
2022.8.31 DR Kongo コンゴ民主共和国 

Koran dankon kara amiko Dro Hori Jasuo pro via informo! 

Verdire, la milito ne finiĝos eĉ en Ukrainio kaj orientparte de nia lando DR Kongo. 

Momente, ni vivas en rifuĝejo suferante ĉiam. Niaj domoj estis detruitaj de tiuj 

malamikoj. 

Preĝu por ni ĉiuj, ĉar la vivo en rifuĝejo ne facilas. Kiam ni rehejmiĝos? 

Kore via Honoré 

 

親愛なる友人である堀さん、情報を提供していただき、誠にありがとうございます。実際には、ウクラ

イナやコンゴ民主共和国の東部でも戦争は終わらないでしょう。現在、私たちは難民キャンプに住んで

いて、常に苦しんでいます。私たちの家は敵によって破壊されました。難民キャンプでの生活は容易では

ないため、私たち全員のためにお祈りください。いつ家に帰れるのだろうか？ ホノレ 

 

 

2022.92. Ĉeĥio チェコ  

Saluton sinjoro Jasuo. Hodiau mi aŭdis du informojn, kiuj estas ligitaj kun milito. 

Unua pri delegacio de RF (56 personoj), kiuj ne povas ricevi usonajn enir'vizojn, ĉar ili 

estas en "nigraj listoj" subtenantoj de milita agresio.  

Kaj fama germana gazeto "Spiegel" publikis artikolon pri agado de rusaj spionoj 

en Germanio nun.                               

Ankau estis mallonga raporto pri okupita Krimeo. Post esksplodo de kelkaj rusaj 

milit'bazoj kunlaborantoj de RF kaj perfiduloj estas tre nervoziaj, kaj rapide lasas 

Krimeon.                                          

Dum lastaj tagoj okupantoj pafis al Zaporižje, Dnipro, Harkiv, Mykolajiv. Estas 

kelkaj viktimoj inter civitanoj, inter ili infanoj. Olga 

 こんにちは、やすおさん。今日は戦争にまつわる二つの情報を聞きました。最初に、軍事侵略の支持者

の「ブラックリスト」に載っているため、米国の入国ビザを取得できないロシア代表団 (56 人) につい

てです。そして、有名なドイツの新聞「Spiegel」は、現在のドイツにおけるロシアのスパイの活動につ

いての記事を掲載しました。占領されたクリミアについての簡単な報告もありました。一部のロシア軍

基地が爆発した後、ロシアの協力者と裏切り者は非常に神経質になり、すぐにクリミアを離れました。最

後の数日間、占領者はザポリージャ、ドニプロ、ハリコフ、ミコラジフ二ミサイル攻撃し、犠牲者は市民

の中にもおり、その中には子どももいます。 オルガ 

 

Saluton sinjoro Jasuo, Hodiau estis raporto el Nikopol. Loĝantaro de urbo timas 

noktumi en siaj domoj, ĉar ĉiunokte estas densa artileria pafado al loĝdomoj. Vespere 

ili preĝas, ke matene lia domo aŭ loĝejo ankoraŭ ne estu detruita. Tuta pafado estas de 



teritorio de Záporožská atom 'stacio, proksima je 10 kilometrojn, kaj nun okupita de 

rusoj. Ili jam kelkfoje strebis malfunkciigi la stacion. Olga 

こんにちは泰雄さん、今日はニコポルから報告がありました。都市の住民は、毎晩住宅に激しい砲撃が

行われるため、家で夜を過ごすことを恐れています。夕方、彼らは朝に彼の家や住居がまだ破壊されてい

ないことを祈ります。すべての銃撃は、10 キロ近く離れたザポロジュスカー原子力発電所の領土からの

もので、現在はロシア人が占領しています。彼らは原発の機能を止めようとしています。 オルガ 

 

Saluton sinjoro Jasuo, hierau mi estis en du lokoj, kie komune loĝas fuĝintoj el 

Ukrajino. Ili alvenis, iuj antaŭ tri monatoj, iuj antaŭ monato. En unu loko 35 homoj, en 

dua 17. Ĉiuj familioj kun infanoj. Antaŭ kvar-kvin monatoj en Prago aktive laboris 

volontuloj, tradukistoj, kelkaj internaciaj organizaĵoj, loka administracio pór helpi al 

fuĝintoj. Nun čio kvazaŭ malaperis. Mi venis al ili kun du koreaj pastroj, kiuj volis 

iomete komuniki kun fuĝintoj, ekscii iliajn bezonojn kaj malfacilaĵojn. Kaj redoni 

helpon, kiun ili jam preparis pór ambau grupoj. Familioj estis el Odeso, Herson, Brovary, 

Mykolajiv, Harkiv. Unua grupo estis ne en Prago sed proksime. Kaj loka lernejo jam ne 

povis akcepti ukrainajn lernantojn, ĉar ĝia kapacito jam estas plena. Ĉe grupo ne estis 

iu tradukisto aŭ helpisto, kiu povas pli faciligi komunikadon kun lokaj oficistoj. Nek 

skoltoj, nek volontuloj. Preskaŭ duono de ili estis en laborejo (eč dimanče!) . Kaj ili 

estis iom ne certaj pri sia estonto.                    

En alia grupo estis nur virinoj kun malgrandaj infanoj. Ili parolis, ke mankas 

informoj pri ebleco trovi ukraine-parolantajn doktorojn, medikamentojn, bazajn 

bezonaĵojn pór infanoj.         

Vintro proksimas, sed ili ne havas varmaj vestaĵoj kaj tiel plu. Ili estis tre dankemaj 

pri iu ajn helpo. Kaj mi eč nun pensas, kion ankoraŭ eblas fari pór ili. Olga 

 

ヤスオさん、こんにちは。私は昨日、ウクライナからの避難民が住んでいる 2 つの場所を訪問しました。

3 か月前に来た人もいれば、ある人は 1 か月前に到着しました。一つの場所では 35 人、別の場所では 

17 人が暮らしています。すべての家族がこども連れです。 4、5 か月前には、ボランティア、翻訳者、

いくつかの国際機関、地方行政が、難民を助けるためにプラハで積極的に活動していました。今、すべて

が消えたようです。私は、彼らの必要と困難を知るために、難民と少し話をしたいという 2 人の韓国人

司祭と一緒に彼らのところに行きました。そして、彼らがすでに両方のグループのために準備していた

支援物資を渡しました。それらの家族は、オデッサ、ヘルソン、ブロバリー、ミコラジフ、ハルキウ出身

でした。最初のグループはプラハではなくその近くにいました。また、地元の学校は、定員がすでにいっ

ぱいであるため、ウクライナの生徒を受け入れることができなくなりました。グループには、地元の役人

とのコミュニケーションを容易にするための翻訳者やアシスタントがいませんでした。スカウトもボラ

ンティアもいませんでした。彼らのほぼ半分は職場にいました（日曜日でも！）。そして、彼らは自分た

ちの将来について少し不安を感じていました。  



別のグループには、小さな子供を持つ女性だけがいました。彼らは、ウクライナ語を話す医師、医薬品、

子供たちの基本的な必需品を見つける可能性についての情報が不足していると述べました。 

冬が近づいていますが、彼らは暖かい服などを持っていません。彼らはどんな助けにもとても感謝して

いました.そして、彼らのために何ができるか、今でも考えています。オルガ 

 

2022.9.5 Rusio ロシア 

Haltigu la mondmiliton (9) 世界戦争を止めてください。（9）  

24-a de aŭgusto 2022 

Bonan vesperon. Hodiaŭ estas ferio en Ukrainio - Tago de Sendependeco. Sed ankaŭ 

funebro - rusaj trupoj bombis trajnon, 15 mortintoj. Estas mortintoj en aliaj urboj. Mia 

amiko en Ĥarkov raportas, ke la sireno hurlas ĉiuhore, kaj ke ne ekzistas forto por elteni 

ĉi tiun konstantan streĉiĝon. Mia amiko estas tre maljuna kaj tre malĝojigas min legi 

tiajn mesaĝojn. Kelkfoje dum komunikado, mi pensas, kio se ĉi tio estas nia lasta 

komunikado, se subite okazos terura afero? Kion mi povas fari estas skribi pli, paroli 

pli en Rusio kaj ekster ĝi, por ke tiuj, kiuj povas respondi, engaĝiĝu. 

   Mi ankaŭ pensas pri alia problemo. Hieraŭ mi vidis mesaĝon, ke oficisto el la 

Krasnodara Teritorio fanfaronis, ke la rusoj en lia regiono adoptis mil ukrainajn infanojn. 

Kaj 300 pliaj estos adoptitaj. Similan mesaĝon sendis al mi antaŭ monato aktivuloj pri 

homaj rajtoj - ke 300 infanoj el Ukrainio estis kondukitaj al la regiono de Kaluga kaj 

estas preparitaj por akcepto en rusajn familiojn. 

2022 年 8 月 24 日  

こんばんは。今日はウクライナの祝日、独立記念日です。しかし、悲しみもあります - ロシア軍が列

車を爆撃し、15 人が死亡しました。他の都市でも死者が出ています。ハリコフに住む私の友人は、毎時

間サイレンが鳴り響き、この絶え間ない緊張に耐える力がないと報告しています。私の友人はとても年

をとっていて、そのようなメッセージを読むととても悲しくなります。話の最中に、もしこれが最後の会

話だったら、突然ひどいことが起こったらどうしようと思うことがあります。 私にできることは、ロシ

アとその外でもっと書いたり、もっと話したりして、反応できる人が参加できるようにすることです。 

また、別の問題も考えています。昨日、クラスノダール地方の役人が、彼の地域のロシア人が 1000 人

のウクライナ人の子供を養子にしたと自慢しているというメッセージを見ました。そして、さらに 300

人が養子にされます。同様のメッセージが人権活動家から 1 か月前に送られてきました。ウクライナか

ら 300 人の子供たちがカルーガ地域に連れて行かれ、ロシアの家族に受け入れられる準備が整っている

というものです。 

Civila socio, honestaj homoj ne havas la ŝancon kontroli ĉi tiujn informojn, spuri la 

sorton de infanoj. Mi ne pensas, ke ĉi tio estas bona rakonto. Unuflanke, se ja tiel estas, 

infanoj, kiuj perdis siajn gepatrojn, estas teruraj, sed eble indas serĉi parencojn en 

Ukrainio, kaj ne disdoni ilin kiel hundojn al iuj? 



市民社会や正直な人々はこの情報をチェックする機会がなく、子供たちの運命をたどる機会もありませ

ん。 これはいい話ではないと思います。 一方で、そうであれば、両親を亡くした子供たちはひどいもの

ですが、ウクライナで親戚を探して、犬のように他人に配らないようにするようにする必要があります。 

Mi laboras en la nutraĵa industrio, kaj mi vidas strangajn petojn por aĉeto de bebaj 

manĝaĵoj en pogrando. Mi ne vidis ilin ĝis marto de ĉi tiu jaro. Malsamaj klientoj serĉas 

produktojn por granda nombro da infanoj samtempe (beba manĝaĵo - pureo, lakto). La 

nombroj estas similaj - ni parolas pri miloj da unuoj da porcioj. 

   Eble mi eraras. Mi deziras, ke mi eraris. Sed kio okazas kun la infanoj de Mariupol 

kaj aliaj urboj, kio okazas kun la malliberuloj, kun la rifuĝintoj - civilaj aktivuloj ne 

ricevas tiajn informojn. 

   En Rusio estas grandega nombro da krimoj kontraŭ infanoj, centoj da miloj ĉiujare 

iĝas viktimoj de krimoj. Ĉirkaŭ 20,000 malaperas ĉiujare. Ĉirkaŭ 2,000 infanoj mortas 

ĉiujare. Estas citaĵo de rusa ĵurnalo el 2010, ke ĉiu 6 horoj 1 infano malaperis en Rusio. 

   Ankaŭ tre konata opoziciulo Yevgeny Roizman estis arestita hodiaŭ. Li 

kontraŭbatalis la militon. 

 私は食品業界で働いているのですが、離乳食を卸値で買いたいという変な依頼をよく見かけます。 今

年の 3 月までそのようなことはありませんでした。 さまざまな顧客が同時に多数の子供向けの製品を探

しています（離乳食 - ピューレ、牛乳）。数字は似ています - 私たちは何千単位の分量について話して

いるのです。 

私が誤解しているのかもしれませんし、そうだといいのですが。しかし、マリウポリや他の都市の子

供たち、囚人や難民に何が起こっているのでしょうか。市民活動家はそのような情報を受け取っていま

せん。  

ロシアでは、子供に対する犯罪が非常に多く、毎年数十万人が犯罪の被害者になっています。毎年約

20,000 人が行方不明になっています。 毎年約 2,000 人の子供が亡くなっています。2010 年のロシア

の新聞の引用によると、ロシアでは 6 時間ごとに 1 人の子供が行方不明になっています。 

また、著名な反対派の人物、エフゲニー・ロイズマンが今日逮捕されました。彼は戦争に反対でした。 

  Ankaŭ ĉi-semajne okazis stranga afero: ĵurnalistoj raportis pri aŭtoeksplodo kaj la 

morto de la filino de profesoro Dugin. Dum pli ol 10 jaroj, Dugin, profesoro en gvida 

Moskva universitato, insiste postulis la detruon de ukrainoj kaj Ukrainio. Estas tiom 

da strangaĵoj en ĉi tiu kazo, ke eĉ rusaj loĝantoj faras multajn demandojn sen respondo. 

Opoziciuloj emas kredi, ke la okazinta evento estas kialo por komenci subpremojn, 

kiujn la profesoro nun insiste postulas. 

   Jes, bonajn novaĵojn oni povas atendi longe. Por la okazo, mi havas pretan 

rezervejon de aferoj okaze de aresto. Sed ĝis nun, nur 70 homoj estis senditaj al 

malliberejo en Rusio, kaj 3,000 pli estis monpunitaj, jen la kazoj kiuj estas konataj. Kaj 

ĉi tiuj ĉiuj estas ege kuraĝaj homoj, agantaj por vera Rusio, en kiu oni povas vivi. 

Espereble vi fartas bone. 

Amike Nadia  



 

また、今週、奇妙なことが起こりました。ジャーナリストは、車の爆発とドゥギン教授の娘の死につい

て報道しました。10 年以上にわたり、モスクワの一流大学の教授であるドゥギンは、ウクライナ人とウ

クライナの破壊を主張してきました。この事件には非常に多くの奇妙な点があり、ロシアの住民でさ疑

問に思いますが、答えはありません。反対派は、起こった出来事が、教授がしつこく要求している抑圧を

開始する理由であると信じる傾向です。 

はい、良いニュースには長い時間待たなければなりません。万一、逮捕された場合に備えて、別の保管

場所を用意しています。しかし、これまでのところ、ロシアで刑務所に送られたのは 70 人だけで、さら

に 3,000 人が罰金を科されました。これが今まででわかっていることです。これらはすべて非常に勇敢

な人々であり、生きることができる本物のロシアのために行動しています。  

あなたが元気であることを願っています。フレンドリー ナディア 

 

2022.9.20 Ĉeĥio, チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, estas kelkaj novaĵoj pri milito. Pli ol 388 urbetoj kaj vilaĝoj 

estas liberigitaj de rusa okupacia hordo. Čie teruraj detruoj, multnombraj turmentitaj kaj 

murditaj homoj. Rusoj stebas maksimume difektigi čion, kion oni bezonas por normála 

vivo.Loĝdomoj, lernejoj, vendejoj, malsanulejoj, akvoretojn, elektroretojn, gasoretojn. 

Hieraŭ ili pafadis al plua elektrostacio por detrui ĝin. Kiom dá civitanoj povas morti pro 

tiu ago, al ili estas egale.  

En Harkivska regiono estas liberigitaj vilaĝoj malgrandiĝis je terura kvanto (de 

50000 ĝis 10000). Post rusa okupacia reĝimo restis multnombraj komunaj tomboj (de 

30 ĝis 125 homoj en unu tombo). Ofte en sama tombo kelkaj familioj kun 

infanoj. Preskau čiam kadavroj havas spuroj de turmentoj. Nur dek procentoj de 

murditaj homoj estas soldatoj. En urboj kaj urbetoj sur multaj kameraoj oni poste povas 

trovi agojn de rusaj krimuloj, kaj identi ilin.       

 Če rusa front'linio estas multaj dizertuloj. Ili forkuras kaj lasas tankojn, artilriajn 

sistemojn, eč komplekton de senplilotaj flugilo. Ofte ili lasas militvestojn, kaj šangas 

ilin al civila.                                               

Post longa varma periodo temperaturo malaltiĝas, kaj homoj havas gravajn zorgojn 

pri hejtado. En pli malbona okazo ili plu ne havas domon pro rusa bombado. En 

Černihiv 7550 loĝdomojn, en Harkiv 2610. Pli ol 750 infanoj havis milit'vundojn. Ofte 

estis bezonata operacio. Iuj aĝuloj mortis pro manko de bezonataj kuraciloj. Iuj simple 

ne aŭdis alarmon. Olga 

 

ヤスオさん、いくつかの戦争のニュースがあります。 388 以上の小さな町や村がロシアの占領軍から

解放されました。至る所でひどい破壊があり、多くの人々が拷問され殺害されました。ロシア人は、住宅、

学校、店舗、病院、水道網、電気網、ガス網など、通常の生活に必要なすべてのものを破壊しようとして



います。昨日、彼らは別の発電所を破壊するために発砲しました。その行為のために何人の市民が死ぬか

などは、彼らにとって重要ではありません。 

ハリコフ地域では、解放された村々が恐ろしいほど縮小しました (50,000 人 から 10,000 人 へ)。ロ

シアの占領体制の後、多数の集団墓地が見つかりました (1 つの墓に 30 人から 125 人まで)。多くの

場合、同じ墓には子供と一緒に数家族が埋められていました。ほとんどの場合、死体には拷問の痕跡があ

ります。殺害された人々のうちわずか 10%が兵士です。都市や町では、多くのカメラで後でロシアの犯

罪者の行動を見つけ、特定することができます。  

ロシアの最前線には、脱走者がたくさんいます。彼らは逃げ出し、戦車、砲兵システム、さらには無人

航空機まで置き去りにしました。多くの場合、彼らは軍服を脱ぎ捨て、民間の服に着替えました。  

暑い時期が長く続いたあと、気温が下がり、人々は暖房に深刻な不安を抱いています。最悪の場合、ロ

シアの爆撃により家がなくなってしまった人もいます。チェルニーヒフでは 7550 軒の住宅がなくなり、

ハルキウでは 2610 軒がなくなりました。750 人の子どもがけがをし、多くの場合、手術が必要でした。

必要な薬が不足して亡くなった高齢者もいます。アラームが聞こえなかった人もいました。 

オルガ 

 

Saluton sinjoro Jasuo, ne temas pri loĝejoj. Plej ofte ses au naŭetaĝaj domoj en urboj. 

Kaj unu-du etaĝaj domoj en vilaĝoj en regiono. En kieva regiono 2000 multetagaj domoj 

estis difektitaj kaj 22000 privataj domoj.                   

Hodiau aperis informoj, ke dum lastaj ses monatoj ukrainanoj lančis 150000 novajn 

malgrandajn enterprenojn.               

En urbeto Kamyšuvaha pro rusa bombado mortis dek homoj, kaj dekdujara knabo 

hravě vundita. Ankau estis pafado al Nikopol, Marganec, Izum, Kazačja lopanj, 

Kupjansk Zaporižje. Lokaj loĝantoj kolektas armilojn lasitaj de  okupanoj kaj 

transdonas  al ukraina armeo.  

En RF oni anoncis mobilizon al armeo. Al la armeo mankas 300 000 soldatoj, sed 

kvazaŭ "patriotoj" ne rapidas morti en milito. Ili estas herooj nur laŭ vortoj. Čiuj biletoj 

al veturiloj  al Arménio, Kartvelio, Azerbajĝan, Turkio, Kazachstán estas 

disvenditaj. Do ratoj rapide lasas šipon "Moskva".                             

 Multaj civitanoj RF protestas en Pererburg, Moskva, Permj, Krasnojarsk, 

Samara. Laŭ ukrainaj informoj mortis pli ol 55000 soldatoj RF.                     

Sur okupitaj teritorioj oni faras "kvazau referendo". Okupantoj per minacoj devigas 

civiluloj subskribi paperojn. Sur okupitaj teritorioj  ne ekzistas justeco por 

homoj.   Olga 

こんにちは、泰雄さん 

住宅の話ではありません。ほとんどの場合、都市の 6 階建てまたは 9 階建ての家。そして、この地域

の村にある 1 ～ 2 階建ての家。キエフ地域では、2,000 棟の住宅と 22,000 棟の民家が被害を受けま

した。  

今日、過去 6 か月間でウクライナ人が 150,000 の新しい中小企業を立ち上げたと報告されました。 



小さな町カミシュバハでは、ロシア軍の砲撃により 10 人が死亡し、12 歳の少年が重傷を負いました。

ニコポル、マルガネツ、イズム、カザチャ・ロパニ、クピャンスク・ザポリジェでも銃撃がありました。

地元住民は占領者が残した武器を集め、ウクライナ軍に引き渡します。  

ロシア連邦では、軍の動員が発表されました。軍隊には 30 万人の兵士が不足していますが、「愛国者」

は戦争で死ぬことを急いでいないようです。彼らは言葉だけでヒーローです。アルメニア、ジョージア、

アゼルバイジャン、トルコ、カザフスタンへのチケットはすべて完売しました。ネズミは大急ぎで「モス

クワ」船を離れます。 多くの ロシア市民が、ペレルブルク、モスクワ、ペルミ、クラスノヤルスク、サ

マラで抗議しています。 

ウクライナの情報によると、55,000 人以上の ロシア兵士が死亡しました。占領地では、「国民投票」

が行われます。占領者は脅迫を利用して、民間人に書類への署名を強要します。占領地の人々に正義はあ

りません。オルガ 

2022.9.20 Germanio, ドイツ 

Kara, malgaja mesaĝo, Rusio nuligis la packontrakton post 1945 kun Germanio, kaj 

Germanio neniam havis packontrakton kun Usono ...ili, NATO, starigis en Germanujo 

atombombojn kontraŭ la germanaj pacamantoj.... 

   Nun Rusio minacas Berlinon kaj Britujon kun je atombombo!!!!. Ĉar germanaj 

politikistoj sendis, sendas, sendos enmiksas batalilojn al Ukraino.  

   La germana popolo krias sur stratoj ĉiun lundon en urboj PACO!!! Kaj ĉar ni nun 

havas plu plu multekostan gason 6 oble kaj energion7 -8 oble! Multaj, ni, ne povas pagi 

tiun!!!! Do ni malvarmos, vestas min kiel cepo.  

   Oni sendos soldatojn al tiuj urboj kontraŭ propra germana popolo!  

   Terura pensado pro Atombomboj, ankaŭ de NATO.  

FRENEZAJ MALBONULOJ!!!!  

 

親愛なる泰雄さん、悲しいメッセージです。ロシアは 1945 年からのドイツとの平和条約を破棄し、ド

イツは米国と平和条約を結ぶことはありませんでした...彼ら、NATO は、ドイツの平和愛好家の反対に

もかかわらずドイツに核爆弾を設置しました....  

今、ロシアはベルリンとイギリスを核爆弾で脅している!!!! ドイツの政治家がウクライナに武器を送り

続けているからです。 

ドイツの人々は、毎週月曜日に街頭で PEACE!!!と叫んでいます。 ガス代金は６倍、エネルギー代金

は 7〜8 倍になり、多くの人は、それを払う余裕がありません!!!! だから私たちは寒くて、タマネギのよ

うに着重ねています。  

政府は自国のドイツ人に対して兵士をそれらの都市に送ります！  

原爆のことを考えると怖いです。また NATO も。気違いの極悪人め!!!! 

 

 

2022.9.21 Rusio ロシア 



こんばんは。 

あなたは、私がどこの国に属しているのか、と質問をしましたが、私はあなたに簡単に答えることはで

きません。はい、私はロシアの市民権を持っています。民族については、「ロシアとウクライナが均等に

混ざった」民族があるとすれば、それは私でしょう。両親と私はウクライナで生まれましたが、祖母の一

人とその祖先を除いて、私のルーツの 4 分の 3 はロシアにあります。 第二次世界大戦中、人々は頻繁

に移動し、混合しました。これは典型的な状況です。 ウクライナのロシア語圏 (第二次世界大戦前は約 

60 ～ 70%) は、多くの点で、このような混合の結果であると思います。すべてのロシア人がウクライナ

に親戚や友人を持っているという推定をみたこともあります。ロシアでは、ウクライナ人を「数える」こ

とは非常に困難です。彼らは非常に簡単にロシア人に同化し、溶けこみます。  

  

ロシア人とウクライナ人の混合は、仮想的な二言語民族を生み出しました。最大数千万人にも及ぶこれ

らの人々は、どこに住むか、戦争とどう向き合うか、そして戦後どうするかという大きな問いを抱えてい

ると言えます。  

  

これを家族のモデルとして想像すると、発狂して酔った父親が妻を残酷に拷問し、子どもたちが、どの

ように母親を守り、父親の健康を回復できるか悩んでいる状況です。  

(…) この家族モデルに沿ってさらに言うと、父親は子どもたち、特に彼と同居している子どもたちを

彼に従うように要求しています。そして母親は、何らかの理由で一緒に暮らすことができない子どもた

ちを罰します。そのため、子供たちは板挟みの中にあります。子どもたちはそれぞれ、自分にとって父と

母のどちらがより大切かを判断し、もう一方との縁を断ち切らなければなりません。すべての子どもが

それを実行できているわけではありません。これは、身分証明、パスポート、およびビジネス関係にも適

用されます。両親は最近離婚しましたが、まだ多くのことが解決していません。  

イソップ物語のような寓話でしか語れなくて申し訳ありません。わかりにくいかもしれませんし、なぜ

簡単な質問にこのような回りくどい答え方をするのかとおもうかもしれません。しかし今はこのような

語り方しかできません。数年以内に大きな変化が起こり、これらすべてについて自由に率直に話せるよ

うになることを願っています。  

 

最新ニュースから、まとめて書きたいと思います。2 週間前、私はソ連のミハイル・ゴルバチョフ大統

領の告別式に友人たちと出席しました。この数十年、彼に会うことがあり、少し話もしました。彼は戦争

に非常に反対していましたが、現在の当局は彼を非常に恐れていたので、彼の死後も別れを告げるため

に 2 時間しか割り当てられませんでした!最初は、9 月 3 日土曜日の午前 10 時から午後 2 時まで来て別

れを告げることができると発表しましたが、その後、時間を午前 10 時から午後 12 時までの 2 時間に短

縮されました。  

ロシアの私たちは、エリザベス女王への告別式で、国全体が女王に別れを告げる機会があったことを知

っています。残念なことに、ロシアでは、多くの人々が自分たちの町から出て、国の自由のために無制限

の権力を放棄した男の記憶に少なくとも花を奉げる機会を得られませんでした。  

そして昨日、仕事が休みだった日に、私は市議会議員のアレクセイ・ゴリノフの裁判に行きました。彼

は 5 月の市議会で、戦争が行われているのに[第二次世界大戦戦勝]祝賀会を行うのは良くないと発言し、



目下の戦争の犠牲者を追悼するために 1 分間の黙祷を行うことを提案したとして裁判にかけられてい

ます。第一審は、彼に 7 年の懲役を宣告しました。昨日、傍聴希望者は（いつものように）法廷に入る

ことを許可されませんでしたが、第二審は刑期を 1 か月短縮し、6 年 11 か月に短縮しました.いったいど

ういう倫理観なのでしょう。多くの人が法廷に来て、私たちは法廷からの知らせを待って路上で話しま

した。  

そして最後に良いニュース。 全ロシア世論調査センター (ロシアで最も重要な世論調査機関) は最近、

政府、大統領、特にミシュスティン閣僚会議議長（首相）についての評価、また抗議行動に参加したいと

思うか、また「特別な軍事作戦」に対する態度、戦争の長期化への賛否についての調査を実施しました。

私自身が回答の対象者になったので、これを知りました。彼らは当局に不安な質問をしており、状況が非

常に緊張していることは明らかです。そしてこれは良いことです。  

読んでくれてありがとう。次回は、戦争支持者を思いなおさせるために私が行っている試みについて書

きます。  

 

＜以下、原文です＞ 

Japana jhurnalisto, kiu legis la raportojn tradukitan en la japanan lingvon, demandis, ĉu 

ŝia ŝtataneco estas la ukraina au la rusa. Jen ŝia respondo.  

  

haltigu la mondmiliton 20-a de septembro 2022, je 09:03  

Bonan tagon Goro. Vi faris simplan demandon, sed mi ne povas doni al vi la saman 

simplan respondon. Jes, mi havas rusan civitanecon. Se ekzistus nacieco "same miksita 

miksaĵo de rusa kaj ukraina", tiam estus mi. Mi kaj miaj gepatroj naskiĝis en Ukrainio, 

sed tri kvaronoj de miaj radikoj, krom unu el mia avino kaj ŝiaj prapatroj, estas en Rusio. 

Dum la dua mondmilito popoloj multe moviĝis kaj miksiĝis, tio estas klasika situacio. 

 

   Mi pensas, ke la ruslingva parto de Ukrainio (tio estis ĉirkaŭ 60-70% antaŭ la milito) 

- multrilate - estas rezulto de tia miksaĵo. En Rusujo estas eĉ pli malfacile "kalkuli" 

ukrainojn - ili asimiliĝas, dissolviĝas tre facile, kaj ilia ukraina deveno estas kalkulebla 

nur per ilia regado de la ukraina lingvo egale al la rusa. 

 

   Antaŭ la milito, mi renkontis la takson, ke ĉiu ruso havas parencojn aŭ amikojn en 

Ukrainio. 

 

   Mi dirus, ke miksaĵo de rusoj kaj ukrainoj naskis apartan multnombran (ĝis dekoj 

da milionoj da homoj) virtualan dulingvan nacion, kun klare distingita pensmaniero, kaj 

ĉi tiuj homoj havas grandajn problemojn pri la demando kie vivi kaj kion fari kun la 

milito kaj post la milito. Se ni imagas ĉi tion kiel modelon de familio, tiam patro, kiu 

freneziĝis kaj trinkis, brutale torturas sian edzinon, kaj ilia komuna infano provas 

protekti la patrinon kaj restarigi la taŭgecon de la patro. 



 

   (…) Mi povus eniri pli detale pri kiel, en la grandfamilia modelo, la patro postulas, 

ke la infanoj estu listigitaj malantaŭ lin, precipe tiuj, kiuj vivas kun li. Kaj la patrino 

punas tiujn, kiuj pro kelkaj kialoj ne ĉiam povas vivi kun ŝi. Kaj do la infanoj alfrontas 

alian problemon - ĉiu el la gepatroj devas decidi, kiu estas pli kara al la infano kaj rompi 

la ligon al la alia, kaj ne ĉiuj infanoj kapablas tion. 

   Ĉio ĉi-supra validas por dokumentoj, pasportoj kaj komercaj rilatoj. La gepatroj 

lastatempe eksedziĝis, kaj multe ankoraŭ estas tro malbone koncipita. 

 

   Mi petas vian pardonon pro mia Ezopa lingvo, eble ĝi estos neklara, kaj vi ne 

komprenos kial estas tiom da vortoj pri rekta demando. Mi esperas, ke post kelkaj jaroj 

estos fortaj ŝanĝoj, kaj finfine mi povos libere kaj malkaŝe paroli pri ĉio. 

 

   De la lastaj novaĵoj, mi volas skribi kelkajn liniojn samtempe. Antaŭ du semajnoj, 

mi estis kun amikoj en la adiaŭa ceremonio de sovetia prezidento Miĥail Gorbaĉov. Ni 

vidis unu la alian kaj iom interparolis en la lastaj jardekoj. Li estis tre kontraŭ la milito, 

sed la nunaj aŭtoritatoj tiom timis lin, ke eĉ post lia morto ili asignis nur du horojn por 

adiaŭi! Komence ili anoncis, ke eblos veni adiaŭi de la 10-a ĝis la 14-a sabaton, la 3-an 

de septembro, kaj poste ili reduktis la tempon al 2 horoj, de la 10-a ĝis la 12-a. 

 

   Ni en Rusio scias pri la adiaŭa ceremonio al reĝino Elizabeto, kiel la tuta lando havis 

la ŝancon adiaŭi sian reĝinon. 

Bedaŭrinde, en Rusio, multaj homoj neniam ricevis la ŝancon veni el siaj urboj kaj lasi 

almenaŭ florojn memore al homo, kiu rezignis senliman potencon pro la libereco de la 

lando. 

 

   Kaj hieraŭ, en mia libera tago, mi iris al la tribunalo de la urba deputito Aleksej 

Gorinov. Li estas juĝita pro tio, ke li diris en kunveno de municipaj deputitoj en majo, 

ke ne estas bone plani festojn sur la fono de la milito kaj pro tio, ke li sugestis, ke estu 

minuto da silento memore al la mortintaj viktimoj de la milito. La unua instanco de la 

tribunalo kondamnis lin pro tio al 7 jaroj da malliberejo. Hieraŭ la aŭskultantoj ne rajtis 

al la tribunalo (kiel ĉiam), sed la dua instanco reduktis la restadon je 1 monato – ĝis 6 

jaroj kaj 11 monatoj. Mi nur miras pri nia moralo. Multaj homoj venis al la tribunalo, ni 

interparolis sur la strato atendante novaĵojn de la tribunalo. 

 

   Kaj bona novaĵo - la Tutrusa Publika Opinio-Esplorcentro (la plej grava voĉdona 

instituto en Rusio) lastatempe faris enketon pri sintenoj al la registaro, la prezidanto, kaj 

aparte al la prezidanto de la registaro Mishustin, preteco partopreni en protesta agoj, pri 



sintenoj al la "speciala milita operacio", pri konsento-malkonsento kun la etendo de la 

milito dum longa tempo. Mi eksciis pri tio, ĉar mi mem estis inter la respondintoj. Ili 

faras demandojn maltrankvilajn al la aŭtoritatoj, kaj estas klare, ke la situacio estas 

sufiĉe nervoza. kaj ĉi tio estas bonе. 

 

   Dankon! Mi restas en kontakto! Venontfoje mi skribos pri miaj provoj malpersvadi 

la subtenantojn de la milito. 

 


