
Haltigu la mondmiliton (7) 世界戦争を止めてください。（7）  
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Mi resumas 100 tagojn de la milito, kaj ĉi tio estas malĝoja taglibro. Analizante la 

nunajn ŝanĝojn en socioj, mi vidas teruran proksiman estontecon por Rusio kaj tre 

malfacilan por Ukrainio. Oni ne povas diri, ke la milito estis afero de hazardo kaj aperis 

kiel hazarda karto en la ludo, ĉiuj antaŭkondiĉoj estis pretaj por ĝi. Sed la rezulto de la 

antaŭkondiĉoj estis tiel monstra, ke eĉ nun mia kapo kaj animo apenaŭ povas akcepti 

ĝin. Multaj el miaj amikoj pensas same. 

 戦争の 100 日をまとめると、これは悲しい日記です。 社会の現在の変化を分析すると、ロシアにとっ

てはひどい近い将来であり、ウクライナにとっては非常に困難なものであることがわかります。戦争は

偶然の問題だとか、ゲーム内でランダムなカードとして登場したとは言えません。すべての前提条件が

用意されていました。 しかし、前提条件の結果は非常に巨大だったので、今でも私の頭と魂はそれをほ

とんど受け入れることができません。 私の友人の多くは同じように考えています。 

   En la unuaj tagoj, antaŭ cent tagoj, estis neeltenebla, mi imagis, ke la ĉielo tuj falu 

sur la kapon de la krimuloj, kiuj deĉenigis la sendistingan murdon de civiluloj. Mi ne 

povis dormi nokte, mi kaptis la telefonon por scii la plej novan situacion de miaj 

parencoj kaj amikoj, la televidilo ne malŝaltis la tutan nokton. Kaj ankaŭ multaj el miaj 

amikoj faris. 

 100 日前の最初の数日間、それは耐え難いものでした。私は、民間人の無差別殺人を解き放った犯罪者

の頭にすぐに空が落ちるだろうと想像しました。夜は眠れませんでした。親戚や友人の最新の状況を知

るために電話をかけ続けました。テレビは一晩中点けっぱなしでした。 私の友人の多くもそうしました。 

   La energio de malĝojo devis trovi eliron. Kiel vi scias, en mia kazo, ĝi fariĝis mil 

literoj. Kun kelkaj esperantistoj (ĉirkaŭ 15 homoj), mi daŭre komunikiĝas, kaj ŝajnas al 

mi, ke mi eĉ povas desegni kondiĉan portreton de unuopaj landoj, sed pri tio mi iam 

skribos aparte. Ĉiutage aŭ du tagojn mi provas skribi malgrandajn notojn en la socia 

reto VKontakte pri tio, kio okazas laŭ mia kompreno kaj kion fari. Mi ne uzas la vorton 

"milito" aŭ aliajn terminojn pro kiuj mi povus formale esti monpunita, sed en la rusa vi 

povas trovi milojn da vortoj kaj analogioj, por ke miaj samideanoj komprenu min kaj 

sentu subtenon. Ankaŭ miaj amikoj iniciatas renkontiĝojn, komunikadon kun konatoj 

kaj fremduloj, kaj gravas por mi povi paroli pri eventoj kaj miaj sentoj kaj aŭskulti aliajn 

homojn. Vi devas esti singarda pri fari novajn amikojn. 

 悲しみのエネルギーは放出先が必要です。ご存知のように、私の場合は千文字になりました。 数人の

エスペランティスト（約 15 人）とのコミュニケーションを続けており、各国の条件付きの肖像画も描く

ことができるようですが、いつか別に書きます。 毎日あるいは 2 日おきにソーシャルネットワーク

VKontakte に、自分のわかっている範囲で何が起こっているのか、何をすべきかについて小さなメモを

書こうとしています。 私は「戦争」という言葉や罰金を科せられる可能性のある用語を使用しませんが、



ロシア語では、志を同じくする人々が私を理解し、支えられていると感じることができるように、何千も

の言葉や類推を見つけることができます。 友達も打ち合わせをしたり、知人や見知らぬ人とコミュニケ

ーションをとったり、出来事や気持ちを話したり、他の人の話を聞いたりできることが大切です。 でも

新しい友達を作ることには注意しなければなりません。 

   Multaj miaj rusaj amikoj kaj konatoj fariĝis volontuloj kaj helpas rifuĝintojn. Mi 

respektas ilin pro ĉi tiu decido, sed mi pensas, ke la plej granda helpo al la rifuĝintoj 

povas esti ĉesigi la militon, alie vi devos elŝuti akvon el rompita granda ŝipo kun taso la 

tutan tempon. 

 私のロシア人の友人や知人の多くはボランティアになり、難民を助けています。私は彼らにこの決定

を尊重しますが、難民にとって最大の助けは戦争を止めることです。さもなければ、壊れた大きな船から

コップで永遠に水を汲みだし続けなるようなことになります。 

   Mi ankaŭ devis interrompi komunikadon kun kelkaj el miaj pasintaj amikoj - ĉi tio 

estas ĉirkaŭ 10-15% de la tuta. Mi estas sufiĉe komprenema al homoj, kiuj pro nescio 

eraras (ĝenerale mi mem verŝajne povas esti ie nekompetenta). Sed estas malfacile 

paroli kun tiuj, kiuj provas ŝirmi oportunan pozicion per ruzo kaj kaŝi la faktojn. 

 また、過去の友人とのコミュニケーションを中断する必要がありました。これは友人全体の約 10〜15％

です。私は無知から間違いを犯す人々に非常に同情的です（一般的に私自身だってどこか無能である可

能性があります）。しかし、狡猾に自分の立場を保とうとしたり、事実を隠そうとする人と話すのは難し

いです。 

   Unu el miaj malnovaj konatoj, kun kiu mi lasis komunikadon, fine diris al mi, ke 

alia, pli agresema persono povus esti en lia loko, kaj raporti min al la polico. 

   Al ĉiuj miaj bonaj amikoj, kiuj ne estas indiferentaj al la socio, unu aŭ du fojojn la 

polico venis al la domo kaj almenaŭ faris moralan premon. Dum ĉi tiuj 100 tagoj, tri 

bonaj amikoj miaj faris decidon kaj forlasis Rusion, por jaro aŭ por ĉiam. Unu — tuj 

post kiam ŝi estis timigita hejme de la polico. 

 私が連絡を取り合っていた古い知人の一人が、別のもっと攻撃的な人が代わりに告発するかもしれな

いから、と言って、私を警察に報告しました。  

社会に無関心ではない私のすべての親友に、一度か二度は警察が家に来て、少なくとも心理的な圧力

をかけました。この 100 日間の間に、私の 3 人の親友が、自宅で警察に脅かされた直後、ロシアを離れ

る決意をしました。 

La 9-an de majo, la datrevena ferio en Rusio, en la tago de venko (super la faŝismaj 

invadintoj), ĝi rezultis eĉ amuza - ĉiuj publikaj aktivuloj, kiuj havis la malfeliĉon eliri 

sur la straton tiutage, estis arestitaj, por ke ili ne ruinigu la ferion kaj procesion por la 

urbanoj. 

   Kompreneble, tio aspektas nur kiel ŝerco de ekstere, sed fakte tia rakonto klarigas 

multon pri la moderna Rusio: ni kutimas al ĉiaspecaj persekutoj kaj kiam neniu estis 

batita aŭ malliberigita, sed nur arestita, bona situacio. Kvankam, fakte, nia lando estas 

malfeliĉa, se homo ne povas eliri kiam li volas kaj kie li volas. Ĉi tio metas grandan 



malfruon en evoluo kompare kun pli liberaj landoj por la estonteco. 

 5 月 9 日、ロシアの戦勝記念日（ファシストの侵略者をめぐって）、それはさらに面白いようなことに

なりました。その日に通りに出て行かなければならないという嫌な義務を持たされていたすべての公的

活動家は、市民のための祝日と行列をぶち壊さないようにと逮捕されました。もちろん、これは外からは

は談のように聞こえますが、実際、そのような話は現代ロシアについて多くのことを説明しています：私

たちはあらゆる種類の迫害に慣れており、殴られたり投獄されたりしていないでただ逮捕されただけの

ときはありがたい状況なのです。しかし、実際、人が望むときに、望む場所に出かけることができないの

は、この国にとって不幸です。より自由な国と比較して、将来の発展に大きな遅れをもたらすからです。 

   Ankaŭ en majo, alia ŝoko okazis al malfeliĉa Rusio - tre nekutima grandulo de nia 

tempo, homaj-rajtoj-aktivulo Andrej Babuŝkin, mortis. Li estis nur 56-jara, kaj li estis 

devigita labori tage kaj nokte por helpi homojn – kaj nun lia sano ne povis elteni. Andrej 

Babuŝkin - agis kontraŭe al la burokrata maŝino. Plejparte, li okupiĝis pri savado de 

homoj arestitaj ĉe mitingoj, kiel membro de la rusa prezidenta konsilio pri homaj rajtoj. 

Li ankaŭ multe vojaĝis kiel observanto en malliberejoj, helpis igi la kondiĉojn en 

malliberejoj por malliberuloj pli tolereblaj, dungis la kaptitojn kiuj restis post 

plenumado de sia puno kaj eĉ foje ekloĝis en sia oficejo. Li prizorgis senhejmajn 

infanojn. Li verkis poezion, estis filozofo kaj tre afabla homo. La tuta Rusio venis al li 

por helpo. Kaj nun li estus bonega prezidanto por nia lando. Li ne ricevis monon dum 

multaj jaroj - li mem gajnis salajron por si kaj por 20 el siaj dungitoj. La ŝtato ne havis 

monon por siaj tre gravaj agadoj, sed estas mono por tankoj kaj aviadiloj por mortigi 

homojn, kaj multaj pli estas kaŝitaj ie. 

 また 5 月には、不幸なロシアに別の衝撃が訪れました。私たちの時代の非常に珍しい巨人である人権

活動家のアンドレイ・バーブシュキンが亡くなりました。彼はわずか 56 歳で、人々を助けるために昼夜

を問わず働くことを余儀なくされました。そして、彼の健康はそれに耐えることができませんでした。ア

ンドレイ・バーブシュキンは官僚機構に反対して行動しました。彼は、ロシアの人権大統領評議会のメン

バーとして、ほとんどの場合、集会で逮捕された人々の救助に携わってきました。 彼はまた、刑務所を

調べるために広範囲に旅行し、刑務所の状態を囚人にとってより耐えられるものにするのを助け、刑期

を終えた後の囚人を雇い、時には彼の事務所に住まわせました。彼はホームレスの子供たちの世話をし

た。彼は詩を書き、哲学者でとても親切な人でした。ロシア全土から助けを求めて人が来ました。そして

死ななければ、彼は私たちの国の偉大な大統領になったことでしょう。彼は何年もお金を受け取ってい

ませんでした。彼自身と彼の従業員の 20 人のために給料を稼ぎました。国はそんな非常に重要な活動の

ためにお金は使わず、戦車や飛行機が人々を殺すためにお金を使い、さらに多くのお金がどこかに隠さ

れています。 

   Mi ankoraŭ ne aŭdas rusajn novaĵojn - ili ŝajnas al mi venenaj kaj malbonaj. Mi 

scias, ke estas multe da kaptiteco en la novaĵoj, gajeco, militemo, kaj multaj mensogoj. 

Parolantoj en televidaj programoj ĉiam altigas la voĉon kaj interrompas unu la alian – 

kaj tio ankaŭ estas tre malagrabla. Ĉiuj, kiuj neas la militon, iel aŭ alie, ne estas 

spektantoj de ŝtataj televidkanaloj. Kaj inverse, la arbaraj arbaroj de Rusio, kie televido 



estas preskaŭ la sola informrimedo, estas la plej sangavidaj. 

 私はまだロシア政府ののニュースを聞きません。それは私にとって有毒で悪いからです。ニュースに

は多くの罠があり、好戦的で、嘘があることを知っているからです。テレビ番組の出演者は常に声を上げ

てお互いを遮って話します。そしてそれも非常に不快です。 戦争を何らかの形で否定するすべての人は、

国営テレビチャンネルは見ません。 逆に、テレビがほとんど唯一の情報源であるロシアの森林地帯の住

民は、最も血に飢えています。 

   La mondo ĉirkaŭe malrapide sed neinversigeble ŝanĝiĝas. Kvankam mi ne povas 

diri kun certeco, ke la krizo venas, sed iuj okazaĵoj ŝajnas noti ĝin. Jam de kelkaj 

semajnoj la liftoj en nia pluretaĝa konstruaĵo rompiĝas unu post la alia kaj ne funkcias. 

Mi aŭdis, ke rezervaj partoj por riparoj estas fremdaj kaj ĉi tio estas problemo. 

 私たちの周りの世界はゆっくりですが確実に変化しています。危機が来ているかどうかは定かではあ

りませんが、いくつかの出来事がそれを示しているようです。ここ数週間、私たちの高層ビルのエレベー

ターは次々と故障していて、機能していません。修理用のスペアパーツは外国製だと聞きましたが、これ

が問題です。 

   Survoje al laboro hieraŭ matene, mi vidis komercan centron tute forbruligita en 

Moskvo, kaj la pasaĝeroj en la aŭtomobilo diris, ke neniu kredas, ke ĝi hazarde ekbrulis 

kaj ke en Rusujo, aŭ fabrikoj aŭ arbaroj brulas ĉiutage, kaj tio estis pro milito kun 

Ukrainio. 

 昨日の朝、通勤途中、モスクワで商店街が全焼し、車の乗客は、誤って発火したとは誰も信じていなか

ったし、ロシアでは、工場や森が毎日燃えていると言っていました。ウクライナとの戦争のせいで。 

   Antaŭ unu semajno, mi revenis hejmen en elektra trajno, en kiu ial la lumoj ne ŝaltis 

vespere. Mi ankaŭ scias pri elektraj trajnoj, ke ili iom post iom ne povos funkcii sen 

eksterlandaj rezervaj partoj. 

 一週間前、電車で帰宅したのですが、どういうわけか夕方には電気が点灯しませんでした。 また、電

車の場合、外国からのスペアパーツがなくて徐々に運行できなっていることも知っています。 

   Kvankam daŭrigeblas nutraĵĉeno, mi rimarkas la suspendon de iuj provizantoj. 

Prezoj efektive altiĝis je 20% kaj daŭre altiĝas. Nia salajro estis duonigita pasintmonate, 

kvinono de la laboristoj estis maldungita, kaj la ceteraj laboras duoble pli multe. Mi 

komprenas, ke tiaj decidoj estas diktitaj de la situacio sur la merkato, kaj mi komprenas, 

ke ni devas helpi per ĉiuj fortoj por ke la reto pluvivu. 

 食物供給網は持続可能ですが、ある供給者たちが停止してることに気づきました。 価格は実際には

20％上昇し、上昇を続けています。私たちの賃金は先月半分になり、労働者の 5 分の 1 が解雇され、残

りは 2 倍の仕事をしています。私は、そのような決定が市場の状況によって決定されることを理解して

おり、ネットが存続するために全力を尽くさなければならないことを理解しています。 

   Ĉi-monate, mia kolego kaj mi estis petitaj labori kiel sociaj analizistoj en teamo pri 

nova projekto. La kliento volis ekscii, kiel eblus resendi altklerajn specialistojn, kiuj 

foriris pro lastatempaj eventoj al Rusio. Ni pensis, pensis kaj rifuzis partopreni en la 

projekto. Kaj mi ne bedaŭras. Kvankam mi tre ŝatas solvi ĉi tiajn enigmojn. 



 今月、同僚と私は、新しいプロジェクトのチームでソーシャルアナリストとして働くように依頼され

ました。 クライアントは、最近の出来事のために去った高学歴の専門家をロシアに戻すことがどのよう

に可能であるかを知りたがっていました。 私たちは考え、考え、プロジェクトへの参加を拒否しました。 

でも、後悔はしていません。 実は私はそういう謎を解くのが好きなんですが。 

   Tamen la plimulto de rusoj estas senzorgaj, ili estas lulitaj de la televido kaj la 

certeco, ke "la speciala operacio estos ĉesigita" kaj ke ene de unu jaro ili estos anoncitaj 

ne nur pri la akiro de Krimeo, sed ankaŭ la tuto de Ukrainio, aŭ almenaŭ ukrainaj maraj 

feriejoj. 

 しかし、ロシア人の大多数はものを考えていなくて、「特殊作戦は中止される」、「1 年以内にクリミ

アの占領だけでなくウクライナ全体、少なくともウクライナの海辺のリゾートは確実にロシアのものに

なる」という言葉のゆりかご乗せられているようなものです。 

   Ĉirkaŭ Moskvo veturas nur rubkamionoj kun la simbolo de milito - la litero Z. 

Plurfoje mi vidis sportaspektajn loĝantojn kun Z-t-ĉemizoj. Por insigno kun la simboloj 

de Ukrainio, aŭ flavblua rubando, ili estas monpunitaj. 

 戦争のシンボルである Z の文字が付いたごみ収集車だけがモスクワを走り回っています。Z の文字が

付いた T シャツを着ている住民を何回か見ました。ウクライナのシンボルが付いたバッジ、または黄青

色のリボンの場合、罰金が科せられます。 

   Ĉi tiuj 100 tagoj estis kaj malfacilaj kaj brilaj. Brila - ĉar la tagoj helpis min 

kompreni miajn amatojn, certigi ilian kuraĝon, mi trovis mirindajn novajn amikojn, 

rekonsideris la mondon ĉirkaŭ mi, miajn iluziojn. Mi timas, ke mensogoj povas trompi 

tiajn ŝajne normalajn homojn. Mi timas kio venos. Kaj en Rusio kaj en Ukrainio estas 

multaj tre malfacilaj tagoj antaŭen - malsato, ĉagreno, la perdo de bonaj najbaraj rilatoj, 

ĝi estas tre dolora. Eble la mondo ankoraŭ prenos la baton de atommilito. Milito kun 

Ukrainio en januaro 2022 ŝajnis tiel nepensebla kiel nuklea milito nun spitas la imagon. 

Kio signifas, ke ĝi povas okazi. 

 この 100 日間は、困難でしたが、素晴らしいものでした。この日々が、私の愛する人を理解させてく

れ、彼らの勇気を確実にさせ、私は素晴らしい新しい友達を見つけ、私の周りの世界、私の幻想を再考さ

せてくれました。嘘は普通の人々を欺くのではないかと心配です。何が来るのか怖いです。ロシアとウク

ライナの両方で、これから多くの非常に困難な日があります。飢餓、打ちひしがれる気持ち、良好な隣人

関係の喪失、それは非常に苦痛です。たぶん、世界はまだ核戦争の打撃を受けるでしょう。 2022 年 1 月、

ウクライナとの戦争が起こるなんて、核戦争が想像に反すると同様、考えられないように思われました。 

だから、それはそれが起こり得ることを意味します。 

   Mi komprenas, ke dum la pasintaj 100 tagoj, ĉirkaŭ 100 mil homoj mortis, slavoj - 

ili estis trafitaj de obusoj, kugloj, ili brulis en aŭtoj, aŭ sufokiĝis aŭ mortis pro soifo sub 

la rubo. Ili mankas al mi, kvankam ni ne konis multajn el ili, mi povis kompati ĉiujn, 

kiuj mortis senkulpe, sed mi ne donas al mi ripozon — ni devas pensi kaj fari, por ke la 

ceteraj estu savitaj. 



   La mondo armis sin. Mono, kiu povus esti elspezita por akvo, pano kaj scienco, 

estos uzata por inventi kompleksajn murdilojn.   

過去 100 日間で、約 10 万人が亡くなりました。スラブ人は、砲弾や弾丸に当たり、車で燃やされた

り、瓦礫の下で窒息死したり、喉の渇きで亡くなったりしました。その人たちとは知り合いではありま

せんでしたが、彼らはいなくなったのです。罪もないのに死んだ方にはお悔みを言います。でも私は休

むことはありません。残りの人を救うために考え、行動しなければなりません。  

世界は軍備を増強しています。 水、パン、科学に費やすことができるお金は、複雑な殺人兵器を開

発するために使用されるでしょう。 

Mi dankas vin pro via atento kaj partopreno en la anonco pri tio, kio okazas, ni mem 

ne povas elteni la militon. Ĉesigi la militon postulos pli ol nur la volo de prezidantoj aŭ 

ambasadoroj. Ĉiu voĉo, ĉiu bonfaro por la mondo savas infanojn kaj plenkreskulojn de 

morto. Dankon pro via bonkoreco. Amike, 

 何が起こっているのかという私の報告に注目してくださってありがとうございます。私たち自身は戦

争を我慢することができません。戦争を止めるには、大統領や大使の意志以上のものが必要です。すべて

の声、世界のためのすべての善行は、子供と大人を死から救います。 ご親切にありがとうございました。 

 

  

  

2022/6/15 Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo, dankon mi estas pli-malpli en ordo. Sed Putina milito en 

Ukrainio maltrankviligas min. Agresantoj uzas pli kaj pli danĝerajn armilojn: fosforajn 

bombojn, kasetajn bombojn, bruligajn bombojn, longdistancaj raketoj (200-500 km). 

Okupantoj pafas ilin al loĝdomoj de ordinaraj homoj ofte nokte aŭ frumatene (en siaj 

domoj mortis pli ol 15000 ukrainaj civitanoj). Al ĉuj ukrainaj urboj tage falas 7-10 rusaj 

raketoj. La urbojn Severodoneck, Popasna, Lisičansk, Kramatorsk detruas artilerioj 

senĉese. Okupantoj bombas grandajn vendejojn de manĝaĵoj, supremerkatojn, 

kaj  staploj de tritiko (nur en Mykolajiv 320000 tunoj forbruligis). Nun sur kampoj 

maturiĝas aveno kaj hordeo, kaj okupantoj pafadas raketoj kaj bruligajn bombojn al 

greno.   

Antau milito Ukraino vendis tritikon, maizon, fagopiron, sukeron, sunflor'oleon al 

duono de Europo, Afriko kaj multaj aziaj landoj. Sed nun rusaj submarinoj kaj militŝipoj 

blokadas ĉiujn mar'havenojn kaj en tiuj landoj minacas granda humanitara krizo. Do 

milita agreso de Ruslando jam minacas ne nur Ukrainon, kaj Putin krim'reĝimo intencas 

ŝanĝi la mondon per malsato. 

   El okupitaj teritorioj estas forrabitaj tunoj de tritiko, sekalo, aveno kaj forvenditaj al 

Ĉinio kaj Turkujo. Ĉu tiu, kiu ačĉtas rabaĵojn, kulpas same kiel rabisto ? 

 Kaj alia afero, en Ruslando pro kontraŭmilita agado estis jam arestitaj kaj punitaj 

proksimume 18000 rusaj civitanoj. Estas interese, ke en unuaj vicoj al ukraina fronto 



oni sendas Burjatoj, Kalmykoj, Jakutoj (naciaj minoritatoj), kiuj batalas nur pro mono, 

kaj ebleco ion forrabi. Ĉar tiuj malgrandaj popoloj vivas en tre malbonaj kondicoj 

(predis eblecon paroli propran lingvon, terura malriĉeco, sen asfalto sur stratoj, sen 

akvoreto, elektoreto, gasoreto).  

Rusa propagando asertas, ke la ukrainanoj ĉiam estis parto de "Rusa Mondo", ke la 

ukraina lingvo, kulturo kaj histotio ne ekzistas. Tio tute ne estas vero! Sed la nacia 

politiko de Ruslando estas terura. Minoritatoj estas sub granda premo de rusa reĝimo, 

en malgrandaj popoloj ofte estas terura alkoĥolismo, perdo de propra lingvo kaj propra 

identeco, kaj granda socia kaj ekonomia dependeco de granda Rusa popolo. Estas tre 

malnova onidiro, ke Ruslando estas prizono de popoloj. Kaj kompreneble estas, ke la 

ukrainanoj defendos sian Landon ĝis venko, ĉar alian eblecojn neniu povas eĉ imagi.   

El okupitaj teritorioj multaj familioj strebis forveturi per propraj aŭtoj. Sed ne ĉiuj 

sukcesis, preskaj du kaj duono milionoj de ukrainaj civitanoj estis deportitaj al 

Ruslando.  Oni tenas homojn en tendar'koncentrejoj sen ebleco kontakti eksteran 

Mondon, sen dokumentoj, sen mono, sen helpo de internaciaj organizaĵoj, sen espero. 

Ruslando ja bezonas senpagan labor'manojn.  Olga 

Dne st 15. 6. 2022 2:02 uživatel <hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp> napsal: 

 

2022/6/15 チェコ共和国  

こんにちは、泰雄さん、ありがとうございます、元気です。 

しかし、ウクライナでのプーチンの戦争で心が晴れません。侵略者はますます危険な兵器を使用してい

ます：リン爆弾、カセット爆弾、焼夷弾、長距離ロケット（200-500 km）。占領者は、夜や早朝に一般

の人々の家にそれらを撃ちます（15,000 人以上のウクライナ市民が彼らの家で亡くなりました）。 1 日

に 7〜10 個のロシアのロケットがウクライナのすべての都市に落下します。セベロドネツク、ポパスナ、

リシチャンシク、クラマトルスクの都市は、常に大砲によって破壊されています。占領者は大型食料品

店、スーパーマーケット、小麦倉庫を爆撃しています（ムィコラーイウだけで 320000 トンが燃やされま

した）。現在、オーツ麦と大麦は畑で熟しており、占領者はロケットを発射し、穀物を燃やしています。  

戦前、ウクライナは小麦、とうもろこし、そば、砂糖、ひまわり油をヨーロッパの半分、アフリカ、そ

して多くのアジア諸国に販売していました。しかし現在、ロシアの潜水艦と軍艦はすべての港を封鎖し

ており、これらの国々では大きな人道的危機が迫っています。したがって、ロシアの侵略戦争はウクライ

ナだけでなく、プーチンの犯罪体制が世界を飢えさせることを意図している。  

占領地から大量の小麦、ライ麦、オーツ麦が盗まれ、中国とトルコに販売されました。戦利品を買う人

は強盗と同じくらい有罪です。 

また、ロシアでは、約 18,000 人のロシア市民が、反戦活動ですでに逮捕され、罰せられています。ウ

クライナ戦線の最前線に、金のため、何かを盗めるかもしれないと戦っているブリヤート人、カルムイク

人、ヤクート人（少数民族）が送られています。これらの少数民族は非常に劣悪な状況に住んでいます。

mailto:hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp


（彼らは自分の言語を話す機会を奪われており、ひどい貧困、アスファルトなしの道路、水道、ガスはあ

りません）。  

ロシアのプロパガンダは、ウクライナ人は常に「ロシアの世界」の一部であり、ウクライナの言語、文

化、歴史は存在しないと主張しています。それはまったく真実ではありません！しかし、ロシアの国家政

策はひどいものです。少数民族はロシア政権からの大きな圧力にさらされており、そこではしばしばひ

どいアルコール依存症、彼ら自身の言語とアイデンティティの喪失、そしてロシアへの社会的および経

済的依存があります。古い噂では、ロシアは民族の刑務所であるといいます。そしてもちろん、ウクライ

ナ人には、勝利のために彼らの国を守ることしか可能性は残っていません。 

占領地から多くの家族が自分の車で脱出しようとしています。しかし、すべてが成功したわけではな

く、約 250 万人のウクライナ市民がロシアに強制送還されました。人々は、外の世界と接触する可能性

もなく、書類もなく、お金もなく、国際機関の助けもなく、希望もなく、強制収容所に収容されています。

ロシアは金のかからない労働力を必要としているのです。 

オルガ 

 

  



2022.6．16 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo. 

Grandan dankon al vi pro via dediĉo de sia tempo, forto kaj mono por subteno. Estas 

grave disvastigi informojn pri milito al amikojn. Multaj eŭropaj ĵurnalistoj, raportistoj, 

filmistoj laboras en Ukraino, sed ili ne povas esti ĉie kaj dokumentiĝi ĉion. Ĉe frontaj 

lokoj estas vere danĝeraj, dum lastaj 109 tagoj mortis 32 ĵurnalistoj, 15 estis vunditaj, 

kaj 12 malaperis (sur okupitaj teritorioj) kaj ne estas informoj pri ili.                       

Certe laboras diplomatoj, ministroj, specialistoj, kaj opinioj de ordinaraj homoj 

havas influon. Ĉe multaj kunsidoj de la eŭropa parlamento, diversaj konsilioj kaj 

kongresoj ĉiu voĉo de subteno estas grava. En tuta mondo jam 

136 landoj faris diversajn formojn de subteno (politika, humana, 

finansa, armila, teknika kaj tiel plu). Tial ukrainanoj ofte 

komparas Ruslandon - "Mordor" (laŭ libroj de J. R. Tolkien), 

kontraŭ homaro (Ukraino kaj landoj-subtenantoj). Al rusaj 

okupantoj oni diras "orkoj". Sur fotoj estas pafado al urboj. 13-

jara knabo, kiu estis vundita al kolo kaj pulmo, hirurgoj miras ke 

li ankoraŭ vivas. Detruitaj domoj de ordinaraj homoj, tiel 

aspektas "Rusa Mondo" en ukrainaj urboj. Olga 

 

泰雄さん、こんにちは。 あなたの時間、力、そして支援のためのお金の献身に感謝します。戦争情報を

友達に広めることが重要です。多くのヨーロッパのジャーナリスト、記者、映画製作者はウクライナで働

いていますが、彼らはすべての場所にいることはできませんし、すべてを文書化することはできません。

前線では、過去 109 日間で、32 人のジャーナリストが死亡し、15 人が負傷し、12 人が（占領地で）失

踪し、彼らに関する情報はありません。  

確かに、外交官、大臣、専門家は働いていると思いますが、一般の人々の意見が彼らに影響を及ぼしま

す。欧州議会、さまざまな評議会、議会の多くの会合では、あらゆる支持の声が重要です。世界中で、136

か国がすでにさまざまな形の支援（政治、人道、財政、軍事、技術など）を提供しています。そのため、

ウクライナ人はロシアを「モルドール」（J. R.トールキンの本による）として、人類（ウクライナと支援

国）と比較することがよくあります。ロシアの占領者は「死神」と呼ばれています。写真は都市での攻撃

です。写真は、首と肺に負傷した 13 歳の少年ですが、彼がまだ生きていることに外科医に驚いています。

普通の人々の破壊された家、これはウクライナの都市にある「ロシアの世界」のように見えます。 

オルガ 

注：Mordor: 邪悪なサウロンの領域と基盤。 

  



Tomatoj el Fukuŝima 
 

Venis tomatoj, 

Ruĝaj, senmakulaj, bongustaj, 

De mia amiko en Fukuŝima. 

 

Kio estas komuna  

inter Fukuŝima kaj Ukrainio? 

Ĉu vi jam forgesis? 

 

Mia amiko bone scias tion,  

Do li volas donaci siajn tomatojn, 

al la geknaboj en Ukrainio, 

pere de mi. 

 

Manĝu tomatojn, 

Kaj reakiru novan energion. 

La milito finiĝu baldaŭ,  

Kaj ni atendas viajn vizitojn al 

lia kampo. 

Ĝia tiam fartu bone! 

Mi atendas, ni atendas, ĉiuj atendas vin. 

 
福島のトマト 
 

福島県から 

赤くておいしいトマトが来たよ。 

 

福島とウクライナとの共通点はなあに？ 

あれ、忘れちゃったの、あんなに重大なこと？ 

 

僕の友達は、ちゃんと覚えているんだよ、 

だからウクライナの子どもに、 

自分が作った美味しいトマトを、 

うんと食べてほしいんだ。 

食べて元気になってね。 

 

一緒に彼の農園に行こうね。それまで元気でね。 


