2022.4.25 Japanio 日本
紅顔の 19 歳が迷彩で前線へ行く「国を守る」と
堀泰雄 年金者新聞 2022.4．15

Junuloj kun rozaj vangoj
iras al la fronto, dirante,
“Por protekti mian patrujon”
Hori jasuo
La organo de Asocio de Pensiuloj, la 15an de aprilo 2022

Mi kontraŭas la militon!
Kjuuta (10-jara esperantisto en Okajama)
la dimanĉa versio de la ĵurnalo Akahata.
la 24an de aprilo 2022
「王さまランキング」というアマゾンプライムビデオのキャラクター
で、力のある王から冠の大きさでランクをきめるらしいのですが、彼の
書いた主人公ボッチは耳も聞こえず、ことばもしゃべれないのですが、
とても辛抱強く心優しい一番弱いおおさまだそうです。だから冠が一
番小さいのです。九ちゃんが誰にもそんなことを言わずに戦争反対を
このキャラクターに言わせたセンスに驚かされました。
九太の祖母 泰子

Tiu figuro estas rolulo de Amazon Prime Video nomata "King Ranking", kaj ŝajnas,
ke la rango estas decidita de la grandeco de la krono de la potenca reĝo, sed la figuro
Bocchi, kiun li skribis, estas surda kaj ne povas paroli. Tre pacienca kaj afabla, la plej
malforta. Tial la krono estas la plej malgranda. Mi estis surprizita pro la sento ke Kjuuta
igis ĉi tiun karakteron diri la kontraŭon al la milito sen diri al iu ajn tion.
Avino de Kjuuta, Jasuo
Britujo イギリス
Ankaŭ mi estas tre maltrankvila pro la sorto de Ukrainoj, inkluzive de tiuj, kiuj ekde
2014 estis bombarditaj en Donbaso kaj bonvenigis rusan intervenon. Mi estas ankaŭ
maltrankvila pro la konstanta unuflanka propagando en ĉiuj landoj, kaj la nuligo de
homoj, kiuj faras necesajn demandojn. Mi estas ankaŭ maltrankvila pro la manko de
provoj de Esperantistoj elserĉi la verajn kaŭzojn de militoj kaj ilia manko de intereso
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sekvi la zamenhofan ekzemplon. Zamenhof estis maltrankvila pro la vera kaŭzo de la
Granda Milito, kiam li mortis. Nun kelkaj el ni kuraĝas eltrovi pri tio. Se la vera kaŭzo
de tio estus tiutempe konata, la milito estus tuj ĉesigita. La brita parlamento antaŭ la
milito estis trompita, kaj ankoraŭ estas.
Kore salutas Ian
私はまた、2014 年以来ドンバスで爆撃され、ロシアの介入を歓迎したウクライナ人を含むウクライナ
人の運命について非常に心配しています。 私はまた、すべての国で絶え間ない一方的な宣伝と、必要な
質問をする人々への無視について心配しています。 私はまた、戦争の本当の原因を突き止めるためのエ
スペランティストによる試みの欠如と、ザメンホフの例に従うことへの彼らの関心の欠如についても懸
念しています。 ザメンホフは、彼が亡くなったとき、第一次世界大戦の本当の原因について心配してい
ました。 今、私たちの何人かはあえて調べています。 その時の本当の原因がわかっていたら、すぐに戦
争は止まっていたでしょう。 戦前の英国議会はだまされ、今もそうです。

2022.4.27 Japanio 日本
堀さん、最新情報、ありがとうございます。最後のメッセージ、イギリスのイアンさんの「戦争の本当
の原因を突き止めるためのエスペランティストによる試みの欠如」とはどういうことですか。確かに、各
国から悲惨な状況や表面的なロシア批判はありますが、なぜプーチンが戦争を始めたのかという点につ
いての言及は少ないかもしれませんね。
私は NHK スペシャルが報じた「プーチンの不正蓄財やこれまでの権力者の不正蓄財を支援し、保護し
てきたことが暴露されようとしたときにチェチェンを攻撃して国民の目をそらせた。今またナワリヌイ
氏らの追及が厳しく、自らの立場が危うくなっている状況から脱却するためにウクライナ戦争を起こし
た」という話に信憑性があるような気がしています。プーチンが今の地位を失えば真実が暴露されて犯
罪者になるのですから。黒海に面したリゾート地にあるプーチンの別荘はまるで宮殿。いくら大統領で
も、貧しいロシア人がこれを許すはずがないでしょう。プーチンは真実が明らかにされることをおそれ
ていると、番組は語っていました。強いロシアの再興はニセの看板だと。

くらはやし

Sinjoro Hori Dankon pro la lasta informo. Kion signifas la fina mesaĝo de Ian de
Anglio : "Mi estas ankaŭ maltrankvila pro la manko de provoj de Esperantistoj elserĉi
la verajn kaŭzojn de militoj kaj ilia manko de intereso sekvi la zamenhofan
ekzemplon."? Certe, estas teruraj situacioj kaj supraĵaj kritikoj de Rusio de ĉiu lando,
sed povas esti malmultaj mencioj pri kial Putin komencis la militon.
NHK Special en Japanio raportis jene. "Putin atakis Ĉeĉenion kaj distris la publikon,
kiam liaj fraŭdaj ŝparaĵoj estos malkaŝitaj. Navalny kaj aliaj kritikegis lin kaj
endanĝerigis lian pozicion, tial por denove distri la popolanojn, li komencis la Ukrainan
Militon." Mi sentas, ke ĉi tiu rakonto estas kredinda. Ĉar se Putin perdos sian nunan
pozicion kaj la vero estos malkaŝita, li fariĝos krimulo. La vilao de Putin en feriejo antaŭ
la Nigra Maro estas kvazaŭ palaco. Malriĉaj rusoj ne povas pardoni tion. Putin timas,
ke la vero estos malkaŝita, diris tiu programo. La “forta reviviĝo de Rusio”, kiun li
montras, estas falsaĵo.
Kurahajaŝi
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Ĉeĥio チェコ
Saluton, sinjoro Jasuo, inter novaĵoj estas interesaj, bonaj kaj malbonaj.
Unue, novaĵelsendoj oni povas aŭdi ankaŭ en ukraina lingvo, oni elsendas unu
ukrainan telekanalon kaj radiokanalon. Tradukistoj de gesta lingvo instruas al surdaj
fuĝintoj la ĉeĥan lingvon. Organizaĵoj "Ruĝa kruco" kaj "Kuracistoj sen limoj"
transdonis 200 invalidĉaretojn. Ilin povas uzi maljunuloj, handikapuloj, kaj homoj, kiuj
perdis piedojn pro militaj vundoj. Kuracistoj, savbrigadoj kaj fajrobrigadoj helpas ilin
surloke.
Kaj jen aliaj novaĵoj ne tiom bonaj. Sur okupitaj teritorioj rabistoj forveturigas
kombajnojn kaj aliajn agrikulturajn maŝinojn. Okupantojn ankau forrabas staplojn kun
tritiko, sekalo, avelo. Vilaĝanoj devigas subskribi paperojn, ke ili fordonas 70% de
venonta rikolto! Ili ne povos semi. Antaŭ la milito Ukraino vendis preskaŭ 50% de la
rikolto al najbaraj landoj, kaj se rikolto estas riĉa, ili vendis eĉ pli. Sur kampoj estas
multnombraj minoj kaj ne eksplodintaj raketoj.
Nun aneksitan Krimeon okupacia armeo uzas kiel startplaco por plua atako al Oděsa,
Hersona kaj Nikolaeva regiono sub densa pafado. Al Hersono okupantoj alvenigas
grandajn kvantojn de milita tehniko (tankoj, artilerio, ŝarĝaŭtoj kun raketoj). Do ili
preperas atakon al sudaj urboj .
Al tiuj personoj, kiuj ne povas kredi raportojn de ĵurnalistoj, mi rekomendas : Venu
kaj rigardu per propraj okuloj!
Olga
こんにちは。ニュースには、良いのも悪いのもあります。
まず、良いニュースです。ウクライナ語のニュース放送を 1 つのウクライナのテレビ放送と 1 つのラ
ジオチャンネルでも聞くことができます。手話翻訳者はチェコ語を聴覚障害者の難民に教えています。
赤十字と国境なき医師団は 200 台の車椅子を寄付しました。高齢者、障害者、戦争の怪我で足を失った人
が使用できます。医師、救助旅団、消防隊が現場で救助に当たっています。
あまり良くないニュースです。占領地では、強盗がコンバインやその他の農業機械を奪っています。占
領者はまた、小麦、ライ麦、ヘーゼルナッツを貯蔵庫から盗んでいます。村人たちは、次の収穫の 70％
を提供するという書類に署名することを余儀なくされています！彼らは種をまくことができなくなりま
す。戦前、ウクライナは作物のほぼ 50％を近隣諸国に販売していましたが、作物が豊富な場合はさらに
多く販売しました。畑には多数の地雷と不発弾があります。
現在併合されているクリミアは、占領軍によって、オデーサ、ヘルソン、ニコラエバ地域へのさらなる
攻撃の出発点として使用されています。占領軍は大量の軍装備品（戦車、大砲、ロケット装備の軍用車両）
をヘルソンに持ち込みました。それで彼らは南部の都市への攻撃しようというのです。
記者の報告を信じられない人には、ぜひお勧めします。自分の目で見に来てください！

オルガ

Mi salutas de nove, sinjoro Jasuo. Ukraina prezidento persone dankis al Japanio, kaj
aliaj landoj subtenantoj, Slovakio, Pollando, Francio, Granda Britujo, Ĉeĥio kaj
Kanado. Eĉ malgranda monsendo de privatuloj povas savi iun vivon. Al lando, krom
defendo de civitanoj, estas granda tasko pagi pensiojn, subteno de familioj, kiuj restis
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sen patro, pago al novnaskitaj infanoj, pago al homoj, kiuj estis forpelitaj el siaj domoj,
kaj perdis ĉion. Ankaŭ kuracistoj, fajrobrigadoj, savbrigadoj havas familiojn, kiuj
necesas nutri. Estas granda kvanto de volontuloj, kiuj faras laboron senpage. Ili
distribuas al homoj surloke necesan helpon, raportas pri situacio en regionoj kaj
informas loĝantaro pri ebleco forveturi, aŭ atakoj, minoj kaj aliaj minacoj.
Hodiaŭ okupantoj pafadis al Nokolaev, Lisičansk, Avdeevka (fosforaj bomboj),
Gulajpole, Zaporožje Pologi, Popasna, Severodoneck (detruis bakejon kaj kelkajn
loĝdomojn). En Trostjanec, Kahovka kaj Bořislav okupantoj turmentis loĝantaron.
En Berdjansk estis ŝtelitaj multaj aŭtoj. En ĉiuj aneksitaj urboj, urbetoj, vilaĝoj,
okupantoj pafadis al fotistoj, forprenis de ili telefonojn.
En Herson ili terurigis vjetnaman komunumon, forpeladis antimilitan
demonstracion.
En multaj lokoj mankas eĉ bazaj medikamentoj, antibiotikoj, kontraŭdoloraj rimedoj,
hirurgiaj instrumentoj. Do mi petas helpon.
Olga
また挨拶します。ウクライナの大統領は、日本と他の支援国であるスロバキア、ポーランド、フランス、
英国、チェコ共和国、カナダに個人的に感謝しました。個人からの少額のお金でも命を救うことができま
す。国民を守る以外に、国にとって、年金の支払い、父親のいない家族への支援、新生児の支払い、家か
ら追い出された人々の支払い、そしてすべてを失った人々の支払いは大きな仕事です。また、医師、消防
旅団、救助旅団には、養育が必要な家族がいます。無料で仕事をしているボランティアはたくさんいま
す。彼らはその場で人々に必要な援助を分配し、地域の状況を報告し、そして住民に立ちのく可能性、ま
たは攻撃、地雷および他の脅威について知らせます。
今日、侵略者はノコラエフ、リシチャンシク、アウディーイウカ（リン弾）、グラジポール、ザポリー
ジャポロギ、
ポパスナ、セベロドネツク（パン屋といくつかの家を破壊した）に発砲しました。Trostjanec、

Kahovka、Bořislav では、侵略者が住民を拷問しました。ベルジャンシクでは多くの車が盗まれました。
併合されたすべての都市、町、村では、侵略者は、カメラマンを襲い、彼らから携帯電話を奪いました。
ヘルソンでは、彼らはベトナム人コミュニティを恐怖に陥れ、反戦デモを追い散らしています。
多くの場所では、基本的な薬、抗生物質、鎮痛剤、手術器具が不足しています。だから私は助けを求め
ます。オルガ

Germanio
Ĉar mi estas depresiva sendolora preskaŭ, mi tre malgajas pro germanaj politikistoj,
ili krias, ni helpos sendi pezajn batalilojn GEPART ktp. sen pripensi la sekvojn ...
DANĜERO PRO TRIA MONDMILITO...Putin diris pro enmikso... ESTAS, ESTOS
VERE MILITO INTER USONO-NATO pro propraj interesoj (oleo ktp.) KAJ RUSIO ,
NENIU PENSAS PLU AL TETURAJ SEKVOJ DE KLIMATO KAJ NATURO,
MONDO, HOMARO...Unu raketo kun atom povus atingi de Rusio al Berlino, oni
montris en video ..
Mi sentas malhelpema sen nepovi iu influo....multaj protestis sur stratoj, oni ne
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aŭskultas la popolon...politikistoj unue false promesis...
Malfacila tempo estas kaj estos... Nutraĵoj, energio, gaso ktp. plu multekostaj ....
Ankoraŭ ni vivas... ni ĝuu ĉiun sekundon.
私はドイツの政治家について非常に悲しいです、彼らは叫びます、私たちは重い武器 GEPART など
を送ってウクライナを支援すると。 結果を考えずに...第三次世界大戦による危険...石油などの自分の
利益のためにアメリカ・NATO 対ロシアの本当の戦争になってしまいます。気候と自然、世界、人類につ
いてこれ以上考える人は誰もいません...核装備のロケットがロシアからベルリンに到達する可能性が
あり、それはビデオで示されました。 私はこの状況に何の影響も持てないのが悲しいです....多くの人
が通りで抗議し、でも人々の声は聞き入れられません...政治家は最初に誤って約束しました... 困難な
時期は、これからも続くでしょう...食料、エネルギー、ガスなど 更に値段が上がります。....私たち
はまだ生きています... 今の瞬間を楽しみましょう。

2022.4.28 Rusio ロシア
Kara sinjoro Hori, bonan tagon.
堀さん、こんにちは。

Mi dankas Vin pro invito partopreni Esperanto-sumoo, sed mi ne pertoprenos. Mi
ege respektas Vin kaj aprezas Vian agadon kaj Vian legado-projekton.
エスペラント相撲にご招待いただきありがとうございますが、参加しません。私はあなたに大きな敬意
を表し、あなたの仕事と読書相撲に感謝します。

Sed mi legas mesaĝojn pri milito kaj vidas, ke tiu ĉi dissendo disvatigas mensogon
kaj malamon kontraŭ la rusoj kaj Rusio. Plimulta parto de aŭtoroj de mesaĝoj ne
komprenas la tutan problemon kaj tragedion. Tute ne ĉiufoje tiu kulpas, kiu komencas
la aferon. Kaj tute ne ĉiufoje kulpas tiu, kiu komencas videble kaj aktive agi.
しかし、私は戦争についての世界の声を読み、この拡散がロシア人とロシアに対する嘘と憎しみを広め
ているのを見ました。ほとんどのメッセージ作成者は、問題と悲劇の全体を理解していません。事件を始
めるひとがいつも悪いというわけではありません。目に見えて積極的に行動し始める人が常に悪いとい
うわけではありません。

Mia bopatrino devenas el Vinnica. Tio estas la urbo en okcidenta Ukrainio, ne en
Donbasso. Nuntempe ŝi loĝas en Moskvo, sed ŝi havas multe da amikoj kaj konatuloj
en Vinnica, kaj ŝi scias, kio okazis kaj okazas tie. Ŝi tre ege maltrankviliĝas pri
proksimuloj kaj pri naskolando, sed ŝi apogas batalon kontraŭ naciismo, ĉar ŝi scias, kio
estas banderoistoj (“banderovci” – kunagantoj kaj sekvantoj de naciisto S. Bandera). Ŝi
renkontis kun ilin dum la Dua mondmilito, ŝi estis tiam la infano.
私の義母はヴィーンヌィツャ出身です。これは、ドンバスではなく、ウクライナ西部の都市です。彼女
は現在モスクワに住んでいますが、ヴィーンヌィツャには多くの友人や知人がいて、そこで何が起こっ
たのか、そしてそこで起こっているのかを知っています。彼女は隣人と母国を非常に心配していますが、
バンデロフチ（バンデロフチは国粋主義者 S.

Bandera の同調者）が何であるかを知っているので、ナ

ショナリズムとの戦いを支持しています。彼女は子供の頃、第二次世界大戦中に彼らに会いました。
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Ĉiuj skribas, ke ili volas la pacon. Sed kiam oni volas pacon, oni ne plimultigas
liveraĵojn de armiloj al unu de parto de konflikto, ĉar tio kaŭzos pligrandigon de
pereintoj. Se oni volas haltigi pugnobatalon kaj eviti pereintojn, oni ne donos al
batalantojn la tranĉilon. Do, tiu, kiu ne malaprobas tion liveraĵon kaj alvokas al ĝi, ili
ne tiom volas la pacon, ne tiom volas ĉesigi la militon, kiom malamas rusojn kaj Rusion,
kaj la milito – estas preteksto kaj ebleco eldiri tion.
誰もが平和を望んでいると書いています。しかし、平和を望むときは、紛争の片方への武器の供給を増
やしてはなりません。それは死傷者の増加につながるからです。げんこつでの戦いを止めて死傷者を避
けたい場合、争っている人に刃物は与えません。ですから、この武器の供給に反対せず、それを求める
人々は、ロシア人やロシアを憎むと同様に、平和をあまり望んでおらず、戦争を終わらせたくないので
す。戦争は口実であり、平和は、言っているだけです。

Tio konvinkas min: kun kiaj rapideco kaj amplekso la sankcioj kontraŭ Rusio estis
aplikitaj – sur la nivelo de ŝtatoj. Kaj sur la nivelo de ŝtatanoj – la rapideco kaj la
amplekso de agreso kontraŭ rusoj, frakasoj de monumentoj, k. t. p. Kaj ankaŭ tio
konvinkas min, ke tia malamo antaŭlonge kaŝe vivis ene de tiuj homoj. En Rusio ni ne
malamas ukrainojn, mi kunlaboras nun kun ukrainoj, kaj neniu ilin premis aŭ ofendas,
ili ne timas vivi kune kun rusoj en Rusio. Kaj tie ĉi en Rusio eĉ oni ne alvokas bone
rilati al ukrainoj, ĉar tio ne necesas.
次のようなことから、私は上のことに納得します：ロシアに対する制裁がどれほど迅速にそしてどの程
度適用されたか

-

国レベルで。そして国民のレベルで

-

ロシア人に対する攻撃の速度と程度、記

念碑の崩壊など。そしてまた、そのような憎しみが長い間それらの人々の中に隠されてきたことも私に
確信させます。ロシアでは、私たちはウクライナ人を憎んでいません。私は現在ウクライナ人と協力して
います。彼らを抑圧したり怒らせたりした人は誰もいません。彼らはロシアでロシア人と一緒に暮らす
ことを恐れていません。そして、ここロシアでは、ウクライナ人との良好な関係を築け、などとも呼び掛
けていません、なぜならそんな必要はないからです。

Kaj nun mi en mesaĝoj de esperantistoj vidas rusofobion, malamon al mia popolo,
al nia prezidanto. Inter aliaj estas multaj mesaĝoj de Olga el Ĉehio, ŝi skribas pri rusoj
kial pri malhomoj kaj skribas monstran mensogon, kiu estas malpruvita eĉ en eŭropaj
amasinformiloj. Mi ne komprenas tion kaj ne povas akcepti.
そして今、エスペランティストからのメッセージの中に、私たちの大統領やロシア人への憎しみやロシ
ア嫌いをあおるメッセージもあります。とりわけ、チェコ共和国からのオルガからの多くのメッセージ
があります、彼女はロシア人について人間でないような書き方をしていますが、それはヨーロッパのメ
ディアでさえ反証されている巨大な嘘です。私はなぜそんなことが起こるのかわからないし、それを受
け入れることができません。

Kaj mi ne partoprenos E-sumoo. Sed mi estas dankema al vi pro tio, ke Vi
alkutimigis min legi esperante, kaj mi legos plu dum venonta E-sumoo kaj poste.
Kun granda respekto, Anna
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そして、私はエスペラント相撲には参加しません。しかし、私がエスペラントで読むことに慣れさせ
てくれたことに感謝します。次のエスペラント相撲以降でもっと読むつもりです。アナ

Japanio
Kara s-ro Hori,
Altrangaj ministroj de USONO vizitis Ukrainion kaj promesis al s-ro Zelenskij providi
per armiloj. Tio estas tre danĝera paŝo. Ukrainio iĝas la vera militkampo inter Okcidento
kaj Oriento.
S-ro Zelensky misagas. Li devintus deklari venkon tuj post la retiriĝo de Rusa armeo
el Kievo. Kaj Ukrainio devintus akcepti tutan postulon de Rusio: ne membriĝi en NATO
k. c. Por ke la milito portempe ĉesiĝu. Sed li ne faris tion, akuzante la masakron en la
urbo Bucha. Tiu problemo devus esti traktata poste, ne antaŭe la ĉesigo de la milito. Mi
dubas, io stranga potenco malhelpis s-ron Zelenskij alpaŝi ĉesigi la fajron.
Por la milit-industrioj de USONO, tiu milito estas profitiga. Kiu pagos por armiloj?
Japanio donacas al Ukrainio monon, per kio pageblas. Kia tragikomedio! S-ro Zelenskij
kondutas strange, kiel marioneto de USONO kaj Britio. Li viktimigas la popolon de
Ukrainio, por profitigi industrion, rilatan al milito. Li ludas nun la rolon de la mortmerkanto.
米国の高官がウクライナを訪問し、ゼレンスキーに武器を提供することを約束しました。これは非常に
危険なステップです。ウクライナは、西と東の間の真の戦場になりつつあります。
ゼレンスキー氏は間違っています。彼はロシア軍がキーウから撤退した直後に勝利を宣言すべきだっ
た。そしてウクライナはロシアの要求全体を受け入れるべきだった：NATO に参加しないことなど。戦争
が一時的に終わるように。しかし、ブチャの町での虐殺を非難して、彼はそうしなかった。この問題は、
戦争が終わる前ではなく、後で対処する必要があった。奇妙な力が、ゼレンスキー氏が戦火を止めるのを
妨げたのではないかと思います。
アメリカの軍事産業にとって、この戦争は莫大な利益をもたらします。誰が武器の代金を払いますか？
日本はウクライナにお金を寄付していますが、それでも払えます。何たる悲喜劇！ゼレンスキーは、米国
と英国の操り人形のように奇妙に振る舞っています。彼は戦争関連産業の利益のためにウクライナの
人々を犠牲にしている。彼は現在、死の商人の役割を果たしています。

Se nur ĉesus la milito, Rusio detruiĝus tiel same, kiel antaŭa Soveto Unio. Multe da
nerusaj soldatoj nun estas senditaj al Ukrainio, post la milito ili revenos hejmen en Rusio.
Iliaj aŭtonomaj respublikoj ekribelos kontraŭ Rusia Federacio por atingi sendependecon.
Do ĉesigo de la milito signifas la komecon de la fino por Putin. Zelensky devus tuj
intertrakti pri la ĉesigo de la milito.
Sincere via, Sasaki Teruhiro
戦争を終わらせさえすれば、ロシアは旧ソビエト連邦と同じように崩壊するだろう。多くの非ロシア
兵が現在ウクライナに派遣されており、戦後は故郷に戻ります。 彼らの自治共和国は、独立のために
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ロシア連邦に対して反乱を起こすでしょう。 したがって、戦争を終わらせることは、プーチンの終わ
りの始まりです。ゼレンスキーはすぐに戦争の終結を交渉する必要があります。

佐々木

Nederlando
Kara amiko,
Kaj kiom tiu fia milito malhelpas la ekvilibrigon de la klimato! Ĉu iu kalkulis la
ekologian damaĝon al nia Tero? Debete al ĉiuj tiranoj.
Rob.
この邪悪な戦争が気候のバランスをどれほど妨げているのか！ 誰かが私たちの地球への生態学的な
被害を数えましたか？ 独裁者反対。

Ĉeĥio
Ankaŭ mi estas maltrankvila. Ukrainanoj estas tre kuraĝaj. Unu ukrainino rakontis
al mi, kiel ŝi kun sia malgranda knabineto foriris el Kievo. Vere kuraĝa virino. Mi scias,
ke ŝi ne estas sola, sed kiam rakontas lacega homo, kiun mi vidas apud mi, mi pli bone
imagis. Helena
私も心配です。 ウクライナ人はとても勇敢です。 あるウクライナ人女性は、彼女と彼女の小さな女
の子がどのようにしてキーウを去ったのかを教えてくれました。 本当に勇敢な女性でです。 私はそん
な体験をしているのは彼女が一人ではないことを知っています、私のそばで疲れ果てた人が話してくれ
ると、どんな状況だったかが目に浮かびます。 ヘレナ

Belgujo ベルギー
Dankon, Sinjoro Hori.
Mi timas, ke Poutine faros la militon ankaŭ al aliaj landoj en Eŭropo.
Amike, Viviane
私は、プーチンが別のヨーロッパの国に戦争を仕掛けるのではないかととても心配です。Viviane

Japanio 日本
皆さんへ
「エスペラントって何？」は、京都エスペラント会が月に 2 回、京都市三条地区に流している番組で
す。4 月 27 日に担当した、富田さんから、下の便りが来ました。下の URL を開き、写真の右下の「MP3
ファイルの再生」をクリックしてください。とても良いお話です。

堀泰雄

昨日（4/27）の「エスペラントって何？」は私が担当し、前回に引き続き、ウクライナーロシア戦の
ことを取り上げました。今回は Tatiana さんとの交流ではなく、堀さんが集められた世界の声を紹介し
ました。「militoj」の資料を使わせてくださいまして、本当にありがとうございました。
> 以下のＵＲＬでお聴きくだされば幸いです。富田

https://radiocafe.jp/201603001/episodes/2022-4-27oa/
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Al ĉiuj
„Kio estas Esperanto?” estas programo, kiun Kiota Esperanto-Societo elsendas
dufoje monate en la distrikto Sanĵo de la urbo Kioto. Mi ricevis leteron de sinjoro
Tomida, kiu zorgis pri ĝi la 27-an de aprilo. Malfermu la URL sube kaj alklaku
"malfermu MP3-dosieron" malsupre dekstre de la foto. Ĝi estas tre bona rakonto.
Hori
Mi respondecis pri "Kio estas Esperanto?" hieraŭ (27/4), kaj parolis pri la milito
inter Ukrainio kaj Rusio. Ĉi-foje, mi prezentis la voĉojn de la mondo kolektitajn de sro Hori. Mi dankus, se vi aŭskultos ĝin ĉe la sekva URL.
Tomida
https://radiocafe.jp/201603001/episodes/2022-4-27oa/
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