
Poŝtmarkoj de Ukrainio ウクライナの切手 

 

Okaze de la 100-jariĝo de UEA Ukraina Esperanto-Asocio emisiis 4 poŝtmarkojn. Mi 

hazarde aĉetis ilin kaj longe konservis ilin. La du temas pri Eroŝenko, fama blinda 

verkisto de Ukrainio ,kaj unu pri la oficejo de UEA kaj unu pri Zamenhof. 

世界エスペラント協会 100 周年を記念して、ウクライナエスペラント協会は 4 種類の記念切手を発行し

ました。2 つは、ウクライナが産んだ作家エロシェンコンコ（大正時代に日本に来て、日本の児童文学や

エスぺラント運動に大きな影響を与えた）、一つはエスペラントを作ったザメンホフ、もう一つは協会の

事務所です。 

 

2022.6.25 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, dankon pro via intereso al Ukraina temo. Poŝtmarkoj ĉiam 

montras iun periodon de historio, kaj nun ukrainaj markoj havas militan temon. Sed mi 

esperas, ke temo en peroksima tempo ŝanĝiĝos. 

En ukraina Irpinj en disbombita multetaĝa domo dum du monatoj vivis kato. Kiam 

oni rimarkis ĝin, alvokis fajrobrigadon, kaj savis beston. Kaj alia heroino Anastasija 

TIHA, kiu savis pli ol 30 bestojn (hundojn, katojn, hamstron, testudon, kaj tiel plu). Al 

ŝ helpis volontuloj, ŝia partino, ŝia edzo, amikoj. Ŝi akceptas hejmbestojn, kiuj restis sen 

sia familio pro milito. Ankaŭ en Ternopil oni faris rifuĝejon por bestojn. Estas ankaŭ 

tristaj informoj: en Nigra maro pro milito mortis pli ol 3000 delfenoj.                       

Hieraŭ Eŭropo faris tre gravan decidon, akceptis kiel kandidatojn al Eŭropa 

Unio Ukrainon kaj Moldavion. Tiu decido ŝanĝos postmilitan Eŭropon. 

Olga 



こんにちは泰雄さん、ウクライナの話題に興味を持っていただきありがとうございます。 切手は常にあ

る期間の歴史を示しており、現在、ウクライナの切手は軍事的なテーマを持っています。しかし、近い将

来、テーマが変わることを願っています。  

ウクライナでは、イルピンの倒壊した高層住宅に 2 か月間、猫が生きていました。気づいた人が消防

隊が呼び助けました。 そして、30 匹以上の動物（犬、猫、ハムスター、カメなど）を救った別のヒロイ

ン Anastasija TIHA がいます。彼女はボランティア、彼女の母親、彼女の夫、友人に助けられて、戦

争のために家族を失ったペットを受け入れています。 テルノーピリにも動物保護施設が建てられました。 

悲しい報告もあります。戦争のために黒海で 3,000 頭以上のイルカが死亡しました。 

昨日、ヨーロッパは非常に重要な決定を下し、ウクライナとモルドバを欧州連合の候補として受け入れ

ました。その決定は戦後のヨーロッパを変えるでしょう。 オルガ 

 

2022.6.26 Ĉeĥio 

 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Hodiŭu mi vidis raporton pri suda urbo Mykolajiv. Okupantoj ĉiutage bombas ĝin : 

malsanulejojn, log^domojn, fabrikojn produktantajn manĝaĵojn, lernejojn, vendejojn, 

benzin'pumpojn). Do neniu armea objekto! Multaj loĝantoj lasis urbon. Sed multaj restis 

en urbo kaj regiono. Oni rakontis pri volontuloj, kiuj transdonas kuracilojn, alportas al 

homoj akvon kaj mamĝaĵojn, helpas kun forveturo. Kaj zorgas pri sendomaj bestojn 

(ĉirkau 80) . Ili faras ĉion eblan al vunditaj bestoj, kiujn helpas veterinaroj. Sed al ili 

mankas sufiĉe da nutraĵoj.       

Nun sur kampoj oni rikoltas avenon kaj tritikon, kiujn oni semis aŭtune, kaj hordeon, 

sed rusaj okupantoj pafas de submarŝipoj bruligajn raketojn al kampoj. 

En Harkov familio, kiu restis sen domo (pro rusa bombado), faris dometon por infanoj 

el kuglegokestoj.Ĉar infanoj restas infanoj eĉ dum milito. En Ĉernihiv al grupo de 

sapeistoj ? helpas malgranda hundeto, kiu serĉas minojn, kaj elfosas ilin. Poste sapeistoj 

ilin malaktivigas. Hundeto jam estis sukcesa pli ol 300 fojojn. Oni diras al li "kugleto".                                                         

Olga 

泰雄さん、こんにちは。  

今日、私は南部の都市ムィコラーイウについての報告を見ました。侵略者は毎日その町を爆撃します：

病院、家、食品工場、学校、店、ガソリンスタンド）。すべてが民間の建物で軍事拠点ではありません。

多くの住民が町を去りましたが。しかし、多くは町や地域に残っています。ボランティアは、薬を届け、

人々に水と食べ物を持ってきて、避難を手伝うようにしています。そして、ホームレスの動物の世話をし

ます（約 80）。獣医は助けられて負傷した動物に可能な限りのことをします。しかし、彼らは十分な食

糧を欠いています。 

秋に播種されたオーツ麦や小麦、大麦は畑で収穫されていますが、ロシアの占領軍は潜水艦からロケッ

トを発射しています。ハルキウでは、（ロシアの爆撃のために）家を失った家族が弾丸箱から子供たちの

ための小屋を作りました。戦争中も子供たちは子供のままですからね。チェルニーヒウでは小さな犬が



地雷を探すのを手伝っています。見つけた地雷は処理されます。そのちびちゃんはすでに 300 回以上成

功しています。彼は「たま（弾丸）」と呼ばれています。 

 

DR Kongo コンゴ民主共和国 

 

 Kara, 

Saluton! Fakte, antaŭ kelkaj 

silentaj tagoj sen rilati pro la 

nuntempa grava malsekureco 

okazanta ĉe nia distrikto 

Rutshuru/Norda Kivuo/DRKongo. 

Preskau en kvar anguloj de la tuta 

mondo la milito estas. Mi dirus, ke 

Ruando kaj Ugando iĝis kiel Rusio, 

ĉar ambaŭ invadas nian teritorion 

Rutshuru. Samlandanoj jam foriris, ili 

estas en Uganda rifuĝejo. Aliaj estas 

en nia loĝloko Rurshuru centro. Ĉi tie, 

estas multnombraj translokuloj preskaŭ 8000. La malamikoj Movado M23 jam damaĝis 

ĉion kaj mortigas enloĝantojn, bienojn jam estas forrabitaj. Ekzemple, la pasinta lundo 

tiu movado M23 venis ataki la kongan armeon en diversaj lokoj el Bikenge, Ruvumu, 

Kashari, Kanombe,....malŝance militistoj kongaj frapis ilin serioze. La ribela movado 

M23 perdis multajn militistojn ruandajn. Pro la kolero, tiu movado amasbuĉis 21 

surlokajn samlandanojn kun iliaj infanoj. Danĝeras por tiu movado, kiu minacas 

Rutshuru-anojn. Tiu ribela movado M23 situiĝas momente je 8km de ĉi tie precize en 

Grupo Jomba. Ili volas akapari la ĉefurbon de Territorio Rutshurudo, kie ni loĝas. 

Pro troiga milito, ĉi tie la malsato pliiĝas. Trovi manĝaĵon ne facilas, ĉar la doganoj 

de du najbaraj landoj Ruando kaj Ugando jam estas fermitaj. Konganoj ne plu povas 

transiri la doganon el Ugando aŭ Ruando. Komprenu, ke danĝeras por ni orientanoj de 

DRKongo. 

Ĉi-momente la milito estas kaj ni aŭdas kriadojn de bomboj en la lokoj Bikenge, 

Ruvumu, Kanombe.....Ni restas en la timo. Multnombruloj jam estas pafitaj, aliaj estas 

en kuracejoj de ĉi tie. Lernejoj jam fermiĝis pro la milito en la Grupo de Jomba. Mi 

opinias, ke vi aŭskultas kongajn informojn tra internaciaj radioj aŭ amaskomunikiloj. 

La celo de tiuj du landoj estas balkanigi nian orientan lokon Kivu/DRK. 

Hieraŭ okazis milito ankoraŭfoje, ni juĝis forlasi nian loĝlokon pro la timo. Kion 

fari? Nenion. Ni restas en aĉa situacio, trovi nutraĵon, eĉ sapon kaj salon. Nia konga 



regiono Kivu precize en distrikto Rutshuru ĉiuj popoloj estas en granda danĝero. Zorgu 

por ni kara amiko, ĉar la sufero troiĝas! 

Restu kontake kara ! Saluron al chiuj! 

Via Honoré el Kivu/DRK  

 

こんにちは！私たちのルチュル/北キブ/コンゴ民主共和国で起こっている現在の大きな不安とは数日前

は無関係でした。  

世界のほぼ四隅で戦争が起こっています。ルワンダとウガンダは、どちらも私たちの領土であるルチュ

ルに侵入しているので、ロシアのようだと言えます。仲間の同胞はすでに居住地を去ってウガンダの難

民キャンプにいます。その他は、私たちの居住地であるルルシュルセンターにいます。ここには、8000

近くの避難者がいます。敵の M23 運動はすでにすべてに損害を与え、住民を殺しています。農場はすで

に略奪されています。たとえば、先週の月曜日、M23 運動がビケンジ、ルヴム、カシャリ、カノムなど

のさまざまな場所で民主コンゴ軍を攻撃するようになりました。民主コンゴの兵士が彼らに反撃し M23

は多くのルワンダの兵士を失いました。怒りから、その M23 は 21 人の地元の同胞と子供を虐殺しまし

た。この反乱軍の M23 は、現在、ここから 8km 離れたグルポジョンバにいます。彼らは私たちが住んで

いる Rutshurudo 地域の首都を独占したいと思っています。このひどい戦争のために、ここでは飢餓が増

加しています。近隣の 2 カ国ルワンダとウガンダの税関はすでに閉鎖されているため、食べ物を見つけ

るのは簡単ではありません。民主コンゴ人はもはやウガンダやルワンダの税関を通過することはできま

せん。コンゴ民主共和国の私たちが危険であることを理解してください。  

現在、戦争が起こっており、バイケンジ、ルヴム、カノムの場所で爆弾の叫び声が聞こえます.....私た

ちは恐れを抱いています。すでに多くの人が撃たれ、他の人は病院にいます。学校はすでに閉鎖されてい

ます。あなたは国際的なラジオやメディアを通して民主コンゴの情報を聞いていると思います。  

これら 2 つの国の目標は、東部のキブ/コンゴ民主共和国をバルカン化することです。 昨日再び戦争

があり、私たちは恐怖から私たちの居住地を去るべきだと判断しました。何をすべきか？何もない。私た

ちは厄介な状況に置かれ、食べ物、さらには石鹸や塩を見つけるのも困難になっています。私たちのコン

ゴ地域キブでは、すべての人々が大きな危険にさらされています。親愛なる友よ、私たちを気遣ってくだ

さい。苦しみはあまりにひどすぎます。                        ホノレ 

 


