
2022.7.22 Belgio 

Bonan tagon, sinjoro Hori.  

Kaj dankon por tiuj informoj, ĉar ĉi tie, en Belgio oni ne scias kion kredi. Estas tro 

multe da propagandoj.  

Mi estas kontraû militoj. Mi pensas, ke ili estas ĉiam malbonaj. Sed amikino rusa, 

kiu loĝas en Belgio, diris al mi, ke ukrainoj faris la militon al Dombaz al la rusoj, kiuj 

loĝis tie ekde 8 jaroj. Ke la ukrainoj, kiuj parolas la rusan, ne plu povas loĝi en Ukraino.  

Mi povas ke ne eblas..... 

   Mi pensas ankaŭ, ke la planedo apartenas ne nur al la homoj, sed al ĉiuj vivantaj 

estaĵoj : bestoj, plantoj, ..... Nu, kun tiu milito, oni detruas la planedon kaj multajn 

bestojn, plantojn. Mi pensas, ke tio estas tre, tre malbona afero.  

Ĉi tie, en Belgio, nun, kun la milito, la Belgoj vivas tre malbone. Ĉio kostas pli kaj 

pli...... Multaj belgioj vivas nun tre malbone.  

    Mi pensas, ke tiu milito estas tre malbona afero por la ukrainoj, por la rusoj kaj 

ankaŭ por la tuta planedo kaj siaj plantoj, bestoj, ..... 

Viviane Tits el Belgio.  

 

ベルギー 

こんにちは、堀さん。 そして、情報に感謝します。なぜなら、ここベルギーでは、何を信じるべきか

わからないからです。 宣伝が多すぎます。 

私は戦争に反対しています。 戦争はいつも悪いと思います。 しかし、ベルギーに住んでいるロシア人

の友人は、ウクライナ人が、ドンバスに住んでいたロシア人に対して 8 年来戦争を仕掛けていたという

のです。ロシア語を話すウクライナ人はもはやウクライナに住むことができないというのです。 私はそ

んなことはないと思いますが。..... また、地球は人間だけでなく、動物、植物など、すべての生物に属し

ていると思います。.....まあ、この戦争で、この惑星と多くの動物、植物を破壊します。 それは非常に悪

いことだと思います。  

ここ、ベルギーでは、今、戦争で、ベルギー人は非常にひどい生活を送っています。すべてがますます

高騰し……多くのベルギー人は今非常にひどい生活を送っている。戦争はウクライナ人にとって、ロシ

ア人にとって悪いだけでなく、そして地球全体とその植物、動物、.....にとって非常に悪いことだと思い

ます。 

 

2022.7.23 Pollando 

Kara Yasuo.  

Mi legis atente la laste senditajn voĉojn de la mondo kaj pere de vi mi havas nur unu 

demandon al s-ro Minin: 

   Se Rusio ne estas agresanto, kial forkuras al Pollando kaj al aliaj landoj nur 

ukrainoj? Kial ne forkuras la rusoj, tiel "kruele" atakataj de ukrainoj? 

                                                       Dorota Burchardt 



ポーランドから 

親愛なる泰雄さん 

私は世界から送られた声を注意深く読みました。そしてあなたを通して私はミニン氏にただ一つの質

問があります： ロシアが侵略者でないのなら、なぜウクライナ人だけがポーランドや他の国に逃げてい

るのでしょうか？ なぜロシア人は逃げないので、ウクライナ人に「残酷に」攻撃されたのでしょうか。 

Dorota Burchardt 

 

Saluton, sinjoro Jasuo,  

Antaŭe en Varsovio kaj ĉi-semajnfino en Prago okazas konferenco de Ligo de liberaj 

popoloj. Reprezentantoj de 6 etnikaj movadoj alpaŝis kun publika anonco pri apero de 

Ligo de liberaj popoloj. Politika platformo celas dekolonii popolojn de Rusa Federacio 

kaj akiri veran sendependecon al siaj subjektoj.                                       

Tiu iniciativo unuigas baškirajn, burjatajn, ingušajn, kalmykajn, erzjanajn, 

udegejajn aktivistojn. Fondintoj de la platformo informas, ke en la media spaco 

konstante aperas publikaj diskutoj pri futuro de Rusa Federacio post fino de la ruso-

ukraina milito.                                

Vladimír DOVGAROV, ano de la kongreso de giratsko-kalmyka popolo, atestas, ke 

lia popolo dum jarcentoj travivas demografian katastrofon. Kialo de tiu plago estas 

kolonia pozicio de lia popolo. Caroj kaj pli poste Ĝeneralaj sekretarioj kun Kalmykoj 

agis kiel kun konsum'materialo. Hodiaŭ pro la rusa milit'agreso kontraŭ Ukrainio, 

okazas entutaj politikaj ŝanĝoj, kiuj donas eblecon trapasi de objekta stato al stato 

subjekta. Samajn strebojn havas ankaŭ multajn aliajn popolojn.                       

En la publika manifesto oni anoncas principon de pretendemo de subjektiveco. Post 

disfalo de nuna politika reĝimo, oni ne devas ion petegi, por ke oni povu akiri 

sendependecon. Ĉiuj regionoj jam laŭ difino akiros tutan sendependecon de Moskvo. 

kaj kiel jam liberaj popoloj decidos sian futuron. Ĉu oni volas esti memstaraj aŭ kunigi 

kun aliaj regionoj kaj respublikoj.                                     

Ligo de liberaj popoloj estas malfermita por pluaj interesatoj, kaj alvokas ĉiujn, kiuj 

samopinias kontraŭ kolonia vidpunkto, kaj agnoskas rajton de popoloj por sindestino, 

ke ili aliĝu.                

Burjataj aktivistoj Dorĝo DUGAROv kaj Raĝana DUGAR-de PONTE, kiuj 

platformon fondis, opinias, ke unuiĝo de diversaj etnikaj movadoj čirkaŭ penso de 

batalo por libereco kaj politika sendependeco havos kumulativan efekton kaj malfermos 

eblecon siajn pensojn prezenti al internacia komunumo.   

Por apero de Ligo de liberaj popoloj iniciatis: Vladimír DOVGAROV, Batyr 

BORMONGAJEV, Enceren DOVLJAJEV (Kalmykoj), Ruslan GABBASOV 

(Baškiroj), Sures BARJAJEN kaj Vitalij ROMAŠKIN (Erzanoj), Dorĝo DUGAROV 

kaj Raĝana DUGAR-de PONTE.                                     



 Kaj la lasta informo, reprezentantoj de Jakutoj diris, ke ilia regiono havas grandan 

intereson pri rilatoj kun Japanio (sendepende de Moskvo). Temas pri rilatoj laboraj, 

komercaj, ekonomiaj, kulturaj, kaj tiel plu.                      Kun amika saluto Olga. 

 

Aldone : 

Reprezentantoj de minoritatoj jam volas distancii de Moskva diktaturo, kaj post ĝia 

disfalo esti liberaj. Estas interesa fakto, ke preskau 60 % de etnikaj rusoj vivas en 

Moskvo kaj Moskva regiono, sed por aliaj regionoj restas nur 17 %, do en ili plimultas 

aliaj popoloj. Do regionoj funkcias kiel kolonioj. Nacia kulturo subpremita, naciaj 

lingvoj ofte malpermesitaj. Lokaj resursoj forrabitaj. Ju pli malproksime de Moskvo, 

des pli malbonaj kondiĉoj por vivo. Terura malriĉeco, malklereco, senespero, kaj ofte 

alkoholismo. Necesas ion ŝanĝi en tiu sistemo. Se oni komparas kiel vivas loĝantaro de 

Aljaška, kaj preskaŭ samaj popoloj en rusa nordo, estas diferenco kiel inter ĉielo kaj 

tero. Olga 

 

ヤスオさん、こんにちは。  

以前にワルシャワで、今週末プラハで、自由民族連盟の会議が開かれます。 6 つの民族運動の代表者

が、自由民族連盟の出現について公に発表しました。ロシア連邦からの民族の脱植民地化と真の独立を

獲得することを目的とした政治的プラットフォームです。  

このイニシアチブは、バシキール、ブリヤート、イングーシ、カルムイク、エルジャン、ウデゲジャの

活動家を団結させます。プラットフォームの創設者たちは、ロシアとウクライナの戦争が終わった後の

ロシア連邦の将来についての公の議論がメディアスペースに絶えず現れていることを知らせています.  

ギラツコ・カルムイクの人々の議会のメンバーであるウラジミール・ドヴガロフは、彼の民族が何世紀

にもわたって人口学的な破局を経験してきたと証言しています。この破局の理由は、彼の民族の植民地

的地位です。ツァールとその後のカルミクスの総書記は、消耗品のように行動しました。今日、ウクライ

ナに対するロシアの軍事的攻撃により、全体的な政治的変化が起こっており、対象国から主体国への移

行が可能になっています。他の多くの人々が同じ努力をしています。 

抗議活動の中では、彼らは主体性の原則を要求しています。現在の政治体制が崩壊した後、独立を求め

るために、何かをお願いするべきではありません。すべての地域は、すでに定義上、モスクワから完全に

独立するでしょう。そして、すでに自由な人々が自分たちの将来をどのように決定するでしょうか。独立

したいですか、それとも他の地域や共和国と団結したいですか?  

自由民族連盟は開放されており、植民地の観点に反対し、国民の自決権を認めているすべての人に参加

を呼びかけています。 このプラットフォームを設立したブリヤートの活動家である Dorđo DUGARov 

と Rajana DUGAR-de PONTE は、自由と政治的独立のための戦いのアイデアをめぐるさまざまな民族

運動の統合が累積的な効果をもたらし、彼らの意見を提示する可能性を開くと信じています。国際社会

への想い。  



自由民族連盟の提唱者: ウラジミール・ドガロフ、バティル・ボルモンガイェフ、エンチェレン・ドヴ

ルヤイェフ (カルムイクス)、ルスラン・ガバソフ (バシュキル)、シュレス・バルジャジェンとヴィタリ・

ロマシュキン (エルザン)、ドルジョ・ドゥガロフとラジャナ・ドゥガル・デ・ポンテ。  

そして最新の情報によると、ヤクートの代表は、彼らの地域は（モスクワとは別に）日本との関係に大

きな関心を持っていると述べました。仕事、商業、経済、文化的な関係などについてです。 

友好的な挨拶でオルガ。 

 

 

2022.7.26-27 DR Kongo 

Saluton kara amiko!  

La situacio estas tre komplika. En la orienta parto de la lando ĉiam estas militoj 

okazantaj de UN-soldatoj. Ili donas armilojn al ribelantoj por ke la militoj daŭru. Ekde 

hieraŭ ĝis nun ne estas laboro en Goma. Ĉ iu norda kivuo, sud kivuo kaj aliaj provincoj 

diras al unuiĝintaj nacioj, ke Kongolando ne plu volas vidi UN-soldatojn sur sia lando. 

La situacio estas tre komplika ĝis nun. Multaj junuloj mortas dum la manifestacioj. 

  

Bonan matenon kara amiko. Manifestacianoj diras, ke la militoj ne finiĝas, ĉar 

pacistoj finfine subtenas armitajn grupojn por etendi sian mandaton en DRKONGO. 

La UN-soldatoj estas de pluraj naciecoj, afrikaj, eŭropaj, aziaj, usonaj. Resume 58 

landoj en la mondo havas siajn pacistojn en DRK kaj tio ekde 2001. La homoj volas esti 

liberaj. Antaŭ unu semajno, la altranga oficisto de Monusco diris, ke la FRDC (officiala 

armeo) ne povas venki la ribelulojn, ĉar Unuiĝintaj Nacioj juĝas ilin nekapablaj. Per ĉi 

tiu deklaro ŝajnas, ke tiuj, kiuj nutras la armitajn konfliktojn en DRkongo. 

Mi esperantisto restis ŝlosita en mia domo kun mia familio, ĉar mi ne povas meti 

min surstrate. Esperantisto devas pledi pacon kaj ne militon. Mi kondamnas la mortigojn 

ambaŭflanke dum la manifestacioj.Pluraj varoj prirabitaj, rompitaj, multaj junuloj 

mortigitaj, ktp. Zamenhof prave kreis la lingvon de la mondpaco. Kompreneble la 

popolo jam tre suferas de milita situacio. Mi estas refuĝanto ankaŭ pro tio kaj perdis 

mian laboron. Mi esperas al la  paco. 

Amike, via Elie HAVUGIMANA NDAZIBONEYE el GOMA. 

 

民主コンゴ 

こんにちは！  

こちらの状況は非常に複雑です。国の東部では、国連軍兵士による戦争が常に行われています。彼らは

反乱軍に武器を与え、戦争を続けさせます。昨日から今日までゴマでは仕事はありません。北キブ州、南

キブ州、およびその他の州はすべて、国連に対し、コンゴはもはや自国に国連軍が駐留することを望んで



いないと伝えています。これまでのところ、状況は非常に複雑です。デモ中に多くの若者が死亡しまし

た。  

おはよう親愛なる友よ。 

デモ参加者たちは、平和維持軍が最終的に民主コンゴでの任務を拡大するために武装グループを支援

しているため、戦争は終わらないと言います。国連の兵士は、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、アメリカ

など、いくつかの国籍を持っています。つまり、2001 年以来、世界の 58 か国の平和維持軍が民主コン

ゴに駐留しています。人々は自由になりたいと思っています。 1 週間前、Monusco の高官は、FRDC (公

式軍) は反乱軍を打ち負かすことはできないと述べました。なぜなら、国連が彼らは無能力だと判断して

いるからです。この声明では、コンゴ民主共和国での武力紛争を煽っている人たちのようです。  

エスペランティストの私は、家族と一緒に家に閉じこもっていました。私は街頭に出られなかったから

です。エスペランティストは、戦争ではなく平和を提唱しなければなりません。私は、デモ中の双方の殺

害を非難します。いくつかの商品が略奪され、壊れ、多くの若者が殺されました.ザメンホフが世界平和

の言語を作成したのは当然のことです。もちろん、人々はすでに軍事情勢に苦しんでいます。私もこれが

原因で難民になり、職を失いました。平和を願っています。  GOMA の  Elie HAVUGIMANA 

NDAZIBONEYE からです。 

 

Kara, BV kompreni Esperantisto jam sekvas la moralo de ZAMENHOF, kiu militis 

por la paco el Mondo. Mi malamas la militon en mia vivo kaj neniam mi povas esti 

videbla sur la vojo en ie ajn manifestacio  . 

Mi jam havas la verdan stelon su mia koro kaj devas gardi ĝin eterne. 



Mi deziras pacon el la mondo ĝenerale kaj aparte en Konglando. Nun mi estas 

viktimo de la milito kaj vivas malfacilaĵojn momentojn el Goma sed esperas, ke iam mi 

vivos trankvile kun mia familio. 

 

via Elie HAVUGIMANA NDAZIBONEYE el Goma. 

親愛なる友へ、エスペランティストはすでに世界の平和のために戦った ZAMENHOF の道徳に従って

います。 私は自分の人生で戦争が嫌いであり、デモで路上にでることはありません. 私はすでに心に緑

色の星を持っており、それを永遠に保持しなければなりません. 世界全体、特に民主コンゴの平和を願っ

ています。 今、私は戦争の犠牲者となり、ゴマで大変な日々を過ごしていますが、いつか家族と平和に

暮らせる日が来ることを願っています。 

 

2022.8.1 Ĉeĥio チェコ 

Kara sinjoro Jasuo, dum lastaj tagoj en Eŭropo okazis kejkaj interesaj ŝanĝoj. Ĉeĥio 

gvidos Eŭropan Union por iu periodo. Trapasis konferenco pri postmilita rekonstruado 

de Ukrainio. Al Eŭropa Unio oni akceptis du novajn anojn el Albanio kaj Makedonio. 

   En Istambulo oni interkonsentis pri deblokado de ukrainaj havenoj. Ĉeestis ukraina 

flanko, turka, rusa, kaj Antonio Guteeres prezentis Eŭropan Union. Estas interese, ke 

duan tagon post subskribo de paperoj rusoj pafadis al Odesa haveno. Rusoj estas terure 

mensogemaj, kaj neglektas rajtojn de aliaj popoloj kaj landoj.  

Mi aldonas kelkajn fotojn pri ukrainaj urboj 

post rusa bombado (eldiversaj regionoj, Dnipro, 

Harkiv, Nikopol, Mykolajiv). En unu malnova 

monahejo trovis rifuĝejon familioj kun infanoj. 

Unu bebo naskiĝis dum bombado. Olga 

 

親愛なるヤスオさん、 

ここ数日、ヨーロッパではいくつかの興味深い変化があり

ました。 チェコ共和国は、一定期間、欧州連合をリードし

ます。 ウクライナの戦後復興に関する会議を可決。 アルバ

ニアとマケドニアから 2 人の新メンバーが EU に加盟し

ました。  

イスタンブールでは、ウクライナの港の封鎖解除について

合意に達しました。 ウクライナ、トルコ、ロシア側が出席

し、アントニオ・グテーレスが欧州連合を代表しました。 興味深いことに、書類に署名してから 2 日後

に、ロシア人がオデッサ港へ発砲しました。 ロシア人は大ウソつきで、他の民族や国の権利を無視して

います。  



ロシアの爆撃後のウクライナの都市の写真をいくつか添付しています（さまざまな地域、ドニプロ、ハ

リコフ、ニコポル、ミコラジフ）。 子供連れの家族は、古い修道院に避難所を見つけました。 爆撃のさ

なかに一人の赤ちゃんが生まれました。 オルガ 

 

 

2022.8.2. Recenzo de HORI Jasuo 

Homoj de Putin 

Verkita de Kalle Kniivilä 

Eldonita de FEL 

 

La aŭtoro intervjuis ordinarajn homojn, kiuj subtenas Putin. Al la demandoj, kial ili 

subtenas Putin, la komuna respondo estas “stabileco”. Mi ja scias, ke Sovetio kolapsis 

en 1991, kaj mi legis en ĵurnaloj artikolojn pri tio, kiel la ekonomio kolapsis, sed ne vere 

sciis, kiel suferis en ĝi la rusoj. La homoj, kiuj la aŭtoro renkontis, spertis tiujn kaosajn 

tagojn, monatojn kaj jarojn sen salajro kaj sen laboro, tial ili neniam volas sperti denove 

tiajn kaosojn. Ekde kiam Putin komencis regi Rusion, la ekonomio iom post iom boniĝis 

kaj ili povis vivi normale. Ili deziras, ke ili povu plu ĝui tiun vivon. Tial la komuna 

respondo estas « stabileco », en kiu ili povos vivi normale. 

Kio sukcesigis al Putin en tio ? Kiel li povis doni monon al la popolanoj ? Ĉu li plu 

povos doni tiun monon al la popolanoj? La kialo de lia sukceso estis alta prezo de nafto. 

Sed tia bona kondiĉo ne plu ekzistas kaj ekzistos, do por teni sian potencon plu, kion 

Putin povis fari? 

Jen estas mia opinio: por tio Putin aneksis Krimeon en 2014. Sukceso de tiu 

aneksado pli altigis lian subtenproporciojn. Tiu estis granda sukceso, sed ne estis sufiĉa 

por ke Putin plu regu Rusion “stabile”, tial li komencis militi al Ukrainio. Li intencis 

rabi riĉaĵojn el Ukrainio. Certe li antaŭvidis, ke li povos okupi la tutan Ukrainion en unu 

semajno, fondante pro-putinan, pupan registaron, tiel flumrapide, por ke la okcidenta 

mondo ne povu interveni, sed li eraris. Ukrainio jam sufiĉe sendependiĝis de Rusio kaj 

havis identecon kiel lando de la okcidenta mondo.       

Jam la milito daŭris 5 monatojn, kaj la milito eksuferigas la vivon de la rusoj. Certe 

sankcioj fare de la okcidentaj landoj iom post iom efikas kaj minacas/os la “stabilan” 

vivon de ordinaraj homoj. Kiam “stabileco” ne plu estos garantiita de Putin, homoj 

komencos desorĉiĝi de la mito de Putin.  

Mi plu legos la librojn verkitajn de la aŭtoro Kalle Kniivilä. 

 

Horizonto (Japanio)  

 

 



堀泰雄の書評 

プーチンの人々  

カッレ クニービラ著 

著者は、プーチンを支持する一般の人々にインタビューしました。プーチン大統領を支持する理由を尋

ねられたとき、共通の答えは「安定性」です。私は、1991 年にソビエト連邦が崩壊したことは知ってい

ますし、新聞で経済が崩壊したことについての記事を読みましたが、ロシア人がその中でどのように苦

しんだかはよく知りませんでした。著者が出会った人々は、何日も何ヶ月も何年も無給、無職で混沌とし

た日々を過ごしてきたので、二度とそのような混沌を経験したくないと思っています。プーチンがロシ

アを統治し始めてから、経済は徐々に良くなり、普通に生活できるようになりました。彼らは、その人生

を楽しみ続けたいと願っています。したがって、一般的な答えは、彼らが普通に生活できる「安定」です。  

プーチンがこれに成功した理由は何ですか?彼はどのようにして人々にお金を与えることができたで

しょうか。その成功の理由は、石油価格の高騰でした。しかし、そのような良好な状態はもはや存在せず、

今後も存在しないだろうから、権力をより長く維持するために、プーチンは何ができるでしょうか?  

ここからは私の意見です。プーチンが 2014 年にクリミアを併合したのはそのためです。併合の成功

により、プーチンの支持率が高まりました。これは大成功でしたが、プーチンがロシアを「安定した」統

治を続けるには十分ではありませんでした。それが、彼がウクライナとの戦争を開始した理由です。彼は

ウクライナから富を奪うつもりだった。彼はたぶん、一週間でウクライナ全土を占領し、親プーチンの傀

儡政府を非常に迅速に樹立して、西側世界が介入できないようになると予測したが、彼は間違っていた。

ウクライナはすでにロシアから完全に独立しており、西側世界の国としてのアイデンティティーを持っ

ていました。 戦争はすでに 5 か月続き、戦争はロシア人の命を奪っています。確かに、欧米諸国による

制裁は徐々に影響を及ぼしており、一般の人々の「安定した」生活を脅かしています。プーチンが「安定」

を保証できなくなったとき、人々はプーチンの神話に幻滅し始めるだろう。  

私は、Kalle Kniivilä という作家が書いた本を読み続けます。 

 

＊この本はエスペラントで書かれた本で、この著者は 4 冊、プーチン関係の本を出しています。エス

ペラントで書いた書評をグーグル翻訳機にかけて翻訳したのでぎこちない日本語になっています。 

 

 

2022/8.3 Ĉeĥio kaj japanio チェコと日本 

Kara sinjoro Jasuo, dankon. Sed kion fari se iu multnombra popolo havas ege 

švelitan šovinismon. Ili strebas subigi pli kaj pli dá popoloj, aneksi pli teritorioj, detrui 

pli dá vivoj.           

Čiuj psikologoj diras, ke ke en komenco de kuracado paciento devas agnoski, ke ili 

havas problemon. Sed Ruslando ege malsana paciento, kiu eč ne komprenas 

tion.                                                  



Hierau en Mykolajiv okupantoj bomis sukur'malsanulejon, grandan modernan 

medicínan komplekson.  Kaj centro de humanitara helpo. Ĝi estis tute detruita. Kaj 

apude multnombraj loĝdomojn. Homoj mortas, kiel eblas defendi ilin sen armiloj? 

Rusoj mortigis homon, kiu liveris tritikon al 70 landojn de Mondo. Sed malgrau čio el 

Odeso eknavigis granda šipo kun maizo. Oni atendas ĝin en Tripoli. Olga 

 

2022/8.3 チェコと日本  

泰雄さん 

しかし、非常に高いレベルの排外主義を持っている人が多数いる場合、彼らはより多くの人々を征服

し、より多くの領土を併合し、より多くの命を破壊しようとしています。すべての心理学者は、治療の

開始時に、患者は自分に問題があることを認めなければならないと言っています。しかし、ロシアはそ

れを理解していない重病患者です。 

昨日、ムィコラーイウでは、大規模な近代的な医療施設である救急病院、そして人道活動の中心が占

拠者によって爆撃されました。それは完全に破壊され、近くには多数の住宅がありました。人々は死に

つつありますが、武器なしでどうやって彼らを守ることができるでしょうか?ロシア人は、世界の 70 カ

国に小麦を供給した男を殺しました。しかし、それにもかかわらず、とうもろこしを積んだ大きな船が

オデッサから出航しました。人々はトリポリで船を待っています。 

 

Kara Olga, dankon. 

Vere Rusio estas ne koprenebla kaj ne permesebla s^tato. La plej multaj rusoj, kaj ankau 

multaj esperantistoj, ankorau kredas, ke la bombadojn okazigas ukurainaj nazioj. Kiel 

ili vekig^os el la mensoga propagando. 

 

Mi legis la libron “Homoj de Putin” Multaj subtenas Putin, pro tio ke li alportis al Rusio 

ekonomian “Stabilecon” post la disfalo de Sovetio. Pro la milito Putin ne plu povos 

garantii tiun stabilecon al la popolanoj. Tiam la popolanoj vekig^os. Jasuo 

 

親愛なるオルガ、ありがとう。 本当に、ロシアは理解不能で許しがたい国です。ほとんどのロシア人、

また多くのエスペランティストは、空爆がウクライナのナチスによって実行されたと今でも信じていま

す。彼らはどのように嘘の宣伝から目を覚ますのでしょうか。  

私は「プーチンの人々」という本を読んだ。ソ連崩壊後、ロシアに経済の「安定」をもたらしたプーチ

ン大統領を支持する人は多い。戦争のせいで、プーチンは国民の安定を保証できなくなる。すると人々は

目を覚ますでしょう。ヤスオ 

 

 

  



2022.8.22 Pollando ポーランド 

 

Rusio atakis Ukrainon... 

detruadas landon kaj mortigas homojn... 

kompreneble - kulpaj estas ukrainanoj! 

Kaj Putino pravas atakante Ukrainon! 

 

Iuj tiumaniere opinias ... 

Bedaŭrinde, estas multaj esperantistoj kiuj apogas militon 

kaj laŭdas Putinon... 

Mi elpensis la ideon publikigi la "LISTO-n de l'HONTO" en "Pola Esperantisto", por 

aperi la nomojn de tiuj esperantistoj kiuj malkaŝe subtenas Putinon, subtenas militon, 

mortigadon de homoj kaj detruon de Ukrainio...kiuj tiumaniere malpurigas la belan 

ideon, kiun kreis Zamenhof - la kreinto de Esperanto. La sekva paŝo oni devus ĉesigi 

kontaktojn kun ili, kondamni ilian konduton kaj median ostracismon...  

Mi ne scias, ĉu mi sukcesos publikigi tiun "LISTO-n de l'HONTO" en "Pola 

Esperantisto" (aŭ en iu alia revuo), sed mi uzos miajn du mil interretaj adresoj de 

esperantistoj el ĉiuj landoj de la mondo por informi pri homoj, kiuj forlasas la noblan 

ideon de Esperanto.  

Mi atendas aliajn nomojn de esperantistoj, kiuj laŭdas la militon, mortigadon de homoj 

kaj detruon de najbara lando, do tiujn kvalifikiĝantajn por la "Listo de Honto", sed ankaŭ 

atendas komentojn pri la supre menciitaj nomoj, ĉar eble mi eraras... 

Mi nur atendas ke ĉi tiu listo estos kontrolita, akceptita de geesperantistoj (aŭ ne)... 

La kandidatoj por la listo de malhonoro estas:  

1. LEBEDEV Aleksandr (nuna prezidanto de REU - Rusa Esperanta Unio) 

2. MELNIKOV Valentin 

3. BELOV Stanislavo (Tiumen - Rusio, Gazprom) 

4. AUDERSKAYA Tatyana 

5. PENĈUKOV Nikolao (ĉu li vivas?) 

6. GRIGORIJEVSKIJ Andreo (?) 

7. KUDRJAVCEVA Raja 

8. ĴILEJKIN Sergeo 

9. SMETANINA Svetlana 

10. NOVAKOV Ĵivanko 

11. VALKANOV Petko 

12. BISEROV Vadim 

13. ORDINO Aza Delgado (Meksiko) 



15. MININ Vladimir (Tomsk - Rusio) 

16. MIRIC Jadranka (Serbio) 

17. MITIN Aleksandr 

18. KOSSEY Ivan 

19. MURAVJEV Ilia 

Nomojn al la "Listo de l'HONTO" mi ricevas de aliaj geesperantistoj (ĝis nun: de 

dekkelkaj) 

 

 

Marian ZDANKOWSKI 

=== 

PS1 

Prezidanto de Ukrainia Esperanto-Asocio Ihor Glagolevskij informas: 

"Mi ne povas certe klarigi al si, kio okazis, sed de via adreso ia kvanto de homoj 

ricevadis/-as pornografion. Verŝajne,  estas rompita sekureco de via retkesto kaj ia 

nekonatulo uzas vian resurson por siaj celoj."  

Informu min, se iu ankaŭ ricevis la samon... 

=== 

PS2 

Sanna Marin, la finna ĉefministr(in)o kaj gvidant(in)o de la finnaj socialdemokratoj, 

postulis decidon en la EŭropUnio-forumo limigi eniron al la Schengen-areo de rusaj 

turistoj.  

 

ロシアがウクライナを攻撃…  

国を滅ぼし、人を殺す…  

もちろん、ウクライナ人の責任です！  

そしてプーチンがウクライナを攻撃するのは正しい！  

 

そう思う人も… 残念ながら、戦争を支持するエスペランティストはたくさんいます。そしてプーチンを

称賛…  

 

私は、公然とプーチンを支持し、戦争を支持し、人々を殺し、ウクライナを破壊しているエスペランテ

ィストの名前を示すために、「ポーランドのエスペランティスト」で「恥のリスト」を出版するというア

イデアを思いつきました...そういう人たちは、エスペラントの創始者であるザメンホフによって生み出さ

れた美しい思想を汚しているのです。次のステップは、彼らとの接触を遮断し、彼らの行動と環境追放を

非難することです... その「恥のリスト」を「ポーランドのエスペランティスト」(または他の雑誌) に掲

載することに成功するかどうかはわかりませんが、世界のすべての国のエスペランティストの 2,000 の

インターネット アドレスを使用して、エスペラントの高貴な考えを放棄する人々について情報を広めた



いと思います。 私は、戦争を称賛し、人々を殺し、近隣諸国を破壊するエスペランティストの他の名前

を待っています. .. このリストが検証され、エスペランティストに受け入れられる (または受け入れられ

ない) のを待っているところです... 不名誉のリストの候補は次のとおりです。  

1. LEBEDEV Aleksandr (現在の REU - ロシア・エスペラント連合の会長)  

2. メルニコフ・ヴァレンティン  

3. BELOV スタニスラフ (チュメニ - ロシア、ガスプロム)  

4. アウダースカヤ・タチアナ  

5.ペンチュコフ・ニコライ（彼は生きていますか？）  

6. グリゴリイェフスキー アンドリュー (?)  

7. KUDRJAVCEVA Raja  

8. ジレキン・セルジオ  

9. SMETANINA スヴェトラーナ  

10.ノバコフ・ジバンコ  

11.ヴァルカノフ・ペクト  

12.ビセロフ・ヴァディム  

13. ORDER アザ・デルガド (メキシコ)  

15. MININ Vladimir (トムスク - ロシア)  

16. MIRIC Jadranka (セルビア)  

17. ミティン アレクサンダー  

18. コッシー・イヴァン  

19.ムラブジェフ・イリア  

他のエスペランティストから「List of SHAME」の名前を受け取ります（これまでのところ、数十人か

ら）  

マリアン・ズダンコウスキー  

 

追加 1 ウクライナ・エスペラント協会の会長イーホール・グラゴレフスキーは次のように伝えていま

す： 「何が起こったのかはっきりと説明することはできませんが、あなたのアドレスから特定の数の人々

がポルノを受け取っていました。おそらく、あなたのメールボックスのセキュリティが侵害され、見知ら

ぬ誰かがあなたのリソースを自分の目的のために使用しています。」 誰かが同じものを手に入れたら教

えてください....  

追加２ フィンランドの首相であり、フィンランドの社会民主主義者のリーダーであるサンナ・マリン

は、欧州連合フォーラムで、ロシア人観光客のシェンゲン圏への入国を制限する決定を要求しました。 

 

 

 

 



 

2022.8.14  Jevhen Kovtonjuk el Ukrainio parolis en UK 

 

Jevhen Kovtonjuk, la komitatano A por Ukrainio, rakontis pri la milito en Ukrainio 

en aparta programero dum la Universala Kongreso en Montrealo. En la komitato de 

UEA li levis la demandon pri la eksigo de la ĉefdelegito de Rusio. 

 

La programero Situacio en Ukrainio — demandoj kaj respondoj en salono Lapenna 

de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo estis organizita rapide, ĉar 

pro vizaj malfacilaĵoj nur merkrede Jevhen (Eŭheno) Kovtonjuk, la organizinto de la 

aranĝo, alvenis al Montrealo. Ĉeestis ankaŭ du aliaj ukrainaj esperantistoj, Ihor 

Halajĉuk kaj Viktor Pajuk. 

Komence Kovontjuk informis pri la ĵusa decido de komitato de UEA rilate la 

ĉefdelegiton de UEA en Rusio, Svetlana Smetanina. Kovontjuk diris, ke li postulis en 

komitato tion, kio estas reale atingebla, kaj sekve ne temas pri eksigo de Rusia 

Esperanto-Unio ekzemple. 

La komitato post voĉdono akceptis la proponon de Kovtonjuk, laŭ kiu la estraro 

raportu al la komitato ĝis la fino de septembro pri sia decido rilate la eksigon de 

Smetanina. La eksigon pli frue proponis Osmo Buller, kiu ne plu membras en la 

komitato. 

Kovonjuk rakontis, ke necesis aranĝi apartan kunvenon pri Ukrainio, ĉar jam multaj 

homoj persone demandis lin pri la situacio en la lando. La kunvenon partoprenis pli ol 

60 kongresanoj. Li emfazis, ke temas pri liaj personaj opinio kaj vidpunkto. 

Unue li atentigis, ke ne temas pri milito inter Ukrainio kaj Ruslando, sed pri atako 

de Rusio en Ukrainion. Laŭ li, Ukrainio havas nur du eblecojn, kontraŭstari aŭ subiĝi, 

meza ne ekzistas. 

https://www.liberafolio.org/2022/08/02/batalo-pri-la-rusia-cefdelegito/


– La milito ne ekestis tute hazarde, ni esperis ke ĉio estas glate, sed ne okazis tiel. 

Radikoj de tiu milito, la tensio inter Rusio kaj Ukrajnio, ekzistis jam dum multaj centoj 

da jaroj. 

Kovontjuk difinis, ke Rusio estas kiel ido de Kijiva Rusjo – sed nun granda fiŝo 

volas manĝi malgrandan fiŝon. Tio estas logika al caro de Rusio, Putin, laŭ Kovtonjuk. 

– Homoj kiuj estas pli aĝaj memoras bone Sovetunion. La sovetaj respublikoj ne estis 

frataj, sed estis devige unuigitaj perforte, li diris. 

La nuna milito, laŭ li, ne estas malgranda, sed ĝi estas milito pri la estonto, ĝi estas 

decida pri tio, kien iros la homaro. Ĝi koncernas ĉiujn landojn de Eŭropo kaj havas 

influon al tuta mondo, ankaŭ pro tio ke Ukrainio estas la dua lando en la mondo rilate 

eksporton de tritiko kaj sunflora oleo. 

La milito laŭ li havas multajn flankojn, sed la plej grava estas la sufero de ukraina 

popolo. Kovtonjuk rakontis, ke li vizitis Irpin kaj Buĉa, la nun tutmonde konatajn 

antaŭurbojn de Kijivo. 

Kiam tie aperis la unuaj malamikoj, ili laŭ Kovtonjuk faris barilon sur la vojo tra kiu 

eblis fuĝi el tiuj urboj. Homoj ĉe la barilo estis pafitaj sen demandi. La rusiaj soldatoj 

ankaŭ detruis sencele domojn de civiluloj, li rakontis. 

Multaj el la demandoj rilatis al tio kiam la milito povas finiĝi. Komence, diris 

Kovontjuk, ĉiuj opiniis ke la milito finiĝos dum unu semajno, sed laŭ lia sento la milito 

bedaŭrinde daŭros pli ol unu jaron. Se okazos io eksterordinara, kiel morto de la ”caro” 

aŭ pli aktiva partopreno de Eŭropo en la milito, ĝi laŭ povas finiĝi pli rapide. 

Li diris, ke estus bezonata pli granda kontraŭstaro al Putin en Rusio: venki Rusion 

estas tro malfacile, io devas okazi interne de Rusio. Li konstatis ankaŭ ke la 

potenchavuloj de Rusio tre bezonas eksteran malamikon, por ke la propra popolo ne 

ribelu. 

Laŭ Kovontjuk la informo ke rusaj armiloj estas malnovaj kaj ne trafas bone estas 

uzata kiel preteksto por atakoj al civilaj objektoj. 

Al demando pri tio, ĉu en Esperantujo oni aŭdas falsajn novaĵojn, kaj kion 

esperantistoj devus fari kontraŭ ili, Kovtonjuk respondis, ke Ruslando faris falsan 

informadon ĉie jam antaŭ la milito, precipe enlande. 

Li opiniis, ke se iu eksterlandano parolas pri tio kio okazas en Ukrainio, estus pli 

bone aŭskulti ukrainianojn mem pri tio, kio okazas en ilia hejmlando. Falsaj informoj 

laŭ li troviĝas ekzemple en la Facebook-grupo ”Socio, religio, politiko” kaj en   

Vikinovaĵoj, kiujn laŭ li redaktas subtenantoj de Putin. 

Kovontjuk rakontis, ke li scias pri unu esperantisto el la orienta parto de Ukrainio, 

kiu servas en la armeo. Viktor Pajuk aldonis, ke esperantistoj el Odeso volontulas en la 

defendo de sia hejmurbo. 



Kovontjuk ne havis bonan respondon al demando, kial ne videblas aliaj politikistoj 

en Ukrainio krom la prezidento Zelenskij, sed laŭ li estas normale en milita tempo, ke 

aliaj politikistoj restas flanke kaj ke oni ne aŭdas multe pri ilia agado. Ĉiu politikisto laŭ 

li povus utiligi la militan situacion por flankigi siajn konkurantojn, sed tion oni ne 

konsideras prioritata en nuna situacio. 

Kovontjuk emfazis, ke nun, kiam por ukrainianoj estas pli facile veni al Eŭropo ol 

por rusoj, okazis ke ukrainanoj fakte helpis rusojn, kiuj volis lasi sian landon, trovi lokon 

kaj vojon eksterlanden. 

Jukka Pietiläinen 

 

世界エスペラント大会（モントリオール）でのウクライナ代表の話 

 世界エスペラント協会（UEA）の「A 委員」の Jevhen Kovtonjuk さんは、モントリオールで開催された

第 107 回世界エスペラント大会の特別分科会で、ウクライナでの戦争について語った.。UEA 委員会で、

彼はロシア代表の解任の問題を提起した。  

 

プログラム「ウクライナの状況」 - モントリオールで開催された第 107 回世界エスペラント大会のラ

ペンナ・ホールでの質疑応答は、ビザの問題のため、会議の主催者である Jevhen (Euhen) Kovtonyuk さん 

が水曜日にのみモントリオールに到着したため、大急ぎで開催されました。 他に 2 人のウクライナ人エ

スペランティスト、Ihor Halajchuk さんと Viktor Pajuk さんも出席しました。  

まず初めに、Jevhen Kovtonjuk さんは、UEA 委員会が、ロシアの UEA の委員であるスヴェトラーナ 

スメタニナに関する決定を下したことを知らせました。Jevhen Kovtonjuk は、委員会で現実的に達成可能

なことを要求したと述べ、例えばロシア・エスペラント連合を解任することを問題にしたのではないと

話した。 委員会は、投票の後、Jevhen Kovtonjuk さんの提案を受け入れたので、それに従って、理事会

は、スメタニナの解任に関する決定について、9 月末までに委員会に報告する必要がある。委員会のメン

バーではなくなった Osmo Buller さんは、以前に解任を提案しました。  

Jevhen Kovtonjukさんは、多くの人々がすでにウクライナの状況について彼に個人的に尋ねてきたため、

ウクライナについて別の会議を開催する必要があると述べた。会議には 60 人以上の大会参加者が出席

した。彼は、それが彼の個人的な意見と視点に関するものであることを強調しました。 

最初に彼は、これはウクライナとロシアの間の戦争の問題ではなく、ロシアによるウクライナへの攻撃

の問題であると指摘した。彼によると、ウクライナには、抵抗するか服従するかの 2 つの選択肢しかな

く、中間点はありません。  

-戦争は偶然に始まったのではなく、すべてが順調に進むことを願っていましたが、そうはなりません

でした。その戦争のルーツであるロシアとウクライナの間の緊張は、何百年もの間存在していました。   

Jevhen Kovtonjuk さんは、ロシアはキエフ・ロシアの子孫のようなものであるが、今では大きな魚が小

さな魚を食べたがっている、と定義した。それがロシアのツァーリ、プーチンの理論である。 

– 年配の方はソ連のことをよく覚えています。ソビエト共和国は兄弟関係ではなく、力によって強制的

に統一された、と Jevhen Kovtonjuk さんは言う。彼によると、現在の戦争は小さいものではありませんが、



それは未来についての戦争であり、人類がどこに行くかについて決めるものだ。それはヨーロッパのす

べての国に関係し、全世界に影響を与えています。また、ウクライナは小麦とひまわり油の輸出において

世界で 2 番目の国であるためです。  

彼によると、戦争には多くの側面がありますが、最も重要なのはウクライナの人々の苦しみです。 

Jevhen Kovtonjuk さんは、今では世界的に有名なキエフ郊外の Irpin と Bucha を訪れたと語った。 最初

の敵がそこに現れたとき、彼らはそれらの都市から逃げることができる道路にフェンスを建設しました。

フェンスにいる人々は、尋問もされず撃たれました。ロシア兵はまた、不必要に民家を破壊した、と彼は

言った。  

戦争がいつ終わるかに関する質問が多くでた。Jevhen Kovtonjuk さんによると、最初は誰もが戦争は 1 

週間で終わると考えていたが、彼の感覚によれば、残念ながら戦争は 1 年以上続くだろう。 「皇帝」の

死のような異常なことが起こった場合やヨーロッパが戦争へのより積極的な参加をすれば、戦争はより

早く終わる可能性がある。彼は、プーチンへのより大きな反対が必要になるだろうと述べた。というのは.

ロシアを打ち負かすことは難しすぎるからだ。彼はまた、ロシアの権力者は、自国民が反抗しないよう

に、外に敵を作ることを本当に必要としているという。  

Jevhen Kovtonjuk さんによると、ロシアの兵器は古くて命中率が低いという情報は、民用物への攻撃の

口実として利用されているとのことです。  

エスペラント界でロシア人はフェイクニュースを耳にしているのか、エスペランティストが彼らに対

して何をすべきかという質問に対して、Jevhen Kovtonjuk さんは、ロシアは戦前からフェイクニュースを

いたるところに、特に国内で広めたと答えた。 

彼は、外国人がウクライナで何が起こっているかについて話すなら、母国で何が起こっているかについ

てウクライナ人自身に耳を傾ける方がよいと考えました。彼によると、たとえばフェイスブックのグル

ープ「社会、宗教、政治」や、プーチン支持者が編集しているウィキニュースなどに虚偽の情報が見つか

る可能性があるという。  

Jevhen Kovtonjuk さんは、ウクライナ東部出身の 1 人のエスペランティストで、志願して戦っている

のを知っていると語った。 Viktor Pajuk さんは付け加えて、オデッサのエスペランティストが故郷の防

衛に志願していると付け加えました。  

Jevhen Kovtonjuk さんは、ゼレンスキー大統領を除いて、他の政治家がウクライナで顔が出ないのはな

ぜかという質問に対して良い答えを持っていなかった。しかし彼によると、ほかの政治家が脇にいて見

えないのは戦時体制下では当たり前のことだ。軍事的状況を利用して競争相手を脇に追いやることがで

きるが、それは現在の状況では優先事項とは見なされていない。 

ロシア人よりもウクライナ人のほうがヨーロッパに来るのがより簡単なので、今ウクライナ人は、国を

離れたいロシア人が国外に居場所と道を見つけるのを実際に助けていることを強調した。 

ユッカ・ピエティライネン 

 

＊原文が会合のへたくそなまとめなので、訳が難しい。 

＊Jevhen Kovtonjuk さんとは、何回も出会って、話もしたことがある。とても冗談好きの人だった。2015

年には「平和メッセージ」を書いてもらったが、その中に、ロシアによるクリミア侵略のことが言及され

ていた。 


