
2022.12.7 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, estas cent jaroj de plej fáma ukraina kanto "Šedrik" de Mykola 

Leontovič (en angla traduko Karol of tpe bells).                         

 Europa unio decidis pri restrikto de vend'kosto de rusa nafto, kaj malpermeso liveri 

g^in per šipoj.                                  

Daurigas rusa artileria pafado al Odeso, Harkiv, Hersono, Kyjiv. Nur en Harkiv dum 

nau monatoj mortis1600 civil'ulojn inter ili 44 infanoj, do lokaj loĝantoj damnas kaj 

malbenas rusojn. Ili strebas forigi de sia vivo čion, kio memorigas při RF kaj rusa mondo 

(lingvon, nomoj de stratoj, skulptaĵoj, libroj, filmojn, muziko , kontaktoj.           

Jam dua rusa raketo alflugis al teritorio de Moldavio, feliče neniu mortis. Sed oficiala 

protesto de Moldavio jam venis al RF.                                                

En RF daurigas kašita mobilizo, čar multnombraj rekrutoj dizertas. Nur en Kartvelio 

estas 700 mil de rusaj civitanoj (viroj en produktiva ag^o), kiuj evitas alsendo al fronto. 

Sed kartveloj ne šatas okupantojn, ili malomag^as homojn hontindaj, malnoblaj, 

perfiduloj kaj malkurag^uloj. Do kartveloj ilin primokas, kaj faras al ili malagrablajn 

kaj maloportunajn demandojn.                                       

Ankorau revenis al sia Patrujo 60 ukrainaj milit'kaptitoj, herooj revenis! Oni ege 

g^ojis, salutis ilin kun floroj, familioj kaj amikoj venis akcepti ilin. Sed če rusa flanko 

ne estis g^ojkrioj, nek feličo, ili honteme kovris siajn vizag^ojn de filmistoj kaj 

raportistoj, iliaj vizag^oj estis strečitaj kaj malamikecaj. Ili timas prizon'punon de sia 

Patrujo. Tiom dá informoj pór hodiau.  Olga. 

 

Dne čt 1. 12. 2022 2:55 uživatel <hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp> napsal: 

こんにちはやすお、 

ミコラ・レオントヴィチ（英語訳では tpe bellsのカロル）による最も有名なウクライナの歌「シェド

リック」から 100年になります。 

  欧州連合は、ロシアの石油の販売価格を制限し、船舶による輸送を禁止することを決定しました。 

ロシアの砲撃は、オデッサ、ハリコフ、ヘルソン、キジーフに続きます。ハリコフでのみ、9 か月間に

1600 人の民間人が死亡し、そのうち 44 人の子供が死亡したため、地元住民はロシア人を呪い、唾棄し

ています。 彼らは、ロシアとロシアの世界を思い起こさせるすべてのもの (言語、通りの名前、彫刻、

本、映画、音楽、連絡先) を生活から取り除こうと努力しています。 

すでに 2 番目のロシアのロケットがモルドバの領土に飛んでいますが、幸いなことに誰も死にません

でした。しかし、モルドバからの公式の抗議はすでにロシアに届いています。 

ロシアでは、多くの新兵が脱走するため、秘密の動員が続いています。 グルジアだけで、70 万人のロ

シア市民 (成人の男性) が、前線に送られることを避けています。 しかし、グルジア人は占領者が好き

ではなく、恥ずべき、卑劣な、裏切り者、臆病者を嫌います. そのため、グルジア人は彼らをからかい、

不愉快で不都合な質問をします。 
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60人のウクライナ人捕虜が故郷に戻り、英雄が戻ってきました！ 人々はとても喜んで、花で迎え、家

族や友人が迎えに来ました。しかし、故郷に戻ったロシア側の捕虜には、喜びや喜びの叫び声はなく、恥

ずかしそうにカメラや記者から顔を覆い、顔は緊張して敵対的でした。 彼らは祖国からの懲役刑を恐れ

ています。 今日の情報は以上です。 オルガ。 

 

2022.12.9 DR Kongo 民主コンゴ 

Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet. 

Am 09.12.22, 04:18 schrieb Mana Brinson <mana.esperanto.brinson@gmail.com>: 

Gekaraj,  

Bv alklaki:  

(massacre de Kishishe en DRK), ĉe Google  

 

Pli ol 130 homoj mortigitaj, 50 infanoj! Okazis je 29-a kaj 30-a de novembro en Norda 

Kivuo. Ni ploregas tiun senfinan teruran kruelaĵon. Pli ol 300 personoj atingis nian 

preĝejon denove, 15 sengepatraj infanoj. Ĉi-foje ni hontas helpkrii. Ili nepre bezonas 

vestaĵojn, ŝuojn, manĝaĵojn, litukojn kaj plastaj ŝirmiloj (bâches en la franca) por 

konstrui provizorajn domojn kiel kutime por rifuĝintoj.  

130 人以上が死亡、50 人の子供が死亡しました。 それは 11 月 29 日と 30 日に北キブで起きまし

た。私たちはその終わりのない恐ろしい残虐行為に嘆き悲しんでいます。 300 人以上が再び私たちの教

会に到着しました。その中には 15 人の親のいない子供たちがいました。今回は、助けを求めて泣くのが

恥ずかしいです。 いつものように難民のために仮設住宅を建てるには、彼らは衣服、靴、食料、シーツ、

ビニールシェルター (フランス語で bâches) が絶対に必要です。 

Nia loka preĝejo ĵus registris forlokitojn de la masakro en la vilaĝo KISHISHE en 

la provinco Norda-Kivuo, pli precize je 70 kilometroj de la urbo Goma. Ili alvenis sen 

domaĵoj, ĉio forbruligitaj kaj ŝtelitaj (vestaĵoj, ŝuoj, ladboteloj, matracoj aŭ aliaj). Ni 

luktas penege por povi ilin nutri, vesti kaj loĝigi. Ni petas internaciajn organizaĵojn 

helpon pri toltukoj (500) por konstrui provizorajn lignajn domojn por batali kontraŭ la 

pluvo kaj aliaj inundoj, ĉar nun estas pluva sezono.   

私たちの地元の教会は、ゴマ市から 70 キロ離れた北キブ州のキシシェ村の虐殺から逃れた人々を登

録しました。彼らは家庭用品なしで到着し、すべてが燃やされて盗まれました（衣服、靴、缶、マットレ

スなど）。 私たちは彼らに食事を与え、着せ、家に住むことができるように懸命に奮闘しています。 今

は梅雨の時期なので、雨やその他の洪水に対抗するため、国際機関に防水シート (500 枚) を使って仮設

木造住宅を建設するための支援を求めています。 

Mi pensas, ke havi pacon en Demokratia Respubliko de Kongolando estus malofta 

aĵo kiun ni ne havas dum 25 jaroj. Sed tion ni bezonas por povi rekonstrui nian landon, 

doni al niaj infanoj la fundamentan estontecon, alfronti militon, eduki niajn infanojn en 

akcepteblaj kondiĉoj, por ke niaj infanoj ne nur estu edukitaj, sed hodiaŭ ni havas la 
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subnutradon simple, ĉar homoj ne povas kultivi, ne povas labori normale pro ribelantoj 

ĉie en la regiono kaj kampoj. Virinoj estas perforte seksumitaj en kampoj, mortigitaj, 

ktp. Nia revo estas paco, edukado per de nia lingvo Esperanto neŭtrala.   

コンゴ民主共和国に平和が訪れるのは、25 年間実現していない稀なことだと思います。しかしそれこ

そが、国を再建し、子供たちに基本的な未来を与え、戦争に直面し、子供たちを受け入れられる環境で教

育するために必要なことです。でも今は、地域や畑のいたるところに反乱があり、人々は耕作できず、正

常に働くことができません。それで私たちは栄養失調になっています。 女性は野原で強姦されて、殺さ

れたりします。 私たちの夢は平和であり、私たちの中立言語であるエスペラントを通しての教育です。 

Antaŭ ĉio, estas virinoj kiuj estas viktimoj de seksa perforto, kiujn ni ne nur traktas 

kaj transportas, sed ankaŭ kiujn ni nutras kaj al kiuj ni provizas higienajn ilarojn, 

medikamentojn sed tio ne sufiĉas ĉar nia preĝejo estas senprofitdona Organizaĵo.   

Estas ĉiuj pacientoj kun AIDOSO, kiuj estas traktataj senpage en nia malsanulejo 

konstruita en Kiringje helpe de norvega, finna, sveda kaj usona esperantistoj. Ĉiuj 

infanoj, kiuj suferas kaj estas subnutrataj, estas zorgataj senpage, sed nia preĝejo kaj 

komunumo dronas, kio nun superas nian eblecon.   

まず第一に、性暴力の被害者である女性たちがいます。私たちは彼女たちを治療して移送するだけで

なく、食事を提供し、衛生キットや薬を提供していますが、私たちの教会は非営利団体であるため、そ

れは十分ではありません。 . 

ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、アメリカのエスペランティストの助けを借りて、キリン

ジェに建てられた私たちの病院で無料で治療を受けているエイズ患者がいます。苦しんで栄養失調にな

っているすべての子供たちは無料で世話をされていますが、私たちの教会とコミュニティは限界を超え

て沈没状態です。 

Hodiaŭ, kio okazas en Kongo, oni havas la impreson, ke la internacia komunumo 

lasas aferojn okazi, lasas Rvandon fari kruelaĵojn al nia popolo. Sed bedaŭrinde la 

historio ripetiĝas sin. La internacia komunumo faras la saman eraron, kiun ĝi faris en 

Rvando dum la sanga milito inter tutsioj kaj hutuoj etnoj, postlasante la genocidon de la 

tucioj. Hodiaŭ la ruandanoj buĉas la kongolanojn. Temas pri krimoj kontraŭ la homaro, 

militkrimoj, kiuj eĉ povas esti krimoj de genocido, kaj la internacia komunumo fermas 

la okulojn kiel ĝi fermis la okulojn en 1994. Kian utilon havos la viktimoj, se post dek 

jaroj la internacia komunumo vekiĝos por realigi siajn erarojn. ? Ni volas agon nun, la 

milito aĉas! Bonvolu pligrandigi ĉi tiun peton al aliaj organizaĵoj kaj bonvoluloj por 

helpi niajn fratojn en malfacilaĵoj.  

 

今日、コンゴで起こっていることは、国際社会が事態を放置し、ルワンダが国民に残酷なことをさせて

いるという印象です。 しかし、残念ながら歴史は繰り返されます。国際社会は、ツチ族の大量虐殺を置

き去りにして、ツチ族とフツ族の間の血なまぐさい戦争中にルワンダで犯したのと同じ過ちを犯してい

ます。今日、ルワンダ人はコンゴ人を虐殺しています。それは人道に対する罪、戦争犯罪、ジェノサイド

の犯罪でさえあり得るものであり、国際社会は 1994 年に目を閉じたように目を閉じています。10 年後



に国際社会が目を覚まして気付いても、犠牲者はそれで何の利益を得るでしょうか? 私たちは今すぐ目

覚めてほしいのです。戦争は最悪だ! 困っている兄弟たちを助けるために、この要請を他の組織や個人に

広めてください。 

Ni ricevis 300 homojn, inkluzive de 50 infanoj kaj maljunulinoj 20  

 

Buĝete, tiuj samlandanoj nepre bezonas 500 toltukaĵojn.   

1 daŭra toltuko kostas ĉirkaŭ 10$  

10$x500= $5000  

 

Por ebla kontribuo, bv kontakti norvege perantan amikon (oficejo@esperanto.no), 

Douglas Draper, kiu plusendos al la konto de la Organizaĵo.   

Dankon pro via komprenemo  kaj larĝa disvastigo.  

Pastoro, Mana Namutema Brinson.   

 

私たちは 50人の子供と 20人の高齢女性を含む 300人を受け入れました。 

予算的には、これらの同胞は間違いなく 500枚のリネンを必要とします。耐久性のあるリネン 1 枚の

費用は約 10 ドルです。 10$x500=$5000 

 

寄付の可能性については、ノルウェーの仲介者の友人 (oficejo@esperanto.no) である Douglas Draper 

に連絡してください。Douglas Draper は組織のアカウントに転送します。 

ご理解と拡散をよろしくお願いいたします。 

マナ・ナムテマ・ブリンソン牧師。 

 

Saluton karaj, 
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Ni, Kongolandanoj en invaditaj 

regionoj sentas nin tre tre delasitaj 

nesciante kion fari ol submetiĝi al la 

severaj leĝoj de M23.  

Ĉi tie en Rutshuru, viroj estas foje 

arestataj kiel prizonuloj, sed neniam 

revenas (eble unuj estas mortigitaj, aliaj 

soldatigitaj)!  

Ĉie, de la limlando de Kongo-

Kinŝaso kun Ugando kaj Ruando en 

teritorio Rutshuru (Norda Kivuo), 

sennombraj homoj estis murditaj, 

sennombraj aliaj delokitaj ekde la 

komenco de la milito fine de februaro 

(Vd enlanda rifuĝejo Kanyaruchinya proksime de la urbo Goma). Lastatempe okazis 

amasmortigo en la vilaĝo Kishishe, en unu semajno, kio atentigis la mondon pri tiu 

milito far Ruando kaj Ugando nome de M23. Mi mem ne sukcesis fuĝi, sed kelkaj 

familianoj fuĝis. 

Vere, "maudite soit la guerre", malbenita estu la milito! Kiam homoj ĉesos esti 

sangosoifantoj? Eble kiam Esperanto sukcesos allogi la militinstigantojn!  

Kompatu suferantojn!  

 

Samideane, 

Joel Muhire, el Kiwanja/Rutshuru, 

oriente de Kongo-Kinŝaso. 

(ĉe UEA: jmhr-a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



こんにちは。 

侵略された地域に住む私たちコンゴ人は、M23 の厳しい法律に服従し、何をすべきかわからず、非常に

失望しています。ここルツルでは、男性が囚人として逮捕されることがありますが、戻ってくることはあ

りません（殺される人もいれば、兵隊になる人もいます）。 

コンゴ・キンシャサとウガンダ、ルワンダとの国境を接するルツル（北キブ州）の領土から至る所で、

無数の人々が殺害され、2 月末の内戦開始以来、数え切れないほどの人々が家を追われました（内部難民

キャンプ Kanyaruchinya を参照）。ゴマ市の近く）。最近、キシシェ村で 1 週間で大量殺戮があり、

M23 を代表するルワンダとウガンダの間の戦争に世界の注目が集まった。私自身は逃げることができま

せんでしたが、家族の何人かは逃げました。まさしく「マウディット・ソワ・ラ・ゲール」、呪われし戦

争よ！ 人々はいつ血に飢えなくなるのだろうか？ たぶん、エスペラントが戦争屋を引き付けることに

成功したときでしょう!苦しんでいる人を憐れんでください！ 

 

Joel Muhire、コンゴ キンシャサの東、Kiwanja/Rutshuru 出身。 

 
 
Letero el Moskvo  

12-a de decembro 2022  

Hodiaŭ mi legis, ke Japanio sendas esplor-aparaton al la luno. Kaj tiam mi legis, ke rusaj trupoj elspezas 

centojn da milionoj da dolaroj por ĉiu salvo ĉe ukrainaj elektrocentraloj, kaj mi pensis, kiaj armeaj 

idiotoj tiuj estas kaj kiel mi envias Japanion. 

 今日、日本が研究装置を月に送っていると読みました。 そして、ロシア軍がウクライナの発電所へ一

斉攻撃するたびに数億ドルを費やしていると読んで、彼らはなんて軍事馬鹿なのか、日本がうらやまし

いと思いました。 

Sed restas nur agi. Laŭ la observoj de la rusa sociologia Levada Centro, en Rusio nur 10% de homoj 

sentas sin respondecaj pri tio, kion ilia lando faras. Lev Gudkov diras, ke tio estas la verdikto por Rusio 

- la loĝantaro vivas kiel vermoj aŭ muŝetoj, ili ne hontas pri la murdoj, ili fieras pri la "forta lando", kaj 

se ili volas komenci pacan intertraktadon, tio estas nur ĉar ili kompatas siajn proprajn soldatojn, sed 

ne mortantajn homojn en Ukrainio. 

 しかし、あとは行動するだけです。ロシアの社会学レバダ・センターの観察によると、ロシアでは、自

分の国が行っていることに責任を感じている人はわずか 10%です。レフ・グドコフは、これがロシアの

評決であると言います-人口は虫やブヨのように暮らしており、殺人を恥じておらず、「強い国」を誇り

に思っています。もし彼らが平和交渉を始めてほしいと思ったとしても、自分たちの兵士を気の毒に思

うからで、ウクライナで死にかけている人々のことを思ってではありません。 

Nuntempe ne estas gazetoj en Rusio, kiuj povas kritiki la militon. En la nura pli-malpli pluviva rusa 

gazeto Kommersant, barata ĉefministro Narendra Modi publikigis tekston pri kiel li vidas la 

mondpolitikon. Li skribas, ke la mondo estas familio, kie oni helpas la malfortulojn, prizorgas la naturan 

medion, kaj kie militoj ne profitos al iu ajn. 



 現在、ロシアには戦争を批判できる新聞はありません。なんとかかんとか生き延びている唯一のロシ

アの新聞コメルサントで、インドのナレンドラ・モディ首相は、彼が世界政治をどのように見ているかに

ついてのテキストを発表しました。彼は、世界は弱者を助け、自然環境を大切にし、そこでは戦争が誰の

利益にもならない家族であると書いています. 

Ĝi estis mirinda artikolo, sed neniu pridiskutis ĝin. Rusaj politikistoj estas plenaj de malamo kaj agreso, 

kaj oni ne parolas pri respondeco pri tio, kio okazas. Ilia kutima pozicio estas: "La tuta mondo volas 

detrui nin, ĉiuj malamas nin, do ni prenos kaj mortigos, kondukos la mondon al teruro kaj malsato." 

Kompreneble ili ne havas pruvojn, sed ili ne bezonas pruvojn, ili ŝatas esti kruelaj. 

それは素晴らしい記事でしたが、誰もそれについて議論しませんでしたロシアの政治家は憎しみと攻撃

性に満ちており、何が起こっているのかについての責任についての話はありません。彼らの通常の立場

は次のとおりです。「全世界が私たちを滅ぼそうとしています。誰もが私たちを憎んでいます。だから私

たちは奪って殺し、世界を恐怖と飢餓に導きます。」 もちろん、彼らには証拠がありませんが、証拠は

必要ありません。彼らは残酷であるのが好きなのです。 

En la sama gazeto estis publikigitaj kelkaj citaĵoj el longa artikolo de germana kanceliero Olaf Scholz 

pri tio, ke la Tero ne bezonas nek imperiestrajn blokojn nek konfrontiĝojn. La nivelo de eksterlandaj 

politikistoj estas multe pli homa ol rusiaj, sed ne estas iu por priparoli tion. 

 同じ新聞には、地球が帝国のブロックも対立も必要としないという事実について、ドイツのオラフ・シ

ョルツ首相による長い記事からのいくつかの引用が掲載されました。外国の政治家のレベルはロシア人

よりはるかに人間的ですが、それについて話す人はいません。 

En Rusio oni ankaŭ provis ne rimarki la prezenton de la Nobel-premio pri paco, ĉar ĝi iris al la homaj-

rajtoj-centro Memorial, kiu estis persekutita de la rusaj aŭtoritatoj. Mia amiko estas volontulo de 

Memorial kaj ŝi antaŭĝojas, ke la Nobel-medalo estos alportita al Rusio. 

ロシアでは、ノーベル平和賞が、ロシア当局によって迫害された「人権センター記念館」に贈られたため、

彼らはその発表に気付かないように努めました。私の友人は「人権センター記念館」のボランティアなの

で、ロシアにノーベルメダルが運ばれるのを楽しみにしていました。 

Mi eĉ ne ricevas pecon de la medalo ankoraŭ, sed tamen mi ankaŭ provas)). Ĉi-semajne mi helpis alian 

rusan aktivulon pri homaj rajtoj, Tatyana Kotlyar, kandidatiĝi por internacia premio "Front Line 

Defenders". Ŝi estas pli ol 70 jarojn maljuna, kaj ŝi helpis homojn kun ĉio kion ŝi povas dum preskaŭ sia 

tuta vivo. De la pasintaj 9 jaroj, ŝi laboras pri la rajtoj de ukrainaj rifuĝintoj, la rusaj aŭtoritatoj iniciatis 

kontraŭ ŝi 5 tribunalojn, postulis grandajn monpunojn kaj minacis meti ŝin en malliberejon, sed ŝi ne 

rezignas.   

私はまだメダルのかけらも手に入れていませんが、それでも私は努力しています））。今週、私は別の

ロシアの人権活動家、タチアナ・コトリャルが国際的な「最前線の擁護者」賞に応募するのを手伝いまし

た。彼女は 70 歳を超え、人生のほぼすべてにおいて、できる限りのことをして人々を助けてきました。 

過去 9 年間、彼女はウクライナ難民の権利に取り組んできました。ロシア当局は彼女に対して 5 つの

裁判所を立ち上げ、多額の罰金を要求し、彼女を刑務所に入れると脅しましたが、彼女は諦めません。 

Persone, mi ankaŭ havas multajn ŝanĝojn. Niaj vendejoj fariĝis tiel neprofitaj, ke en la lastaj monatoj 

ni preskaŭ ĉesis pagi, kaj multaj dungitoj foriris pro tio. Mi forlasis mian laboron fine de novembro. 



Multaj malgrandaj firmaoj fermiĝis aŭ fermas, sed mi loĝas en Moskvo kaj mi povas trovi laboron. 

 個人的には、私も多くの変化があります。私たちの店舗は非常に不採算になり、ここ数か月でほとんど

支払いを停止し、結果として多くの従業員が退職しました。私も 11月末で仕事を辞めました。多くの小

さな会社が閉鎖されたか、閉鎖されつつありますが、私はモスクワに住んでいて、仕事を見つけることが

できます。 

Mi vidas mian nunan pozicion kiel aventuron, kiel ŝancon lerni pli pri la ŝanĝoj en la lando. Mi vere volis 

akiri laboron en socia, homaj-rajtoj-projekto aŭ amaskomunikilaro por proksimigi pacon. Sed la 

opoziciaj komunumoj ĉiuj sidas sen mono. La sola vakanto por labori kun advokatoj por tiuj kiuj ne 

volas iri al milito signifis ke mi estu ekster Rusio. Kaj en la bonfara fondaĵo, kiu prizorgas ukrainajn 

familiojn, estas tre longa vico da homoj, kiuj volas labori, ĉiuj volas iel helpi. 

私は自分の現在の立場を、この国の変化についてもっと学ぶ機会としての冒険だと考えています。私

は、平和をより近づけるために、社会的、人権プロジェクト、またはメディアでの仕事に就きたいと思っ

ていました。しかし、反対派の人は皆、お金がないままでいます。戦争に行きたくない人のために弁護士

と仕事をする唯一のあいている仕事をするには、私がロシアの外に行かなければなりません。そして、ウ

クライナの家族の世話をしている慈善団体には、誰もが何らかの形で助けたいと思っていて働きたいと

思っている人々が非常に長い列に並んでいます。 

Mi ne havas ŝparaĵojn pro nepago en la laboro, sed mi ne sentas multe da maltrankvilo, ĉar multaj el 

miaj samlandanoj ĝenerale vivas en ŝuldo kaj havas plurajn pruntojn, do mia situacio ne estas la plej 

malbona. Mi ŝatus helpi miajn ukrainojn per pakoj kaj subteno, sed povas esti, ke ili devus atendi 

kelkajn monatojn.  

Mi detale skribas pri mia ekonomia situacio, ĉar ĉi tio estas ankaŭ tuŝo de la portreto de la socio: 

maldungoj de laboristoj kaj nepago de salajroj, la manko de subvencioj por vera civila socio, la 

ŝuldoŝarĝo de loĝantoj. Por gajni loĝejon en Moskvo, la meza laboristo devas labori 30-50 jarojn. 

multe laboris - aĉetis apartamenton - kaj vivo pasis)) 

En pli liberaj kondiĉoj, mi verŝajne feliĉe okupiĝus pri publikaj projektoj aŭ socia entreprenado kun 

miaj amikoj, sed en la nunaj kondiĉoj estas ankaŭ plusoj - estas tre klare kiu estas kia. 

 私は、賃金の不払いで貯金はありませんが、同胞は借金生活をしており、ローンも複数持っている人

が多いので、あまり不安はありませんし、最悪というわけではありません。支援物資やサポートでウク

ライナ人を支援したいのですが、彼らは数ヶ月待たなければならないかもしれません。 

私は自分の経済的な状況について詳しく書きますが、それは、現在の社会の一面を表していると思う

からです。労働者の解雇と賃金の不払い、真の市民社会への補助金の欠如、住民の債務負担など。モス

クワで住居を得るには、平均的な労働者は 30 ～ 50 年働かなければなりません。一生懸命働いた - 

アパートを買った - そして人生は過ぎ去った）） 

より自由な状況では、公共事業や友人との社会起業家精神に喜んで従事していることでしょうが、現在

の状況ではプラスもあります、つまり、誰がどんな人かが明らかになるということです。 

Mi ankaŭ komencis subskribi kaj sendi poŝtkartojn al politikaj malliberuloj. En la listoj troviĝas kelkcent 

homoj, kaj kompreneble ili tre bezonas informojn kaj leterojn el ekstere. 

 また、政治犯に署名してハガキを送り始めました。リストには数百人がおり、もちろん彼らは外部から



の情報や手紙を本当に必要としています。 

Nun iom pli pri Rusio. Unu el miaj konatoj, malaltranga oficisto, sukcese evitis mobilizadon, ricevis 

rezervon. Sed jen kiel li rememoras tiun ĉi historion: "Ili vokis min el la laboro kaj diris, ke mi ricevis 

alvokon. Mi urĝe petis libertempon pro malbona sano. Tri tagojn poste, mobilizado estis ĉesigita en la 

regiono. sed ĉiuj ĉi tiuj tri tagoj mi vivis tre malbone. Unu afero estas kiam iu batalas ie malproksime, 

kaj alia afero estas kiam ĝi persone minacas min per morto. Sed nun mi jam havas rezervon, kaj ĉio 

estas en ordo." 

 ここで、ロシアについてもう少し書きます。私の知人の一人である下級官吏は、動員を回避することに

成功し、予備役になりました。しかし、彼はこの経過を次のように言っています。「彼らが私を仕事から

呼び出し、召集が来たといいました。私はすぐに病気を理由に休暇を取りました。3日後に、召集は取り

消されましたが、その 3 日間は本当につらかったです。というのは、誰かがどこか遠くで戦っているこ

と、そして一方で令状が私を死で脅迫していたことです。でも今はすでに予備役になり、すべてが大丈夫

です。」 

Resumante mian leteron, mi diros, ke la tempo estas nun sufiĉe danĝera, por ĉio, sed ankaŭ tre interesa 

- la malbono ne povas ŝajnigi, ĝi malkaŝe minacas per nukleaj armiloj, morto, malvarmo kaj malsato. 

Kiam mi parolas kun iuj homoj, mi komprenas, ke ili ne kompatas la murditajn infanojn kaj 

plenkreskulojn, ili rigardas kaj diras, ke “estas prave, ke la ukrainoj kulpas”... Sed fakte, tiuj ĉi malmolaj 

ĉiam estis tiaj, multaj el ili mi konas delonge. Ili simple ne konas empation, ili naskiĝis kaj vivas blinde. 

 私の手紙を要約すると、今はすべてにとって非常に危険な時代ですが、非常に興味深いことでもあり

ます。悪は見かけだけではない、悪は核兵器、死、寒さ、飢えで臆面もなく脅すということです。私が何

人かの人々と話すとき、彼らは殺害された子供や大人を気の毒に思っていないことが分かります。彼ら

は言います、「ウクライナ人は悪いのは確かだ」と。私は彼らのことを長い間知っています。 彼らは単

に共感を知らず、生まれつき盲目で生きています。 

Eble, se mi estus studinta sociologion pli frue, mi elpensus kaj farus iom da esploro pri tio, kio okazas, 

sed nuntempe, mi lasu ĉi tiujn leterojn. 

Ĝis! Kore 

もっと早くに社会学を勉強していたら、何が起こっているのかを調べて考えていたかもしれませんが、

今のところ、これらの手紙は放っておきましょう。じゃあ、またね。 

 

2022.12.18 Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Kiam oni parolas pri loĝantaro de iu ajn lando, necesas memori, ke pli ol duono de 

ili estas virinoj (virinoj vivas pli longe). 30-35% estas pensiuloj, 25-30% estas 

infanoj, 2-3% handikapuloj, kaj 10-15% estas homoj necesaj pór funkciado de lando, 

infrastrukturoj de gravaj viv sistemoj. Do pór armeo restas ne tiom multe dá eblecoj. 

Kaj inter alie, nov'mobilizitaj personoj (precipe el ne tre civilizitaj regionoj) ankorau ne 

estas bonaj soldatoj, do rapide mortas, eč sen kompreno kial. Olga 

こんにちは、やすおさん。 



国の人口について話すときは、その半数以上が女性であることを覚えておく必要があります（女性は長

生きします）。30 ～ 35% が年金受給者、25 ～ 30% が子供、2 ～ 3% が障害者、10 ～ 15% が国の

機能、重要な生活システムのインフラに必要な人々です。軍隊にとって、それほど多くの可能性は残され

ていません。そしてとりわけ、新しく動員された人々（特にあまり文明化されていない地域からの）はま

だ良い兵士ではないため、死ぬ理由がわからないうちにすぐに死んでしまいます。オルガ 

 

Dne ne 18. 12. 2022 0:18 uživatel Olga Antonyuk <vagabonda22@gmail.com> napsal: 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Europa unio decidis pri naŭa komplekto de restriktoj pór RF kaj ankaŭ listo de 190 

personoj kaj subjektoj, kiujn restriktoj koncernas. Estis malpermesitaj tri rusaj bankoj, 

du televidaj kanaloj. Estas malpermesite vendi al RF kaj ĝiaj subtenantoj dronoj, kaj 

materialoj pór ilia produkto.           

Oni ankau daurigis jam funkciantajn restriktojn. Landoj Norvegio, Turkio, 

Ázerbájdžán proponis helpon en reparo kaj renovigo en energetia sistemo. Prago sendas 

al Kyjiv kaj Mykolajiv hejtilojn kaj elektrocentralojn, Turkio sendas generatorojn. 

Čehio sendas al Ukrajino 20 tramojn, Latvio sendis busojn.   

 

こんにちは、やすおさん。 欧州連合は、ロシアに対する 9 番目の制裁セットと、制裁の対象となる 

190 の個人および団体のリストを決定しました。ロシアの 3 つの銀行、2 つのテレビ チャンネルが禁

止されました。ロシアとそのサポーターにドローンやその製品の素材を販売することは禁止されていま

す。すでに実施されている制限も継続されました。ノルウェー、トルコ、アゼルバイジャンは、エネル

ギー システムの修理と改修を支援しました。プラハはキジーフとミコラジフにヒーターと発電所を送

り、トルコは発電機を送ります。チェコ共和国はウクライナに電車 20 台を送り、ラトビアはバスを送

った。 

Aperis jam tria eldono de "Krimea figo" kolektaĵo de aŭtoroj, kiuj devenas de 

Krimeo aŭ skribas pri Krimeo. Komencis tutukraina semajno de legado de ukraina 

literaturo. Miliono kaj duono de eksterlandanoj decidis lerni ukrainan lingvon.  

Ankoraŭ 64 milit'kaptitoj revenis al Ukrajino. RF daurigas sian teroron al civila 

infrastrukturo, en vendredo estis pafitaj 76 balistikaj raketoj (čiuj al civilaj celoj). En 

Hersono pro rusa pafado al Centro de "Ruĝa kruco", kie oni disdonis humanitaran 

helpon, mortis virino paramedik, volontulo. En Sumy, Harkiv, Odeso, Kyjiv estis 

detruitaj lernejoj, loĝdomoj, malsanulejoj, sportejoj, industriaj objektoj, staploj kaj 

vendejoj. Kvin elektrostacioj estis difektitaj. 450 infanoj estas murditaj, 863 vunditaj, 

371 malaperis, 13550 deportitaj.                                       

クリミア出身の作家やクリミアについて書いた作家のコレクションである「クリミアのイチジク」の第

3 版がすでに登場しています。ウクライナ文学を読む全ウクライナ週間が始まりました。150 万人の外

国人がウクライナ語を学ぶことにしました。  

mailto:vagabonda22@gmail.com


別の 64 人の捕虜がウクライナに戻った。ロシアは民間のインフラに対するテロを続けており、金曜

日に 76 発の弾道ロケットが発射されました (すべて民間の標的に向けて)。ヘルソンでは、ボランティ

アの女性救急救命士が、人道援助が配布された「赤十字」センターへのロシアの銃撃により死亡しまし

た。  

スミ、ハリコフ、オデッサ、キジーフでは、学校、住宅、病院、スポーツ場、工業製品、生活必需品、

店舗が破壊されました。5 つの発電所が損傷した。これまでに 450 人の子供が殺害され、863 人が負傷

し、371 人が行方不明になり、13,550 人が連れ去られました。 

Sur okupitaj teritorioj civil'uloj ne povas ricevi medicínan helpon, ne povas ačeti iun 

kuracilojn, ricevi pensiojn kaj aliaj sociaj pagoj. Civil'uloj estas sub konstanta psika 

premo, okupantoj prirabas ilin, perfortas virinojn, timigas kaj čantaĝas senhelpajn 

homojn. Estis okazoj en Hersona regiono, kiam vilaĝanojn okupantoj forpelis de iliaj 

domoj, forštelis de ili traktoroj, kombajnoj kaj alia agrikultura tekniko. Olga 

占領地では、民間人は医療援助を受けることも、医薬品を購入することも、年金やその他の社会的支払

いを受けることもできません。民間人は常に心理的圧力を受けており、占拠者は彼らを強奪し、女性をレ

イプし、無力な人々を脅迫し、脅迫しています。ヘルソン地域では、占拠者が村人を家から追い出し、ト

ラクター、コンバイン、その他の農機具を盗む事件がありました。 オルガ 

 

Demandoj de Hori 

1. Ĉu Prago sendis elektrocentralojn? Tiuj estas instalaĵoj, do estas ne facile sendi ilin. 

Oni devas konstrui ilin. 

2. Ĉu tiom multe da infanoj estis murditaj ? 

3. Ĉu la vunditoj, malaperintoj kaj deportitaj temas pri plenkreskaj homoj ? 

 

Respondo de Olga. 

Saluton sinjoro Jasuo, temas pri interna instalaĵo, ekipaĵo de elektrostacioj. Estas tre 

malfacile trovi ĝin, čar oni poroduktas ĝustan kvanton laŭ  bezono.Sed pór produkti 

ĝin, oni bezonas perskaŭ unu jaron.  

Kaj alia informo en či okazo oni parolis nur pri infanoj! ( malaperintaj kaj deportitaj 

infanoj eble eč multe pli, sed če okupitaj teritorioj estas malfacile ricevi 

informojn). Tiun informon mi ricevis de ukraina oficiala televid''elsendo. Multaj 

familioj  mortas dum rusa bombado. Estas urboj kiuj okupantoj bombadas čiutage, 

multnombraj vilaĝoj estas tute detruitaj (Luganska regiono, Sumy regiono, Harkiv 

regiono ,Herson regiono). Nikopol ili bombas senčese. Hodiau mi vidis rakonton de 

infanoj kiuj spertis morton de sia familio, kaj ili estas terure vunditaj de tiu travivaj^o. 

Krimoj de rusa armeo estas ege multaj. Olga 

 

Kaj aldono al hieraŭa materialo. Nuna moderna armeo postulas de homo en multaj 

milit'profesioj certan nivelon de intelekto kaj profesiaj scioj. Do necesas almenau du -



tri jara profesia preparo. Estas naive pensi, ke oni kolektos paštistojn de boacoj (au 

šafoj), kaj post du semajna trejnado faros de ili profesian armeon (ne primitivan 

milit'karnon). Olga  

堀からの質問 

1. プラハは発電所を送りましたか? それらは施設ですので、簡単に送ることはできません。 

2. そんなに多くの子供が殺害されましたか? 

3. 負傷者、行方不明者、強制送還者は大人ですか? 

 

オルガからの返事。 

やすおさんこんにちは。発電所の内部設備、設備についてです。 必要に応じて正確な量が生産される

ため、見つけるのは非常に困難ですが、生産には約 1年かかります。 

そしてもうひとつの情報ですが、今回は子供の話ばかりでした！ （行方不明になったり強制送還された

りした子供の数はもっと多いかもしれませんが、占領地では情報を入手するのが困難です）。この情報

は、ウクライナの公式テレビ放送から入手しました。ロシアの爆撃で多くの家族が亡くなっています。 

占領者が毎日爆撃する都市があり、多くの村が完全に破壊されています（ルハンスク地域、スミ地域、ハ

リコフ地域、ヘルソン地域）。ニコポルも彼らは継続的に爆撃しています。今日、家族の死を経験した子

供たちの話を目にしました。彼らはその経験によってひどく傷ついています。ロシア軍の犯罪は非常に

多いです。 

そして昨日の情報の追加。今日の現代の軍隊は、多くの軍事専門家からの一定レベルの知性と専門知識

を必要とします。そのため、少なくとも 2 ～ 3 年の専門的な準備が必要です。トナカイの遊牧民（また

は羊）を集め、2週間の訓練の後、プロの軍隊（原始的な「軍の肉」ではない）を作れるだろうと考える

のはあまりに素人考えです。オルガ 

 


