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オデッサのタチアナへ 

 

戦争が始まってすぐ、ウクライナのオデッサに住むタチアナからメールが来た。 

「オデッサの空はまだ晴れています。」 

それに続けて、 

「コンピュータ・プログラマーの息子は、すぐ志願してゆきました」と。 

毎日毎日、無差別攻撃で人々は死に、傷ついている。こんな祖国を解放したいと、アレ

ックスは戦場に飛び込んだのだ。 

 

それから 8か月、 

この間、オデッサは時には砲撃は受けても、大きな被害は報じられなかった。 

タチアナのメールも、特に危機を伝える内容でもなく、 

「息子は、元気にやっています」と、淡々とした内容だった。 

でも、わたしは、 

「製鉄所の地下で戦っているのではないか？」とか 

「戦死したり捕虜になっていないか」と 

いつも心配だった。 

 

昨日写真が添付されたメールが来た。 

迷彩服の「若者」の腕を取って、タイアナが微笑んでいる。 

タチアナも 70歳近いから、息子も若者ではない。でも若い。久しぶりに子どもに還っ

たような、はにかみがみえる。 

「ええ、迷彩服の男性は私の息子のアレックスです。ちょっと前に休暇でオデッサに戻

り、5日間一緒にいました。」 

 

初めてみるタチアナの息子、アレックス。 

負傷した様子もなく元気そうだ。でも、戦場では、多くのつらい思いもし、残酷な場面

も見てきたろう。今はまた戦場にいるのだろう。 

パソコンだけをいじっていた「若者」が、手に銃を持って戦場を駆け回らなければなら

ない。それ自体が残酷だ。アレックスの手は、まだプログラマーの手のままだ。アレック

ス君、その手のままでお母さんのもとに帰って来てね。 

タチアナさん、アレックスが、休暇でなくてあなたのもとに戻ると良いですね。あなた

の素敵な笑顔が永遠に続いてほしい。遠い日本にいて、私のできることはほとんどないけ

れど、あなたの家族の幸せと、ウクライナの平和を、毎日毎日祈っています。 

 

 



Al Tatiana de Odeso  

 

Kelkajn tagojn, post kiam la milito komenciĝis,  

mi ricevis retmesaĝon de Tatiana, kiu loĝas en Odeso, Ukrainio.  

"La ĉielo de Odeso estas ankoraŭ serena."  

Sekvante tion,  

"Mia filo, komputila programisto, tuj volontule soldatiĝis."  

Ĉiutage, homoj estas mortigitaj kaj vunditaj per sendistingaj atakoj. Alex kuraĝe saltis 

en la batalkampon por liberigi sian patrujon.  

 

Ok monatoj pasis.  

Dum tiuj tagoj Odeso ricevis fojajn artileripafadojn, sed neniu grava difekto estis 

raportita.  

La retpoŝtoj de Tatiana estis ĉiam tre trankvilaj sen krizsento: 

"Mia filo fartas bone," ŝi skribis, 

Sed mi estis ĉiam maltrankvila, demandante min: 

"Ĉu li ne batalas subtere de la ferfabriko?"  

"Ĉu li ne estas mortigita aŭ ne kaptita?"  

 

Hieraŭ mi ricevis ŝian retmesaĝon kun foto.  

En ĝi Tatiana ridetas, tenante la brakon de kamufla "junulo".  

"Jes, la viro en kamufla vestaĵo estas mia filo Alex. Li revenis al Odeso por ferii dum 5 

tagoj." 

Tatiana estas preskaŭ 70-jara, do ŝia filo ne estas juna. Sed li estas juna. Oni povas 

vidi hontemon en lia mieno, kvazaŭ li estus knabo. 

  

Mi vidis la filon de Tatiana la unuan fojon.  

Li ne ŝajnas esti vundita kaj aspektas bone. Sed sur la batalkampo li certe spertis 

multajn malfacilaĵojn kaj vidis kruelaĵojn. Li nun denove estas sur la batalkampo.  

"Junulo", kiu kutimis uzi nur komputilon, devas batali en batalkampo kun peza pafilo en 

la mano. Tio mem estas kruela. La manoj de Alex ankoraŭ estas la manoj de 

programisto. Alex, revenu al via patrino kun tiuj manoj.  

Tatjana, mi esperas, ke Alex revenos al vi kaj restos ĉe vi eterne. Mi volas, ke via bela 

rideto daŭru plu. Mi estas malproksime en Japanio kaj mi povas fari malmulton, sed mi 

preĝas ĉiutage por la feliĉo de via familio kaj la paco de Ukrainio. 

 

 



２０２２．１０・６Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo, dankon pro informoj.                                   

Hodiau en Čehio komune laboras gvidantoj kaj čefministroj de Europaj landoj. Ili 

interparolis restrikton prezoj al nafto, komunan sekurecon, helpon al Ukrajino, kaj 

restriktojn al RF. Ukrajino anonsis volon esti ano de Nord'Atlantika alianco.  

Estas liberigitaj de okupacia hordo pluaj urbetoj kaj vilaĝoj: Starosilla, Mirolubivka, 

Jarove, Arhangelske, Zubčany, Davydiv brid, Zolota balka ,Virnopilje, Petropavlovka, 

Novogrigorjivske, Novovoskresenske, Grekivka, Boguslavka. En Harkivska regiono 

kaj Herson regiono frontlinio estas forpušita je 30 km. Al lokaj loĝantoj volontuloj jam 

liveris humanitaran helpon. Kaj pošto pagas al pensiuloj pensiojn. Če čiuj vilaĝoj frešaj 

tomboj plenaj de vilaĝanoj. Multaj vilaĝoj estas tute detruitaj kaj familioj mortis sub 

ruinoj (rusoj konstantě bombadas ilin). Estas lokoj, kie restis nek viva homo, nek viva 

besto.  Čie, kie restis vivaj homoj, oni helpas fari tegmentoj, pordoj, fenestroj. Se ne 

eblas tion tuj repari, oni kovras per celofano. Iu enterpreno faras fornojn de gas'balonoj. 

Vintro proksimiĝas kaj oni devas prepari čion bezonatan pór travivo. Olga 

 

ヤスオさん、んにちは、情報ありがとうございます。  

 日、ヨーロッパ諸国の指導者と首相がチェコ共和国で協力しています。彼らは、石油価格の制限、共通

の安全保障、ウクライナへの援助、ロシアへの制限について話し合った。ウクライナは、北大西洋同盟の

メンバーになる意思を表明しました。  

さらに、スタロシッラ、ミロルビフカ、ヤロヴェ、アルハンゲリスク、ズブチャニ、ダヴィディフ ブ

リッド、ゾロタ バルカ、ヴィルノピリエ、ペトロパブロフカ、ノヴォグリゴルジフスケ、ノヴォヴォス

クレセンスケ、グレキフカ、ボグスラフカなどの町や村が占領軍から解放されました。ハリコフ地域とヘ

ルソン地域では、前線が 30 km 後退しています。ボランティアはすでに地元住民に人道支援を提供して

います。そして、郵便局は年金受給者に年金を支払います。 全ての村に 村人でいっぱいの新鮮な墓があ

ります。多くの村が完全に破壊され、廃墟の下で家族が死亡しました（ロシア人は絶えず爆撃を行ってい

ます）。生きている人も生きている動物も残っていない場所があります。人々がまだ残っているところは

どこでも、彼らは屋根、ドア、窓を作るのを手伝いました。すぐに直せない場合はセロファンでカバーし

ています。ガス風船ストーブを作っている会社もあります。冬が近づいており、生き残るために必要なも

のをすべて準備する必要があります。オルガ 

 

  



2022.10.7 Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.  

Gas'balono estas ujo el štalo pór alporti ne tre grandan kvanton de gaso. Oni ĝin uzas 

en vilaĝoj  aŭ en tiuj lokoj kie mankas konstanta gas'reto.       

 Kaj pri "land liz', tiun programon de Landa subteno (armiloj, financoj, 

kontraŭraketaj sistemoj kaj tiel plu) kelkfoje aldonis Usono ekzemple al Izrael. Kaj nun 

ĝi komencis por Ukrajino.                                   

Hodiau estis konferenco de estroj de parlamentoj (G-20) en Ĝakarto, kaj Ukrajino 

ankaŭ partoprenis ĝin. Plej multo de partorenantoj malaprobis strebojn de RF aneksi 

teritoriojn de najbara lando kaj konsideris ilin malleĝaj kaj kontraŭ internaciaj moroj kaj 

reguloj. Oni informis čeestantojn pri genocido, kiun faris RF kontraŭ ukraina popolo. 

Murdo de civil'uloj, detruo de muzeoj, teatroj, galereoj, ekspoziciejoj, lernejoj, 

loĝdomoj.     

Nur en Harkiv-regiono okupantoj murdis 530 civil'ulojn, inter kiuj estis 104 virojn, 

19 infanojn,11 homojn, kiuj eč ne eblas identi (nur partoj de korpoj).         

 Ankaŭ oni parolis pri problemoj de malsateco. Ukrajino jam vendis rikolton de 

pasinta jaro. Sed al Efiopii kaj Somali transdonis 50000 tunoj de tritiko SENPAGE pór 

malaltigi danĝeron de humanitara katastrofo. Kaj oni parolis pri malleĝaj intensoj de RF 

aliĝi la atom'stacion en Zaporižje al rusa sistemo. Kaj kelkfoje tute malšaltis ĝin. Sur 

teritorio de stacio estas čirkau 500 soldatoj, kiuj perturbas laboron de personaro, 

kiras'aŭtoj kaj artileriaj sistemoj. Kaj tio faras situacion tre danĝera. Antaŭ la milito la 

stacio estis sub ukraina kontrolo, kaj dum 40 jaroj ĝi bone kaj sekure funkciis. Kaj 

Ukrainio povis vendi ĝian produkton al kelkaj landoj de Eŭropo. Sed nun rusoj volas 

šteli ĝin , kaj čantaĝas eŭropaj landoj per manko de energioj.    Olga 

こんにちは、やすおさん。  

ガスバルーンとは、少量のガスを運ぶための鉄製の容器です。村や、恒久的なガスネットワークがない

場所で使用されます。（前回の報告で出てきたタンゴの説明。ガスボンベのことだろう） そして、「ラ

ンド・リズ」（前々回の報告で出てきた単語）は、国別支援（武器、財政、対ミサイルシステムなど）の

プログラムのことで、米国は時々イスラエルに追加しました。そして今、それはウクライナに向けて始ま

りました。 

今日はジャカルタで国会議長会議（G-20）があり、ウクライナも参加した。参加者のほとんどは、隣

国の領土を併合しようとするロシアの取り組みを拒否し、違法であり、国際慣習や規則に反していると

考えました。出席者は、ロシア連邦がウクライナの人々に対して犯したジェノサイドについて知らされ

ました。民間人の殺害、博物館、劇場、ギャラリー、展示ホール、学校、住宅の破壊。 ハリコフ地域だ

けでも、占拠者は 530 人の民間人を殺害し、その中には男性 104 人、子供 19 人、身元さえ特定でき

ない 11 人 (遺体の一部のみ) が含まれていた。 



 彼らはまた、飢餓の問題についても話しました。ウクライナはすでに昨年の収穫を販売しています。

しかし、エチオピアとソマリアには、人道的災害のリスクを軽減するために、50,000 トンの小麦が無料

で提供されました。また、ロシアがザポリージャの原子力発電所をロシアのシステムに参加させようと

する違法な意図についての話もありました。ロシアは時々原発の電源オフにしました。原発のには、装甲

車、砲兵システム、約 500 人の兵士がいて、原発職員の仕事の妨害をしています。そして、それは非常

に危険な状況になります。戦前、この原発はウクライナの管理下にあり、40 年間良好かつ安全に機能し

ていました。そして、ウクライナはその電力をヨーロッパのいくつかの国に販売することができました。

しかし今、ロシア人はそれを盗もうとしており、エネルギー不足するぞと、ヨーロッパ諸国を脅迫してい

ます。オルガ 

 

２０２２．１０．８ Ĉeĥio チェコ 

Saluton sinjoro Jasuo.   

Ukraina Centro pro civila libereco (organizacio, kiu defendas homajn rajtojn) ricevis 

prémio de Nobel por paco.                              

Estas liberigitaj la urbo Liman, vilaĝoj Drobyševo, Podoly, Makijivka, Kučerivka, 

kaj pli ol du mil de rusaj soldatoj kontaktis ukrainan armeon, ke ili volas ĉesi batali, kaj 

kapitulacii. Por tiuj rusaj civitanoj, kiuj oni devigis iri al milito kontraŭ ilia volo, en 

interreto aperis paĝo " Mi volas vivi", kun instukcioj kaj kontaktoj. Čar tro multaj de ili 

ne volas morti pro stultaj ambicioj de freneza diktatoro.     

Rusoj jam lasis sur ukrainaj kampoj sen rezisto 421 tankojn, 100 kanonojn, 195 

kiras'autojn. Čiuj landoj de Eŭropo ne donis al Ukrajino tiom da armiloj, kiom ĝin lasis 

rusoj. Ofte ili pendigas sur tanko iun blankan čifonon, kaj trairas al ukraina flanko.  

En Belarusio estas proksimume 30 mil de homojn en rezista movado.  

Plifortiĝas rezist'movado en Krimeo, kaj ponto inter Krimeo kaj rusa bordo estis 

parte detruita, kiel ne aprobita, kontrauleĝa konstruaĵo.             

 Ukraina parlamento konsideris subteni rajtojn de Japanio al nordaj insuloj, kiujn 

aneksis Sovet Unio post la dua mond milito. Čiuj aneksitaj teritorioj oni devas redoni al 

ilia leĝa posedanto. Olga 

 

こんにちは、やすおさん。  

市民の自由のためのウクライナ センター (人権を擁護する組織) は、ノーベル平和賞を受賞しました。  

リマン市、ドロビシェヴォ村、ポドリー村、マキジフカ村、クチェリフカ村が解放され、2,000 人を超

えるロシア兵がウクライナ軍に連絡を取り、戦いをやめて降伏したいと伝えました。意思に反して戦争

に行かざるを得なかったロシア市民のために、インターネット上に「生きたい」ページが表示され、指示

と連絡先が記載されていました。狂った独裁者の愚かな野望のために死にたくない人が多すぎるからで

す。ロシア人はすでに抵抗することなく、421 台の戦車、100 門の大砲、195 台の装甲車をウクライナの



野原に置き去りにしました。ヨーロッパのすべての国は、ロシア人が遺棄したほど多くの武器をウクラ

イナに与えませんでした。多くの場合、彼らは戦車に白い布を掛け、ウクライナ側に着ます。 

ベラルーシでは、抵抗運動に約 3 万人が参加しています。  

クリミアでの抵抗運動はますます強まり、クリミアとロシアの海岸を結ぶ橋は未承認の違法建造物と

して部分的に破壊されました。  

ウクライナ議会は、第二次世界大戦後にソ連に併合された北方諸島に対する日本の権利を支持してい

ます。併合されたすべての領土は、正当な所有者に返還されなければなりません。オルガ 

 


