
2022.8.15 Pollando ポーランド 

Kara Yasuo. 

Se temas pri milito en Ukrainio estas vero, ke la mondo malpli interesiĝas pri ĝi. La 

milito kvankam plu daŭras sed ĝi estas malproksime kaj neniu de mia/nia familio mortos. 

Do, neniu nun rimarkas, ke tie plu perdas sian vivon kaj ukrainanoj kaj rusoj. Neniu nun 

rimarkas, ke veraj malvenkintoj estas du flankoj kaj Ukrainio kaj Rusio. La ambaŭ 

landoj perdas ĉiutage multajn homojn. Ilin neniu anstataŭos. Nunaj mankoj je homoj 

oni vidos post multaj jaroj. La ambaŭ landoj perdas siajn propraĵojn. Detruitaj domoj, 

fabrikoj kaj militiloj estos malfacile ripari aŭ rekonstrui. Tio daŭros kaj multe kostos.   

Kompreneble oni demandos, kiu perdas pli. Respondo estas jena Ukrainio, ĉar sur 

ĝia teritorio la milito okazas. Intereso de Ukrainio estas ke ĝi (milito) okazu ankaŭ sur 

teritorio de Rusio. Pro diversaj aferoj tio verŝajne ne okazos.  

Ĉiuj scias, eĉ rusoj, ke la militon komencis Rusio, do helpo al Ukrainio estas ĝusta 

ago. Sed, ĉu landoj, kiuj helpas al Ukrainio, havas la saman intereson kiel la lando. Mi 

opinias, ke ne. Ĉefa lando, kiu helpas estas Usono, kaj mi supozas, ke ĝi volus, ke 

Ukrainio batalus kontraŭ Rusio ĝis lasta soldato. 

Ebla konflikto inter Usono kaj Ĉinio postulas, ke Rusio estu aliancano de Usono kaj 

se tio ne estos ebla, ke ĝi ne havu forton por helpi al Ĉinio. 

*Pli da klarigo : Se Rusio ne estiĝus aliancano kun Usono, tiam plej bone estus ke 

ĝi (Rusio) estu malforta. Tiam kiam ĝi (Rusio) estiĝus aliancano de Ĉinio, ĝi (Rusio) 

nenion povus oferti al la Lando de Mezo. 

Aliaj orienteŭropaj landoj ekzemple Pollando havas intereson, ke Ukrainio ekzistu 

plu, ĉar ili ne volas, ke ĉe siaj limoj ili havu rusoj aŭ amikoj de Rusio.  

Kompreneble estas ankaŭ ekonomia faktoro, kiu kaŭzas, ke milito nun ne povas esti 

ŝtopita. Ĉiuj helpantoj profitas pro eksporto de siaj militiloj kaj aliaj varoj. Ukrainio iam 

pagos kontraŭ la varoj. Nur Ukrainio devos ekzisti ĉu kun nunaj limoj, ĉxu kun aliaj. 

Verŝajne pri tio scias decidentoj en Ukrainio kaj en Rusio, sed ili pro politikaj kaŭzoj 

ne povas bremsi la militon. La gravuloj scias, ke post tia decido ili perdos siajn postenojn. 

Kaj nun oni vidas sincerecon de la politikistoj. Ĉu ili vere preferas bonon de siaj ŝtatanoj 

aŭ siajn proprajn interesojn? 

Laŭ tio tiel nomata "pogutigado" daŭros.  

* Pli da klarigo pri « pogutigado » 

2. "pogutigado"  

Tio estas medicina vorto. Ĝi signifas nutradon de malsanulo per iu fluaĵo kiu venas 

al la malsana organismo per gutoj de la fluaĵo rekte al sango. Tio estas komparo kun 

helpo al Ukrainio kiu venas per malgrandaj kvantoj, kiuj ne sufiĉas por venki, sed tio 

sufiĉas por ke Ukrainio plu batalu. 



Kun salutoj. 

Aleksander Zdechlik       

 

ヤスオ様  

ウクライナでの戦争に関しては、世界があまり関心を持たなくなっているのは事実です。戦争はまだ続

いていますが、それは遠く離れており、私/私たちの家族の誰も死ぬことはありません。そのため、ウク

ライナ人とロシア人の両方がそこで命を落としていることに、今では誰も気づいていません。本当の敗

者は、ウクライナとロシアの 2 つの側であることに、今では誰も気づいていません。両国は毎日多くの

人を失っています。誰もなくなった人にとって代わることはできません。現在の人材の消滅は、何年も後

になってその影響を見るでしょう。両国は財産を失います。破壊された家、工場、武器は修理や再建が困

難です。それには時間がかかり、多くの費用がかかります。 もちろん、誰がより多くを失うかを尋ねる

でしょう。答えはウクライナです。なぜなら、戦争はその領土で起こっているからです。ウクライナの関

心は、戦争がロシアの領土でも起こるということです。諸事情により、たぶんそうはなりません。  

だれでも、ロシア人でさえ、ロシアが戦争を始めたことを知っているので、ウクライナを助けることは

正しいことです。しかし、ウクライナを支援する国は、その国と同じ関心を持っていますか？ないと思い

ます。支援している主な国は米国であり、米国はウクライナが最後の兵士までロシアと戦うことを望ん

でいると思います。  

米国と中国の間で起こりうる紛争では、ロシアが米国の同盟国になることを必要としますが、それが不

可能な場合、ロシアは弱体な方が良いし、中国を助ける力を持たないほうがよい。 

ポーランドなどの他の東ヨーロッパ諸国は、ロシア人やロシアの友人が国境にいることを望んでいな

いため、ウクライナが存在し続けることに関心を持っています。  

もちろん、今戦争を止められない経済的要因もあります。すべての支援国は、武器やその他の商品を輸

出することで恩恵を受けています。ウクライナは、ある時点でそれらの代金を支払うことになるでしょ

う。現在の国境線であろうともまたは別の国境線になってもウクライナは存在する必要があります。ウ

クライナとロシアの意思決定者はおそらくこれを知っていますが、政治的な理由で戦争を止めることは

できません。彼らは、そのような決定の後、自分の権力を失うことを知っています。そして今、あなたは

政治家に誠実さがあるかどうかを見ます。彼らが本当に自国民の利益を優先するのか、それとも自分の

利益を優先するのか? これによると、いわゆる「点滴」が続きます。つまり、ウクライナが勝たない程度、

しかし負けない程度の支援を与えるということです。 

アレクサンダー 

  



Haltigu la mondmiliton (8) 世界戦争を止めてください。（8）  

7-a de aŭgusto 2022  

Koran dankon pro via subteno, pro viaj leteroj. Miaj aferoj estas tiel bonaj kiel ili 

povas esti en la momento de la atako de unu el miaj landoj kontraŭ mia alia lando. La 

lastaj semajnoj estis speciale malfacilaj, ĉar en la novaĵoj aperis videoj pri la brutala 

torturo kaj murdo de ukrainaj militkaptitoj. Kelkfoje estas tre malfacile por mi rezisti al 

fortaj emocioj, mi ne komprenas kiel tio eblas. Sed mi komprenas, ke miaj lamentoj kaj 

larmoj ne helpos, sed lerte organizitaj aferoj helpos. 

   Miaj ukrainaj konatoj estas en malfacila situacio - multaj el ili estas iom lacaj, ili 

pensas pri neklara estonteco, ili prepariĝas por malfacila kaj malvarma vintro, ili timas 

esti kaptitaj de rusaj trupoj. Krome, ili iom embarasas, ke en la pasinteco belaj domoj 

kaj stratoj nun estas en terura stato, ili perceptas tion kiel personan malĝojon, kiun ili ne 

volas dividi kun aliaj. 

   Sed kelkaj el ili komprenas la gravecon de interkonektado. Instruisto de krea infana 

rondo en Ĥarkovo (Ukrainio) kaj liaj lernejanoj pretas komuniki kun samideanoj el aliaj 

landoj. Ankaŭ instruisto el Poltavo, Andreo Tkaĉenko, permesis doni siajn kontaktajn 

detalojn por starigo de rilatoj inter studentoj. 

1. La organizanto de la Ĥarkova infana rondo estas Leonid Gapeev, li pretas teni 

kontakton maemo-pravo@ukr.net, vi povas kontakti ankaŭ per la reprezentanto de la 

Esperanto-klubo Olya Shirokaya "felicho@ukr.net" 

2. Andrey Tkachenko, lektoro de la Poltava Pedagogia Universitato. li estas ankaŭ 

esploristo de la kreivo de la instruisto, edukisto Anton Makarenko. 

tkachenk.av@ukr.net 

   Tial, se vi havas iun, kiu ankaŭ pretas helpi kunigi ukrainajn studentojn kaj infanojn 

pere de instruistoj kun siaj kunuloj, bonvolu transdoni al ili ĉi tiujn koordinatojn, mi 

pensas, ke helpe de Guglo tradukilo ili povos komuniki en iu ajn lingvo. 

   Nun iom pri Rusio. En Moskvo, ekzistas ankoraŭ tre malmultaj simboloj de milito 

en la formo de la literoj Z kaj V. Trifoje mi vidis T-ĉemizojn kaj unufoje rubandon kun 

oranĝa kaj nigra strio, por subteni la militon. Ankaŭ sur la afiŝtabuloj estis fotoj de 

soldatoj kun la bildoteksto, ke ĉi tiuj estas la herooj de Rusio. Vidi tiajn reklamojn ankaŭ 

estas strange - pli frue ĉi tiuj afiŝtabuloj enhavis informojn pri rabatoj kaj promocioj en 

vendejoj, reklamojn pri nenecesaj aferoj al iu ajn ... Kaj nun ĉi tio ... 

   La situacio fariĝis eĉ pli streĉita en la laboro, kaj la salajro estis prokrastita dum 

monato, estas ebleco, ke ĝi tute fermiĝos. Cetere nia plej stulta kasisto tute ne vidas 

kaŭzan rilaton inter sia salajro kaj la milito.  

   Kaj kiom mi povas juĝi, ĉiaj agentoj de influo estis senditaj eksterlanden por akiri 

utilajn ligojn kaj influi la mondan komunumon. 

mailto:maemo-pravo@ukr.net
mailto:felicho@ukr.net
mailto:tkachenk.av@ukr.net


   Amnestio Internacia ŝajnas esti sub tia influo, la duan fojon akuzante la ukrainan 

militistaron je endanĝerigo de la civila loĝantaro, dum ili havas nek pruvojn pri tiuj 

akuzoj, nek vorton pri la rusa agresanto. Tamen mi konas ĉi tiun oficejon delonge – 

antaŭ 20 jaroj ili estis tiel partiaj kiel nun. Senhontaj bone nutritaj oficialuloj. Sed en 

Rusujo oni citas ilin kun granda plezuro. 

   Deputitoj de la Ŝtata Dumao konstante minacas la vivojn de sendependaj kaj 

eksterlandaj ĵurnalistoj, kaj malamikajn landojn per atombombo. La deputitoj proponas 

malliberigi gepatrojn, kiuj edukas infanojn malkontentajn pri la aŭtoritatoj. Interese, ĉu 

nur Rusio estas fatale stulta, aŭ ĉu ekzistas similaj procezoj en la tuta mondo?  

 

Haltigu la mondmiliton (8)世界戦争を止めてください。（8）  

7-a de aŭgusto 2022  

 応援、お手紙、本当にありがとうございます。 私は、私の国の一つが私のもう一つの国を攻撃し

ているという状況下で可能な限り、元気にしています。  

ここ数週間は、ウクライナ人捕虜に対する残忍な拷問と殺害のビデオがニュースに登場するなど、特

に困難な状況にありました。強い感情に抗うのが非常に難しい場合があります。なぜそのようなひどい

ことが出来るのか理解できません。しかし、私の嘆きと涙は役に立たず、うまく組織された抵抗こそが意

味を持つことはわかっています。  

私のウクライナ人の知人は困難な状況にあります。彼らの多くは疲れていて、不確かな将来について考

えており、困難で寒い冬に備えており、ロシア軍に捕らえられることを恐れています。さらに、彼らは過

去に美しかった家や通りがひどい状態にあることに当惑していて、でも他の人と共有したくない個人的

な悲しみとして認識しています。 

 しかし、ネットワークの重要性を理解している人もいます。ハリコフ(ウクライナ)の創造的な子供たち

のサークルの教師と彼の生徒たちは、他の国の志を同じくする人々とコミュニケーションをとる準備が

できています。また、ポルタヴァの教師であるアンドレオ・トカチェンコは、生徒間の関係を確立するた

めに連絡先の詳細を提供することを許可しました。  

1.ハリコフの子供たちのサークルの主催者は、Leonid Gapeev です。彼は連絡を取り合う準備ができ

ています。 maemo-pravo@ukr.net。またエスペラントクラブの Olya Shirokaya "felicho@ukr.net"と連

絡も取れます。  

2.ポルタヴァ教育大学のアンドレイ・トカチェンコ准教授。彼は教師、教育者のアントン・マカレン

コの研究者でもあります。tkachenk.av@ukr.net  

したがって、ウクライナの子供たちや学生と教師を通じてつながることに関心をもつ人がいる場合は、

これらの人に連絡を取るように伝えてください。Google 翻訳の助けを借りれば、言葉が違ってもコミュ

ニケーションできると思います.  

さて、ロシアについて少し。モスクワでは、Z や V の文字の形をした戦争のシンボルはまだほとんど

みられません。戦争を支持するオレンジと黒のストライプの T シャツを 3 回、リボンを 1 回見ました。

また、広告板には、彼らはロシアの英雄であるというキャプション付きの兵士の写真がありました。その
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ような広告を見るのは奇妙です。以前は、これらの看板には店舗での割引や催しに関する情報が載って

いたのですから。いまでは、誰にとっても不必要なものに関する広告になっています。 職場の状況はさ

らに緊迫し、給与が 1 か月遅れ、完全休業の可能性もあります。さらに、私たちの最も愚かなレジ係は、

彼の給料問題と戦争の間に何の因果関係も見ていません。そして、私が知るできる限り、あらゆる種類の

影響力のあるエージェントが、有用なつながりを獲得して国際社会に影響を与えるために、海外に派遣

されています。  

アムネスティ・インターナショナルはそのような影響下にあるようで、ウクライナ軍が民間人を危険

にさらしていると 2 度目に非難しているが、彼らはこれらの告発の証拠も示していなければ、ロシアの

侵略についての非難もみられません。しかし、私はこのアムネスティ・インターナショナルの人たちを長

年知っています。20 年前すでに、彼らは今と同じように偏っていました。恥知らずな、よい暮らしをし

ている役人根性の持ち主です。しかし、ロシアでは、その記事は大喜びで引用されています。 

国会では、議員たちが、独立したジャーナリストや外国のジャーナリストを脅し、また敵国をたえず核爆

弾で脅しています。当局に不満を持つように子供を育てる親を投獄することまで提案しているのです。

ここまで致命的に愚かなのはロシアだけでしょうか、それとも世界中に同様の現象がみられるのでしょ

うか。  

  

注：アムネスティ問題。  

国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが「国際人道法に違反する」としてウクライナ側の

防衛戦略を批判する報告書を公表したことを受け、アムネスティのポカルチュク・ウクライナ事務所代

表は７日までに、この報告書を批判し辞任した。同報告書をめぐってはウクライナ政府も強く反発して

いる。ポカルチュク氏は辞任表明したフェイスブックで、アムネスティが「ロシアの物語を支持するよ

うに聞こえる資料を作り出してしまった」と指摘した。  

アムネスティは４日、４～７月の東部と南部での調査を基に、ウクライナ軍が「住宅地に拠点を置

き、民間人を危険にさらしている」と批判する報告を発表した。  

報告がロシア寄りだとの非難がウクライナ国内で噴出し、ゼレンスキー大統領も「テロ国家に恩赦を

与え、被害者に責任を転嫁している。犠牲者と侵略者を同じと見なす報告は容認できない」と批判して

いた。（共同）  

  



2022/8/16 Rusio ロシア 

Estimata sinjoro Hori, mi estas rusiano kaj mi ne legas viajn “Voĉojn”, kvankam 

viaj mesaĝoj atingas mian poŝtkeston regule. Kial? Ĉar en la milita konflikto ĉiu rivalo 

havas kaj disvastigas propran veron. Se ekzistas pluraj kvazaŭveroj, kiun veron mi 

elektu por konsideri ĝin konforma realaĵo? Eble iam pli poste, post la sobra kaj objektiva 

analizado de ĉiuj eventoj elkristaliĝos tiu efektiva kaj per faktoj pruvita vero, kiun mi 

povos akcepti kaj kies verecon mi ne dubos. Sed nun nin ĉiujn superŝutas lavango da 

emocioj, riproĉoj, akuzoj, distordoj, trompoj kaj falsaĵoj. 

親愛なる堀さん、私はロシア人で、あなたのメッセージは私のメールボックスに定期的に届いていま

すが、あなたの「声」は読んでいませんでした。 なんで？ 軍事紛争では、各ライバルが自分の真実を持

ち、広めているからです。 いくつかの真実らしいものがある場合、どの真実を選択して、対応する現実

と見なす必要がありますか? おそらくしばらくして、すべての出来事を冷静に客観的に分析した後、実

際に事実として証明された真実が結晶化するでしょう。私はそれを受け入れることができ、その真実性

を疑いません. しかし今、私たちは皆、感情、非難、告発、歪曲、欺瞞、偽りの雪崩に圧倒されています。 

Plian pruvon pri neobjektiva kaj propagandinfluita rilato al la milita temo atestas via 

lasta cirkulero, kiun mi trafoliumis kaj konstatis, ke per ĝi vi dissendas interalie ankaŭ 

la nigran liston de esperantistoj, arbitre kompilitan de polo Marian Zdankowski. La tiel 

nomata “Listo de l’ honto” konsternis min, ĉar inter la “militapogantoj” subite mi trovis 

la nomon de mia kolegino sinjorino Raja Kudrjavceva. Mi ne traktas ĉiujn enlistigitojn, 

tio estas afero de via honesteco sinjoro Hori, ĉar estas vi, kiu ĉu konscie ĉu senpripense 

rajtigis sin disfamigi homojn, sed por s-no Kudrjavceva mi intencas pledi, ĉar mi konas 

ŝin tre multajn jarojn, kaj la aperigo de ŝia nomo en simila fi-listo estas intenca 

kompromitado de homo, kiu absolute ne meritas tian malhonoradon. 

軍事問題との非客観的でプロパガンダの影響を受けた関係のさらなる証拠は、あなたの最新の回覧で

目撃されています。私はそれを閲覧し、それを通じて、とりわけ、ポーランド人の Marian Zdankowski

ルによって恣意的に編集されたエスペランティストのブラックリストも配布していることに気付きまし

た。いわゆる「恥のリスト」は私に衝撃を与えました。なぜなら、「戦争支持者」の中に同僚の Raja 

Kudrjavceva さんの名前を突然見つけたからです。 リストに載っているすべての人を扱っているわけで

はありません。それは堀さんの誠実さの問題です。なぜなら、意識的であろうと無思慮であろうと、人々

の信用を傷つけることを自分自身に許可したのはあなただからです。しかし、私はクドリャフツェワさ

んを擁護するつもりです。私は彼女のことを何年も前から知っていますが、同様のリストに彼女の名前

が明らかになったのは、そのような不名誉に絶対に値しない人物の意図的な妥協です。 

Raja Kudrjavceva apartenas  al tiuj raraj esperantistoj, kiuj kelkajn jardekojn el sia 

vivo dediĉis al la abnegacia praktika agado por Esperanto kaj por la noblaj ideoj de la 



esperantista movado regiona, enlanda, internacia. Ŝi estas persono, kiu estas ekster 

politiko kaj absolute ne enplektas politikon en sian vivon. En multaj artikoloj, retaj 

mesaĝoj, publikaj  paroloj, privataj leteroj kaj konversacioj - neniam kaj nenie ŝi 

esprimis iujn ideojn pri la milto. S-no Kudrjavceva ne povas aklami la militon¸ ĉar ajna 

milita konflikto kontraŭas ŝian pacaman sintenon, ĉar ŝi estis unu el la kunfondintoj!!! 

de la mondfama Muzeo de paco en la uzbekia urbo Samarkando. 

Raja Kudrjavceva さんは、エスペラントのための無私の実践活動と、地域、国内、および国際的なエス

ペランティスト運動の崇高な考えのために、数十年の人生を捧げてきた稀有なエスペランティストに属

しています。 彼女は政治から離れた人であり、彼女の生活には絶対に政治を巻き込みません。 多くの記

事、オンライン メッセージ、公の場でのスピーチ、個人的な手紙、会話の中で、彼女が戦争についての

考えを表明したことは一度もありませんでした。 Raja Kudrjavceva さんは戦争を歓迎できません。なぜ

なら、彼女はウズベキスタンのサマルカンドにある世界的に有名な平和博物館の共同創設者の一人だっ

たからです。 

Estas evidente, ke temas pri la kruda kalumnio, per kiu oni celas senkaŭze malglori 

kaj misfamigi personon, kiu la tutan vivon revas pri harmonio kaj  daŭre multegon faras 

por la interpopola amikeco. 

それは明らかに中傷の問題であり、彼らは生涯にわたって調和を夢見て、人々の間の友情のために多く

のことを続けてきた人を不当に中傷し、信用を傷つけることを目指しています。 

Sinjoro Hori, mi tre bedaŭras, ke vi partoprenas en la ĉikana kampanjo kontraŭ s-no 

Raja Kudrjavceva, via aktivado metas ostracismon sur senkulpan homon kaj publike 

pilorias ŝin. Mi estas, cetere same kiel Raja Kudrjavceva, via aktiva multjara Esperanto-

sumoo-leganto kaj subtenanto. Mi sincere estimas vin pro via senlaca multflanka 

Esperanto-laboro, sed mi petas vin respondi al mi kaj malkaŝi la kaŭzojn de tia via rialto 

al mia kolegino. Ĉu vere Raja devas esti punata pro la delikto, kiun ŝi ne kulpas? 

堀さん、あなたがラジャ・クドリャフツェワ氏に対する嫌がらせキャンペーンに参加していることを非

常に残念に思います。ところで、私はあなたのエスペラント相撲の長年の読者でありサポーターである 

Raja Kudryavceva さんと同じです。 あなたのたゆまぬ多面的なエスペラントの仕事に心から感謝してい

ますが、私に答えて、私の同僚に対するあなたの態度の理由を明らかにしてください. ラジャは、自分が

無罪の罪で本当に罰を受けなければならないのでしょうか? 

Sincere, Vladimir (Vlostano) 

  



2022.8．16 Francio フランス 

Saluton kara Jasuo,  

Mi ĉiam atenteme legas viajn artikolojn pri la milito en Ukraino. Militoj estas 

abomenaĵoj kaj hontoj el la homaro! 

Aparte interesa estas la raporto de Jakka Pietiläinen pri la demandoj de sinjoro 

Kovontjuk dum la aktuala UK de Montrealo. Tamen estus ankaŭ pli bone eksci kiu estas 

sinjoro Jakka Pietiäinen?  

Ĉu li ĉeestis en tiu UK? De kio li asertis tion ? Fakte, ĉu ni povus vere kredi tion 

kion li diris? (mi tute ne dubas de lia sincereco sed nun propagando tiel disvastiĝas ke 

ni devas esti ĉiam malfidemaj) 

Aliparte, mi opinias ke kiam Rusanoj diras ke Ukrainoj estas "nazioj", ili nur diras 

"insultojn" sen alporti nur komenco da pruvo: la lasta voĉdonado dekalkulas nur 4% da 

"nazioj" en Ukraino. Tio ne sufiĉas por kondamni la popolon mem. 

Ankaŭ, mi ege bedaŭras la sintenon de Rusaj Esperantistoj, kiuj subtenas la Putinan 

agadon. Laŭ mi ili estas perfiduloj de la interna ideo de Esperanto kaj de sia kreinto 

Zamenhof mem, kiu faris ĝin celante pacon nur. Honto al ili : ili malesperas ili perfidulas 

la ideon mem... (Mi bedaŭras des pli ke mi akceptis iun el ili en mia hejmo antaŭ kelkaj 

jaroj...) 

Kompreneble vi rajtas publiki mian vidpunkton. 

Dankon kaj gratulon pro via laboro kaj bonvolu daŭru ĝin ĝis paco... 

Plej respekteme kaj amike. 

Francis Desmares 

 

親愛なる泰雄さん、こんにちは。  

ウクライナでの戦争に関するあなたの記事をいつも注意深く読んでいます。戦争は残虐行為であり、人

類の恥です！ 特に興味深いのは、現在のモントリオール世界大会でのコボンチュク氏の質問に関するヤ

ッカ・ピエティライネンのレポートです。しかし、ヤッカ・ピエティアイネン氏が誰であるかを調べた方

がよいでしょうか? 彼はその時大会に出席していたのでしょうか。彼は何からそれを確認したのですか?

実際、私たちは彼の言ったことを本当に信じることができるでしょうか? （私は彼の誠実さをまったく

疑っていませんが、今ではプロパガンダが広まっているため、常に疑う必要があります）  

一方、ロシア人がウクライナ人は「ナチス」であると言うとき、証拠の始まりさえも示さないで、「侮

辱」を言っているだけだと思います。最近の選挙での、ウクライナの「ナチス」は４％ですから、それを

持ってすべてのウクライナ人をナチスとみなすことはできません。 

また、プーチンの活動を支持するロシアのエスペランティストたちの態度にとても残念に思います。私

の意見では、彼らはエスペラントの内的思想と、平和だけを目指してエスペラントを作ったその創始者

ザメンホフ自身に対する裏切り者です。彼らは恥ずべきです: 彼らは裏切っています。（私は数年前にそ

のうちの何人かを私の家に泊めたことを後悔しています） 



もちろん、私の見解を公表しても構いません。 あなたの仕事に感謝し、おめでとう、そして平和にな

るまでそれを続けてください… 最も敬意を払い、友好的です。 フランシス・デスマレス 

 

 

2022.8．16 チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, mi pensas, ke atentemo de Mondo rilate de rusa milito en 

Ukrajino ne malaperis. Čar tro multaj homoj bezonas ke milito finiĝu. Sed en Europo, 

kaj en Mondo ĝenerale okazis certaj šanĝoj. En kelkaj landoj kaj regionoj politika kaj 

ekonomia situacio pli strečigis. Landoj, kiuj havas limojn kun RF alvokis NATO, ke ĝi 

pligrandigas sian partprenon en defendo de ĝiaj limoj.  

Kaj ne nur Finlando česis disdoni vizojn al rusaj turistoj, ankau samé faris Čehio, 

Bulgario, Litovio, Latvio, Danio, Estonio, Rumanio, Moldavio, Kartvelio, Pollando, kaj 

se mi bone memoras Belgio.                 

Proksimiĝas vintro, kaj Europo nun decidas kiel plej bone perparigi al ĝi. Temas ne 

nur pri hejtado (eč ankau ĝi estas tre grava), necesas fari čion, ke plu povas funkcii 

industrio, socialaj servoj, malsanulejoj kaj lernejoj. Kaj oni strebas fari tion sen rusa 

gaso aŭ nafto.                             

こんにちはヤスオさん、ウクライナでのロシアの戦争に関連して世界の注目は消えていないと思いま

す。 なぜなら多くの人々にとって戦争を終わらせる必要があるからです。 しかし、ヨーロッパ、そして

世界全体では、はっきりとした変化が起こっています。一部の国や地域では、政治的および経済的状況が

より緊張しています。ロシアと国境を接する国々は、国境の防衛への参加を増やすよう NATO に求めて

います。 

フィンランドだけでなく、チェコ共和国、ブルガリア、リトアニア、ラトビア、デンマーク、エストニ

ア、ルーマニア、モルドバ、ジョージア、ポーランド、そして私の記憶が正しければベルギーでも、ロシ

ア人観光客へのビザの発行を停止しました。 

冬が近づいており、ヨーロッパは現在、それに備える最善の方法を決定しています。暖房だけでなく

（それも非常に重要ですが）、産業、社会サービス、病院、学校が機能し続けることができるように、あ

らゆることを行う必要があります。 そして、彼らはロシアのガスや石油なしでこれを行うよう努めてい

ます。 

En kelkaj landoj okazis, okazas, aŭ baldaŭ okazos balotoj. Tio ankaŭ havas sian 

influon. Du sifiče famaj internaciaj organizaĵoj šutis al sociaj retoj malveraj informoj 

(falsaĵoj). Kia honto ! Kompreneble ke rusaj agentoj (ofte kašitaj) estas infiltritaj en 

diversaj organizaĵoj, konsilioj, informkanaloj, kaj milito dauras ankau sur 

inform'fronto. Sed rimarku, ke čiuj bataloj estas nur sur ukraina teritorio, ankau sur la 

anektita de RF (Donecka kaj Luganska Hersona, parte Zaporiĵska regiono). Kaj al fronto 

RF devigas iri prefere homoj devenaj de NACIAJ MINORITATOJ ! Ví ne trovos tie 

iun moskvanon, ili já ne estas stultaj mortači kiel besto.        



En okupitaj Doněck kaj Lugansk, Mariupol, Melitopol, Herson, armeaj agenturoj 

časadas al viroj, oni devigas ilin veni al fronto au suferi en prizono. Do en tiuj regionoj 

aperis partizanoj, malgrau granda minaco al vivo ili agas.                  

一部の国では、選挙が行われた、行われている、または間もなく行われます。 その影響もあります。 

かなり有名な 2 つの国際組織が、虚偽の情報 をソーシャル ネットワークに投稿しました。なんと恥ず

かしい！ もちろん、ロシアのエージェント (しばしば隠密で) は、さまざまな組織、評議会、情報チャ

ネルに潜入しており、戦争は情報戦線でも続いています。ただし、すべての戦いはウクライナの領土での

み、また、ロシアによって併合された地域 (ドネツクとルガンスク ヘルソン、部分的にザポリージャ地

域) で行われていることを忘れてはなりません。そして、ロシアは少数民族の男たちを前線に向かわせよ

うとしています。前線にはモスクワ出身者はいません。 彼らは動物のように死ぬほど愚かではありませ

ん。  

占領下のドニェックとルガンスク、マリウポリ、メリトポリ、ヘルソンでは、軍のエージェントが男性

を狩り、強制的に前線に出るか、刑務所で苦しむかを強制しています。 そのため、これらの地域では、

死の危険にもかかわらず、パルチザンが現れました。 

Kaj alia informo, de komenco de milito ukrainaj 

sportistoj jam gajnis en diversaj Sportaj konkursoj 1530 

medajloj, malgrau ke al ili mankas sportejoj, sekuraj lokoj 

pór trejnado, speciala sporta servo, kaj nutrado. En kelkaj 

europaj, kaj ne nur konkursoj oni malpermesis partopreni 

de reprezentantoj de landoj agresantoj, sed ne en čiuj, tempo 

al tempo ili aperas sub "neŭtrala flago". Sed en tiuj 

demandoj ne eblas esti neutrala! Ví au aprobas militon au 

kontrauas! Neŭtraleco mortigis jam tiom dá homoj.        

Sur foto estas juna kaj talenta sportistino kiu loĝis kun 

sia familio en Harkiv. Rusa bombado detruis ilian domon. 

Čiuj loĝantoj mortis.                    

Kaj malgrau čiuj mensogaj asertoj de rusaj kanaloj, neniu urbo sur oficiala rusa 

teritorio estis detruita. Tiaj estas informoj pri milito, se iu interesas. Olga 

もう 1 つの情報として、戦争が始まって以来、ウクライナの選手はさまざまなスポーツ大会ですで

に 1,530 個のメダルを獲得していますが、スポーツの場、トレーニングのための安全な場所、特別な

スポーツ サービス、栄養が不足しているにもかかわらずです。 一部のヨーロッパの大会では、侵略国

の代表者が参加することを禁じられましたが、すべてではありません。時々「中立の旗」の下に現れま

した。 しかし、中立なんてあり得ません! 戦争に賛成か反対か！です。「中立」はすでに多くの人を殺

しています。  

写真には、ハリコフで家族と一緒に住んでいた若くて才能のあるスポーツウーマンが写っています。 

ロシアの爆撃で家が破壊されました。 住んでいた人全員が死亡した。  

そして、ロシアのチャネルのすべての虚偽の主張にもかかわらず、公式のロシア領土の都市は破壊さ

れませんでした。これが戦争に関する情報です。 オルガ 


