
La 5an de junio 2014
Ĉu radioaktiveco ne kaŭzas nazsangadon?

Ve, karulo, vi nazsangas !

S-ro Jamaoka, kio okazas al vi ?

(Maldekstra paĝo)
Jamaoka: Mi nazsangas, sed la kialon mi ne scias.
A : Ĝuste tion mi antaŭvidis.



Jamaoka: Ĉu vi antaŭvidis mian nazsangadon?
B:  Ankaŭ  s-ro  Jamaoka!  Ankaŭ  mi  nazsangas.  Mia 

nazsangado ne ĉesis,  do mi  vizitis  kuraciston,  sed li  ne 
povis klarigi la kialon.

C : Nu, ankaŭ mi nazsangas, ne multe sed iomete, kiam mi 
nazpurigas. Post kiam mi vizitadis Fukuŝima-on, mi facile 
laciĝas.

(Dekstra paĝo)
Idogaŭa (eksa urbestro de Futaba): Ankaŭ mi nazsangas. Pro 

netolerebla laciĝo, mi rezignis rekandidatiĝi al la elekto de 
la urbestro.

Aliaj : Ankaŭ vi, s-ro Idogaŭa!
Idogaŭa: En Fukuŝima multaj homoj suferas same. Simple ili 

ne konfesas tion. 

Pro tiuj paĝoj el tre populara mangao “Oiŝinbo” (aŭtoro: 
Ganja Tecu) temanta pri manĝo (manĝaĵoj, kuiraĵoj, kuirartoj 
ktp.)  kaj  aperinta en la  kunigitaj  n-roj  22-23 de « Manga-
Comic-Spirit » en majo la aŭtoro estis tiel multe kritikita, ke 
la  eldonejo  Ŝoogakukan  “interĉesigis”  la  aperigon  de  tiu 
mangao en la gazeto.

Jen estas kritikoj :
La  ministro  de  Medio,  s-ro  Iŝihara  Nobuteru: 

“Specialistoj  neas  kaŭzecon  de  la  nuklea  akcidento  al 
nazsangado. Mi ne povas kompreni, kian intencon la aŭtoro 
havas. Ni devas preni ĉiujn rimedojn por forviŝi suferojn pro 
senbaza misfamigo de Fukuŝima”.

La  gubernio  Fukuŝima:  “Ni  antaŭtimas,  ke  opinioj 
esprimitaj en “Oiŝinbo” de iuj specifaj personoj povas doni 
impreson al la legantoj, kvazaŭ tiuj opinioj reflektus la realan 
staton  de  Fukuŝima,  kaj  ke  tio  donos  maltrankvilon  kaj 
embarason al homoj en kaj ekster Fukuŝima”. 



   Kaj en ĵurnaloj plejparto de la kuracistoj pri radioaktiva 
malsano  kaj  tiel  nomataj  “specialistoj”  konstatas,  ke 
malaltnivela radioaktiveco neniam kaŭzas nazsangadon.

Nazsangado okazis
   Leginte artikolojn  pri  tiu  mangao,  mi  tuj  rememoris  la 
broŝuron  eldonitan  de  la  gubernio  Okajama,  temantan  pri 
rifuĝintoj el Fukuŝima (Legu paĝojn 155-163 en « Raportoj el 
Japanio 17 »). En ĝi s-ino T.K. skribis: 

“La  reaktoro  n-ro  1  eksplodis.  En  tiu  tago  mia  filino 
multe nazsangis.  Kaj  en la sekva tago  ankaŭ  miaj  nevino, 
frato kaj patrino nazsangis”. 

Kaj aliaj du skribis ne pri nazsangado, sed pri malsaniĝo: 
“Mia domo estis 60 kilometrojn for de la centralo, sed en 

tiu nokto mia 2-jara filino havis altan febron kaj en la sekva 
tago ankaŭ mi same suferis” (s-ino E.F.). 

“Pro  la  timo  pri  eventualaj  grandaj  tertremoj  kaj  pri 
malsaniĝo de miaj gefiloj pro radioaktiveco, mi decidis fari 
ĉion…” (s-ino J.).
   La aŭtoro Ganja diris: “Kial mi devas esti kritikata pro tio, 
ke mi skribis la veron konkrete, kolektinte informojn dum du 
jaroj en Fukuŝima ?”
   Nun ekestas emo heziti paroli pri suferoj de radioaktiveco. 
La registaro kaj la industria mondo (precipe elektra industrio) 
provas enfroti  novan miton en nian kapon, ke la influo de 
radioaktiveco ne estas tiom grava por la korpo, kaj tabuigi al 
ni paroli pri danĝero de radioaktiveco kaj atomenergio.

50 gelernantoj en Fukuŝima suferas pro tiroida kancero
   La gubernio Fukuŝima ekzamenis 370 mil gejunulojn pli 
junaj ol 18-jaraj en sia gubernio ĝis marto 2014, kaj trovis, ke 
50  junuloj  suferas  pro  tiroida  kancero  kaj  aliaj  39 estas 
suspekteblaj.  La  ministrio  de  medio  jam ekzamenis  4400 



junulojn kaj el ili trovis unu kanceran suferanton, kaj laŭ tiu 
rezulto ĝi konkludis, ke ne ekzistas influo de radioaktiveco de 
la akcidento sur junuloj en Fukuŝima, ĉar la proporcioj de 
kanceraj  suferantoj  en  Fukuŝima  estas  samaj  kiel  en  aliaj 
gubernioj.

   Povas esti, ke tiu konkludo estas vere scienca, sed multaj ne 
kredas tiun konkludon. Ankaŭ mi ne kredas ĝin, ĉar en multaj 
okazoj ĉiam la konkludoj estas samaj, nome “Radioaktiveco 
ne havas influon al malsano”.  Mi ne loĝas en Fukuŝima kaj 
mi ne havas nepon tie, do tiuj konkludoj ne gravas por mi, 
sed gepatroj kun infanoj certe havas maltrakkvilon.
   Jen opinio aperinta en la ĵurnalo Fukuŝima-Minpoo la 25an 
de majo 2014:

Unue pensu pri sano de infanoj
     S-ino Abe Sadako, 73-jara dommastrino loĝanta en la 
gubernio Iŭate.
   En la ĵurnalo mi legis, ke ne estas influo de radioaktiveco 
pri tiroida kancero sur infanoj, sed mi estas maltrankvila, ĉar 
mi havas filinon kaj nepon en la urbo Fukuŝima. Kiam mi 
aŭdis, ke mia nepo devis reekzameniĝi  pro la suspekto pri 
tiroida kancero, mi estis vere maltrankvila. Feliĉe klariĝis, ke 
li  ne havas problemon,  sed mi  ankoraŭ  ne estas  libera de 
maltrankvilo.
   Lastatempe  oni  argumentas  pri  la  enhavo  de  manga 
« Oiŝinbo ». En la urbo Fukuŝima oni daŭre faras purigadon, 
sed  mi  aŭdas,  ke  troviĝas  multe  poluitaj  lokoj”.  Mi 
komprenas,  ke  la  registaro  provas  forviŝi  misfamon  de 
Fukuŝima,  sed  la  plej  grava  estas  sano  de  infanoj.  La 
registaro kaj la gubernio unue pensu pri ilia sano.


