
2022.7.6 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Dum lastaj kvar monatoj ukrainaj urbojn, urbetojn kaj vilaĝojn okupantoj superŝutas 

per malgrandaj eksplod'mekanismoj kun flugiletoj. Ili estas tiel malgrandaj kaj malpezaj, 

ke ilin povas preni infano al mano, kaj mekanismo en mano eksplodas! Ili estas faritaj 

speciale por infanoj, kaj ŝutitaj al parkoj, stratoj, lernejoj, sablo ludejoj, kortoj de 

domoj.   En ĉiuj urboj oni instruas infanojn: Ne prenu al mano aĵojn, kiujn ví ne konas. 

Sed infanoj ĉiam estis scivolemaj... Post esksplodo oni restas sen mano, sen okuloj, 

vunditaj laŭ tuta korpo. Multaj eĉ mortas. Terura afero!  

En okupitaj urboj Melitopol, Herson, Berdjansk, Mariupol, Popasna, Lugansk 

okupantoj forprenas infanojn de iliaj familioj malgraŭ volo de gepatroj, por ĉantaĝi ilian 

familiojn (en okupitaj teritorioj homoj akre protestas kontaŭ okupacia reĝmo, havas 

partizanan agadon, refutas rusam civitanecon). Jam estis forprenitaj pli ol 300000 

infanojn! Kontraŭ iliaj rajtoj, kontrau leĝoj,  kontraŭ normalaj homaj moroj kaj 

kutimoj.                                           

Kaj alia afero : civitanojn, kiuj estis deportitaj el Mariupol, okupantoj vestigas al 

armeaj uniformoj kaj devigas ludi en propagandajj videofilmoj. Oni ilin batas, turmentas, 

timigas, kaj prezentas kiel ukrainaj soldatoj. Do ne kreédu al ĉio, kion ví trovas en retoj. 

Olga 

過去 4 か月間、ウクライナの都市、町、村を、占領者は、翼のある小さな爆発装置をばらまきました。と

ても小さくて軽いので、子供が手で持つことが出来、その瞬間爆発します！それは特に子供たちのため

に作られ、公園、通り、学校、砂場、家の中庭に散らばきます。すべての都市で子供たちに「知らないも

のを持っちゃだめ！」と教えていますが、子供たちはいつも好奇心旺盛です。...爆発の後、手が、目が亡

くなり、体中に傷を負い、時には死にます。ひどいこと！  

占領されたメリトポリ、ヘルソン、ベルジャンスク、マリウポル、ポパスナ、ルガンスクの占領者は、

両親の意志にもかかわらず、家族から子供を連れ去り、ゆするのです（占領地では、人々は占領政権に激

しく抗議し、ゲリラ活動を行い、ロシアの市民権の押し付けに反論します）。すでに 30 万人以上の子供

たちが連れ去られています！彼らの権利に反して、法律に反して、通常の人間のマナーや習慣に反して、

です。 

そしてもう一つのこと：マリウポリから強制送還された市民に、占領者は軍服を着させ、宣伝ビデオで

演技しろというのです。彼らは殴打され、拷問され、脅迫され、ウクライナの兵士のように見せています。

ですから、ネット上で見つけたものすべてを信じてはいけません。オルガ 



 

Rusio ロシア 

Haltigu la mondmiliton (7) 世界戦争を止めてください。（7）  

30-a de junio 2022  

(...) Evidentiĝas, ke nia laboro estas en danĝero esti fermita, kaj ni devas multe pripensi 

kiel pluvivi, aŭ elpensi novan aktivecon. Lige kun la fermo de eksterlandaj kompanioj 

en Rusio, senlaboreco influos 6 milionojn da homoj, tio estas preskaŭ ĉiu 10-a 

laborkapabla civitano. Konsiderante la fakton, ke en la pasinteco preskaŭ ĉiu laboro 

estas iel ligita kun la registaro kaj lojaleco al ĝi, ne komenciĝos la plej sukcesaj tagoj 

por pensantoj. 

2022 年 6 月 30 日 （...） 

私たちの仕事が閉鎖される危険にさらされていることがはっきりしました。私たちは生き残る方法、ま

たは新しい活動を考え出さなければなりません。ロシアでの外国企業の閉鎖に関連して、失業は 600 万

人、つまりほぼ 10 人に 1 人の労働人口に影響を及ぼします。過去にはほとんどすべての仕事が政府と政

府への忠誠に何らかの形で関係しているという事実を考えると、考えがある人には最も成功した日は始

まらないでしょう。 

Mi ankaŭ provas foje eliri al malsamaj renkontiĝoj, kaj rakonti amikojn kaj konatojn pri 

tio, kion ili povas fari kontraŭ la milito. Eĉ la plej pripensemaj el ili estas pli en stuporo, 

letargio ol en ago. Antaŭ tri tagoj, la prezidanto de la Ŝtata Dumao, Volodin, anoncis, 

ke ĉiuj instruistoj en superaj edukaj institucioj, kiuj ne konsentas kun la milito, devas 



forlasi sian laboron, alie la rektoroj estos eksigitaj https://www.kommersant.ru/doc/5434728 

また、時々別の会議に出かけて、友人や知人に戦争に対して何ができるかを話そうとしています。 それ

らの中で最も思慮深い人でさえ、行動よりも昏迷、無気力にあります。 3 日前、下院議長の Volodin は、

戦争に同意しない高等教育機関のすべての教師は職を辞めなければならないと発表しました。そうしな

いと、校長が解雇されます https://www.kommersant.ru/ doc / 5434728 

Kelkaj el la profesoroj estas ja arestitaj kaj akuzitaj pri defraŭdo, sed tio ankoraŭ 

verŝajne estas pro mallojaleco al la milito. Kaj hodiaŭ, pluraj teatraj direktoroj estis 

maldungitaj, ankaŭ pro siaj kontraŭmilitaj prezentoj kaj vidoj. 

https://www.kommersant.ru/doc/5436486 

一部の教授は実際に逮捕され横領罪で起訴されていますが、これはおそらく戦争へ忠誠心不足によるも

のです。 そして今日、反戦のパフォーマンスと見解のために、何人かの劇場ディレクターが解雇されま

した。 https://www.kommersant.ru/doc/5436486 

Ankaŭ hodiaŭ, eksterafera ministro Lavrov diris, ke la fera kurteno malsupreniras, ke ili 

planas izoli Rusion de la mondo (...). Miaj bonaj amikoj, organizaĵo okupita de rifuĝintoj 

en Rusio dum pli ol 20 jaroj, ĉiuj petis restadpermesojn eksterlande, kaj kvankam ili 

daŭre laboras en Rusio, ili estas pretaj foriri ĉiumomente. 

また、今日、ラブロフ外相は、鉄のカーテンをおろして、ロシアを世界から隔離することを計画している

と述べました（...）。 20 年以上ロシアにいる難民の世話をしている組織の人で私の親友たちは、全員が

海外での居住許可を申請しており、彼らはロシアで働き続けていますが、いつでも出発する準備ができ

ています。 

Mi ĵus komencis fari pasporton por eksterlanda vojaĝo. Tamen mi volas resti ĉi tie por 

komuniki kun homoj, helpi tiujn, kiuj bezonas helpon, serĉi elirojn por paco. Hodiaŭ, 

amiko de aktivulo de homaj rajtoj donis al mi la kontaktojn de virino el Ukrainio, kiu 

serĉas sian filon. la filo estis en la aneksita teritorio kaj, laŭ la oficiala versio, mortis, 

sed ŝi esperas, ke li estas ie en rusa malliberejo. Eble mi povas helpi ŝin trovi informon. 

Kvankam, laŭ mia scio el la rakontoj de konatoj, neniu el la advokatoj nun rajtas eniri 

tiujn partojn de la malliberejoj, kie estas la kaptitoj. Jen afiŝo pri ĝi 

https://zona.media/article/2022/06/28/prisoners 

私は海外旅行のパスポートを作り始めたところです。 しかし、私はここにとどまり、人々とコミュニケ

ーションを取り、助けを必要としている人々を助け、平和への道を見つけたいと思っています。 今日、

人権活動家の友人が、息子を探しているウクライナの女性の連絡先を教えてくれました。 彼女の息子は

併合された領土にいて、公式の報告によれば死んだことになっていますが、彼女は彼がロシアの刑務所

のどこかにいるのではないかと考えています。 多分私は彼女が情報を見つけるのを手伝うことができま

す。 しかし、知人の話からの私の知る限り、現在、どの弁護士も、捕まえられたひとがいる刑務所のそ

れらの部分に立ち入ることは許されていません。  ここにそれについての投稿があります。

https://zona.media/article/2022/06/28/prisoners 

Mi bedaŭras, ke la plej bonaj homoj forlasas la landon, sed estas pli kaj pli danĝere por 

https://www.kommersant.ru/doc/5434728
https://www.kommersant.ru/doc/5436486
https://zona.media/article/2022/06/28/prisoners


ili resti ĉi tie. Mi estas parte eĉ dankema al la sorto, ke mia kariero kiel instruisto aŭ 

sciencisto neniam komenciĝis - ĉar nun mi havus elekton - laboron aŭ kredojn. 

Ankaŭ pro misilaj salvoj en Ukrainio kostantaj ĝis 200 milionojn da dolaroj ĉiunokte, 

homoj en Rusio vivas tre malbone. Hieraŭ mi aŭdis programon, ke civilaj aktivuloj 

aperas en la socio kiam estas superfluo, ŝparado de mono atingas 6 mil dolarojn ĉiujare 

aŭ pli. Nun, nur 22% de la enketitaj rusoj kredas, ke ili havas sufiĉe da mono por ĉio 

(kaj ĉi tio plej verŝajne estas sekvantaro de milionuloj kaj oficistoj ĉe la oleotubo). 40% 

de la populacio apenaŭ pluvivas 

https://www.rbc.ru/society/30/06/2022/62bc7f839a794734c1fee4b6 

最高の人々が国を去ってしまったことを残念に思いますが、彼らがここにとどまるのはますます危険で

す。 私は、教師や科学者としての私のキャリアが決して始まっていないという運命に部分的には感謝し

ています。というのは、今は私に仕事を選ぶか信念を選ぶかという選択肢があるからです。  

また、ウクライナへミサイルを撃ち込むために毎晩最大 2 億ドルの費用がかかるため、ロシアの人々

は非常に貧しい生活を送っています。 昨日、余剰があると市民活動家が社会に現れ、貯蓄が年間 6,000

ドル以上になるというプログラムを聞いた。（注：意味が分からない） 現在、ロシア人の 22％だけが、

すべてに十分なお金があると信じています（そして、これはおそらく石油パイプラインの百万長者と官

僚の手下でしょう）。 人口の 40％はやっと生きています。 

https://www.rbc.ru/society/30/06/2022/62bc7f839a794734c1fee4b6Plej  

verŝajne, ni devos fini preskaŭ drogan dependecon de gastubo, enamiĝi al laboro, 

publike identigi ĉiujn volontajn aŭ sensciajn murdintojn de niaj propraj kaj najbaraj 

popoloj, elpensi protekton kontraŭ malsaĝulo - do ke nenie kaj neniam fiuloj ekposedas 

aŭ nuklean butonon aŭ aliajn danĝerajn armilojn.. .Ni devas lerni distingi bonajn 

civitanojn de malbonaj, ĉar Platono antaŭdiris, ke ŝtatoj pereas, se ili ne scipovas 

apartigi la malbonajn de la bonaj. 

天然ガスへの麻薬中毒は終わりにし、仕事を愛し、私たち自身と近隣の民族への故意または無知な殺人

者を公に特定することは必要です。愚か者が核兵器やその他の危険な武器をいじれないようにしなけれ

ばなりません。私たちは悪い人と良い人を区別することを学ぶ必要があります。なぜなら、プラトンは、

悪い人と良い人を区別する方法を知らなければ国家は滅びると予測したからです。 

(...) Mi pensas, ke estas en la internacia komunumo la vojo al savo de milito. 

...）国際社会で戦争を救う方法があると思います。 

 

2022/7/7 Rusio kaj Japanio ロシア人と堀のメールのやり取り 

Hori : Tamen ĉu vi povas akcepti tiun grandskalan, sendistingan buĉadon en la tuta 

Ukrainio? 

Vladimir : Mi ne povas akcepti tiun grandskalan, sendistingan buĉadon en tuta Ukrainio 

far ukrainaj naciistoj/nazioj. 

https://www.rbc.ru/society/30/06/2022/62bc7f839a794734c1fee4b6


堀：しかし、ウクライナ全体でこの大規模で無差別な虐殺が行われているという事実を受け入れること

ができますか？  

ウラジミール：私は、ウクライナの民族主義者/ナチスによるウクライナ全土でのこの大規模で無差別な

虐殺を受け入れることはできません。 

Hori : Ankaŭ multegaj rusaj soldatoj mortis kaj multegaj armiloj estis perditaj. Ĉu vi 

havas informon pri tiuj grandaj perdoj de rusa flanko? 

Vladimir : Jes, mi havas iujn informojn. Eble ne kompletajn. 

堀：多くのロシアの兵隊が死に、多くの武器が失われました。 ロシア側のこれらの大きな損失について

何か情報がありますか？  

ウラジミール：はい、いくつかの情報があります。 多分完全ではありません。 

Hori : La famo de Rusio en diversaj kampoj, literaturaj, artaj, muzikaj, jam perdiĝis.  

Vladimir : Ĉu la famo de nazia Ukrainio en diversaj kampoj: literaturaj, artaj, muzikaj 

jam perdiĝis laŭ vi? Aŭ ĉu tiuj famoj ne ekzistis? 

堀：文学、芸術、音楽など、さまざまな分野でのロシアの名声はすでに失われています。  

ウラジミール：ナチスのウクライナの名声は、文学、芸術、音楽など、さまざまな分野ですでに失われて

いますか？ それとも、それらの名声存在しなかったのか？ 

Hori : Antaŭe mi tre amis rusajn popolkantojn, sed nun mi ne volas kanti ilin, kvankam 

mi scias, ke plejpartaj popolanoj estas bonaj homoj kaj viktimoj de Putin. 

Vladimir : Ĉu antaŭe vi tre amis ukrainajn naziajn popolkantojn? Ĉu vi volas kanti ilin 

nun? Putin savas rusajn homojn disde la nazia ukraina genocido, kiu okazis en Donecka 

kaj Luganska Popolaj Respublikoj dum 8 jaroj en 2014-2022. Amike al ĉiuj racie 

pensantaj e-istoj, 

Vladimir MININ 

堀：以前はロシアの民謡が好きでしたが、今では歌いたくありません。私は、大多数のロシア人は善良な

人であり、プーチンの犠牲者であることは知っていますが。 

ウラジミール：以前はウクライナのナチスのフォークソングが好きでしたか？ 今歌いたいですか？ プ

ーチンは、2014 年から 2022 年にドネツクとルガンスクの人民共和国で 8 年間起こったナチスウクライ

ナの大量虐殺からロシア人を救います。すべてのちゃんと頭で考えるエスペランチストの皆さんへ、 

Vladimir MININ 

  



2022.7.7 Ĉeĥio 

Dne čt 7. 7. 2022 0:20 uživatel Olga Antonyuk <vagabonda22@gmail.com> napsal: 

Saluton sinjoro Jasuo, mi skribos pri loĝantoj de Mariupol, kiuj ne estis soldatoj. 

Sed viroj, kiuj estis en subteraj keloj dum kelkaj monatoj kun siaj familioj, okupantoj 

disigis de familioj. Turmentis ilin, batis ilin, strebis rompi ilin psike. Kaj poste 

okupantoj vestigis ilin al armeaj uniformoj, kaj faris propagaciajn videofilmojn pór 

rusaj civitanoj. Ukraina flanko faris interŝanĝon de milit'kaptitojn (150 homojn). Kaj de 

ili estas ĉi informo. Rusaj propagandistoj diras, ke tio estas ukrainaj soldatoj.     

Per fosforaj bomboj okupantoj ekbruligas kampoj de tritiko en Oděsa regiono, kaj 

Hersona regiono. En okupita Krimeo oni faris du tendaroj- koncentrejoj en Sevastopol 

kaj Simferopol al ĝi okupantoj deportis multajn loĝantojn de okupita Herson kaj apudaj 

vilaĝoj.                                           

Hieraŭ de rusa artilerio estis detruita Harkova pedagogia universitato kaj scienca 

librejo.    Olga 

こんにちは泰雄さん、兵士ではないマリウポリの住民について書きます。 家族と一緒に地下地下室に数

ヶ月滞在していた男たちを、侵略者は彼らを家族から引き離しました。 彼らは彼らを拷問し、殴打し、

精神的に破壊しようとしました。そしてその後、侵略者は彼らに軍服を着せ、ロシア市民のための宣伝ビ

デオを作りました。 ウクライナ側は捕虜交換（150 人）を行った。 そしてそこからこの情報が得られま

した。 ロシアの宣伝家は、これらはウクライナの兵士であると言います。  

白リン弾で、侵略者はオデーサ地域とヘルソン地域の小麦畑に火を放ちました。占領下のクリミアで

は、セヴァストポリとシンフェロポリに 2 つの強制収容所が設置され、占領下のヘルソンと近隣の村の

多くの住民が強制送還されました。  

昨日、ロシアの大砲でハルキウの教育大学と科学図書館が破壊されました。 オルガ 

 

Dne čt 7. 7. 2022 0:30 uživatel Olga Antonyuk <vagabonda22@gmail.com> napsal: 

En ukraina Dněpr oni faris rifuĝejon por bestoj de diversaj regionoj, kie ili restis sen 

zorgaj. Ofte bestoj estis vunditaj, oni trovis ŝafojn, bovojn, ĉevalojn, porkojn, azenojn, 

kaprinojn (ĝenerale ĉirkaŭ 200 bestojn.)                              

Sur ĉeĥa flago estas skribaĵo: Vero venkos. Hodiaŭ estis remoro pri ĉeĥa nacia heroo 

Jan Hus, li estis pastro, filozofo kaj sciencisto. Kaj li instruis, ke necesas : Al Vero servi, 

laŭ Vero vivi, Veron defendi ne timi. Kaj alia ĉeha heroo Jan Žižka, armea estro, kiu 

neniam estis venkita. Li diris : Mi ne aprobas teroron, sed sian liberon pretas defendi eĉ 

kun armilo en mano. Tiuj simplaj pensoj eblas apliki al situacio en Ukraino.   Olga 

ウクライナのドニエプルでは、世話をせずに放置されていたさまざまな地域の動物のために避難所が

設置されました。 多くの場合、動物が負傷し、羊、牛、馬、豚、ロバ、山羊が見つかりました（通常は

約 200 頭）。 

チェコの旗には次のように書かれています。[真実が勝ちます。] 今日、チェコの国民的英雄ヤン・フ

スについての日です。彼は司祭であり、哲学者であり、科学者でした。 そして彼は「真実に仕えること、

mailto:vagabonda22@gmail.com
mailto:vagabonda22@gmail.com


真実に従って生きること、恐れないように真実を守ること」が必要であると教えました。 そしてもう一

人のチェコの英雄ヤン・ジシュカ、決して敗北しなかった軍の指導者ですが、彼は言った「私はテロを承

認しませんが、武器を持っていても彼らの自由を守る準備ができています。」 これらの単純な考えは、

ウクライナの状況に適用することができます。 オルガ 

 

2022.7.6 Rusio kaj Japanio 

HORI: Kara, la mondo (krom Rusio kaj kelkaj landoj) malĝojas pro la teruraj bildoj 

de rusaj bombardoj al urboj kaj vilaĝoj kaj al senkulpaj nenaziaj homoj.  

   MININ: Kara Jasuo, ne la mondo, sed nur la komuna okcidento, kiu estas plej 

malbone informita far la maligna okcidenta propagando. Ĉu vi ne havas fidindajn 

informfontojn krom tiu ĉi propagando? Multe pli granda mondo malĝojas pro la teruraj 

bildoj de ukrainaj bombardoj al urboj kaj vilaĝoj kaj al sennkulpaj nenaziaj homoj. 

 

Hori: Putin estas krimuloj kaj mem estas nazio.  

MININ: Zelenskij estas krimulo kaj nazio. 

 

Hori: Ŝajnas, ke Rusio estas regata de mensogoj kaj perfortoj.  

MININ: Jes. Tio vere nur ŝajnas al vi. Ne fidu al la mensoga okcidenta propagando. 

 

Hori: Mi vere esperas, ke vi estos libera de koŝmaro de Putin.  

MININ: Jes, mi estas libera disde koŝmaro de Putin, ĉar tiu ne ekzistas. 

 

Hori: Ĉu vi ne havas informojn pri rusaj bombarodoj al lernejoj, butikoj, apartamentoj 

ktp? 

MININ : Mi havas informojn pri ukrainaj bombardadoj al lernejoj, magazenoj, 

logxdomoj ktp jam dum pli ol 8 jaroj. :-( 

Bondezire al libere pensantaj e-istoj, 

Vladimir MININ  

 

HORI：世界（ロシアといくつかの国を除く）は、町や村、そして無実の非ナチスの人々に対するロシア

の爆撃の恐ろしい映像に悲しんでいます。  

MININ：親愛なる泰雄さん、世界ではなく、悪意のある西側のプロパガンダによって最悪の情報を与え

られている西側諸国だけです。この宣伝以外に信頼できる情報源は持っていないのですか？はるかに大

きな世界が、町や村、そして無実の非ナチスの人々に対するウクライナの爆撃の恐ろしい映像で悲しん

でいます。 

堀：プーチンは犯罪者であり、彼自身はナチスです。  

MININ：ゼレンスキーは犯罪者であり、ナチスです。  

堀：ロシアは嘘と暴力に支配されているようです。  



MININ：はい。それは本当にあなたがそう思っているだけです。嘘つきの西側の宣伝を信用してはいけ

ません。 

堀：プーチンの悪夢から解放されることを本当に望んでいます。  

MININ：はい、そんなものは存在しないので、私はプーチンの悪夢から解放されています。  

堀：学校、お店、アパートなどへのロシアが爆撃しているとい情報はないの？ 

MININ：私は 8 年以上の間、学校、倉庫、アパートなどへのウクライナが爆撃しているという情報を持

っています。 :-( 自由な発想のエスペランチストへ、 ウラジーミル・ミーニン 

 

 

2022.7.9 Rusio 

Estimata Jasuo, mi volas iom aldoni al repondo de Vladimir, cĉr ankaŭ mia koro 

doloras pro la tragedio de ukrainoj kaj rusoj en Ukrainio. Vi, certe estante konvinkita, 

ke ni, rusiano,j estas “regataj de mensoga propagando”…. eble vi spektu, ekzemple, 

multjarajn videoraportojn de franca ĵurnalistino Cristell Neant, kiuj, pro cenzuro, ne 

povis esti publikigitaj oficiale:  

https://www.youtube.com/c/DONiDonetskInternationalPressCenter/videos de 

Donecka regiono, kie loĝas plejparte ruslingvaj homoj (ja tio estis Rusia teritorio, nur 

en 1922 donita al Ukrainio kreita kiel Sovetunia respubliko*), kiuj ne volas esti perforte 

ukrainigitaj, volas, ke iliaj infanoj lernu en la gepatra lingvo historion normalan, sed ne 

perversigitan far banderecaj verkistoj. Komence ili volis nur aŭtonomion en konsisto de 

Ukrainio, sed Kievo tion ne povis permesi. 

親愛なるヤスオさん、ウラジミールの答えに少し付け加えたいと思います。なぜならウクライナでの

ウクライナ人とロシア人の悲劇のために私の心も痛むからです。あなたは確かに私たちロシア人が「偽

りの宣伝によって支配されている」と確信しています。でも、 たとえば、フランスのジャーナリスト

Cristell Neant による長年のビデオレポートをご覧になってください。このビデオは、検閲のため、公式

に公開することはできませんでした。  

https://www.youtube.com/c/DONiDonetskInternationalPressCenter/videos 

ドネツク地域のほとんどではロシア語を話す人々が住んでいます（これはロシアの領土であり、1922

年に初めてソビエト共和国として作成されたウクライナに与えられました*）。彼らは、強制的にウクラ

イナ化されることは望まず、子供たちに母国語で通常の歴史を学んでもらいたいと考え、 当初、彼らは

ウクライナの中での自治を望んでいましたが、キーウはそれを許可しませんでした。 

“Okcidenta mondo” (sed ĝi ja ne estas la tuta mondo) vivas en firmŝela 

informveziko, kiu enfiltras nur fejkaĵojn de Kieva reĝimo. Kaj tiu lasta ŝajne tenas antaŭ 

si grandegan spegulon kaj priskribas tion, kion vidas en ĝi, kvazaŭ agojn de Rusia armeo. 

Kaj ukrainaj militistoj daŭrigas bombardi magazenojn, domojn de simplaj civitanoj – 

urbanoj kaj kamparanoj, infanĝardenojn, lernejojn, hospitalojn, kiel ili tion faris ekde 

2014 jaro, sed nun multe pli furioze. Ĉiutagaj bombardoj de Doneck, Makejevka… 

Hieraŭ ukrainia rakedoj murdis kvar infanojn sur la infanplaceto (ludejo), knabinon en 

https://www.youtube.com/c/DONiDonetskInternationalPressCenter/videos
https://www.youtube.com/c/DONiDonetskInternationalPressCenter/videos


la korto antaŭ okuloj de la patrino. Kaj zelenskanoj aŭdacas aserti, ke estas doneck-

lugansk-rusia armeo, kiu “speciale bombardas la propran popolon”. Vere, en kiu terura, 

tragika tempo ni vivas! Ŝajne neniam en la historio floris tiom grandskale tia hida 

mensogo. Sed iam la vero trovos la vojon al tiuj, kiuj serĉas kaj volas ĝin. 

「西側の世界」（それは全世界ではありません）は、キーウ政権の糞便だけに浸透する情報シェルの泡

の中に住んでいます。 そして後者は彼の前に巨大な鏡を持っていて、それがロシア軍の行動であるか

のように彼がその中に見ているものを説明しているようです。そして、ウクライナ軍は、2014 年以来

行ってきたように、倉庫、一般市民の家、都市部と農村部、幼稚園、学校、病院を爆撃し続けています

が、今でははるかに猛烈になっています。ドネツク、マケエフカへの毎日の爆撃…昨日は、ウクライナ

のロケットが遊び場で 4 人の子供、母親の目の前で庭にいた女の子を殺しました。 そして、ゼレンス

キーは、「特に自国民を爆撃する」のはドネツク-ルハンシク-ロシア軍であるとあえて主張しているの

です。 本当に、私たちはひどい、悲劇的な時代に生きているのです！ どうやら歴史上、これほど恐ろ

しい嘘がこれほど大規模に繁栄したことはありません。 しかし、いつの日か、真実はそれを求めて欲

しがる人々にその道を見つけるでしょう。 

* Interalie, post la puĉo en 2014 kieva potenco proklamis “malkomunismigon” 

(dekommunisation) kaj komencis rifuzi de ĉio ligita kun Sovetunio. Tamen ne de 

donacitaj teritorioj. 

とりわけ、2014 年のクーデター後、キーウの勢力は「非共産化」を宣言し、ソビエト連邦に関連す

るすべてのものを拒否し始めました。 ただし、寄付された地域だけは拒否しませんが。 

Estime, Nina Cvileneva 

Отправлено из приложения "Почта" для Windows 

 

2022.7.9 Rusio kaj Japanio 

 

Hori: Kara, kial ukrainaj militistoj bombardas siajn civitanojn? Do, kion faras la rusaj 

soldatoj? Mi tute ne komprenas. Jasuo 

MININ: Kara Jasuo, ukrainaj soldatoj mortigas ĉiujn (rusojn kaj ukrainojn), kiuj ne 

subtenas la ukrainan naciismon-naziismon kaj rifuzas paroli la ukrainan lingvon, sed 

favoras Rusion kaj la rusan lingvon. Rusiaj soldatoj defendas tiujn, kiuj estas 

persekutataj far ukrainaj naciistoj-nazioj. 

Amike al ĉiuj racie pensantaj e-istoj, 

Vladimir MININ  

堀： なぜウクライナ軍は彼らの市民を爆撃しているのですか？ それで、ロシアの兵士は何をしていま

すか？ 全くわかりません。  

MININ：ウクライナの兵士は、ウクライナのナショナリズム/ナチズムを支持しないすべての人（ロシア

人とウクライナ人）、ウクライナ語を話すことを拒否してロシアとロシア語を支持している人を殺して

います。 ロシアの兵士は、ウクライナの民族主義者ナチスによって迫害されている人々を守っています。 

すべての合理的に考えるエスペランチストへ、 ウラジーミル・ミーニン 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


2022.7.16 pollando 

La respondo al la "Listo de Honto" estis surprize granda. Estis pli ol 200 (ducent) 

reagoj ... 

 

Jen kelkaj ĝeneralaj rimarkoj: 

- la granda plimulto de respondintoj ne deziris malkaŝi siajn nomojn 

- multaj respondoj estis tiaj, ke anstataŭ komenci "nenecesajn kalumnaĵojn" - estas pli 

bone pasigi ĉi tiun tempon preĝante por paco (!) 

- granda grupo postulis "justa" traktado de la homoj listigitaj sur la "Listo de HONTO" 

- kelkaj postulis la kreadon de speciala komitato pri tiuj aferoj 

   En la tempo, kiam la sovetianoj detruas Ukrainion, kiam ili mortigas ĝiajn loĝantojn 

kaj kiam milionoj da ukrainoj fuĝas de la milito - jen kiam emocioj regas kaj... tiam 

naivaj estas alvokoj por "justa" traktado. Kiel ĝi aspektus? Ĉu ĉiuj asignis advokaton? 

Ĉu permesi tempon por respondo kaj apelacio? Aŭdas la "alian flankon"? NE! Se iu 

vidas ĝin kaj aprobas (akceptas) la militon kaj la agresemulon — pri kio oni povas paroli 

kun tia homo? Eble oni nur distingi inter rusoj kiuj, vestitaj per sia propagando - amas 

Putinon, same kiel iam germanoj - Hitleron... ... de okcidentaj maldekstraj intelektuloj 

kaj sciencistoj konvinkitaj kaj konfesantaj sovetian propagandon, kaj antaŭ longe 

nomitaj "utilaj idiotoj" (de Lenin!) 

   Por rusaj esperantistoj, la sola konsilo farebla estas: „Se vi ne volas esti konsiderata 

kiel admiranto de Putin kaj lia milito kaj samtempe timas lin kritiki - simple diru nenion! 

Ĉi tio estas komprenebla!" Al esperantistoj, kiuj dubas pri la kreo de la "Listo de 

HONTA", mi nur atentigas, ke multaj internaciaj organizoj ekskludis la sovetojn el siaj 

vicoj tute ne demandi de ili ilian opinion... 

   Cetere: lige kun la protestoj - du nomoj (kune kun pardonpeto) devis esti forigitaj 

de la listo ... 

   Antaŭ la oficiala publikigo de la nomoj en la Esperanta gazetaro, la "Listo de 

HONTO" estas jena: 

「恥のリスト」への反応は驚くほど大きかった。 200（200）以上の反応がありました... ここにいくつか

の一般的な意見を載せます。 

-回答者の大多数は自分の名前を明らかにしたくありませんでした  

-多くの答えは、「不必要な誹謗中傷」を始めるのではなく、平和を祈ってこの時間を過ごすほうがよ

いというものでした（！）  

-大多数は、「恥のリスト」に上げられている人の「公正な」扱いを要求しました  

-これらの問題に関する特別委員会の設立を要求する者もいました。 

ソビエト人がウクライナを破壊しているとき、彼らがその住民を殺しているとき、そして何百万人も

のウクライナ人が戦争から避難しているとき-それは感情が支配し、そして...そして「公正な」扱いは、

あまりにお人よしではないでしょうか。それはどのように見えるでしょうか？誰もが弁護士を任命しま



したか？応答と上訴のための時間を許可しますか？ 「向こう側」が聞こえますか？いいえ！誰かがそれ

を見て、戦争と侵略者を承認（受け入れる）した場合、そのような人と何について話すことができます

か？かつてのドイツ人のようにプーチンを愛するプロパガンダに身を包んだロシア人-ヒトラー......西側

の左翼知識人や科学者がソビエトのプロパガンダを説得して公言し、昔は「役に立つ馬鹿」と呼ばれてい

たロシア人を区別することしかできません。レーニンによって！） （注：よく理解できない） 

ロシアのエスペランティストにとって、与えることができる唯一のアドバイスは次のとおりです。「プ

ーチンと彼の戦争の崇拝者と見なされたくないと同時に、彼を批判することを恐れているなら、何も言

わないことです！」これは理解できることです！ 

「「恥のリスト」の作成を疑うエスペランティストに言いたいのですが、多くの国際機関は、ソビエ

トを彼らの意見を全く聞かずに除外しています。 

抗議があったので、2 つの名前（謝罪とともに）をリストから削除しました... エスペラントのマスコ

ミに公式発表する前の「恥のリスト」は次のとおりです。 

1. LEBEDEV Aleksandr (nuna prezidanto de REU - Rusa Esperanta Unio) 

2. MELNIKOV Valentin 

3. BELOV Stanislavo (Tiumen - Rusio, Gazprom) 

4. AUDERSKAYA Tatyana 

5. PENĈUKOV Nikolao 

6. GRIGORIJEVSKIJ Andreo 

7. KUDRJAVCEVA Raja 

8. ĴILEJKIN Sergeo 

9. SMETANINA Svetlana 

10. NOVAKOV Ĵivanko 

11. VALKANOV Petko 

12. BISEROV Vadim 

13. ORDINO Aza Delgado (Meksiko) 

14. MININ Vladimir (Tomsk - Rusio) 

15. SLOPER Miko 

16. MIRIC Jadranka (Serbio) 

 

Marian ZDANKOWSKI 

POLLANDO (Olsztyn) 

 

PS 1. 

Multaj homoj pensis, ke ili vivos sen timo de milito... Bedaŭrinde! Unu bandito 

suspektis, ke najbara lando atakos lian landon kaj ... ke li perdos potencon, kaj ... tial li 

atakis tiun ĉi landon dirante ke li ne hezitus uzi atombombon ... Kaj pro tio la homoj de 

lia lando amas lin! Paranojo! 

PS 2. 



La liston mi dissendas al du mil miaj retadresoj 

追伸１．多くの人が戦争の恐れなしに生きられると思っていました...残念ですね！ ある盗賊は、隣国が

自分の国を攻撃し、...権力を失うのではないかと疑っていました。そのため、彼は原子爆弾を使うこと

を躊躇しないと言ってこの国を攻撃しました...そしてそのため彼の国の人々は彼を愛しています！ 妄想

狂！ 

追伸２：私は自分のメールアドレスの 2000 にリストを送信します 

 

Ĉeĥio 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Rusa milito daŭurigas, kaj kompare de dua mondmilito estas eĉ pli kruela kaj 

barbareca. Hieraŭ en Mykolajiv rusaj barbaroj bombis du universitatojn (unu pli ol 

centjara), kaj unu teknikan mezlernejon, ankau estas detruitaj kelkaj multetaĝaj domoj. 

Hieraŭ en Vinnica okupantoj bombis klinikon, kafejon, kultur'domon. 23 homojn mortis 

(inter ili nek unu soldato), du okjaraj knaboj kaj trijara knabino. Ankoraŭ kvar infanoj 

havas gravaj vivo-minacaj vundoj. Ĉirkaŭ 200 civitanoj estis vunditaj, inter ili 80 

grave, 11 homoj estis perditaj. Ĉiutagaj atakoj estas al Harkiv, Slovjansk, Zaporožje 

Mykolajiv. Ĉiuj atakoj estas de rusaj teritorioj. Artelerio pafadas al infrastrukruro de 

ukrainaj urboj por detrui gravaj vivtenaj objektoj.                                          

Lando-teroristo atakas ankaŭ en informacia fronto, disvastigante minacajn, falsajn 

aŭ timigajn informojn. Kaj Eŭropa Unio defendas sin per malpermeso de multaj rusaj 

kanaloj. Kaj alia atako de rusoj ankaŭ en interretoj. Preskaŭ ĉiam, kiam oni anoncas 

pluan kompleton de restriktoj por Ruslando (jam estas sepa), ili respondas per atakoj al 

eŭropaj banksistemoj, poŝtaj sistemoj, medicinaj sistemoj. Kaj plua grava milito estas 

en politika kaj ekonomia kampo. Ne nur Ukraino, tuta Eŭropo estas kontraŭ Ruslando, 

ĉar minaco de tiu totalitarisma militarisma reĝimo oni konsideras tre grava. Olga 

 

チェコ共和国、こんにちは。  

ロシアの戦争は続いており、第二次世界大戦と比較すると、さらに残酷で野蛮です。昨日、ムィコラー

イウでロシアの野蛮人が 2 つの大学（1 つは 100 年以上の歴史の）と 1 つの工業高校を爆撃し、またい

くつかの平屋の家屋が破壊されました。昨日ヴィーンヌィツャで、侵略者はクリニック、カフェ、カルチ

ャーセンターを爆撃しました。23 人が死亡し（そのうちには兵士は一人もいない）、2 人の 8 歳の少年

と 3 歳の少女が死亡した。さらに 4 人の子供が生命を脅かす重傷を負っています。約 200 人の市民が負

傷し、そのうち 80 人が重傷を負い、11 人が行方不明です。毎日の攻撃は、ハルキウ、スラビャンスク、

ザポリージャミコラーイウに行われています。すべての攻撃はロシアの領土からのものです。生活手段

を奪うために、ウクライナの都市のインフラストラクチャーを攻撃しています。 

テロリストは情報の最前線を攻撃し、脅迫的、虚偽、または威圧的な情報を広めます。そして、欧州連

合は多くのロシアのチャンネルを禁止することによってそれ自分を守っています。そして、インターネ

ット上でもロシア人による攻撃があります。ロシアに対してさらに一連の制裁が発表されると（すでに 7



回目です）、ロシアは必ずヨーロッパの銀行システム、郵便システム、医療システムへの攻撃で対応しま

す。そしてもう一つの大きな戦争は政治と経済の分野にあります。ウクライナだけでなく、ヨーロッパ全

体がロシアに反対しています。なぜなら、この全体主義の軍国主義体制からの脅威は非常に重要である

と考えられているからです。オルガ 

 

 

2022.7.16  Moritaka Osioka <moritakaosioka@gmail.com>: 

Al: s-ro Vladimir MININ pere de s-ro Horizonto 

Mi volas respondi al via demando en "Voĉoj en la mondo pri Ukrainio", informo de 

s-ro Horizonto. 

En Japanio ni libere povas havi informon el tuta mondo, ĉiutage ankaŭ oficialan 

propagandon de Rusio. Kaj, oni elektas laŭ siaj scio, sperto, kio estas vera aŭ malvera. 

   Oldaj japanoj, kiel mi 83 aĝa, spertis militon kiel potenco preparis, mobilizis 

popolanojn. Nun, simile al Japanio antaŭ 90 jaroj, en Rusio la potenco fermis fenestron 

de informoj en la mondo, donas al siaj popolanoj nur unu kanalon de propagando, por 

ke popolanoj ne sciu ĉion. Spektante propagandan elsendon de TV kun paroloj de kadroj 

de Rusio, samtempe multajn bildojn el tutmondaj kanaloj de informado, mi juĝas ke 

propagando de Rusio estas malvera. Mi bedaŭras, ke rusaj popolanoj hodiaŭ subtenas 

la militkrimulojn kontraŭ najbara sendependa Ukraino, nepre kondamnota en historio 

de la homaro.  

   Hodiaŭ la plej riska al ni la homaro estas via prezidento, kiu la homaron minacas per 

ebla uzo de nuklearmilo. Mi ne forgesas kiel Japanio kontraŭ aziaj landoj, 

Usono kontraŭ Vjetnamio kaj Irako kaj aliaj landoj agresis. Kaj hodiaŭ Rusio, ĉu ne? 

OSIOKA Moritaka el Hirosima, Japanio  

堀さんの報告書「ウクライナの世界の声」のなかのあなたの質問に答えたいと思います。  

日本では世界中からの情報を自由に入手でき、ロシアからの公式プロパガンダも毎日あります。そし

て、人は自分の知識、経験で、どれが真か偽かを選択します。  

私、83 歳の老日本人は、権力が準備し、人々を動員したなかで戦争を経験しました。現在、90 年前

の日本と同様に、ロシアでは、権力が世界の情報の窓を閉ざし、国民にすべてを知らないように宣伝の

1 つのチャネルのみを提供しています。ロシアの枠内容でのスピーチでプロパガンダのテレビ放送を

見、同時に、世界の情報チャンネルからの多くの画像を見て、私はロシアのプロパガンダが間違ってい

ると判断します。私は、ロシアの人々が、人類の歴史の中で非難されなければならない、近隣の独立し

たウクライナに対する戦争犯罪者を支持していることを残念に思います。  

今日、私たち人類にとって最も危険なのは、核兵器の使用の可能性で人類を脅かすあなたの大統領で

す。日本がアジア諸国を攻撃したこと、米国がベトナムやイラクなどを攻撃したことを私は忘れませ

ん。そして今日は、ロシアですね。忍岡、広島 

 

mailto:moritakaosioka@gmail.com

