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Japanio kontraŭadis abolon de nukleaj armiloj 
   Okaze de la vizito de Obama al Hiroŝimo, nia ĉefminstro Abe diris: 
“Lia vizito al Hiroŝima donas grandan forton por efektivigi la mondon sen 
nukleaj armiloj”, sed Japanio, kiu suferis/as pro la du atombomboj, ne estis 
pozitiva por abolo de nukleaj armiloj en la mondo. 
   En la ĝenerala asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, unuan fojon en 1996 kaj 
sinsekve dum 20 jaroj ĝis 2015, oni adoptadis kun granda majoritato la 
rezolucion por komenci internacian intertraktadon pri abolo de nukleaj 
armiloj, sed la japana registaro regata de konservativaj partioj, sinsekve 
dum 20 jaroj sindetenadis, sekvante Usonon. Estas tre hontinde, ke Japanio 
agadis tiele, kiel subulo de Usono. 
 

Eksaj ŝipanoj akuzis la ŝtaton al juĝo 

 
   Inter marto kaj majo 1945 Usono 
eksperimentis hidrogenbombojn ĉirkaŭ la 
insularo Marshall kaj la atolo Bikini. Pro la 
eksperimento de la hidrogenbombo Bravo la 
1an de marto, sur la 23 ŝipanojn de la fiŝkapta 
ŝipo La 5a Feliĉa Drako falis blanka cindro 
forte radioaktiva. Ĝis ili revenis al la haveno 
Jaizu en la gubernio Ŝizuoka, ili vivis en la ŝipo 
kovrita de tiu cindro, trinkante kaj manĝante 

poluitajn akvon kaj fiŝojn. Ĉiuj estis tuj transportitaj al hspitaloj kaj 
kuracitaj, sed post 6 monatoj la radiotelegrafisto s-ro Kubojama Aikiĉi 

mortis. 
   La japanoj 
estis teruritaj 

de 
radioaktivaĵoj 

Japanio 

Bikini 



flugantaj el Bikini; ili ne volis manĝi fiŝojn, ili surportis maskon kaj kovris 
sian korpon, kiam pluvis. Grandaj kontraŭvoĉoj leviĝis en tuta Japanio. 
Komence Usono kritikis la ŝipanojn kiel spionojn, sed ĝi ne povis longe 
trudi tiun mensogon al la japanoj. En 1955 ĝi sukcesis “solvi” la aferon, 
donante du milionojn da usonaj dolaroj kiel konsolmonon al la 
ŝipposedanto, tiuj ŝipanoj kaj aliaj. Tiamaniere Usono sukcesis eskapi el la 
respondeco pri la akcidento kaj iliaj suferoj. Baldaŭ la japana registaro 
ĉesis esploradon pri la afero, eble trudite de Usono, kaj baldaŭ tiu gravega 
akcidento estis duone forgesita, kaj nur aktivaj homoj daŭre okazadis 
manifestacion pri “La Tago de Bikini” la 1an de marto en Jaizu. 

   Poste tiu fiŝkapta ŝipo estis uzata 
kiel trejnŝipo de Tokia Fiŝkapta 
Universitato kaj fine estis forĵetita en 
rubejo en Tokio 1967 (supra foto), sed 
en la sama jaro oni retrovis ĝin kiel 
gravan atestanton de la akcidento Bikini, 
kaj nun ĝi estas konservata en la Muzeo 
de La 5a Feliĉa Drako en la insulo Jume 
(sonĝo) en Tokio (suba foto). Kvankam 
multaj homoj vizitas la muzeon, 
malmultaj scias, ke ne nur tiu ŝipo, sed 
ankaŭ preskaŭ 1000 ŝipoj suferis pro la 
blanka cindro kaj multaj ŝipanoj mortis 
june. Ĝis 2014 la registaro mensoge 

insistis, ke ĝi ne havas esplorraportojn pri tiu afero, sed oni trovis tiujn en 
Usono kaj ĝi ne plu povis mensogadi. Kaj finfine suferantaj ŝipanoj havis 
okazon batali kontraŭ la maljusta registaro. 
   La 9an de majo 2016, 45 eksaj ŝipanoj metis la aferon al juĝo en la 
gubernio Kooĉi. La ĉefo de la akuzantaro s-ro Kuŭano Hiroŝi, 83-jara, kiu 
estis ŝipano de la tinusa ŝipo La 2a Koosei-maru en Kooĉi, rememoris la 
tagojn: “Kiam ni revenis al la haveno Uraga en la gubernio Kanagaŭa, 
oficistoj komencis mezuri radioaktivecon en la ŝipo, kaj la unuan fojon mi 
eksciis, ke la griza nubaro ĉirkaŭ la atolo Bikini estis “morto-cindro” el la 
hidrogenbomba eksperimento. Oni ekzamenis nur ŝipon kaj fiŝojn, sed ne 
niajn korpojn. El la 26 ŝipanoj de nia ŝipo ĉiuj mortis en la aĝo de 40-aj 
jaroj aŭ 50-aj jaroj krom 3. Mi batalos por la mortintaj kolegoj kaj 



persekutos pri respondeco de la registaro, kiu kaŝis la raportojn kaj 
neglektis nin. 
   Nun ne nur ŝipanoj, sed ankaŭ multaj japanoj suferas pro kancero. Laŭ 
statistiko, ĉiun jaron 30% de la japanoj mortas pro kancero. Kial tiom 
multaj japanoj mortas pro kancero? Mi suspektas, ke radioaktivaĵoj 
alflugintaj sur Japanion el la hidrogenbombaj eksperimentoj en tiu tempo 
estas unu el la grandaj kaŭzoj. Tiutempa radioaktiveco en pluvo estis multe 
pli forta ol tiu kaŭzita de la nuklea akcidento en Fukuŝima. Feliĉe mi ne 
suferas pro kancero, sed ĉirkaŭ mi estas multaj konatoj suferantaj/intaj pro 
kancero. Mi supozas, ke pro la radioaktiveco el Marshall kaj Bikini kaj el 
Fukuŝima pli da homoj suferos. 
   Japanoj rekorde multe en la mondo suferis/as pro radioaktiveco, unue 
en Hiroŝima, due en Nagasaki, trie en Marshall/Bikini kaj kvare en 
Fukuŝima. Malgraŭ tio, la registaro plu suferigos japanojn per refunkciigo 
de nukleaj centraloj en la tuta Japanio. Kiel stulta estas la japana politika 
gvidantaro? 
 

400 usonaj soldatoj akuzis TEPCO-n 
   Okaze de la granda cunamo en 2011, multaj usonaj soldatoj partoprenis 
en la savo-agado nomata “Operaco de amikeco”. El ili 400 soldatoj, kiuj 
laboris sur la maro apud Fukuŝima, akuzis TEPCO-n. 
   Theodor Holkom (la literumo povas esti ne ĝusta), maŝinriparisto de la 
nuklea submarŝipo Donald Regan, laboris por purigi radioaktive poluitajn 
helikopterojn, poste suferis pro kancero kaj mortis en 2014 en la aĝo de 35 
jaroj. 

   Laŭ la loglibro kaj atestoj de liaj 
amikoj, povas esti, ke li elmetiĝis al forta 
radioaktiveco sub radioaktiva fumnubo kaj 
el radioaktiva sensaligita akvo dum duŝado 
kaj en manĝaĵoj. Sed Pentagono neis 
influon de la radioaktiveco al li  en la 
raporto publikigita en 2014, ĉar la kvanto 

de la radioaktiveco estis ignoreble tre malgranda. 
   Multe da akuzantoj ricevas neniun helpon al sia malsaniĝo. Advokato 
Paul Barner diras: “Vi sciu, ke troviĝas multaj forĵetitaj “amikoj” en Usono. 



TEPCO respondas: “Ni taŭge agados laŭ proceduro”.  
(Laŭ la ĵurnalo Asahi, la 19an de majo 2016) 
 
HORI JASUO 

 


