
La 10an de julio 2014 
 

Vizito al Namie en la radiuso de 10 kilometroj 

 
   Dum la pasintaj pli ol 3 jaroj mi vizitis preskaŭ ĉiujn urbojn situantajn 
laŭ la Pacifikoceana marbordo krom urboj en la radiuso de 10 kilometroj de 
la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima. Lastatempe oni povas eniri en tiun 
distrikton, ricevinte permeson de la respektivaj urboj, sed mi ne havis 
okazon viziti tiujn urbojn. 

Du semajnojn antaŭe mi hazarde vidis hejmpaĝon de la terkulturista 
organizo “Nomado” situanta en la urbo Sooma, kaj mi trovis, ke ĝi 
okazigas turismon al tiu distrikto ne nur grupe sed ankaŭ individue. Mi tuj 
telefonis al ĝi kaj decidis, ke mi iru la 8an de julio. 

Por atingi la urbon Sooma, mi devas unue iri al la urbo Fukuŝima kaj de 
tie veturi per buso al Sooma. Mi decidis atingi Fukuŝima-on tagmeze la 7an 
de julio kaj viziteti diversajn lokojn en la urbo por mezuri radioaktivecon. 
Por tio mi kunportis dozmetron. 
 
En la urbo Fukuŝia 
   Unue mi montros la ciferon  
« 0,230 mikrosivertoj/hore », la maksimuman normon, kiun la registaro 
decidis. 
Se iu loko estas poluita je pli ol tiu normo, oni ne rajtas loĝi tie, kaj la 
registaro devas purigi ĝin. Vi juĝu danĝeron de radioaktiveco laŭ tiu 
normo. 
                        
   Mi veturis per rapida trajno Ŝinkansen de la stacio Oomija najbara de 
Tokio. Jen la forteco de radioaktiveco en diversaj lokoj: 
 
Mia hejmo (250 kilometrojn for de la nuklea centro de Fukuŝima)  

 0,035 
Ucunomija de la gubernio Toĉigi (130 kilometrojn for de la centralo, en la 

vagono)  
0,030 



Koorijama de la gubernio Fukuŝima (50 kilometrojn for de la centralo, en 
la vagono)  

0,072 
   Poste la ciferoj grandiĝis: 0,108, 0,113, 0,119 
Placo antaŭ la stacidomo Fukuŝima (50 kilometrojn for de la centralo) 
    0,123 ~ 0,148 
Strato antaŭ la stacidomo 0,655 ~ 0,829 
Ĝardeno de la gubernia Arta Muzeo en la urbo Fukuŝima 
    0,207 
Ĉe la piedo de la monteto Ŝinobu en la urbo Fukuŝima 
    0,965 ~ 1,384 
   Apud tiu loko troviĝas domoj kaj certe infanoj loĝas. Laŭ la leĝo oni ne 
povas loĝi en tiu ĉi loko kaj la registaro havas respondecon purigi ĝin. Mi 
fariĝis iom maltrankvila, trovinte forte radioaktivajn lokojn. 
   Poste mi mezuris radioaktivecon ĉe la flueto ĉe la piedo de la monteto 
Ŝinobu. Kiam mi mezuras, mi devas atendi 35 sekundojn ĝis la dozmetro 
vere funkcios. Rigardante la ŝanĝiĝantajn sekundajn ciferojn en ĝia 
fenestro, mi kalkulis en mia koro : 5, 4, 3, 2, 1, kaj jen aperis cifero 7,308.  

Ĉu ĝi ne devintus esti 0,730? Sed 
sinsekve aperis grandaj ciferoj: 7,325, 7,496, 
7,866, 8,213, 8,498, 8,858, 9,233. Mi estis 
surprizita. Nun 9 ! Sed la ciferoj ne haltis: 
9,918, 9,999, kaj subite la cifero malaperis. 
Kio okazis ? Mi precize rigardis la fenestron 
kaj trovis, ke 9,999 estas la limo kaj oni ne 
plu povas mezuri. Do mi ne sciis, kiom 
radioaktiva tiu ĉi loko estas. Ŝokite mi 
detiris mian maldekstran manon, kiu tenis la 

dozmetron, de la flueto. Mi timis, ke mia mano elmetiĝis al multe da 
radioaktiveco. 

 Mi mezuris ĉe tiu ĉi dekstra 
flueto en la foto. Sube vi vidas 
domon. Subenfluas radioaktivaĵoj 
kun akvo, do mi supozas, ke tiu 
domo estas multe poluita. Mi jam 
aŭdis, ke la monteto Ŝinobu estas 



multe poluita, sed unuan fojon mi vidis la realon. Iuj fukuŝima-anoj loĝas 
en tia loko, sciante aŭ ignorante la fakton. Persone oni ne povas purigi la 
monteton, do la elekto por la loĝantoj estas loĝadi ĉi tie aŭ fuĝi al alia loko. 
La registaro kaj TEPCO nek havas intencon, nek kapablon purigi la tutan 
monteton, kaj ĉiam malfortaj homoj estas viktimoj. Certe laŭ tiu vojeto 
ĉiun matenon infanoj paŝas por viziti lernejon. Ili tute ne scias, ke ili estas 
elmetiĝas al radioaktiveco, kaj post 10 jaroj, 20 jaroj, 30 jaroj ili povos 
fariĝi malsanaj, sed neniu scias la kialon. Ili ne povos ricevi kompensan 
monon. Ili devos akcepti ĉion kiel sian sorton. 

 
Al la urbo Namie 
   Je la 9a horo la 8an de julio mi atingis la oficejon de Nomado en la 
urbo Sooma. Tie atendis du aliaj partoprenantoj kaj gvidanto s-ro Miura. Li 
estas unu el la respondeculoj de Nomado fondita, celante helpi suferantajn 
terkulturistojn pro la cunamo kaj la nuklea akcidento. Ankaŭ li estas 
suferanto, perdinte siajn domon kaj kampojn pro la cunamo kaj rifuĝinte 
pro la nuklea akcidento. Tamen li ne estis tute venkita. Li gaje kaj humure 
parolis kaj eĉ elokventis. Li havas fortan kredon pri sia justeco, kaj pro tio 
li ne perdis batalemon kontraŭ la registaro kaj TEPCO. 
   Ni veturis de la urbo Sooma per aŭtomobilo, tra Minami-Sooma kaj 
Odaka, kaj atingis la urbon Namie, kiu situas en la radiuso de 10 kilometroj 
de la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima. 

 

 

Fukuŝima       Date                  Sooma ���� Nomado 

 

Iitate    Minami-Sooma    

 

Odaka ����Eksa domo de Miura 

Namie����la urbon, kiun mi vizitis 

NukleaNukleaNukleaNuklea centralocentralocentralocentralo    1111 

    

NukleaNukleaNukleaNuklea centralocentralocentralocentralo    2222            

 
 
Mi jam trifoje vizitis la urbojn Sooma, Minami-Sooma kaj Odaka. 



Tamen en tiuj okazoj mi ne kunportis dozmetron, do mi ne sciis, kiom 
radioaktivaj estis tiuj urboj. Unuan fojon mi mezuris en tiuj urboj kaj sciis, 
ke tiuj ne estis multe radioaktivaj kontraŭ mia antaŭsupozo : 

 
Minami-Sooma  0,558 mikrosivertoj/hore 
Odaka   0,139 
Idagaŭa de Odaka  0,034 
Stacidomo Namie  0,626 

 
   Oni klarigas la kialon jene :  

Kiam okazis la akcidento, ventoj blovis nordokcidenten al la vilaĝo 
Iitate kaj la urbo Date (vidu la mapon kaj sekvu purpuran kaj ruĝan zonon, 
kiu komenciĝas de la centralo). La urbo Fukuŝima situas ne rekte sed iom 
flanke laŭ tiu ventvojo kaj estis poluita, sed la ventoj ne tuŝis tiujn 
marbordajn distriktojn kaj krome ventis de la maro. 
 
   Ni unue vizitis la fiŝhavenon Ukedo. Ni staris sur la ponto Ukedo kaj 
vidis la maron. Antaŭe tie estis fiŝista urbeto, sed nun nenio restas. S-ro 
Miura rememoris : « La urbeto Ukedo estis tre agrabla loko apud la maro. 
Ĝi estis fama pro salmoj. En aŭtumo revenas salmoj kaj oni kaptis ilin. 
Kiam venis al mi amikoj, mi senescepte akompanis ilin ĉi tien. Ni rostis 
salmaĵojn kaj manĝis kun biero. Eble neniam revenos tiaj tagoj. Vidu, tie 
restas unu konstruaĵo. Ĝi estas Mara Parko por infanoj. En la ĝardeno 
infanoj povis ĝui rostitan viandon ».  
 



 
Dekstre estis la urbeto Ukedo. En la rivero estas detruita ponto. 

   Kaj malantaŭe etendiĝis herbejo. Mi rimarkis blankajn aĵojn inter 
herboj. Ili estis ŝipoj, kiujn la cunamo portis de la haveno. Namie estis 
longe malpermesita loko kaj eĉ nun oni ne rajtas kunporti tiujn 
radioaktivajn aĵojn ekster la urbo, do oni povis fari nenion pri tiuj ŝipoj. 
Jam pli ol 3 jarojn ili sidadas tie en pluvoj kaj ventoj. 
 

 

Ĉi tie estis rizkampoj, sed nun ŝipoj restas sur herbondoj. 

 
Fore vidiĝis la elementa lernejo Ukedo.  
Ankaŭ ĝi ne multe ŝanĝiĝis post la cunamo. En la gimnastikejo, kies 

planko falis, restis ŝildo de la kursfina ceremonio okazinta aŭ okazonta 
ĉirkaŭ la 11a de marto 2011. La horloĝo haltis je la 15:37, kiam atakis la 
cunamon la lernejon. 

 



 

 
   Kiam okazis la tertremo je la 14a kaj 46 minutoj, restis 77 lernantoj en 
la lernejo. La tertremo daŭris longe kaj poste ili kolektiĝis en la sportejo. 
Eble ili havis nur 30 minutojn por forkuri. La plej proksima monteto situas 
2 kilometrojn for de la lernejo. Ili kuraĝigis unu la alian kaj sukcesis saviĝi. 
Neniu lernanto mortis. Tio estis miraklo. 

Tamen la urbanoj de Namie mortis kaj suferas multe : 
 
Rektaj mortintoj pro la cunamo :  149 
Nerektaj mortintoj* :   209 
Malaperintoj :     33 
Sumo de mortintoj :   391 
 
Detruitaj domoj :    614 
Provizoraj domoj :       2847 
 

*nerektaj mortintoj : mortintoj dum rifuĝado, pro nesufiĉaj kuracado kaj prizorgo, 

pro sinmortigo ktp. 

*Tiu ĉi statistiko estis farita en novembro 2012, do nerektaj mortintoj certe 

plimultiĝis. 

 
Tiu ĉi statistiko malnete montras, ke 614 familioj perdis sian domon 



ĉefe pro la cunamo, kaj aliaj 2233 familioj (2847-614), kiuj ne suferis pro 
la cunamo, devis rifuĝi kaj loĝi en provizora domo pro la nuklea akcidento. 
Tiuj ĉi havas domon en la urbo sed ne povas reveni pro forta radioaktiveco. 
Iliaj domoj fariĝas nestoj de ratoj kaj pli kaj pli difektiĝas. Suferantoj pro la 
nuklea akcidento estas en tre malstabila aŭ pendanta stato: ili volas reveni, 
sed ne povas. Tiu vivkondiĉo ilin malesperigas kaj malsanigas korpe kaj 
psike, kaj fine plifruigas ilian morton. 

Mi ofte vidas vicojn da provizoraj domoj en la urboj Sooma kaj 
Minami-Sooma. Ili estas konstruitaj rapide kaj provizore, do en somero 
estas tre varme kaj en vintro tre malvarme. Sur la lignaj muroj aperas ŝimo. 
“Ĝi ne estas homa loĝejo”, diras s-ro Miura, kiu mem loĝis en ĝi kun siaj 5 
familianoj. 

Poste ni vizitis la stacidomon de Namie. Ĝi tute ne difektiĝis, sed 
trajnoj ne venas. Antaŭ la stacidomo haltis du minibusoj, kiujn ŝoforoj lasis, 
terutite de la nuklea akcidento. Vendejoj antaŭ la stacidomo multe 
difektiĝis pro la tertremo. La stratoj estas senhomaj. Jam la urbo estas 
mortinta. 

 

 
Stacidomo Namie. Du busoj atendas pasagerojn ekde 2011. 

 
Vizito al bovistoj 
   Nia aŭtomobilo haltis en la ĝardeno de s-ro Sugi, unu el la du 



respondeculoj de Nomado. Jen estas lia vivo post la nuklea akcidento : 
 
   Kiam okazis la akcidento, ni, 7 familianoj, forkuris al la gubernio 
Niigata, sed post 4 tagoj mi sola revenis hejman, ĉar mi estas bovisto. 
Bovinoj facile malsaniĝas, se ni ne melkas ilin. Antaŭe mi mem faris 
fojnon, sed post la akcidento mi aĉetas ĝin, uzante kompensan monon de 
TEPCO.  

Mi decidis daŭre labori ĉi tie, ĉar se mi ĉesas labori kaj ripozos, mi ne 
plu povos komenci ree labori. Mia korpo malfortiĝos kaj maŝinoj rustos kaj 
neuzebliĝos. Por esperi, ke la vilaĝanoj revenos, ni devas pretigi kondiĉojn 
por ili. Nun ok bovistoj el 10 familioj revenis kaj laboras.    

Kvar monatojn post la akcidento ni komencis surmerkatigi lakton, sed 
bedaŭrinde nia lakto kun la nomo de Fukuŝima ne bone vendiĝas. Tamen ni 
persiste laboras kiel bovistoj. Ni ne profitas, male malprofitas. Ni batalas, 
por ke TEPCO pagu al ni kompensan monon por kovri elspezon pri tiu 
malprofito kaj pri nia rifuĝa vivo. Ni faris nenion maljustan. Ni havas 
rajton postuli kompenson de ĝi kaj vivi ĉi tie kun fiero. 
 
   Nomado batalas kontraŭ TEPCO kaj la registaro. La familianoj de s-ro 
Sugi ankoraŭ loĝas en Niigata. Kiam ili povos reveni hejmen? Ĝis tiam li 
devos sola vivi kaj labori. Certe la vivo estas malfacila, sed li batalu !  
 
   Kiam ni finis nian vojaĝon, jam estis la 13a horo kaj duono. Longa 
vojaĝo de 4 horoj kaj 30 minutoj, sed tre fruktodona vojaĝo. Mi multe 
dankas al s-ro Miura. 
 
 Hori Jasuo Hori Jasuo Hori Jasuo Hori Jasuo    


