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Ĉi-semajne mi renkontis alian problemon de la internacia nivelo)). Mia Esperanto-korespondanto el 

Germanio petis konsilon pri tio, kion oni devas donaci al germana fonduso por ukrainaj rifuĝintoj. Mi 

sendis ĉi tiun demandon al ukraina amiko en Ĥarkovo. Tagon poste ŝi sendis liston de tio, kion bezonis 

ŝiaj konatoj, sed samtempe ŝi diris, ke estas neverŝajne, ke ili ricevos ion el humanitaraj monrimedoj. 

Laŭ la opinio de ŝi kaj ŝiaj konatoj, kontakti humanan helpon estas longa burokratia procedo, iu provis 

ĝin, kaj multe suferis kun atendo de helpo. Krome estas problemo, ke en Ĥarkovo ankoraŭ eblas ricevi 

helpon, se vi volas, sed en foraj vilaĝoj vi bezonas helpon multe pli. Nuntempe verŝajne ne ekzistas 

algoritmo por disdoni helpon. Tio estas, tiuj ukrainoj, kiuj havas eblecon labori, laboras per ĉiuj fortoj, 

kaj ne povas kalkuli ricevi helpon pro manko de tempo, kvankam ili ankaŭ bezonas ĝin. 

 今週、私は国際レベルの別の問題に遭遇しました。 ドイツのエスペラントが、ウクライナ難民のため

のドイツの基金に何を寄付すればよいかアドバイスを求めました。 

 この質問をハリコフにいるウクライナ人の友人に送りました。翌日、彼女は知人が必要としているもの

のリストを送ってきましたが、同時に、人道的資金から何かを受け取る可能性は低いと書いてきました。 

彼女と彼女の知人によると、人道支援に連絡するのは長い官僚的手続きであり、誰かがそれを試み、助け

を待っている間に多くの苦しみを味わうことになり、さらに、ハリコフでは必要に応じて助けを求める

ことができますが、遠隔地の村ではさらに多くの助けが必要であるという問題があります。現在、支援物

資を配布するための方法はおそらくありません。つまり、働ける可能性があり、全力で働いているウクラ

イナ人は、支援は必要としていても、時間不足で受け取ることはできないということです。 

Mi vidas la radikon de la problemo en tio, ke ukrainoj mem ne scias, ne scias kiel, kaj eĉ embarasas 

kandidatiĝi al helpfonduso, ĉu ukrainaj ĉu internaciaj. Mi faris plurajn provojn amikigi, konekti 

ukrainojn kaj loĝantojn de aliaj landoj, sed ĝis nun ĉi tiu mia misio ne sukcesis. 

問題の根源は、ウクライナ人自身が、ウクライナのものであろうと国際的な者であろうと、援助資金を申

請することを知らず、方法も知らず、恥ずかしくさえ思っているという事実にあると私は考えています。 

私は、ウクライナ人と他の国の住民をつなぐことを何度か試みましたが、これまでのところ、私の使命は

成功していません. 

Se ordinaraj ukrainoj skribus pli al homoj en Japanio, Francio, Italio kaj aliaj landoj, tiam la komunika 

procezo tuŝus ne nur funkciulojn, sed la tutan loĝantaron, ĉiuj komprenus, kio okazas en la milito. 

Mi parolis, korespondis kun iuj. Ukrainoj ne povas skribi al aliaj landoj - ili estas premataj de multe da 

danĝero kaj ĉagreno, ilia forto ne sufiĉas por etendi la ligon ie malproksime. Kaj ili ankaŭ embarasas 

paroli pri sia doloro. Estas kvazaŭ la domo estas en malordo kaj ruiniĝo, kvankam ne ilia kulpo, kaj ili 

rapidas ĝin kaŝi kaj ne atendas aktivan simpation. 

 もし普通のウクライナ人が日本、フランス、イタリア、その他の国の人々にもっと手紙を書いたら、コ

ミュニケーションが公務員やそういう人に届くだけでなく、もっと多くの一般人に届き、それで、誰もが

戦争で何が起こっているのかを理解するでしょう。私は人と話し、交流しています。でも ウクライナ人

は他の国に手紙を書くことができません。というのは、彼らは多くの危険と悲しみに打ちひしがれてい

て、彼らの力はどこか遠くにつながりを広げるのに十分ではありません。また、彼らは自分の痛みについ



て話すことを恥ずかしく思っています。自分の姓ではないのに、家がぐちゃぐちゃなのを恥ずかしがっ

ているような感じです。彼らは急いでそれを隠し、積極的な同情を期待していません. 

Mi ne scias kion fari kun ĝi. Informoj de ili gravas - estus bone, ke la ukrainoj mem parolu pri tio, kio 

okazas, kaj por la ceteraj loĝantoj de la mondo gravas tuŝi vivantan apartan animon. Sed kiel helpi fari 

ĉi tion ankoraŭ ne estas klara. Sed mi vere volas. 

どうしたらいいのか私にはわかりません。彼らからの情報は重要です。ウクライナ人自身が何が起こっ

ているかについて話すことは良いことであり、世界の他の住民にとっては生きている別の魂に触れるこ

とが重要です。しかし、どうやってそうできるように支援できるか、わかりませんが、私は本当にそれを

支援したいです。 
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14-a de decembro 2022  

  

Saluton, Goro, eta korekto al la antaŭa letero - humanitara helpo en la urbo kaj en la regiono Ĥarkovo estas 

ĉefe disponebla, ĝi estas disdonata unufoje semajne aŭ pli ofte, kaj okazas kazoj kiam familioj troviĝas en 

malfacila situacio en iuj kazoj - kiam pro maljunaĝo aŭ aliaj trajtoj unuopa persono aŭ familio ne komprenas 

la eblecojn de helpo. Tio estas, ĉiuj havas manĝpakaĵojn, pli malfacilas situacio kun hejtado kaj elektro.  

こんにちは、ごろうさん、前の手紙への小さな訂正です。ハリコフ市内およびハリコフ地域の人道援助

は主に利用可能で、週に 1 回以上の頻度で配布され、場合によっては家族が困難な状況にある場合があ

ります- 高齢またはその他の理由により、一人または家族が助けの可能性を理解できない場合、そんな

ときには、誰もが食品パッケージを受け取り、もっと困難な場合は、暖房と電気の支援も受けます。 

  

Mi ankaŭ konsciiĝis pri familioj, kiuj mem vivas tre malfacile, sed dediĉas multe da tempo kaj energio por 

helpi la armeon, soldatojn – konservante por ili legomojn, transdonante pretajn manĝaĵojn, triki varmajn 

vestaĵojn. Rifuĝintoj kiuj translokiĝis al Ĥarkovo el pli danĝeraj lokoj ankaŭ estas provizitaj kiel eble plej 

multe de humanitaraj helpoj financitaj de lokaj loĝantoj.   

私はまた、自分自身が非常に困難に暮らしているのに、野菜を取っておいたり、食べ物を用意したり、服

を繕ったりして兵士を助けるために多くの時間とエネルギーを費やしている家族にも気づきました。よ

り危険な場所からハリコフに移動した難民には、地元住民からの資金提供により、可能な限り多くの人

道援助が提供されます。 

  



2022.12.23 DR Kongo コンゴ民主共和国 

Estu benita, kara Jasuo. 

Mi scias ke via preĝo atingas Dion kaj ĉiel efikas. Amikino Helga faras same, ĉiutage 

je la 10a horo. Multan dankon al vi ambaŭ.  

Mi estas konvinkita ke ĉio iam komenciĝinta nepre iam finiĝas. Tiu malbona situacio 

ne longe daŭros! 

Amike Joel Muhire. 

 

2022.12.26 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo. Dauras rusa artileria pafado al Bahmut Soledar, Marjinka, 

Nikopol. Se antaŭ milito en urbeto estis 50-60 mil loĝantoj, do nun ie restis 11 mil, ie 

nur 2-3 mil, terura afero. En vilagoj Rubižne, Popasna, Malá Aleksandrivka en urbo 

Severodoneck jam ne restis nek unu tauga domo pór vivo ! De satelito oni trovis ankaŭ 

unu amasan tombejon pór 60 mil homoj. Tio estas genocido de ukraina popolo.  

Sukcese finiĝis vizito de ukraina Prezidento al USONO. Li ricevis mon'subtenon, 

armilan subtenon, politikan subtenon. Senát subtenas konfiskado de rusaj mon'aktivoj 

je 30 miliardoj dolaroj, pór reparado de ukrainaj urboj kaj necesa infrastrukturo. Estonio 

aldonos 900 generatoroj, Latvio aldonas 560 mil euroj, bezonataj pór ukrainaj 

amas'informiloj. Litovio helpas en renoviĝo de energetia sistemo. Norvegio aldonas 

varmajn vestaĵojn pór soldatoj, kaj iloj de individua defendo.  

Kaj aliaj informoj, kiuj ankaj povas esti interesaj. RF malpermesis en média servoj 

mencii pri ebla nová oficiala mobilizo. Kaj RF preparas specialan imposton pór 

civitanoj, kiuj fuĝis eksterlanden de mobilizo. Tiom dá novaĵoj pór hodiaŭ. Olga 

こんにちは、やすおさん。 ロシアの砲撃は、ニコポル、マルジンカ、バフムート ソレダールで続いてい

ます。 戦前にはその小さな町に 5 万から 6 万人の住民がいたとしたら、今ではどこかに 11 千人が残っ

ており、どこかに 2〜3 千人しか残っていないという恐ろしいことです。 セヴェロドネック市のルビシ

ュネ、ポパスナ、マラ アレクサンドリフカの村には、住むのに適切な家が 1 つも残っていませんでし

た。 衛星から、彼らはまた、6 万人のための 1 つの巨大な墓地を発見しました. それはウクライナの人々

の大量虐殺です。 

ウクライナ大統領の米国訪問は無事に終了しました。彼は財政的支援、軍事的支援、政治的支援を受け

ました。上院は、ウクライナの都市と必要なインフラの修復のために、300 億ドルに上るロシアの金融資

産の没収を支持しています。エストニアは発電機 900 台を追加し、ラトビアはウクライナのマスメディ

アに必要な 56 万ユーロを追加します。リトアニアはエネルギーシステムの更新を支援しています。ノ

ルウェーは、兵士のための防寒具と個人防衛の道具を追加します。 



その他、気になる情報も。ロシアはメディア・サービスで、新たな公式動員の可能性について言及する

ことを禁じました。また、ロシアは動員から国外に逃亡した市民のために特別税を準備しています。今日

のニュースはこれくらいです。 オルガ 

 

2022.12.26 DR Kongo コンゴ民主共和国 

Saluton kara! 

Bondezirojn!!! 

En la nuna mondo, ĉie estas malfacilaĵoj, ĉefe militoj.  

Tio, kio okazas en mia lando, ŝajnas nekomprenebla por multaj: la milito en Rutshuru, 

murdado de la trankvila popolo far ADF en Beni kaj Ituri, pasintsemajne grupo de 

evangeliaj kantistoj dronis en la lagon Albert kaj ĉiuj mortis, antaŭ kelkaj semajnoj 

pluvegis en Kinŝaso kaj multaj homoj kaj domoj pereis... 

 

Homŝtelo far M23 en la franca: 

https://wab-infos.com/politique/rdc/rdc-le-m23-accuse-davoir-kidnappe-50-civils-a-

rusekera/ 

 

こんにちは、 

幸運をお祈りしています！！！ 

今日の世界では、主に戦争など、いたるところに困難があります。 

私の国で起こっていることは、多くの人にとって理解できないように思われます。ルツルでの戦争、ベニ

とイトゥリでの ADF による平和な人々の殺害、先週、ゴスペル歌手のグループがアルバート湖で溺死

し、全員が死亡しました。数週間前には雨が降っていました。キンシャサと多くの人や家が死にました… 

下はフランス語での M23 による誘拐の記事です。 

https://wab-infos.com/politique/rdc/rdc-le-m23-accuse-davoir-kidnappe-50-civils-a-

rusekera/ 

 

Raporto de MSF, senlimaj kuracistoj en la franca: 

https://www.msf.fr/actualites/rdc-le-cholera-se-propage-parmi-les-populations-fuyant-

les-combats-entre-l-armee-et-le-

m23?utm_source=MSF&utm_medium=emailing_newsletter&utm_campaign=decemb

re2022 

 国境なき医師団のフランス語の報告です。 

 

Ukrainio, Malio, Burkina Faso, DR Kongo, ... suferas militon. Militinstigantoj ne havas 

tempon lerni el la antaŭaj militoj, bedaŭrinde! Maudite soit la guerre! 

Amike Joel Muhire, el ruĝa regiono Rutshuru - Kongo-Kinŝaso. 
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Pasintjare ni faris filmon pri malsekureco en orienta Kongo-Kinŝaso, jen la ligiloj: 

Kvazau korpo sen koro 1: https://youtu.be/fOgcD8eFXIE 

Kvazau korpo sen koro 2: https://youtu.be/qv0WUYENO2s 

 

Elkore via Joel Muhire. 

Bv diskonigi nian filmon. Mi ludis la rolon de Filipo. 

 

* En la filmo ĉiuj ludantoj parolas Esperanton. Mi miras pro tio, ke en diversaj 

malfacilaĵoj ili faris tiun filmon. Mi povis vidi la realan malfacilon en la filmo. 

 

ウクライナ、マリ、ブルキナファソ、コンゴ民主共和国…戦争に苦しむ。 残念ながら、戦争屋は以前の

戦争から学ぶ時間がありません! 戦争は呪いだ！ 

コンゴ・キンシャサの赤い地域ルツル出身のアミケ・ジョエル・ムヒレ。 

 

昨年、私たちはコンゴ東部キンシャサの治安の悪さについての映画を制作しました。リンクは次のとお

りです。 

心のない体のように 1: https://youtu.be/fOgcD8eFXIE 

心のない体のように 2: https://youtu.be/qv0WUYENO2s 

私たちの映画を広めてください。私はフィリップ役を演じました。 

敬具 Joel Muhire. ジョエル・ムヒレ 

＊この映画の登場人物は、全部エスペラントで話しています。聞き取りにくいところもあります

が、何とか理解できます。民主コンゴの人がどんな暮らしを強いられているかがわかります。ジョエル・

ムヒレさんは、お父さん役を演じています。どんな困難の中で人々が生きているのかがわかります。 

 

https://youtu.be/fOgcD8eFXIE
https://youtu.be/qv0WUYENO2s

