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
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/
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/

2022.4.29 Francio フランス
Kara amiko,
Mi ne legis la tuton, ŝajnas al mi, ke en via "antologio" ekzistas nur unu opinio... kaj
multaj mensogoj bedaŭrinde.
Persone, kiel diris unu Ruso, mi plene kaj senkondiĉe subtenas la specialan
operacion de la rusia armeo, kiu okazas nun en Ukrainio. Mi esperas tamen, ke ni povos
resti amikoj...
Mariann
私は「世界の声」全部を読んでいません、あなたの「アンソロジー」にはただ一つの意見しかないよ
うに私には思えます...そして多くは残念ながら嘘です。個人的には、あるロシア人が書いているように、
私は現在ウクライナで行われているロシア軍の特別作戦を完全かつ無条件に支持します。 しかし、私
たちは友達であり続けることができることを願っています。

マリアンヌ

Respondo de Hori
Kara, dankon pro via opinio.
Tamen pro la speciala operaco kelkmilionoj da ukrainoj perdis hejmon kaj rifuĝis
eksterlanden, eĉ al Japanio, kaj mortas ne nur ukrainoj sed ankaŭ multaj rusaj soldatoj.
(eble 20000 soldatoj. Ĉu falsa numero?) Multaj rusoj diras, ke ukrainoj kaj rusoj estas
parencoj, do tial la rusoj turmentas la ukrainojn tiel kruele. Ĉu vi akceptos la morton de
tiom multaj homoj kiel la sekvon de la “ĝusta operaco”?

Mi tute ne komprenas la celon de la operaco. Okuponte la teritorion de Ukraino,
kion faros la prezidanto Putin tie ? Ĉu post la milito ukrainoj povos amikiĝi kaj esti
parencaj kun la rusoj?
Estas malĝoja afero, ke esperantistoj devas estis neamikaj pro la milito.
Hori Jasuo
堀の返事
あなたの意見をありがとう。
しかし、特別作戦の結果、何百万人ものウクライナ人が家を失い、海外に、日本にさえも避難し、ウク
ライナ人だけでなく多くのロシア兵も死んでいます（たぶん 2 万人の兵士。これも間違った数？）多く
のロシア人はウクライナ人とロシア人は親類関係だと言います、それなのになぜロシア人はウクライナ
人をあんなに残酷にいじめているのでしょうか。 あなたは「正しい作戦」の結果として、多くの人々の
死を当然のこととして受け入れるのですか？ 作戦の目的が全くわかりません。 ウクライナの領土を占
領し、プーチン大統領はそこで何をするつもりなのですか？ ウクライナ人は戦後、ロシア人と仲良くや
って行けるのでしょうか？
エスペランティストがこんな戦争のために友好的でなくなるのは悲しいことです。堀泰雄

2022.4.29 Ĉeĥio チェコ
Saluton sinjoro Jasuo, mi komprenas maltrankvilon de homoj, kiuj ne scias ĉiujn
aferojn ligitajn. Sed kiam perfortisto kaj rabisto venas al via domo, nek larmoj, nek
admonoj defendas vin! En la Hersona regiono estis multnombraj perfortoj faritaj de
okupantoj (eĉ ĉe 12-jaraj knabinoj!). Ĉu oni rajtas defendi sin, aŭ devas toleri ĉion kaj
silenti? En la jaro 2014 multaj senhelpaj familioj estis forpelitaj de siaj domoj, kaj
mondo silentis! Homojn, kiuj ne konsentis kun okupacio, la reĝimo "muelis", rompis
fizike kaj psike aŭ mortigis.
Rimarku, proksimume 10 milionoj da migrantoj preferis fuĝi al centraj regionoj de
Ukrainio, sed al rusa flanko fuĝis nur 200-300 homoj iluziitaj de Putina propagando.
Sufiĉe granda diferenco! Eĉ tiuj homoj, kiuj dubis en komenco de la milito, nun ne
dubas. Estas tute egale, ĉu homo naskiĝis en familio rusa, ukraina, pola, tatara, aŭ
bulgara (en Ukrainio estas multnombraj minoritatoj), nun ili unuiĝis al unu popolo
defendanta sian vivon! Ĉu eblas sin defendi nur per pugnoj? Verŝajne ne, se oni
kontraŭ vi uzas tankojn, aviadilojn, militŝipojn, helikopterojn, raketojn, bombojn kaj
minojn, certe ne.
Kaj la lasta afero, en okcidentaj landoj nun estas proksimume kvin milionoj da
fuĝintoj, kio signifas kvin milionojn da atestantoj de krimoj faritaj de okupantoj! La

ĉeĥa polico notas ĉiujn atestojn, kaj ili estos uzataj por akuzo. Do kamaradoj, nur atendu,
Vero venkos! Olga.
こんにちは、私は関連するすべてのことを知らない人々の不安は分かります。しかし、泥棒と強盗があ
なたの家に来るとき、涙も非難もあなたを守りません！ヘルソン地域では、占領者（12 歳の少女でさえ
も！）による暴力がたくさんありました。人は自分を守る権利があるのか、それともすべてを容認して沈
黙しなければならないのか？
2014 年、多くの無力な家族が家から追い出されましたが、世界は沈黙しました！占領に同意しなかっ
た人々は、体制によって「粉にされ」、肉体的および精神的に破壊され、または殺されました。注意して
ほしいのは、約 1,000 万人がウクライナの中央地域に逃げることを好んだが、ロシア側にはプーチンの
宣伝に惑わされた 200〜300 人しか逃げなかったことです。圧倒的な差です！
戦争の初めには疑っていた人々でさえ、今や全く疑問を持っていません。ロシア人の、ウクライナ人
の、ポーランド人の、タタール人の、またはブルガリア人の家族（ウクライナには多くのマイノリティが
います）に生まれたかどうかは関係ありません。今やすべての人々が自分の命を守る一つの民としてま
とまっています。拳だけで身を守ることは可能ですか？相手が戦車、飛行機、軍艦、ヘリコプター、ロケ
ット、爆弾、地雷を使用する場合は、絶対に守れません。
そして最後ですが、現在、西側諸国には約 500 万人の難民がいます。これは、占領者が犯した犯罪の
目撃者が 500 万人であることを意味します。チェコの警察はすべての証言を記録し、それらは告発する
ときに使われます。だから同志たちよ、待っていてください、真実が勝ちます！

オルガ。

2022.4.30 Ĉeĥio チェコ
Hori : Vi skribis, ke la nombro de rifuĝontoj en 2014 estis 10 milionoj, sed ĉu tio ne
estis tro granda?
堀：あなたは前回、2014 年にウクライナの難民が 1 千万人と書いていますが多すぎないですか。

Olga : Saluton sinjoro Jasuo, laŭ la oficialaj informoj de ukrainaj fontoj estis dek
milionoj. Kvanto de homoj ŝanĝiĝas, ĉar iuj personoj forveturis al aliaj landoj. Iuj homoj
jam povis reveni al siaj domoj. Sed ne ĉiuj homoj havis iujn dokumentojn, do ne povis
oficiale registriĝi.
De la komenco de la milito estis murditaj 219 infanoj, 398 estis grave vunditaj, kaj
ankoraŭ miloj de infanoj restis sen gepatroj. 40 orfoj el Lisičansk estis evakuitaj al
Lvov.
En Kijeva kaj Černigiva regionoj oni forigas ruinojn, minojn kaj aliajn
eksplodmatirealojn. Al urboj venis du trajnoj kun humanitara helpo. Oni riparas elektroreton, gas-reton, akvo-reton. Ukrainaj muzeoj en urboj de orienta Ukraino kaŝas
eksponatojn for de la okupantoj. En Mariupol okupantoj disbatis muzeon de fama
pentristo Kuinĝi, ŝtelis liajn pentraĵojn, kaj ekspozicion de antikva oro.

Rusaj raketoj forbruligis preĝejon de la 11a jarcento. Nur en Černigov 28 preĝejoj
estis pafdifektitaj. Ĉe vilaĝo Popasna okupantoj pafadis al evakuaj busoj. Estis detruitaj
du lernejoj kaj 20 loĝdomoj. En Hersono daŭre loĝantaro protestas kontraŭ okupacio.
Ili NE VOLAS esti parto de "rusa mondo".
Specialistoj de Rumanio kaj Bulgario helpas serĉi kaj identigi militajn krimulojn.
Olga
ウクライナの情報源からの公式報告によると、1000 万人でした。一部の人々が他の国に移動するにつ
れて、人々の数は変わります。というのは一部の人々は外国へ避難したでしょうし、ある人々は家に戻る
ことができたでしょう。すべての人が書類を持っているわけではないので、正式に登録することはでき
ません。
戦争が始まって以来、219 人の子供が殺され、398 人が重傷を負い、さらに数千人が両親を亡くしまし
た。Lisičansk の 40 人の孤児が Lvov に避難しました。
キーウとチェルニーヒウ地域では、廃墟、地雷、その他の爆発物を除去しています。町には人道支援物
資を乗せて 2 本の列車が到着しました。電力網、ガス網、水道網は修復中です。ウクライナ東部の都市に
あるウクライナの美術館は、占領者に奪われないように展示物を隠しました。マリウポリでは、占領者が
有名な画家クインジの博物館を破壊し、彼の絵画やアンティークの金を盗みました。
ロシアのロケットは 11 世紀の教会を焼き払いました。チェルニゴフだけでも、28 の教会が被害を受
けました。ポパスナ村では、乗客が避難バスに向かって発砲しました。 2 つの学校と 20 の家が破壊され
ました。ヘルソンでは、住民は占領に抗議し続けています。彼らは「ロシアの世界」の一部になりたくな
いのです。
ルーマニアとブルガリアの専門家は、戦争犯罪者の捜索と特定を行っています。

2022.5.1 Ĉeĥio チェコ
堀：あなたはウクライナの詳しい情報をどこから入手するのですか？

Kara Olga, dankon pro la informo kaj fotoj. Ankaŭ en Japanio aperas informoj pri
la milito, sed ne tiel detale. De kie vi ricevas tiujn informojn? De la ĉeĥa registaro?
Olga: La ĉeĥa registaro ebligis ukrainan elsendon de novaĵoj, kaj ukrainaj kanaloj havas
ret'elsendojn. Sed kiu volas scii informojn pli ĝustajn, tiu povas serĉi ret'paĝojn de
apartajn urbojn. Necesas nur kompreni lingvon, ĉar ne ĉie estas traduko al aliaj
lingvoj. Ili parolas tre rapide, do eĉ homoj, kiuj studis iujn slavajn lingvojn, devas
iomete alkutimiĝi.
チェコ政府はウクライナのニュース放送を聞けるようにしてあり、ウクライナのチャンネルはオン
ライン放送を行っています。しかし、より正確な情報を知りたい人は、それぞれの都市の Web ペー
ジを検索できます。いつでも他の言語への翻訳があるというわけではないので、ことばを理解する必
要があります。 彼らは非常に速く話すので、スラブ言語を勉強したことがある人でさえ、それに少
し慣れなければなりません。

Saluton sinjoro Jasuo. Hodiaŭ al Lvov venis Anĝelina Joli. Ŝi vizitis malsanulejojn
por infanoj, ĉar ŝi volas helpi al infanoj - viktimoj de la milito. Al Lvov venis grupo de
infanoj el Harkov. Ili ĉiuj bezonas psikan helpon. Infanoj el Mariupol ankaŭ nepre
bezonas medicinan helpon. Ili sukcesis forveturi per tri aŭtoj (verŝajne ankoraŭ ne ĉiuj).
Hodiaŭ en Ukrainio estas tago de limgardistoj. Multaj el ili mortis en la unuaj tagoj
de la milito. "Ne ekzistas en Mondo pli granda amo ol fordoni vivon sian por siaj
amikoj." (Gogolj)
Ĉi tie estas teksto de Ukraina Himno.
Ne jam mortis ukraina nek liber, nek gloro,
Kaj ankoraŭ al ni, fratoj, venos sortfavoro.
Kvazaŭ ros' sub sun' pereos malamikoj fiaj.
Tiam, fratoj, ní ekmastros Patrolandon nian.
Nian koron ni oferu sur liberaltaron.
Pruvu fratoj, ke ni estas la kozak'idaro !
Unu sesjara knabino, kies nomo Solomie, surstrate ludas ukrainajn kantojn per fluto,
kaj kolektas monoj por subteno de ukraina armeo.
Olga
今日、アンジェリーナ・ジョリーがリボフにやって来ました。 彼女は戦争の犠牲者である子供たち
を助けたいと思っているので、子供たちの病院を訪れました。
ハリコフからの子供たちのグループがリボフにやって来ました。 彼らはすべて精神的な助けを必要
としています。マリウポリの子供たちも医療援助を必要としています。 彼らはなんとか 3 台の車で逃
げることができました（おそらくまだすべてではありません）。
今日は、「ウクライナは国境警備隊の日」です。彼らの多くは戦争の最初の日々に亡くなりました。
「世界には、友達に命を与えることほど大きな愛はありません。」 （ゴーゴリ）
下がウクライナ国歌の歌詞です。
ウクライナ国歌
ウクライナの栄光も自由もいまだ滅びず、 若き兄弟たちよ、我らに運命はいまだ微笑むだろう。我ら
が敵は日の前の露のごとく亡びるだろう。兄弟たちよ、我らは我らの地を治めよう。我らは自由のため
に魂と身体を捧げ、 兄弟たちよ、我らがコサックの氏族であることを示そう。
ソロミーという名前の 6 歳の少女は、路上でフルートでウクライナの歌を演奏し、ウクライナ軍を支
援するために資金を集めています。

オルガ

アンジェリーナ・ジョリー（Angelina Jolie, 1975 年 6 月 4 日 - ）は、アメ
リカ合衆国の女優、映画プロデューサー、ファッションモデル。

Anĝelina Jolie (junio 4, 1975-) estas usona aktorino,
produktoro, kaj modomodelo.
ウクライナ国歌
1862 年にパヴェル・チュビンスキーが作詞、1863 年にミハイル・ヴェル
ビツキーが作曲した。
ロシア革命が起こった 1917 年に独立を宣言したウクライナの民族主義者
によって国歌に採用され、ソビエト連邦に併合されるまで使用された。ソ連
から独立後、1992 年に議会によりウクライナの国歌として復活した。2003
年 3 月 6 日には最高議会でウクライナ国歌法案が成立。歌詞を一部修正の上、正式に国歌に採用された。

Nacia Himno de Ukrainio
Ĝi estis verkita de Pavel Ĉubinskij (Павло Платонович Чубинський) en 1862 kaj
kunmetita de Miĥailo Verbytsky (Михайло Вербицький) en 1863. Ĝi estis adoptita
kiel nacia himno fare de ukrainaj naciistoj kiuj deklaris sendependecon en 1917, kiam
la Rusa Revolucio okazis, kaj estis uzita ĝis ĝi estis aneksita fare de Sovet-Unio. Post
sendependeco el Sovetunio, ĝi estis revivigita kiel la nacia himno de Ukrainio fare de la
parlamento en 1992. La leĝo de Ukraina Nacia Himno estis aprobita fare de la Supera
Asembleo la 6-an de marto 2003. Post parte modifado de la kantoteksto, ĝi estis oficiale
adoptita kiel la nacia himno.

Japanio 日本

Nia terglobo, la sunfloro
Nia terglobo, la sunfloro,
La posedaĵo de ĉiuj vivaĵoj,
Sur ĝi ni vivis trankvile kaj harmonie.
Nia terglobo, la sunfloro,
La posedaĵo de ĉiuj vivaĵoj,
Sen ĝi ni ĉiuj ne povus vivi.
Nia terglobo, la sunfloro,
Ĝi ne estas posedaĵo de la diktatoro,
Ĝi ne estu detruita!
Nia terglobo, la sunfloro,
La posedaĵo de ĉiuj vivaĵoj,
Ni ĉiuj amas ĝin,
Kial ni ne kuniĝu por protekti ĝin?
Ĉiuj pacamaj homoj kaj pacmaj vivaĵoj!
HORI Jasuo

我が地球、我がひまわり
我が地球、我がひまわり
全ての生き物の所有物、
すべてが仲良く生きてきた。
我が地球、我がひまわり
全ての生き物の所有物
なければだれも生きてゆけない。
我が地球、我がひまわり
独裁者の所有物ではない、
その破壊は許せない。
我が地球、我がひまわり
全ての生き物の所有物、
だれもがそれを愛おしむ。
団結しようよ、
平和を愛する人々よ、
平和を愛する生き物よ。
堀泰雄

2022.5.2 Germanio ドイツ
Trajno de Germanujo al la Ukraino ...kun pezaj bataliloj...
ĈU ESTOS HELPO AL UKRAINO??? TUTE NE.
ESTAS DANĜERO POR ĈIUJ.
Helga
戦車を積んだドイツからウクライナへ行く車両。ウクライナの支援になるのか。全然ならない！それど
ころかすべての人に危険をもたらす。ヘルガ

VI D-20220501-W
A0005. m p4
Germanio ドイツ

Kara Jasuo, dankon, mi jesas vian SUNFLOROJ 1. Mi pligrandigis vian bildon kaj mi
vidis plu, amindajn infanojn, insektojn, fiŝojn ktp...la mondon en sunfloro, la terglobon
ni protektu.
Mi timas, ke venos la 3 a terurega Mondatommilito...eblus la 9a majo de
Rusio..NATO....
La stultaj germanoj pro helpo al Ukraino kun pezaj bataliloj povus esti kaŭzo ....
NATO KAJ RUSIO bezonas KAŬZON PRO APLIKI ATOM...MILITO. ESTAS PRO
ENERGIO KAJ GASO, BENZINO... PRO PRODUKTI KAJ VENDI
MULTEKOSTAJN BATALILOJN, TIUJ GAJNAS MONON....
POPOLOJ ĈIUJ LANDOJ UNUIĜU!!!! sciis mia patrino.
Multaj en Germanujo iris sur stratoj aŭ biciklis por PACO, ankaŭ en RAMSTEIN,
kie estas atombataliloj de NATO, estas danĝerego. Mi maltrankvilas depresive.
GRANDAN DANKEGON AL VI KARA BONEGA JASUO PRO VIA
LABOREGO POR ESPERANTO POR PACO .
AMIKE VIA SAMIDEANINO HELGA
ありがとう、私はあなたのひまわりに賛成です。私はあなたの絵を拡大しました、そして私は多くの、
素敵な子供、昆虫、魚などを見ました...ひまわりの世界、私たちは地球を守りましょう。
私は第 3 の恐ろしい世界核大戦が来るのではないかと心配しています...それはロシアよ NATO によっ
て 5 月 9 日に起こるかもしれません...。 重火器でウクライナを助けた愚かなドイツ人が原因になる可能
性があります....NATO とロシアは核戦争を適用するための口実が必要です。それはエネルギーとガス、
ガソリンのためです...高価な武器を生産し販売するため、そしてそういう人々はお金を稼ぎます...。
すべての国の民衆は団結せよ!!! 私の母は言っていました。
ドイツの多くの人々は、平和のためにデモをしたり自転車に乗ったりしていますし、NATO の核兵器
があるラムシュタインでさえ、デモをしています。私は落ち込んでいます。
平和とエスペラントのためのあなたの活動に感謝します。
親愛なるヘルガから

Ĉeĥio チェコ
Saluton sinjoro Jasuo.
Nun en tuta Ukraino sonas alvoko: faru
ĝardenojn de Venko. Ĉiu milito iam ĉesos,
sed hodiau necesas semi, planti ĝardenojn, fari
legom'bedojn ĉie, kie eblas. Kaj de alia flanko,
homoj, kiuj ĉiam havis florojn apud sia domo,
semas ilin ankaŭ ĉi-jare, eĉ se domo plu ne estas.
Ĉar ili ĉiuj treege volas normalan vivon. En unu

popola kanto Ukrainon oni komparas kun ruĝa viburno. Ukrainanoj kantas multajn
popolajn kantojn, eč dum milito.
Aperis ĉagrenaj informoj pri Herson. La okupantoj perturbas ĉiujn komunikilojn,
ili atakis retsistemojn de Moldova. De okupitaj teritorioj oni devige forveturigas homojn
al iuj labor'koncentrejoj. Forprenas de ili telefonoj, fotiloj, dokumentoj,
valoraĵoj. Homoj ege timas pri sia vivo, kaj ne volas esti sklavoj de totalitarisma,
militarisma reĝimo. Olga
今、ウクライナ全土に次の呼びかけがあります：勝利の庭を作りましょう。すべての戦争はいつかは終
結しますが、今は、可能な限り、種をまき、庭を植え、野菜の苗床を作る必要があります。 またいつも
家の近くに花を咲かせていた人たちは、家がなくなっても種を蒔きます。彼らは皆本当に普通の生活を
望んでいるからです。ある民謡では、ウクライナは赤いガマズミの木と比較されています。ウクライナ人
は、戦争中であっても、多くの歌を歌っています。
ヘルソンについて残念な報告がありました。占領者はすべてのメディアを混乱させ、モルドバのネット
ワークシステムを攻撃しました。人々は占領地から特定の収容所に移動することを強制されています。
それらから電話、カメラ、文書、貴重品を奪われました。人々は自分たちの暮らしを非常に心配していて、
軍国主義的で軍国主義的な体制の奴隷にされることを望んでいません。 オルガ

2022.5.3 Ĉeĥio チェコ
Saluton sinjoro Jasuo.
Espero kaj helpo de amikaj landoj estas kialo, ke Ukraino ankorau eskzistas! Tiom
da detruitaj urboj, tiom da detruitaj vivoj, tute sensence! Mariupol antaŭ milito estis
belega ĉe la maro. Al ĝi oni kun plezuro venadis por ripozi kaj amuzi. Nun Mariupol
plu ne ekzistas, nur ruinoj kaj kadavroj. Ĉirkaŭ 1000 de duonmortaj civitanoj kaŝas sin
en ruinoj.
Papo en Vatikano alvokis pri savo de civitanoj kaj vunditaj personoj. Li sendis sian
reprezentanton al Kijevo por helpi. Kelkaj eŭropaj diplomatoj (inter ili ĉeĥaj) revenis al
Kijevo. Ĉefoj de Eŭropa diplomacio interparolis kun prezidento Zelenskij pri ebleco
renovigi, rekonstrui, ripari Ukrainon post la milito, kaj pri alveno de Ukraino al Eŭropa
Unio. Ili promesis maksimume plirapidigi proceson. Do espero, amika helpo, laboro,
kanto, Armeaj Fortoj de Ukraino kaj ĉiutaga preĝo estas ĉio, kio subtenas spiriton de
simplaj homoj.
Olga
友好国からの希望と助けがウクライナがまだ存在する理由です！ 非常に多くの破壊された都市、非常
に多くの破壊された生命、すべてナンセンス！ 戦前のマリウポリは海で綺麗でした。多くの人が楽しん
でいました。 現在、そのマリウポリは存在せず、廃墟と死体のみが存在します。約 1,000 人の半死者が
廃墟に隠れています。
バチカンの教皇は市民と負傷者の救助を呼びかけました。 彼は彼の代表をキエフに助けに送りました。
多くのヨーロッパの外交官（チェコ人を含む）がキーウに戻りました。 欧州外交の指導者たちは、戦後
のウクライナの復興の可能性について、そしてウクライナの欧州連合への加入について、ゼレンスキー

大統領と話しました。 彼らは、プロセスを可能な限りスピードアップすることを約束しました。 希望、
友好的な助け、仕事、歌、ウクライナ軍、そして毎日の祈りが人々の精神を支えるものです。 オルガ

Japanio 日本

Putin kaj soldatoj
Putin ordonas ĉe la fora rando de la tablo,
soldatoj nevole iras al batalkampoj.
Putin dormas agrable en silkaj kovriloj,
soldatoj dormas sur malmola seĝo en tanko.
Putin baniĝas en luksa banejo,
soldatoj vivas kun malpuraĵoj senduŝe.
Putin sidas en agrabla necesejo,
soldatoj nokte, rapide fekas sur herbejo.
Putin ĝuas varman barĉon,
soldatoj manĝas malvarman ladmangaĵon.
Putin estas prizorgata de plej kapablaj kuracistoj,
soldatoj estas prizorgataj de vundo kaj morto.
Putin diraĉas okcidentajn novaĵojn falsaj,
soldatoj scias la veron.
Putin havas ŝajne blankajn manojn,
soldatoj batalas sub liaj pli sangaj manoj.
HORI Jasuo

