
2023.1．5 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Estas granda diferenco esti en fremda lando kiel turisto aŭ kiel fuĝinto. Se ví estas 

turisto, ví estas trankvila, havas sufuĉe da mono, iun planon por plej proksima tempo, 

scias iun taŭgan lingvon por interkompreno. Kaj ví mem decidas pri sia sorto, ankaŭ 

povas reveni hejmen. Sed se vi estas fuĝinto, ví ne sentas trankvilecon, vian sorton 

decidas aliaj homoj, kiujn ví ne konas kaj kiuj ne konas vin. Ofte lingva bariero 

malebligas liberan komunikadon. Diferenco en kutimoj, vivmanjero, pensmanero povas 

esti pluaj malfacilaĵoj. Informoj pri eventoj en domo ne ĉiam estas bonaj. Tial ili 

intencas rapide trovi laboron por havi almenaŭ ion certan. Homo en fremda lando ne 

sentas same kiel hejme, sed fuĝinto ofte sentas anksion, kaj timas, ke oni konsideras lin 

(au ŝin) maldankema. Homoj, kiuj estas alkutimiĝintaj labori, volas esti utilaj. Ili devas 

zorgi unue pri sia familio, kaj poste povas pensi pri problemoj de aliaj homoj, eĉ se 

temas pri samlandanoj. Estis multaj ekzemploj, kiam rusoj longdaŭre vivantaj ekster RF 

atakis vorte kaj fare al ukrainajn fuĝintoj. Ne en ĉiuj lokoj kondiĉoj estas taŭgaj por 

longdaŭra vivo sed fuĝinto ne povas elekti. Mi eĉ aŭdis pri memmortigoj inter fuĝintoj. 

Ili ofte havas problemojn, ĉe kiuj ili ne vidas eliron.  

Kaj en komenco de iu ajn problemo estas pli da volontuloj, kiuj povas al homo helpi. 

Sed tempo pasas kaj homo kun ĉiuj problemoj finfine restas sola. Ne ĉiuj havas sufiĉe 

da animaj fortojn por tio.                                                

En Prago estas kelkaj centroj por integracio de fremduloj. Sed homoj multe laboras 

kaj ne havas tempon kaj forton por ankoraŭ io. Ankaŭ dum paca periodo vivo en alia 

lando povas forte ŝanĝi homon.          

Kara sinjoro Jasuo, ví certe vizitis multajn landojn, sed plej multe de ukrainanoj 

neniam estis eksterlande, do tre rapida ŝanĝo povas por ili esti granda ŝoko. Olga 

 

* Saluton sinjoro Jasuo 

 El televid'elsendo mi aŭdis pri okazo en Germanio, kiam rusoj (viroj!) insultis, eĉ 

batis ukrrainan virinon en urba parko, kie ŝi estis kun sia filo. Ankaŭ simila historio estis 

en Latvio. Oni akceptis fuĝintoj tre bone, preskaŭ ĉiuj latvoj estas gastemaj, agrablaj kaj 

empatiaj. Sed rusoj, kiuj havas latvan civitanecon agresivaj, minacaj kaj terure 

stultigitaj de rusa propagando. El London oni eĉ forpelis iun rusan knabinon, 

kiu agresive agis al fuĝintoj. En Ĉeĥio oni prijuĝis du politikistojn, kiuj rete subtenis 

militon, kaj alvokis al malegaj agoj kontraŭ fuĝintoj.Olga 

 

こんにちは、やすおさん。 

観光客として外国にいるのと、難民として外国にいるのとでは、大きな違いがあります。あなたが観光

客なら、落ち着いていて、十分なお金があり、近い将来の計画があり、相互理解のために適切な言語を知



っています。そして、あなたは自分の運命を自分で決め、家に帰ることもできます。しかし、あなたが難

民である場合、あなたは落ち着いていられません。あなたの運命は、あなたが知らない、あなたを知らな

い他の人々によって決定されます。多くの場合、言葉の壁が自由なコミュニケーションを妨げています。

習慣、生活様式、考え方の違いは、さらに困難になる可能性があります。家の中の出来事に関する情報は

必ずしも良いものではありません。したがって、彼らは少なくとも確実なものを得るために、すぐに仕事

を見つけようとします。 外国にいる人は故郷と同じようには感じませんが、難民はしばしば不安を感じ、

恩知らずと見なされるのではないかと恐れます。仕事に慣れている人は、役に立ちたいと思っています。

彼らはまず家族のことを心配しなければならず、それから、たとえそれが同胞であっても、他の人々の問

題について考えることができます。ロシア連邦の外に長く住んでいたロシア人がウクライナ難民を口頭

および物理的に攻撃した例はたくさんあります。すべての場所の条件が長期の生活に適しているわけで

はありませんが、難民は選択できません。難民の自殺も聞いたことがあります。逃げ道のない問題を抱え

ていることがよくあります。 

そして、どんな問題の始まりにも、人を助けることができるより多くのボランティアがいます。しか

し、時が経ち、すべての問題を抱えた人がついには一人にされます。誰もがそのための十分な魂の強さを

持っているわけではありません。 

プラハには、外国人を統合するためのセンターが数多くあります。しかし、人々はたくさん働き、他の

ことをする時間も力もありません。平和な時代でも、異国での生活は人を大きく変えます。親愛なるヤス

オさん、あなたはたぶん多くの国を訪れたことがあるでしょうが、ほとんどのウクライナ人は海外に行

ったことがありません。 オルガ 

＊こんにちはヤスオさん 

  テレビ放送から、ドイツでロシア人（男性！）が、公園で息子と一緒にいたウクライナ人女性を侮辱し、

殴打したという事件について聞きました。同様の話はラトビアにもありました。ラトビアでは難民は非

常に歓迎され、ほとんどすべてのラトビア人は、もてなし、心地よく、共感的です。しかし、ラトビアの

市民権を持つロシア人は攻撃的で、脅迫的で、ロシアのプロパガンダにひどく汚染されています。 

ロンドンでは難民に対して攻撃的に行動したロシア人の少女を追放しました。チェコ共和国では、オン

ラインで戦争を支持し、難民に対する違法行為を呼びかけた 2 人の政治家が裁判にかけられました。 

オルガ 

 

2023.1.6 Ĉeĥio チェコ 

Estas ankoraŭ kelkaj informoj. Hodiaŭ en Ukrajino oni festas Kristnaskon. Sed 

pafado de rusa flanko ne ĉesis (malgrau ĉiuj falsaj promesoj ili pafis al 19 vilaĝoj kaj 

urbetoj). Atakoj estis en Harkiv regiono, Herson regiono, Luganska regiono.   

Al Ukrainio venis plua helpo financa de Usono preskaŭ tri miliardoj de dolaroj. 

Armeaj veturiloj "Bredly", granatoj kaj kuglegoj. Kaj 20 raketaj sistemoj. El Germanio 

venas kirasautoj. De hispana Barselono al ukraina Irpin-fonduso "Gloro to Ukraine" 

sendis medicinan helpon, humanitaran helpon, higienaj bezonaĵoj, infanludiloj, 

manĝaĵoj, nutraĵo por bestoj .De Britio al Mykolajiv venis 280 generatoroj. 



Junaj sportistoj gajnis en diversaj konkursoj 24 medalojn. UNICEF faris donacojn 

al infanoj en Hersono. Monakinoj el Odeso bakis miloj da festaj kukoj. En Harkiv 

regiono estas likvidita ankoraŭ unu rusa milit'bazo. Tiaj estas informoj por hodiaŭ. Olga 

まだいくつかの情報があります。 今日、ウクライナではクリスマスを祝っています。しかし、ロシア側

からの砲撃は止まりませんでした（彼らが停戦するという嘘の約束にもかかわらず、１９の村と小さな

町を砲撃しました）。攻撃はハリコフ地域、ヘルソン地域、ルガンスク地域で行われました。 

ウクライナは、米国からさらに約 30 億ドルの財政援助を受けました。「Bredly」の軍用車両、手榴弾、

大砲。 そして 20 のミサイルシステム。 装甲車はドイツから来ています。 スペインのバルセロナから

ウクライナの Irpin 基金 "Glory to Ukraine" へ、医療援助、人道援助、衛生用品、子供のおもちゃ、食

品、動物用飼料を送りました. 280 の発電機がイギリスからミコラジフに来ました. 

若いアスリートは、さまざまな大会で 24 個のメダルを獲得しました。ユニセフはヘルソンの子供た

ちに寄付を行いました。 オデッサの修道女たちは、何千ものお祝いのケーキを焼きました。  

ハリコフ地域のロシア軍基地が消滅しました。本日の情報です。 オルガ 

 

2023.1.7 Ĉeĥio チェコ 

 

Dne so 7. 1. 2023 0:48 uživatel Olga Antonyuk <vagabonda22@gmail.com> napsal: 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Sovaĝaj bestoj ankaŭ suferas pro milito. Apud Odeso, Mykolajiv, Herson estis 

grandaj naturaj rezervejoj, tie estis sovaĝaj ĉevaloj, kaj bizonoj, ie lupoj, kastoroj kaj 

cervoj, ie multnombraj birdoj. Sed en tiuj lokoj nun estas densa pafado, iuj lokoj estas 

minitaj. Apud Herson rusoj kelkfoje bruligis arbarojn. El rakontoj de ordinaraj soldatoj 

mi scias, ke al tranĉejoj iam kaŝas sin kaprioloj (foto), vulpoj, aproj, leporoj. Estis 

okazoj, kiam porkoj dum bombado ricevas koratakon. Ursoj furiozas, ĉevaloj kaj hundoj 

strebas forkuri, katoj sin kaŝas.               

En Dnipro estis granda akvejo kun marbestoj kaj ekzotikaj fiŝetoj. Sed fiŝetoj en 

mallumo ne manĝas, en malvarma akvo estas dormemaj, ne aktivaj, sen elektro energio 

ne eblas aerumi akvon kaj purigi.                             

Ofte ĉe ruinoj de domoj atendas hundoj. En unu multetaĝa domo, kiun duondetruis 

rusa bombo kato vivis dum tri monatoj sola. Poste ĝin savis fajrobrigado. Sur insulo 

Zmijinnyj (Serpenta) apud Odeso oni ankaŭ trovis katon, kaj nomis lin Zmij 

(Serpento). En Hersono antaŭ milito estis malgranda privata zoo-ĝardeno kun procionoj. 

Dum okupacia periodo rusoj forrabis zoo-ĝardenon. Al tiuj vilaĝoj, kie ne restis homoj 

sed ankoraŭ restas bestoj, volontuloj kaj policio alportas nutraĵon por bestoj. Ili povas 

esti vunditaj, agresivaj pro treega timo aŭ malsanaj. Oni strebas helpi ĉie, kie eblas. 

Milito estas malbona temo por ĉiuj.  Olga 

mailto:vagabonda22@gmail.com


こんにちは、やすおさん。 

野生動物も戦争に苦しんでいます。 Odesa、Mykolajiv、Herson 

の隣には大きな自然保護区があり、野生の馬やバイソン、オオカミ、

ビーバー、シカ、そして数多くの鳥が生息していました。 しかし、

それらの場所では現在、激しい砲撃が行われており、一部の場所は

地雷原になっています。ヘルソンの近くで、ロシア人は時々森林を

焼きました。普通の兵士の話からですが、ケッパー（写真）、キツネ、イノシシ、ノウサギが塹壕に隠れ

るというのです。 爆撃中にブタ心臓発作を起こすケースがありました。クマは激怒し、馬や犬は逃げよ

うとし、猫は隠れます。 

ドニプロには、海の動物や珍しい魚がいる大きな水族館がありました。 しかし、暗闇の中の魚は食べ

ず、冷たい水の中では眠く、活動的ではなく、電気エネルギーがなければ、水に空気を入れてきれいにす

ることはできません. 

廃墟の家にはよく犬が待っています。ロシアの爆弾で半分が破壊されたある高層住宅では、猫が 3 か

月間一人で暮らしていました。その後、消防隊によって救出されました。オデッサ近くのズミジンニ島

（セルペンタ）でも猫が発見され、ズミジ（ヘビ）と名付けられました。戦前のヘルソンには、アライグ

マのいる小さな私立動物園がありました。占領期間中、ロシア人は動物園を略奪しました。人がいなくて

も動物がいる村には、ボランティアや警察が動物の餌を運んできます。彼らは怪我をしたり、極度の恐怖

のために攻撃的になったり、病気になったりしています。人々は可能な限り支援するよう努めています。 

戦争は誰にとっても良くないことです。 オルガ 

2023.1.16  Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Hierau al kelkaj ukrainaj urboj falis 3 avia'domboj kaj 50 raketoj. En Dnipro estis 

detruita per raketoj mutetaĝa domo, kie loĝis kelkcent homoj. 26 loĝantoj estas mortaj, 

45 malaperis (verŝajne forbruligitaj), 62 vunditaj, inter ili 13 infanoj. De ruinoj oni aŭdis 

voĉoj de homoj superŝutitaj, kiuj bezonas helpon. Ĉiuj estis civil'uloj! 

Jam kvin landoj (Francio, Pollando, Britio, Finlando, Litovio) pretas doni al 

Ukrainio tiel bezonatajn tankojn kaj municion. Sed germana ĉef'ministro bremsas 

decidon, kaj daŭrigas tempon per bagatelaj eldiroj .                            

Urbestro de Budapešt en sia elpaŝo diris: Se iu perdis moralan kompason, kaj ne 

vidas diferencon inter agresanto kaj viktimo, venu al Buča kaj Irpinj, kaj rigardu al 

okuloj de tiuj homoj, kiuj travivis militon.                            

こんにちは、やすおさん。 

昨日、3 つの空爆と 50 発のロケット弾がウクライナのいくつかの都市に落ちました。ドニプロでは、

数百人が住んでいた平屋建ての家がロケット弾によって破壊されました。住民 26 人が死亡、45 人が行

方不明 (おそらく燃えてしまったのだろう)、62 人が負傷し、そのうち 13 人が子供でした。廃墟の中か

ら助けを必要とする埋められた人々の声が聞こえてきた。全員民間人でした！ 



すでに 5 カ国 (フランス、ポーランド、イギリス、フィンランド、リトアニア) が、ウクライナに非

常に必要な戦車と弾薬を提供する準備ができています。 しかし、ドイツの首相は決断を遅らせ、つまら

ない発言で時間を浪費し続けています。 

ブダペスト市長は演説の中で次のように述べました。もし誰かが道徳の羅針盤を失い、侵略者と被害

者の違いがわからないなら、ブチャとイルピニに来て、戦争を生き抜いた人々の目を見てください。 

Al Hersona regiono okupantoj pafis 90 fojojn dum unu tago. Ĉiuj objektoj estas 

civilaj (loĝdomoj, lernejoj, malsanulejoj, naskodomo, vendejoj). Teroristoj el "Vágner" 

unuiĝo senĉese atakas Bahmut kaj Soledar (dum unu tago mortis preskaŭ 850), sed por 

armeaj estroj tio tute ne gravas. Per kaŝita mobilizo oni strebas kolekti ĝis du milionoj 

de soldatojn. Agentoj de "Vágner" rajtas varbi eĉ en prizono, kaj rusa diktatoro pardonas 

al ili ĉiujn krimojn. Pardonon ricevas eĉ perfortistoj, murdistoj, seksaj perversuloj. 

Ekzemple pardonon de Putin ricevis ulo, kiu mortigis sian avinon per martelo. Ĉar por 

rusa industrio mankas labormanoj, oni komencis uzi devigan laboron de prizonuloj. 

Rusoj kaŝe transportas nafton kaj naftoproduktojn uzante ĉinajn šŝarĝŝipojn. Por landoj 

komplicoj de rusa reĝimo aperas novaj restriktoj. 

占拠者は、ヘルソン地域で 1 日 90 回砲撃しました。すべての対象は民間のものです (住宅、学校、

病院、産科病院、店舗)。 ロシアの民間軍事会社「ヴァーグネル」のテロリストは、Bahmut と Soledar 

を継続的に攻撃しています (1 日でほぼ 850 人が死亡) が、軍の指導者にとって、これはまったく問題

ではありません。彼らは秘密の動員を通じて、最大 200 万人の兵士を集めようとしています。「ヴァー

グネル」は刑務所内でも募集を許可されており、ロシアの独裁者は彼らのすべての犯罪を許しています。 

強姦者、殺人者、性的倒錯者でさえ許しを受けます。たとえば、ハンマーで祖母を殺した男でさえ、プー

チン大統領から恩赦を受けました。ロシア産業の労働者が不足しているため、彼らは囚人からの強制労

働を利用し始めました。ロシア人は中国の貨物船を使って秘密裏に石油と石油製品を輸送しています。 

ロシア政権の共犯者である国には、新しい制限が適用されます。 

Antaŭ milito en Soledar vivis pli ol 50000 loĝantoj, sed nun restis 550. Kaj ĉiuj 

domoj estas detruitaj!         

El kontoj de rusoj, kiuj estas en restrikta listo oni forprenas 110 milionojn da 

"grivnoj" (ukraina mono) por riparado de loĝdomoj.             

Forto de ukraina popolo estas, ke ĝi ne ekskluziva, sed inkluziva. Homoj, kiuj etnike 

ne estas ukrainanoj, akceptis ukrainan kulturon, kaj aliĝis al ukraina popolo. 

  Ek de komenco de milito en Ukrainio aperis miloj de novaj kantoj, ili aperas 

preskaŭ ĉiutage. Kantas artistoj, kantas soldatoj, kantas kantistoj, infanoj, homoj en 

bombŝirmejoj. Kantas tuta Ukrainio. 

En Hago, Vilnuso,Vieno aperis ukrainaj tramoj kun QR-kodo, per kiu oni povas 

subteni Ukrajinon. Ankaŭ venis subteno de Kroatio, Kanado, Italio, Francio, Emiratoj. 

Al ĉiuj subtenantoj grandan dankon. 

Ankoraŭ estas informo, ke oni kalkulis birdojn (en Čehio) dum unu semajno ĉe 

kripetoj, en ĝardenoj, en kortoj, parkoj, kaj tiel plu. Pro varma vintro multaj birdoj tute 



ne forflugis. Nombro de eŭuropaj birdoj malpliiĝas proksimume al 100000. Tiaj estas 

informoj. Olga       

 

Vi povas aŭskulti ukrainajn kantojn: ウクライナの歌は下で聞けます。 

https://youtu.be/MKkadx4NVbg  

https://youtu.be/_1gnWxBuoC8  

https://youtu.be/n5w-_eGRODU  

https://youtu.be/EeZo6R7Uamo  

https://youtu.be/ClqHX_Eo90s  

https://youtu.be/mOOClonYKmc  

https://youtu.be/bBgdXGQAHQM  

https://youtu.be/7i_WEcPQgDE  

https://youtu.be/KNSP7fPcD38  

https://youtu.be/_XgWdxyBmB4  

https://youtu.be/Yynr5Y8VZoY  

                                                              

戦前、ソレダーには 50,000 人以上の住民が住んでいましたが、現在は 550 人しか残っていません。

すべての家屋が破壊されています。 

住宅の建物を修理するために、1 億 1000 万グリブナ (ウクライナの通貨) が、制裁リストに載って

いるロシア人の口座から引き出されています。 

ウクライナ人の強みは、排他的ではなく包括的であることです。 民族的にウクライナ人ではない人々

も、ウクライナの文化を受け入れ、ウクライナの人々に加わりました。 

   ウクライナで戦争が始まって以来、何千もの新しい曲が生まれ、それはほぼ毎日です。 アーティスト

が歌い、兵士が歌い、歌手が歌い、子供たちが歌い、防空壕の人々が歌います。 ウクライナ全体が歌い

ます。 

ハーグ、ビリニュス、ウィーンでは、ウクライナの路面電車が QR コード付きで登場し、それでウク

ライナを支援することができます。クロアチア、カナダ、イタリア、フランス、エミレーツからも支援が

寄せられました。支援してくださった皆様、本当にありがとうございました。 

チェコ共和国で、庭、中庭、公園などで鳥の数の調査が行われました。 暖かい冬のせいで、多くの鳥

はまったく渡りに飛び立ちません。 ヨーロッパの鳥の数は約 10 万羽まで減少しています。今日はこの

ような情報です。 オルガ 

 

 

2023.1.16 DR Kongo 民主コンゴ 

Saluton, 

 Ricevu la plej bonajn dezirojn por la Novjaro 2023! 

https://youtu.be/MKkadx4NVbg
https://youtu.be/_1gnWxBuoC8
https://youtu.be/n5w-_eGRODU
https://youtu.be/EeZo6R7Uamo
https://youtu.be/ClqHX_Eo90s
https://youtu.be/mOOClonYKmc
https://youtu.be/bBgdXGQAHQM
https://youtu.be/7i_WEcPQgDE
https://youtu.be/KNSP7fPcD38
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
https://youtu.be/Yynr5Y8VZoY


 Espereble, ke via familio fartas bone malgraŭ la homaj malfacilaĵoj, kiuj neniam 

ĉesas perturbi la sekurecan situacion en Ukrainio kontrau Rusio. Jen kiel en nia 

Rutshuru-teritorio, kie ni vivas, ripetiĝas la sama sensencaĵo. La loĝantaro mortas tago 

post tago pro la milito farita de la ribeluloj de M23. Virinoj kaj knabinoj estas 

seksperfortitaj ĉiufoje, kiam ili iras al la kampo, rabado estas troigita ĉi tie, neniu agado, 

vojoj estas baritaj, tiel la vivo fariĝas amara. Foje ni eĉ sukcesas pasigi la tagon en timo 

pro la manko de rimedoj por savi la familion. 

 Lastan fojon, mia frateto Jean Baptiste, ŝoforo, estis embuskita proksime de la 

vilaĝo Nkwenda kie la ribelantoj ĵetis cent kuglojn al lia veturilo. Ĉiuj en la veturilo tuj 

mortis.  Li kiel ŝoforo havas kuglon en sia maldekstra ripo. La ripoj estis tute detruitaj, 

li jam estas en la Rutshuru Ĝenerala Referenca Hospitalo. Lia edzino ankaŭ estis 

graveda, kiam ŝi naskis per operacio pro malbonŝanco la infano mortis. 

    Ĉi tiu paro estas en profunda problemo kara mia amiko. Ni zorgas pri li kun iliaj 5 

infanoj. Pri tio, mi petus vin, se eble, helpu nin per eta sumo laŭ viaj rimedoj, ĉar mi 

scias, ke la ekonomia situacio en via lando estas tro malbona. 

    Ĝis revido!  Honore Sebuhoro <honsebn@gmail.com> 

こんにちは、 

  2023 年の新年のあいさつを送ります。 

  ロシアによるウクライナの治安状況を常に乱す人的困難にもかかわらず、あなたの家族が無事である

ことを願っています。私たちの住むルーツル地区では、同じような無意味な出来事が繰り返されていま

す。 M23 反乱軍が繰り広げた戦争のために、人口は日々死んでいます。 女性や少女は野原に行くたび

にレイプされ、ここでは略奪が目に余るほどです。活動はなく、道路は封鎖されているため、生活は苦々

しくなります。家族を救うための手段が不足しているため、恐怖の中で一日を過ごすことさえあります。 

  以前、運転手である私の弟のジャン・バティストは、反乱軍に待ち伏せされ、彼の車に 100 発の弾丸

を発射されました。車内の全員が即死した。 彼はドライバーとして、左肋骨に弾丸を受けました。肋骨

は完全に折れ、彼はすでにルツル総合病院に入院しています。 彼の妻も妊娠していて、手術で出産した

ときに、子供は亡くなりました。 

  この夫婦は深刻な問題を抱えています。彼の 5 人の子供と一緒に私が彼らの世話しています。あなた

の国の経済状況が非常に悪いことを知っているので、可能であれば、あなたの手段に応じて少額でよい

ので私たちを助けてください. 

     さよなら！ セブホロ <honsebn@gmail.com> 

 


