
La 29an de oktobro 2013 

 

Vojaĝo al la urbo Minami-Sooma 

 

 

La 26an-27an de oktobro 
okazis la 54a Toohoku-Kongreso 
en la urbo Jamagata. Toohoku 
estas la norda regiono de Japanio, 
en kiu apartenas la damaĝitaj 
gubernioj Iŭate, Mijagi kaj 
Fukuŝima. Por atingi la urbon mi 
devas trapasi la urbon Fukuŝima, do profitante tiun okazon mi vizitis la 
marbordan urbon Minami-Sooma la 28an kaj la 29an. 

Mi jam vizitis tiun urbon du fojojn. Dum la kongreso iu partoprenanto 
demandis min, kial mi tiel ofte vizitas la samajn urbojn. Mi respondis, ke 
mi volas vidi eĉ malgrandan restariĝon de la loĝantoj kaj la urboj, sed en 
efektiveco tiuj urboj vokas min. Ĉiuj urboj havas sian specifan trajton de 
damaĝoj, kiujn mi volas vidi propraokule kaj raporti. Mi sentas, ke mi 
havas devon raporti, iom troige, kiel atestanto de la historio.  

La urbo Minami-Sooma situas en la radiuso de 30 kilometroj de la 
nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima. Duono de la urbo estas en la zono de 
20 kilometroj, kaj la loĝantoj ne povas loĝi en ĝi. Ĉiuj loĝantoj suferas pro 
radioaktiveco kaj iuj suferas ankaŭ pro la cunamo. Ĉiuj terkulturistoj 
suferas pro malfamo de produktaĵoj de Fukuŝima. En tiu urbo la loĝantoj 
duoble, trioble, kvaroble pli suferas, ol loĝantoj en aliaj gubernioj. Mi volis 
vidi la realon kaj raporti. 
 
   Je la 6 :35 de la 28a mi ekiris de la stacidomo Fukuŝima per buso al la 
urbo Minami-Sooma. Antaŭe ni povis uzi trajnon, kiu kuris de Tokio laŭ la 



marbordo, sed nun tiu linio ests blokita de la nuklea akcidento, do la buso 
estas la sola publika rimedo por atingi la urbon.    

Troviĝas nur 4 busoj tage, do mi prenis la plej fruan. La buso trapasis la 
vilaĝon Iitate, kiu estas multe poluita de radioaktivaĵoj transportitaj de la 
nuklea centralo n-ro 1 per ventoj. Nun en tiu vilaĝo neniu loĝas, do ĉiuj 
domoj estas fermitaj kaj la kampoj, kiuj devintus esti belaj kun oraj 
rizplantoj nun, estas kovritaj de herbaĉoj. Tiu pejzaĝo donas al mi grandan 
malesperon, ĉar rizo estas jam parto de la japana vivo. 
   La buso, neniam haltante en tiu vilaĝo, freneze kuris kaj atingis la 
urbon Minami-Sooma je la 8 :20. Por tiu vojaĝo mi kunportis faldeblan 
biciklon, por ke mi povu mem libere viziti la urbon. Mi planis viziti kelkajn 
lokojn, sed la informo mankis, do mi unue vizitis la urbodomon. 
 
Tombejo 
   Je la 9 :30 mi ekiris. Mi biciklis al la marbordo, kiun atakis tiu 
grandega cunamo kaj detruis multajn domojn, dronigante multajn loĝantojn. 
Mi vizitis la tombejon en la distrikto Ŝimoŝibusa. Mi jam vidis multajn 
tombejojn en la damaĝitaj urboj, sed tiu ĉi tombejo estas la plej terure 
damaĝita. Laŭ la foto montrita apud tiu tombejo, antaŭe ĝi estis ĉirkaŭita de 
arboj kaj estis verda simile al ĝardeno, sed nun la tombejo estas sur dezerto. 
Multaj tomboŝtonoj estis perditaj, do en multaj tomboj la truo, en kiun oni 
metas cindrujojn, estis nudaj. En kelkaj lokoj staris tabuloj kun vorto 
« Redonita », kiu eble signifas, ke la posedanto de la tombo rezignis 
restarigi siafamilian tombon kaj redonis la rajton pri la pruntita 
tombosidejo. 



 
 
La urbeto Odaka 
   Mi vizitis la urbeton Odaka, unu distrikto de la urbo Minami-Sooma. 
Sur la stratoj mi preskaŭ neniam vidis loĝantojn. Ekde la lasta aprilo oni 
rajtas viziti la urbeton dum la tago, sed ne rajtas tranokti, ĉar ĝi situas en la 
radiuso de 20 kilometroj kaj estas poluita de radioaktiveco. Tamen iuj 
loĝantoj forte decidis restarigi la urbon, do la 26an kaj la 27an de oktobro 
ili organizis  « Feston por restarigi la urbon Odaka ». Laŭ la deĵoranto en 
la funkcianta civitana halo, multaj eksaj loĝantoj vizitis la feston. Najbare 
en la malgranda parkejo estis lignaj benkoj, sur kiuj mi vidis skribaĵojn de 
lernantoj, kiel 
   - Ĉiun tagon mi antaŭeniru paŝon post paŝo. 
   - Ni venku la nuklean akcidenton. 
   - Ni ĝoje pasigu la tagojn kun ridetoj. 
   - Ni vivu kun celoj. 
Ili revenis por partopreni en tiu Festo el najbaraj urboj, aŭ el foraj urboj, aŭ 
eĉ el aliaj gubernioj. Ili ankoraŭ memoras la urbon Odaka kiel sian 



hejmurbon, sed kiel longe ili tenos tiun senton, loĝante en aliaj lokoj pli 
longe ol en Odaka? 

 
   Mi vizitis la elementan lernejon Odaka. Mi enrigardis la ĉambron de la 
unualernojaruloj. En ĝi troviĝis 20 tabloj, el kiuj sur ses tabloj restis sakoj 
plenaj de muzikiloj, pentraĵoj, kolorkrajonoj, skribiloj ktp., nome posedaĵoj 
de rifuĝintaj lernantoj. En la lasta aŭgusto, kiam oni povis eniri en la urbon, 
ankaŭ instruistoj revenis kaj rearanĝis la ĉambrojn. Poste venis lernantoj 
por ricevi tiujn postlasitajn aĵojn, sed troviĝas lernantoj, kiuj rifuĝis foren. 
Tiuj ses tabloj kun la sako signifas, ke lernantoj, kiuj sidis ĉe tiuj tabloj, 
neniam revenis ĝis nun. 
   Sur la nigra tabulo estis mesaĝo de la instruistino : 
 
   Bonan revenon ! 
   Kaj al la novaj lokoj, bonan vojaĝon ! 
   Kie ajn vi estos, 
   Venu al vi multaj feliĉoj kaj ĝojoj ! 
 



Multaj lernantoj ne havos okazon rerenkontiĝi kun siaj samklasanoj en sia 
vivo. Kiel ili vivas nun en fremdaj lokoj kaj homoj ? En la sportejo troviĝis 
montoj da sakoj enhavantaj rubaĵojn el detruitaj domoj. Staris solece kaj 
rustinte rekoj en la sportejo. Falintaj estis florbazoj kun velkintaj plantoj. 
Estis kviete kaj nenie aŭdiĝis gajaj voĉoj de lernantoj. Tiu estas la lernejo 
atakita de radioaktiveco. 
 
Cenotafoj 
   Marborde de la urbeto Odaka ankoraŭ restas detruitaj domoj, ĉar dum 
la komenca unu jaro oni ne povis reveni al sia domo aŭ ĉiuj familianoj de la 
domo mortis. Mi jam multfoje vidis tiajn mizerajn domojn, sed mi ankoraŭ 
ne alkutimiĝis al la scenejo kaj ĉiam estas ŝokita. Ene estas disĵetitaj 
diversaj aĵoj, kaj el tiuj mi povis imagi, kian vivon la loĝintoj havis. Mi ofte 
demandis min, kiel ili fartas, sed la respondo neniam venas al mi. 

    
Jam en diversaj lokoj estas starigitaj cenotafoj. Dum mia biciklado mi 

trovis 4 cenotafojn. 
 
 



1.                        

 
 
2. 

  
 
3.                        

 
 
4. 



  
 

La cenotafo n-ro 1 havas kvin korpojn kun kapo similajn al la tradiciaj 
lignaj pupoj kokeŝi, tamen sen nomoj de mortintoj. Certe tiuj kvin estas 
familianoj, eble mortintaj. La cenotafo n-ro 2 havas nomon de 7 maljunaj 
mortintoj. La cenotafo n-ro 3 havas 47 nomojn de viktimoj kaj 7 nomojn de 
mortintoj dum la rifuĝado. La cenotafo n-ro 4 havas 77 nomojn. Tiuj 
cenotafoj staras en la sama distrikto. Kiel multaj homoj fariĝis viktimoj! 

Apud la cenotafo n-ro 2, staras oblonga cenotafo kun 271 nomoj. Ili ne 
estas mortintoj. Sur ĝi estas skribite: “Loĝantoj en la distrikto de Obama 
devis apartiĝi pro la cunama damaĝo, la nuklea akcidento kaj posta longa 
rifuĝado. Por memori la nomon de ĉiuj, kiuj loĝis en la distrikto antaŭ la 
Katastrofo, ni konstruigis tiun ĉi cenotafon”. Laŭ la ĵurnalo nur 30% de la 
eksaj loĝantoj en tiu ĉi distrikto volas reveni. Multaj mortis, multaj ne 
revenos, sekve la vilaĝeto preskaŭ malaperos. Tio estas la realo de 
damaĝita vilaĝeto. 

 
Venis tempo por reveni al la bushaltejo de Minami-Sooma. Fine mi 

vizitis jam konatan kukejon Ŝoogetu-doo kaj aĉetis 10 kukojn por kuraĝigi 
la kukiston kaj por mem ĝui la kukojn hejme, rememorante la urbon. 

 
HORI Yasuo 
 


