
2022.6.17 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, ofte aperas demando: Ĉu eblas havi amikojn en Ruslando? 

Antaŭ la milito ni ĉiuj havis ilin. Ĉu nun ili estas fidindaj? En Ĉeĥio estas onidiro 

"Amiko por bonaj tempoj". Ĝi signifas ke estas personoj, kiuj aspektas amikece nur 

kiam ĉio estas en ordo, sed se aperas iuj mafacilaĵoj aŭ problemoj, ili povas perfidi vin. 

En orientaj ukrainaj urboj ĉiutage mortas ĉirkaŭ mil homoj! Ĉu rusaj civitanoj scias 

pri tiu bučado? Certe jes! Ĉu ili laudas tion? Mi esperas, ke ne ĉiuj. Post fino de la milito, 

kiam okupantoj forlasos la ukrainan teritorion, kaj ĉiuj militkrimuloj estos prijuĝitaj kaj 

punitaj, eblas priparoli, kiu estis veraj amikoj en malbonaj tempoj.           Olga 

 

こんにちは泰雄さん、ロシアに友達を作ることは可能ですか？という質問があります。戦争前には、私

たちは皆ロシアに友達を持っていました。 でも彼らは今信頼できますか？ チェコ共和国では、「良い時

代の友」ということわざがあります。すべてが整っているときだけ友好的に見えますが、何か問題や困難

がある場合、裏切る人がいるということです。 

ウクライナ東部の都市では、毎日約 1,000 人が亡くなっています。 ロシア市民はこの虐殺について知

っていますか？ 絶対に知っています！ 彼らはそれを賞賛しますか？ みんなではないことを願ってい

ます。 終戦後、占領者がウクライナの領土を去り、すべての戦争犯罪者が裁判にかけられ罰せられると、

悪い時代に誰が本当の友達であったかを話すことができます。 オルガ 

 

Nepalo ネパール 

Kara Hori San, 

Mi ĉiam legas la raporton pri Milito. Nepalo estas viktimo ankaŭ. Benzino kostas 

duoble kaj ĉiuj aĵoj kostas ankaŭ duoble. La vivo estas terure multe kosta. Ŝajne sama 

problemo en Japanio. Milito eble efikos pli ol kovido. 

Kore Bharat  
 

私はいつもあなたからの戦争の報告を読んでいます。 ネパールも被害者です。 ガソリンは 2 倍の費

用がかかり、すべてが 2 倍の費用がかかります。生きるのにとてもお金がかかります。日本でも同じ問

題が起こっているでしょう。戦争はコロナより悪影響をもたらしています。  

バラート 

 

2022.6．19 Francio フランス 

Saluton 

La franca Esperanto-Kulturdomo en Gresillon gastigos ĉi-somere ukrainan patrinon 

kun siaj infanoj, kiuj fuĝis de la milito. 

Vi povas renkonti ilin aliĝante al nia aŭgusta staĝo. Sed vi povas ankaŭ fari donacon 

por helpi al Greziljono gastigi e-istajn rifuĝintojn el Ukrainujo 



Se vi konas ukrainajn e-istojn, kiuj povus veni ĉi-somere al Greziljono, bonvolu 

sciigi al ni. 

Bonvenon en Greziljono kastelo@gresillon.org 

グレシヨンにあるフランスのエスペラントの家は、今年の夏、戦争から逃れたウクライナ人の家族を迎

えます。 8月の講習会に申し込んで彼らに会いに来てください。 しかし、グレシヨンにウクライナから

のエスペラント難民難民を受け入れるのを助けるために寄付をしてください。今年の夏にグレジロンに

来る可能性のあるウクライナエスペランチストを知っていたら、私たちに知らせてください。 

 

 

2022.6.19 Germanio ドイツ 

Milito en Ukrainio ウクライナ戦争 

 

Rusa armeo invadis Ukrainion kaj tiel komencis militon. Tiu ŝokis nin ĉiujn kaj finis 

longan periodon de paco en Eŭropo.  

Multaj eminentuloj el Esperantujo kaj multaj esperantistaj organizoj oficiale 

deklaris, ke ili estas kontraŭ tiu milito. Kelkaj Esperanto-parolantoj deklaris, ke ili estas 

por la rusa atako, aliaj silentis. Kiel oni povas esti vera Esperantisto sen esti kontraŭ ĉiuj 

militoj ie ajn kun ĉiuj fortoj, kun tuta konvinko? Memkompreneble Esperantisto devas 

esti kontraŭ milito en ajna formo ie! Tute evidente la ununura esenco de la Esperanto-

movado estas forigi antaŭjuĝojn kaj kontribui al monda paco. Oni povas ja uzi 

Esperanton sen la deziro apogi la idealojn de la interna ideo. Sed kiu uzas Esperanton 

nur kiel lingva amuzaĵo sen aprobi kaj apogi ties kernajn idealojn, ne vere rajtas nomi 

sin Esperantisto kaj ne havas „verdan koron“. Preventi militojn kaj apogi pacon estis la 

vivosenco kaj motoro de niaj grandaj verkistoj kaj gvidantoj. 

ロシア軍はウクライナを侵略し、戦争を開始しました。 これは私たち全員に衝撃を与え、ヨーロッパ

の長期にわたる平和を終わらせました。  

エスペラント界の多くの有名人と多くのエスペラント組織は、この戦争への反対を公式に宣言しまし

た。一部のエスペラント語話者はロシアの攻撃に賛成と言い、また黙っている人もいます。あらゆる場所

であらゆる力を尽くし、あらゆる信念を持ってあらゆる戦争に反対することなく、どうすれば真のエス

ペランティストになることができるでしょうか。もちろん、エスペランティストはどこでもどんな形で

も戦争に反対しなければなりません！ 明らかに、エスペラント運動の唯一の本質は、偏見を取り除き、

世界平和に貢献することです。内なるアイデアの理想を支持することを望まずに、エスペラントを実際

に使用することができます。しかし、その核となる理想を承認および支持せずに娯楽としてのみエスペ

ラントを使用する人々は、自分たちをエスペランティストと呼ぶことは許されておらず、「緑のこころ」

を持っていません。 戦争を防ぎ、平和を支援することは、私たちの偉大な作家や指導者の生命線です。 

mailto:kastelo@gresillon.org


Se ni nun volas pruvi la valoron de niaj idealoj, ni devas esti singardaj por ne mem 

iĝi viktimoj de antaŭjuĝoj. Ni devas renkonti rusojn sen antaŭjuĝoj, se ni ne konas iliajn 

sintenojn al la milito en Ukrainio. Pripensu, kion diris Ludoviko Zamenhof mem en sia 

„Deklaracio pri Homaranismo“:  

„Mi vidas en ĉiu homo nur homon, kaj mi taksas ĉiun homon nur laŭ lia persona valoro 

kaj agoj. Ĉiun ofendadon aŭ premadon de homo pro tio, ke li apartenas al alia gento, 

alia lingvo aŭ alia socia klaso ol mi, mi rigardas kiel barbarecon.“ 

私たちが今、私たちの理想の価値を証明したいのであれば、偏見の犠牲にならないように注意しなけれ

ばなりません。ウクライナでの戦争に対する彼らの態度を知らなければ、私たちは偏見なくロシア人に

会わなければなりません。ルドヴィコ・ザメンホフ自身が彼の「ホマラニスモに関する宣言」で言ったこ

とを考えてみてください。「私はすべての人に人を見ます、そして私はすべての人を彼の個人的な価値と

行為においてのみ判断します。私とは異なる人種、異なる言語、または異なる社会階級に属しているため

にのみ人を侮辱したり抑圧したりすることを、私は野蛮だと見なします。」 

Tial mi mem estas kontraŭ la ĝenerala ekskludo de rusoj el kunvenoj de artistoj, 

universitatoj aŭ esperantistaj kongresoj. Kompreneble ni ne volas kunesti kun homoj, 

kiuj estas por la milito, kompreneble ni ne volas kaj ne rajtas doni forumon al personoj, 

kiuj varbas por la milito. Sed se ni ne konas la opiniojn de individuoj, ni, kiel 

Esperantistoj, ne rajtas renkonti ilin plene de antaŭjuĝoj aŭ simple eviti kontaktojn. Tiu 

ne decas al niaj rondoj. 

Mi aŭdis opiniojn, ke kiam Ludoviko Zamenhof skribis sian deklaron, li ne 

antaŭvidis la teruraĵojn, kiuj nun okazadas en Ukrainio antaŭ niaj okuloj, kaj ke en tiu 

ĉi grandskala mortigado de homoj en Ukrainio ne estus temanta pri nura „ofendado", 

pri kiu skribis Zamenhof, sed konscia mortigado de ukrainia popolo kaj detruado de ĝiaj 

domoj kaj loĝejoj. 

そのため、私自身は、芸術家の、大学の、またはエスペラント大会からロシア人を一般的に排除するこ

とに反対しています。 もちろん、私たちは戦争に賛成している人々と一緒にいたくないです。もちろん、

私たちは戦争に賛成している人々に戦争賛成の宣伝の機会を与えたくないしそんなことはできません。

しかし、私たちが個人の意見を知らない場合、私たちはエスペランティストとして、偏見に満ちて彼らに

会ったり、接触を避けたりすることはできません。それは私たちの会合には合いません。  

ルドヴィコ・ザメンホフが彼の声明を書いたとき、彼は私たちの目の前で現在ウクライナで起こってい

る恐怖を予見していなかったし、そしてこのウクライナの人々の大規模な殺害では、それはザメンホフ

を書いたような単なる「侮辱」ではなく、意識的にウクライナの人々を殺し、彼らの家や家を破壊するこ

となのだ、という意見を聞きました。 

Mi mem pensas, ke Ludoviko Zamenhof bone konis la aĉan vizaĝon de milito, kiu 

estis ĉiam la sama, nur en detaloj minimume deformita per historiaj maskoj. En la 

pogromoj, kiujn ĉeestis Zamenhof, en la militoj de iaj migrantaj popoloj, en la militoj 

de la diversaj mezepokaj regnoj, en la mond-militoj ĉiam kaj ĉie la samaj krimoj okazis: 

buĉado de junuloj kaj maljunuloj, orfanigo de senkulpaj infanoj, vidvinigo de senkulpaj 



virinoj, perditaj kaj torturitaj geamantoj, seks-perfortitaj knabinoj kaj virinoj, senesperaj 

rifuĝintoj, detruo de domoj kaj kamparoj, malsato kaj ega malĝojo. Kio okazis dum 

pogromoj en Bialistoko okazis aliloke antaŭe, okazas ekde multaj jaroj en Afriko, en 

Sirio kaj Jemeno, nun Ukrainio. Estas ĉiam la sama kaj ĝuste pri tiu Zamenhof pensis, 

kaj tiun li volis kontraŭi kaj finfine elimini pere de Esperanto. Kaj ĝuste tial la ideoj de 

Zamenhof estas validaj ankoraŭ hodiaŭ kaj restos validaj dum vivos homoj.  

私自身は、ルドヴィコ・ザメンホフは、常に同じで細部は歴史的な仮面によって最小限に歪められてい

る戦争の醜い顔をよく知っていたと思います。ザメンホフが体験したポグロム（ユダヤ人虐殺）、移民の

戦争、さまざまな中世の王国の戦争、世界大戦で、同じ犯罪がいつでもどこでも起こりました：老いも若

きも虐殺され、罪のない子供たちが孤児になり、罪のない女性が未亡人になり。愛する人が引き裂かれ拷

問され、少女と女性性的に虐待され、絶望的な難民、家と農場の破壊、飢饉と大きな悲しみを生み出す。 

ビャウィストクのポグロム中に起こったことは、すでに以前に他の場所で起こったことで、アフリカ、シ

リア、イエメン、現在はウクライナで長年起こっています。それはまさにザメンホフが考えたものと同じ

でであり、彼はそれに反対し、最終的にエスペラントを通じてそれを排除したかったのです。そしてそれ

が、ザメンホフのアイデアが今日でも有効であり、人々が生きている限り有効であり続ける理由です。 

Mi aŭdis opiniojn, ke personoj, kiuj ne rekonas la homajn rajtojn de aliaj homoj, 

mem ankaŭ ne plu havas ilin. Mi tute ne samopinias! Ankaŭ krimuloj ne ĉesas esti 

homoj. Nepre ni devas ĉiam respekti la homajn rajtojn ankaŭ eĉ de tiuj, kiuj mem ne 

respektas ilin koncerne aliulojn! Alimaniere humanismo ne povas montri sian forton, 

alimaniere tia idearo ne povas konvinki aliulojn. Ni Esperantistoj devas labori por daŭra 

progreso, ni ne rajtas respondi al homa fiasko per reciproka mispaŝo! Se ni neas homajn 

rajtojn al tiuj, kiuj ne respektas ilin, ni malaltigas homan kulturon al ilia nivelo kaj 

komencas mem disvastigi kaj fortigi grandan malbonon. Ni devas pensi antaŭen kaj 

antaŭenigi la mondon laŭ niaj povoj, jen nia tasko, jen la leciono, kiu nepre devas esti 

lernita el terura pasinteco! 

他人の人権を認めていない人は、もう自分もそれを持っていない、という意見を聞いています。私はそ

れには全く同意しません！ 犯罪者も人間です。他人の人権を尊重しないひとの人権も尊重しなければな

りません。そうでなければ、ヒューマニズムはその強さを示すことができません、そうでなければ、その

ような考えは他人を納得させることができません。私たちエスペランティストは継続的な進歩のために

働かなければなりません。私たちは相互の失敗によって失敗に対応してはなりません！ 私たちが人権を

尊重しない人々に人権を否定するならば、私たちは人間の文化を彼らのレベルまで下げ、私たち自身大

きな悪を広め、強化することになります。私たちは自分の能力の限りを尽くして先を考え、世界を動かさ

なければなりません。これが私たちの仕事です。これはひどい過去から学ばなければならない教訓です！ 

Mi aŭdis opiniojn, ke rusoj, kiuj ne klare esprimas sin kontraŭ la milito, apogas ĝin. 

Tre strikta sinteno. Pripensu: ni scias, ke tia deklaro ene de Rusio nun estas punita per 

malliberigo. Do publikaj deklaroj kontraŭ la milito ene de Rusio necesas grandan 

kuraĝon kaj la pretecon pasigi 15 jarojn en gulago. Se vi tian kuraĝon postulas de rusa 

civitano, simple demandu vin, kiam vi mem lastfoje estis preta riski gravajn punojn kaj 



personajn malavantaĝojn kiam libereco, justeco aŭ demokratio estis endanĝerigitaj en 

via propra lando. 

Fakte historio montris, ke ne povas esti ia „venko“ en milito. Milito mem jam estas 

malvenko de homeco, honto por la tuta homa familio, fiasko de ĉiuj niaj klopodoj, 

sendepende de kie en la mondo ĝi okazas. Milito estas la kulmino kaj sumo de ĉio 

elpensebla malbono.  

戦争に明確に反対していないロシア人が戦争を支えているという意見を聞いたことがあります。非

常に厳しい態度です。考えてみてください。ロシア国内でのそのような声明は、現在、懲役刑に処せられ

ていることを私たちは知っています。ロシア内での戦争に反対する公の声明には、15 年間の強制収容所

で過ごす覚悟が必要です。ロシア市民にそのような勇気を要求する場合は、自国で自由、正義、民主主義

が危険にさらされたときに、深刻な罰や個人的な不利益を被る危険を冒す準備を自分が出来ているかを

自問してください。実際、歴史は戦争に「勝利」はあり得ないことを示しています。戦争自体はすでに人

類の敗北であり、人類全体の恥であり、世界のどこで起こっても、私たちのすべての努力の失敗です。戦

争は、考えられるすべての悪の集大成であり、合計です。 

Ni ege esperas, ke la milito en Ukrainio baldaŭ finiĝos! 

UMEA pretas disponi sian internacian reton kaj rimedojn por apogi rifuĝintojn aŭ 

gekolegojn el Ukrainio laŭ sia forto. Kelkaj ekzemploj por bona kunlaborado tiucelen 

jam ekzistas. 

Same UMEA volonte agos por viktimoj de ĉiuj aliaj militoj en la nuna mondo. 

Nepre ni kombinu ĉiujn niajn fortojn por kontribui al daŭra paco en la tuta mondo!  

Sed kiel komenci la praktikan laboron por paco? Paco komencas per nia konduto je 

individua nivelo. Paco devas esti instruita al infanoj. Kompreneble, uzo kaj disvastigo 

de Esperanto povas esti grava kontribuo. 

Fortigu internacian asocion, kiu celas pacan kunlaboron je ia tereno, per via formala 

aliĝo! 

ウクライナでの戦争が間もなく終結することを願っています！世界医学エスペラント連盟は、力の限

り、ウクライナからの難民や同僚を支援するための国際的なネットワークとリソースを利用できるよう

にする準備ができています。この目的のための優れた協働の例はすでにいくつかあります。同様に、世界

医学エスペラント連盟は今日世界の他のすべての戦争の犠牲者のために喜んで行動します。力を合わせ

て、世界中の永続的な平和に貢献しましょう！  

しかし、平和のために実際の仕事を始めるにはどうすればよいのでしょうか。平和は、個人レベルでの

私たちの行動から始まります。平和は子供たちに教えられなければなりません。もちろん、エスペラント

の使用と普及は重要な貢献になります。あなたの正式な加盟を通じて、あらゆる分野での平和的協力を

目指す世界医学エスペラント連盟を強化しましょう！ 

Lernu ion pri la teorio de paco, ekz. per la aktivaĵoj de la Fondaĵo Berghof aŭ similaj 

organizaĵoj:  

https://berghof-foundation.org. 

https://berghof-foundation.org/


Lernu kaj praktiku senperfortan komunikadon:  

https://eo.wikipedia.org/wiki/Senperforta_komunikado 

Kaj tute serioze: se vi volas kombini fizikan trejnadon kun por paca sinteno kaj lernado 

pripensu praktiki aikidoon, mov-arton, kies nura esenca celo estas la disvastigo de paco: 

http://esperanto-aiki.de/o/?lang=eo 

平和理論について何かを学びましょう。例えばベルクホーフ財団または同様の組織の活動を通じて 

 https://berghof-foundation.org。  

非暴力コミュニケーションを学び、実践しましょう 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence_communication  

そして非常にまじめにですが：体力トレーニングと平和的な態度と学習を組み合わせたい場合は、平和

の普及を唯一の重要な目標とする運動芸術である合気道の練習を検討してください。 

 http://esperanto-aiki.de/o/?lang=eo 

 

世界医学エスペラント連盟会長 Christoph Klawe 

（世界医学エスペラント連盟会報から引用） 
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