj (kiuj pór rusa 

terorisma reĝimo signifas NENION). Sed ní čiuj bone memoras konsentojn en Minsk, 

ilin rusoj čiam rompis preskau tuj post subskribo. Sed nun Putin bezonas akiri tempon 

pór reorganizi armeon, ačeti dronojn kaj raketojn en Írán, kaj almenau iom trejni 

nov'mobilizitan ulojn, kaj li strebas agnoski okupitajn teritorioj (kontrau čiuj internaciaj 

leĝoj). Ili parolas pri paco kaj samtempe pafadas pli ol 1000 raketojn al ukrainaj urboj, 

čiuj celoj ne estas militaj, sed al gravaj energetiaj kaj viv sistemoj. Ekzemple al 

atomelektro centrejoj, ne nur en Zaporižje (nur al ĝi 12 raketoj), pór rompi au difektigi 

necesan strukturon čirkau ĝi.                     



En diversaj inform kanaloj oni demandas, kiu pafas al atomcentrejoj en Zaporižje? 

Rusoj diras ke ukrainanoj, sed ukrainanoj, ke rusoj. Sed mi demandas, kiu havas 

intereson ke ĝi ne funkciu! Ču ukrainanoj? Certe ne! Al okupantoj estas egale se 

teritorio estos poluita, ili či tie ne vivas, kaj siaj familioj, domoj, kampoj kaj ĝardenoj či 

tie ne havas. Al la rusa registaro jam estas klare ke militon ili ne gajnos, kaj pórtempe 

okupitaj teritorioj ne detenos, sed fari grandegajn detruojn, multnombraj murdojn, 

šteladon de naciaj valoraj^oj, genocidon de ukraina popolo tion fari ili povas.  

 Parlamenta asembleo de NATO konsideris RF kaj g^ia reĝimo kiel terorismaj. Oni 

faris tribunalon pór rusaj teroristoj kiuj forpafis civilan aviadilon en čielo super okupita 

Donecko en jaro 2014. Kaj estas necesa preparo de speciala tribunalo pór Putin kaj liaj 

samkulpuloj. Tiuj informoj pór hodiau. Olga 

 

 

こんにちは、やすおさん。  

ヘルソンが解放されたのちの最近 2 週間に、占領者によって殺害された地元住民 (700 人以上!) の集

団墓地が多数発見されました。そしてある場所では、人々が拷問を受けていました。ヘルソン近くの村々

はほぼ完全に破壊され、略奪され、水がなく、電力網が破壊され、電話信号もガスもなく、食料や医薬品

も不足していますが、それでも人々は生きています。ロシアの砲撃が続き、何千人もの人々が彼らの意思

に反して強制送還されました。ヘルソンの子供たちは家族から引き離され、シベリアに追いやられまし

た（ある情報によるとノボシビルスクへ）。 国連は、子供を守るために委員会を設置しました。強制送

還されたウクライナの子供たちの返還の可能性が議論されています。  

ヨーロッパと世界の安全保障に関する国際フォーラムがハリファックスで開催されました。ニュージ

ーランドは、プーチンのテロ政権を支持するロシア国民に制限を課しました。チェコ共和国は、戦争とプ

ーチン政権の支持者と関係のある人々 (ロシア人とベラルーシ人) の独自のリストを作成しています。 

ロシアの動員が正式には終了したにもかかわらず、それは秘密裏に続けられており、軍事予算は 40％

も増加しています。同時に、ロシアの代表者たちは、対話や合意（ロシアのテロ政権にとっては何の意味

もない）への努力について、おしゃべりしています。しかし、誰もがミンスクでの合意をよく覚えていま

す。その合意をロシア人は署名直後に破棄しました。しかし今、プーチン大統領は、軍を再編成し、イラ

ンから無人偵察機とロケットを購入し、少なくとも新たに動員された人々を訓練するための時間を確保

する必要があり、（すべての国際法に反して）占領地を認めさせようと努めています。彼らは平和につい

て語り、同時にウクライナの都市へ 1000 発以上のロケット弾を発射します。その標的は軍事ではなく、

重要なエネルギーと生命システムです。たとえば、原子力発電所ですが、ザポリージア（そこへだけでも

12 発のロケットを撃った）だけでなく、その周りの必要な構造を壊したり損傷したりしています。  

さまざまな情報チャンネルで、彼らは誰がザポリージアの原子力発電所に発砲しているのかと尋ねて

います。ロシア人はウクライナ人と言いますが、ウクライナ人はロシア人と言います。しかし、原発がう

まく稼働しないことで誰が利益を得るかと考えれば答えはあきらかです。利益を受けるのはウクライナ

人？絶対にそんなことはありません！そこが汚染されようとも、占領者はそこに住んでおらず、自分の

家族も家も畑も庭もないから何の関係もないのです。彼らが戦争に勝てず、一時的に占領した領土も保



てないことはロシア政府にとってすでに明らかですが、彼らは莫大な破壊、多数の殺人、国家の貴重品の

盗難、ウクライナの人々の大量虐殺を行うことができます。 

NATAO の議会は、ロシアとその政権をテロリストとみなしました。 2014 年に占領下のドネツク上空

で民間機を撃墜したロシアのテロリストに対する法廷が開かれました。また、プーチンとその共犯者の

ための特別法廷を用意する必要があります。これが今日の情報です。オルガ 

2022.11.24 DR Kongo 民主コンゴ共和国 

Saluton! 

Mi ĝojas anonci al vi pri nia nuntempa malfacila situacio en loko. Legu bone kaj vi 

komprenos la realecon, kiu okazas ĉe nia loĝloko Rutshuru. Ni tre suferas pro la troa 

milito okazanta en nia loko. 

La ribeluloj M23 estas akraj ĉi tie. La milito estas inter M23 kaj Konga armeo de 

junio 2022 - ĝis hodiaŭ. Ni jam translokiĝis kaj forlasis niajn domojn. 

Zorgu pri ni! 

Kore Honoré 

こんにちは！ 現在の困難な状況についてお知らせできることをうれしく思います。よく読めば、私たち

の住むルツルで起きている現実が理解できるでしょう。 私たちの身の回りで起こっている過度の戦争の

ために、私たちは非常に苦しんでいます。 M23 反乱軍はここで活発です。戦争は、2022 年 6 月から今

日まで、M23 とコンゴ軍の間で行われています。私たちはすでに引っ越して家を出ました。私たちの世

話をしてください！ 敬具 オノレ 

 

Klarigo pri M23 en Vikipedio 

M23 

La 23-an de marto Movado ( france: Mouvement du 23 mars ), ofte mallongigita kiel 

M23 kaj ankaŭ konata kiel la Konga Revolucia Armeo (Armée révolutionnaire du 

Congo ), estas ribelema armea grupo bazita en orientaj lokoj de la Demokratia 

Respubliko la. Kongo (DRC), ĉefe funkcianta en la provinco Nord-Kivu. 

 

M23 

3 月 23 日運動、英語：March 23 Movement、フランス語：Mouvement du 23-Mars）は、コンゴ民主共和国

東部で 2012 年から 2013 年にかけて活動した反政府武装勢力で、主に北キヴ州で活動していた。略称は

M23。 ゴマ(北キヴ州の州都)を武力制圧するなど、コンゴ東部でコンゴ政府と紛争を起こし、これが原因

で住民の大規模な避難などが生じた。政府軍は国連の支援を受けながら反撃を続け、2013 年 11 月 5 日に

戦闘を終了。勝利宣言を出している。 

2022 年に入ってから M23 は 2009 年の合意を政府が順守していないとして、コンゴ民主共和国東部で

活動を再開。7 万人を超える住民が避難を余儀なくされた。政府は隣国のルワンダが M23 を支援してい

ると主張したが、ルワンダ側は否定した。なお、コンゴ民主共和国東部では 120 を超える反政府武装組織

が活動を行っており、活動を再開した M23 の指揮系統や他組織との協力関係は不明。3 月 29 日には国際

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E3%82%AD%E3%83%B4%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%9E_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3


連合コンゴ民主共和国安定化ミッションのヘリコプターが墜落し、搭乗していた 8 人が死亡した。コン

ゴ軍は 3 月 23 日運動が撃墜したとの見方を示した。コンゴ民主共和国軍と戦い 6 月には北ギブ州のビュ

ナガナ、10 月には同州のキワンジャとルチュルを掌握し支配地域を広げており、これに対抗し国軍も新

兵の訓練を急いでいるほか、M23 とルワンダの関係を疑っているコンゴ民主共和国政府がルワンダ大使

を追放したため両国間の緊張も高まっている。 

 

RAPORTO DE LA PROTEKTO DE LA 14-A ĜIS LA 17-A DE NOVEMBRO 2022 

1. Protekta monitorado 
❖ Ekde la 12-a de Novembro 2022 : en la loko de Kinyandonyi/Rusaka 3 en la 

Bukoma Grupo, la batalo inter la FARDC (Konga armeo) kaj la M23-movado 
kaŭzis la morton de 5 homoj inkluzive 2 infanoj, 2 virinoj kaj 1 viro. 2 aliaj orfaj 
infanoj estis grave vunditaj post bombo, ili daŭrigas ĉeesti kuracilojn ĉe la 
Ĝenerala Referenca Hospitalo de Rutshuru. 

❖ Ekde la 11-a de Novembro 2022 : 3 infanoj estis vunditaj per armeaj efikoj 
postlasitaj dum la gardado de la kaproj. Inter tiuj 3 infanoj, 2 infanoj estis 
traktitaj en la Buvunga Sancentro kaj unu daŭrigas ĉeesti kuracilojn en  
Rutshuru Ĝenerala Hospitalo. 

❖ Ekde la 13-a de Novembre 2022 : 16-jaraĝa infano de Bweza Grupo en la loko 
de Ntamugenga mortis post la eksplodo de forlasita militpeco, kiu estus 
kolektita fare de la viktimo. 

❖ Ekde la 12-a de Novembro 2022 : 1 infana knabo de 12 infanoj estis vundita 
per bombo en Rugari / Bushenge dum ilia foriro al Buvunga, li daŭrigas ĉeesti 
medicinan kuracilon ĉe la Rutshuru Ĝenerala Referenca Hospitalo. 

2022 年 11 月 14 日から 17 日までの保護報告書 

 1. 保護監視  

 2022 年 11 月 12 日以降 : ブコマ グループのキニャンドニ/ルサカ 3 地域で、FARDC (コンゴ軍) 

と M23 との間の戦いにより、子供 2 人、女性 2 人、男性 1 人を含む 5 人が死亡した。他の 2 人の

孤児は砲撃で重傷を負い、ルツル総合紹介病院で治療を受け続けています。  

 2022 年 11 月 11 日以降 : 3 人の子供が、山羊を守っている間に、置き去りにされた爆発物によっ

て負傷しました。この 3 人の子供のうち、2 人の子供はブブンガ ヘルス センターで治療を受け、1 人

は引き続きルツル総合病院で治療を受けています。  

 2022 年 11 月 13 日から: Ntamugenga にある Bweza Group の 16 歳の子供が、放棄された爆弾

の破片の爆発後に死亡しました。  

 2022 年 11 月 12 日以降 : 12 人の子供のうち 1 人の男の子がブブンガに向かう途中、ルガリ / ブ

シェンゲで爆弾により負傷し、ルツル総合病院で治療を受け続けています。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%8A%E3%82%AC%E3%83%8A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%8A%E3%82%AC%E3%83%8A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%AB&action=edit&redlink=1


Notu la kazon de 8-jara knabo, kiu estis vundita per la bombo lasita en la arbusto. 
Nuntempe li estas internigita ĉe la Rutshuru Ĝenerala Hospitalo por medicinaj 
kuraciloj. 
Notu la kazon de malkovro en Rwasa 1 de neakompanita knabeto el Jomba forlasita 
de liaj gepatroj dum la kolizioj inter la FARDC (Konga armeo) kaj la Movado de la 23-
a de marto, la infano estas prizorgata de unu el la delokitoj de la Rwasa Loko 1. Ni 
intencas informi DIVAS (Divido Pri Afera Sociala Servo) por faciligi reunuiĝon. 
Notu Bone: Signalu la kazon de forlasitaj militaj efikoj, kiuj ankoraŭ estas videblaj por 
pacaj civitanoj, kiuj prezentas danĝeron al infanoj kaj farmistoj, kiuj frekventas la 
arbuston. 
茂みに放置された爆弾で負傷した 8 歳の少年の事例に注目してください。彼は現在、ルツル総合病院

に治療のために入院しています。  

ルワサ 1 で、FARDC (コンゴ軍) と M23 の間の衝突の際に両親に見捨てられたジョンバ出身の同伴

者のいない少年が発見された事例に注目してください。私たちは、少年が親と出会えるように、DIVAS 

(Division Of Social Service Affairs) に通知する予定です。  

 放棄された爆発物が、茂みに頻繁に出入りする子供や農民に危険をもたらしています。  

 

Kelkaj kazoj de seksperforto estis registritaj inkluzive de: 
❖ Ekde la 17-a de Novembro 2022 : 2 knabinoj, unu en aĝo de 17 kaj la aliaj 12 

de Kalengera/Marashi 3 loko; estis seksperfortitaj fare de neidentigitaj viroj en 
uniformo. Unu el tiuj knabinoj estas delokigita de Kazuba; la fakto okazis dum 
la knabino vartis la kaprojn en la arbetaĵo. 

❖ Je la 6-a de Novembro de 2022 en Kiwanja : 12-jara knabino estis 
seksperfortita de 2 nekonataj homoj, post tio la knabino estis mildigita de tiuj 
viroj. La viktimo ricevas medicinajn kuracilojn ĉe HGR/Rutshuru. 

❖ La 5-an de Novembro 2022 : forlokita neplenaĝulo de Jomba kiu daŭre estis 
en Kiwanja estis kidnapita fare de farmisto kiu iris al la kampo. Kaj ĉi tiu alportis 
lin al la HGR/Rutshuru. 

❖ Dum la okupado de la kongaj armitaj fortoj en la loko de Rwanguba, ni konstatis 
nedeziratajn gravedecojn en Rwanguba, precipe la kazo de 2 knabinoj kies aĝoj 
varias inter 15 kaj 17 jaroj estis raportitaj. 

❖ 13 knabinoj el Rwanguba, kies aĝoj varias inter 13 kaj 17 jaroj, estis sekse 
ekspluatitaj de la kongaj soldatoj. 

❖ En Kabindi, 9 knabinoj, kies aĝoj varias inter 14 kaj 17 jaroj, edziĝis frue al la 
kongaj soldatoj kaj 3 inter - ili estas dikaj. 

レイプの事例は次のように記録されています。  



 2022 年 11 月 17 日から : 2 人の女の子、1 人は 17 歳、もう 1 人は 12 歳。正体不明の軍服を着

た男たちにレイプされた。それらの女の子の 1 人は、カズバに連れ去られました。事件は、少女が茂みで

ヤギの世話をしているときに起こりました。  

 2022 年 11 月 6 日、キワンジャで: 12 歳の少女が見知らぬ 2 人にレイプされ、その後、少女はそ

の男たちになだめられました。被害者は HGR/ルツルで治療を受けています。  

 2022 年 11 月 5 日 : まだキワンジャにいたジョンバから避難した未成年者が、畑に行った農夫に誘

拐されました。彼を HGR / Rutshuru に連れて行きました。  

 ルワンバの代わりにコンゴ軍が占領している間、私たちはルワンバで望まない妊娠に気付きました。

特に、15 歳から 17 歳までの年齢の異なる 2 人の少女の事例が報告されました。  

 ルワンバ出身の 13 歳から 17 歳までの 13 人の少女が、コンゴ兵にレイプされました。 

 カビンディでは、年齢が 14 歳から 17 歳までの 9 人の少女がコンゴの兵士と早期に結婚し、その間

の 3 人は妊娠しました。 

2. EDUKADO 

Lernejaj agadoj restas ĉesigitaj, malgraŭ la voko de la lernejaj aŭtoritatoj (Subdivido) 
por la rekomenco de klasoj planitaj por lundo, la 14-an de Novembro 2022. Gepatroj 
ne sendis siajn infanojn al lernejo pro la kritika sekureca situacio. 
Ni signalas ankaŭ la kazon de la ŝtelo de manĝaĵoj de la Movado de la 23-a de marto 
el la lernejoj, kiuj organizas la lernejan manĝejon. 
Je la dato de la 13-a de Novembro 2022; precipe ĉe MWAMBA Bazlernejo en 
Kiwanja Buzito, Bazlernejo MATEMANE en Rutshuru/Kiringa kaj MOKELA en 
Kiwanja/Buzito. 
2. 教育 

 2022 年 11 月 14 日月曜日に予定されているクラスの再開を学校当局 (小区分) が要請したにもかか

わらず、学校の活動は中断されたままです。保護者は、重大な治安状況のため、子供たちを学校に通わせ

ていません。  

また、学校の食堂を組織する学校からの M23 による食品の盗難の事例が報告されています。2022 年 

11 月 13 日; 特に、キワンジャ ブジトの MWAMBA 小学校、ルツル/キリンガのマテマネ小学校、キ

ワンジャ/ブジトの MOKELA で。 

3. SITUACIO DE KELKAJ LERNEJOJ VIZITITAJ EN LA GRUPO JOMBA 

Ĝi estas : 
❖ Bazlernejo de RWANGUBA: Okupita de forlokitaj homoj kaj 40% de 

skribotabloj estis uzataj kiel brulligno. 
❖ RWANGUBA INSTITUTO: Okupita de delokitoj kaj 30% de skribotabloj estis 

uzataj kiel brulligno kaj necesejoj estis uzataj kaj malbone prizorgataj. 
❖ BAZLERNEJO DE MBIGO: Okupita de kongaj soldatoj kaj 40% de skribotabloj 

estis uzataj kiel brulligno, lernolibroj kaj instrumaterialoj estis ŝtelitaj. 



❖ MBIGO INSTITUTO: Okupita de la FARDC (Konga armeo), 25% de la 
skribotabloj estis uzataj kiel brulligno kaj la necesejoj estis difektitaj. 

❖ BAZLERNEJO DE RWAREMA: Liaj pendseruroj estis detruitaj de elementoj de 
la Movado de la 23-a de marto. Instrumaterialoj, lernolibroj estis ŝtelitaj. 

❖ BAZLERNEJO DE NYAGASOZI: Okupita de elementoj de la M23, bombo 
rompis 1 ladon de la Kvina jarklaso. Ĉiuj pendseruroj estas detruitaj, lernolibroj 
estis ŝtelitaj kaj kelkaj skribotabloj estis utiligitaj kiel brulligno. 

❖  BAZLERNEJO DE BASARE: Ĉi tiu lernejo estis okupita de homoj forlokitaj pro 
milito, la pendseruroj estis rompitaj, kelkaj skribotabloj estis uzataj kiel 
brulligno. Lernejaj lernolibroj estis ŝtelitaj kaj lia lerneja kantino estis ŝtelita per 
M23-elementoj. 

❖  BASARE INSTITUTO: Okupita de forlokitaj homoj, la skribotabloj estis uzataj 
kiel brulligno kaj la pordoj estis rompitaj. La necesejoj estis uzataj de la 
forlokitoj. 

❖  INSTITUTO KABINDI: Okupita de forloĝintoj, kelkaj skribotabloj estis uzataj 
kiel brulligno. La latrino estis difektita per bombo. 

3. JOMBA グループで訪問したいくつかの学校の状況 

 RWANGUBA 小学校: 避難民が占拠し、机の 40% が薪として使用されました。  

 RWANGUBA INSTITUTE: 避難民が占拠し、机の 30% が薪として使用され、トイレは使用され、手入

れが行き届いていませんでした。  

 MBIGO PRIMARY SCHOOL: コンゴ兵に占拠され、机の 40%が薪になり、教科書や教材が盗まれた。  

 MBIGO INSTITUTE: FARDC (コンゴ軍) に占領され、机の 25% が薪として使用され、トイレが破損

しました。  

 RWAREMA PRIMARY SCHOOL: 南京錠は、M23 によって破壊されました。教材、教科書が盗まれた。  

 NYAGASOZI PRIMARY SCHOOL: M23 によって、5 年生のクラスが破壊されました。南京錠はすべ

て破壊され、教科書は盗まれ、一部の机は薪として使用されました。  

 BASARE PRIMARY SCHOOL: この学校は戦争で避難した人々が住んでいて、南京錠は壊れていて、い

くつかの机は薪として使われていました。学校の教科書が盗まれ、彼の学校の食堂は M23 に略奪され

ました。  BASARE INSTITUTE: 避難民が占拠しており、机は薪として使用され、ドアは壊れていまし

た。トイレは避難民が使用していた。  

 カビンディ研究所: 避難者が占有し、いくつかの机は薪として使用されました。便所は爆弾で損傷し

た。 

4. KONSCIO PRI KORPA HIGIENO  身体衛生の意識 

N° Viroj Virinoj Knaboj Knabinoj Loko Totalo 
01 2 03 08 18 BUGARA 31 



02 4 07 10 17 RWASA I 38 
03 22 26 07 10 RUTSHURU/REMERA 65 
04 41 96 77 101 RUTSHURU/KIRINGA 315 
05 15 20 12 23 MURAMBI/BUGESERA 70 
06 10 15 08 11 MURAMBI/MATUMAINI 

KUN  UMOJA NI 
NGUVU 

44 

07 13 17 06 12 RUTSHURU/REMERA 48 
08 40 81 04 08 FUKO I 133 
TOTALO 147 265 132 200 GENERALA TOTALO 744 

 Viroj : 男 Virinoj : 女 Knaboj : 少年 Knabinoj : 少女 Loko : 場所 

Farita en Rutshuru, la 24-an de Novembro 2022 
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