
La dek-jara datreveno de la katastrofo en 2011
Dek jaroj pasis de la Granda Katastrofo en 2011. Kalkulante, kiom da fojoj mi

vizitis la katastrofajn urbojn kaj vilaĝojn, mi sciis, ke mi vizitis ilin 64 fojojn. De la
gubernioj  Aomori  ĝis  Ibaraki,  mi  vizitis  multajn lokojn trafitajn de la tertremo,  la
cunamo kaj la nuklea akcidento. 

Estas tri kialoj, kial mi iris tiel ofte. Unu estas, ke kiel aŭtoro de « Raportoj el
Japanio »,  raportoj  en  Esperanto  pri  Japanio,  mi  volis  dissendi  informojn  pri  tiu
katastrofo al la mondo, precipe tiujn informojn pri la nuklea akcidento,  ĉar ĝi  estas
historia  okazintaĵo,  el  kiu  oni  devas  nepre  lerni  lecionon,  do  mi  volis  informi  la
mondon pri la nuna situacio en Fukuŝima kaj kontribui al la kontraŭnuklea movado. 

Due, mi okupiĝis pri subtenado de infanoj en Tooni en la gubenrio Iŭate de naŭ
jaroj. Por la subtena movado, mi vizitis Tooni-on trifoje jare (diplomiĝa ceremonio,
sporta  festivalo,  kultura  festivalo),  kaj  profitante  la  okazojn,  mi  vizitis  la ĉirkaŭan
regionon. Trie, la nombro da interŝanĝoj kun lokaj homoj iom post iom pliiĝis, kaj mi
volis renkonti ilin. 

Estas sennombraj  pejzaĝoj  en mia memoro pri  tiuj  urboj kaj  vilaĝoj,  kaj  estas
malfacile desegni ilin sur unu, du paperfolio, sed mi kuraĝis provi.

La  mapo  montras  la  nordorientan  parton  de  Japanio.  Pli  norde  estas  la  insulo
Hokajdo kaj sube estas Tokio. La cunamo atakis la marbordon de Hokajdo al Tokio.
Multaj urboj kaj vilaĝoj situas laŭ la marbordo, tial ili estis rekte atakitaj de la cunamo
kaj  detruiĝis.  La  nukleaj  centraloj  de  Fukuŝima  troviĝas  meze  iom malsupre.  La
damaĝoj de la katastrofo estis tre granda. Vidu sube:

Damaĝoj en la katastrofo

Entute Iŭate Mijagi Fukuŝima Aliaj
Mortoj 15899 4675 9543 1614 67

Malaperoj 2526 1111 1215 196 4
Rilataj
mortoj

3775 470 929 2320 56

Entute 22200 6256 11687 4130 127

Rifuĝintoj (2021)  41241 
       en 2011 470000

Detruitaj domoj 405117

Ja estas multaj viktimoj, sed ankaŭ multaj estas malaperintoj. La cunamaj ondoj
ripete venis kaj revenis, tial multaj homoj estis enfluigitaj en la maron kaj malaperis. 

Rilataj mortoj estas tiuj mortoj kaŭzitaj ne rekte de la tertremo kaj cunamo, sed de
postefektoj,  ekzemple  malbona  flegado,  malbona  vivkondiĉoj,  sinmortigo  pro
malespero. En Fukuŝima multaj  rifuĝintoj suferas pro depresio, loĝante en fremdaj
lokoj kaj perdinte esperon. Tial ankoraŭ nun iuj mortoj estas kalkulitaj kiel tiaj mortoj.



La nombro de rifuĝintoj en 2011 estis 470000, kaj ili loĝis en provizoraj dometoj.
Nun  plejmultaj  homoj  translokiĝis  al  novaj  domoj  aŭ  luitaj  domoj,  sed  ankoraŭ
troviĝas homoj, kiuj loĝas en tiuj provizoraj domoj. 

Multaj rifuĝintoj en Iŭate kaj Mijaĝi povis reveni al sia eksa loko, post kiam la
inunditaj lokoj estis talusitaj kaj novaj urboj estis konstruitaj, sed multaj rifuĝintoj el
Fukuŝima ne povas reveni hejmen, ĉar iliaj urboj kaj vilaĝoj estas ankoraŭ ne loĝebla
pro  forta  radioaktiveco,  aŭ  ili  ne  volas  reveni,  ĉar  ili  timas  la  influon  de  la
radioaktiveco kaj mankas tie vivkondiĉaro. Precipe patrinoj kun infanoj, kiuj fuĝis al
foraj gubernioj, timante radioaktivecon al siaj infanoj, ankoraŭ ne povas reveni al sia
hejmloko kaj havas malfacilan vivon. Dum la komencaj kelkaj jaroj la registaro kaj la
gubernio  Fukuŝima  disponigis  al  ili  senpagan  apartamenton,  sed  poste  ili  provas
forpeli ilin el tiuj loĝejoj.

La kompensa mono ne estas sufiĉa por la rifuĝintoj pro la nuklea akcidento kaj
TEPCO kaj la registaro  ne
aprobas  sian respondecon
pri  la akcidento,  tial
multaj  homoj metis  la
aferojn  al  la juĝo  kaj
bataladas.  La fina  fuĝado
ĵus komenciĝis en
la  plej  supera tribunalo.



Klarigoj pri la pejzaĵoj en la bildo:
La  dekstre  supre  estas  faligitaj  kontraŭcunamaj  digoj  en  la  urbo  Tooni  en  la

gubernio Iŭate. Ili estis 12 metrojn altaj kaj ŝajne tre fortaj, sed la cunamo facile faligis
ilin kaj la protektita kvartalo estis tute detruita. Mi vizitis la urbeton en aŭgusto 2011.
Ankoraŭ restis detruitaĵoj ĉirkaŭe. Mi staris apud la digoj kaj rimarkis, kiel grandaj kaj
altaj ili estas.

Sube dekstre estis tinusa ŝipo portita de la cunamaj ondoj al la stacidomo Ŝiŝiori-
Karakuŭa kelkajn kilometrojn enlanden. Ĝi estis tre granda ŝipo. Post du jaroj ĝi estis
malkonstruita, kaj sur tiu tereno nun staras belaj apartamentaroj.

Sube maldekstre estas tigro eble farita el fero. Mi trovis ĝin en la urbo Oocuĉi sur
la tereno de detruita domo. Ĝi jam rustis kaj vane muĝis al la ĉielo.

La plej sube estas montetoj da radioaktive poluita tero kovritaj per verdaj kovriloj
en la vilaĝo Iitate. Ĝi situas enlande kaj fore de la nuklea centralo, sed malfeliĉe la
nubo  enhavanta  radioaktivaĵo  flugis  sur  ĝi,  kaj  ĝi  fariĝis  poluite  neloĝebla  loko.
Ankoraŭ nun iuj  lokoj en la vilaĝo estas neloĝebla  kaj  la eksaj  loĝantoj  ne povas
reveni.

La centro estas la pejzaĝo de Rikuzen-Takata fine de aŭgusto 2011. Dekstre staris
7-etaĝa  « Kapitala  Hotelo  1000 »,  kiu  estis  inundita  ĝis  la  4a  etaĝo  kaj  poste
malkonstruita. En la mezo, sur la nacia vojo n-ro 6, nur la ŝildo de la benzinstacio
restis, kaj la ŝildo estis gratita. Tio signifas, ke ĝi estis inundita ĝis ĉi tiu alteco. La



supera mezlernejo Takata videblas maldekstre. La areo estis la centro de la urbo, sed
ĉiuj krom la betonaj konstruaĵoj estis forlavitaj. 

La  malsupre  dekstre  estas  ĝuste  apud  la  stacio  Minami-Kesennuma,  kie  estis
urbocentro, sed ĉio malaperis, kaj la fervoja kajo kaj la 4-etaĝa konstruaĵo enhavinta
manĝejojn kaj trinkejojn restis. Apud tio estis amaso da dispremitaj aŭtoj. Ĉiu estis
ĉifita, kaj mi sentis min malĝoja, kiam mi pensis, ke iuj homoj certe mortis en ili. 

La supre maldekstre kaj meze maldekstre estas Odaka en la urbo Minami-Sooma.
Fukuŝima estis forte damaĝita de la tertremo, kaj ĉi tie en Odaka, plej multaj malnovaj
lignaj  konstruaĵoj  disfalis  aŭ la unua etaĝo disfalis.  La vojo rekte  al  la  stacidomo
kurbiĝis.  Odaka fariĝis  evakuada areo,  ĉar  ĝi  troviĝas  ene  de  20 kilometroj  de la
nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima, kiu kaŭzis la akcidenton, kaj ne eblis eniri dum
kelka tempo. 

Ŝajnas,  ke  eblis  provizore eniri  en la  urbon unu jaron post  la  tertremo,  kaj  la
instruistoj en Odaka Elementa Lernejo aranĝis la havaĵojn lasitajn en siaj klasĉambroj.
Mi iris tien ĉirkaŭ duonan jaron poste. Ŝajnas, ke iuj lernantoj revenis kaj alportis siajn
havaĵojn, sed la havaĵoj de pluraj homoj en ĉiu klasĉambro restis. Post tio, mi vizitis
ĝin ĉiujare ĝis la lernejo malfermiĝis, sed la ceteraj havaĵoj estis preskaŭ samaj, kaj
fine  ili  estis  stokitaj  ie  aŭ  forĵetitaj,  kiam la  lernejo  malfermiĝis.  La  vortoj  de  la
instruisto restis sur la nigra tabulo, kaj ankaŭ la vortoj de la revenantaj infanoj. Mi ne
povis legi la mesaĝojn sen larmoj. 

Sube centre estas la tombejo de la distrikto Ukedo en la urbo Namie. La fiŝhaveno
Ukedo estis tiel detruita, ke neniuj konstruaĵoj krom la elementa lernejo restis. En la
tombejo,  la  tomboŝtonoj  estis  renversitaj  kaj  la  urnoj  estis  malkovritaj.  Ĝi  estas
senhoma  pejzaĝo.  Fore  vi  povas  vidi  la  turojn  de  la  nuklea  centralo  n-ro  1  de
Fukushima. Se ne okazus la nuklea akcidento, ĝi estus talusita same kiel la katastrofaj
regionoj en Iŭate kaj Mijagi, kaj eblus vidi iom da rekonstruo, sed ĉi tie preskaŭ nenio
estis  farita  en  la  lastaj  10  jaroj.  Eble  ĉi  tiu  tombejo  ankoraŭ  nun  estas  tie,  same
detruite. 

Supre dekstre estas portempaj loĝejoj en la urbo Aizu-Ŭakamacu, kien translokiĝis
rifuĝintoj el  la urbo Okuma, kie staras la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima.  Ĉar
multaj eksaj loĝantoj de Ookuma laboras en la nuklea centralo, duono de la loĝantaro
estis  en  Aizu  kaj  duono  en  Iwaki  proksima  al  la  centralo.  Pacifika  marbordo  de
gubernio Fukuŝima estas varma loko, kie malofte neĝas, do kiel malfacile por ili vivi
en  tiel  profunda  neĝa  Aizu  kaj  malbone  ekipitaj  portempaj  loĝejoj.  Eble  jam
malkonstruitaj estas tiuj loĝejoj, sed Okuma ankoraŭ estas neloĝebla areo, do ili ne
povas reveni al sia hejmurbo. Eble ili daŭrigas sian vagantan vivon, konstruante aŭ
luante novan domon ie. 

Oni ofte diras, ke je la 10-jariĝo de io oni devas forgesi la pasintecon aŭ komenci
ion  novan  ktp.  kaj  kuraĝe  antauenpaŝi.  Fakte  la  damaĝitaj  urboj  estas  bele
rekonstruitaj, do de ekstere ordinaraj vojaĝantoj ne povas imagi, ke tie estis tiel granda
katastrofo, tamen ne eblas forviŝi la traŭmaton kaj malĝojon el tiuj, kiuj perdis siajn
familianojn kaj hejmojn. Viktimoj de Fukuŝima eĉ ne povas reveni al siaj hejmurboj. 



La ŝtato, eĉ en la gubernio Fukuŝima, antaŭenpuŝas politikon neglekti aŭ forĵeti la
suferantojn, kvazaŭ ĉio "jam finiĝus". Pri mia vojaĝo, la "vojaĝo por vidi la eksteron"
preskaŭ finiĝis. Ekde nun, kiel ni paŝos kun la homoj trafitaj de la katastrofo, kaj ĉu ni
povos fari tion? Ĉi-jare mi havas 80 jarojn, kaj mi devas pensi pri mi mem ol pensi pri
aliaj homoj.  Tamen mi firme decidis,  ke mi daŭre subtenos la eksajn loĝantojn de
Fukuŝima, nun loĝantajn en mia gubernio Gunma, kiuj batalas kontraŭ TEPCO kaj la
ŝtato, kaj la grupon batalantan por infanoj elmetiĝintaj al radioaktivaĵo el la centralo.

la 12an de marto 2021. HORI Jasuo

Gelernantoj de la klaso de Marie-ho en Marsejo, Francio
Alkroĉitaj estas  bildoj  de  infanoj  en  Marsejlo,  Francio.  La  instruistino  de  tiuj

gelernantoj estas nomata Marie-ho. Mi renkontiĝis kun ŝi, kiam mi prelegis en Francio
en  2008,  kaj  post  kiam  okazis  la  Granda  katastrofo  kaj  mi  komencis  subteni  la
gelernantojn en Tooni en la gubernio Iŭate, ŝi sendis al ili pere de mi artaĵojn el papero
faritajn de siaj gelernantoj multajn fojojn.
Foto sendita la 11an de marto 2021

El  tiuj  artaĵoj,  kio  plej
impresis  min,  tio  estis  la
paperaj  papilioj,  kiujn  oni
metas sur la fingrojn. Kiam mi
sendis  ilin  al  Tooni,  la
lernejestro sendis al mi bildon
de  lernantoj,  kiuj  kuras  en  la
gimnastikejo  tenante  la
papiliojn. Kiam mi transsendis
la  foton al  Francio,  la  infanoj
tre impresiĝis, dirante: "Japanaj

infanoj vere portas la papiliojn, kiujn ni faris!" Mi ankaŭ aldonos tiun foton. 
La letero  de Marie-ho estas  skribita  per  grandaj  literoj  sur  granda papero,  kaj

ĉirkaŭ ĝi estas eltondaĵoj de papero faritaj de infanoj, kio estas tre amuza. Tiuj estas
montritaj en la 2a etaĝo de la biblioteka konstruaĵo de la Jacugatake-Esperanto-Domo. 

La subteno de Marie-ho estis  tre  granda por  la  subteno de  Tooni.  Tiuj  agadoj
montras amikecon de esperantistoj kaj ilian varman koron el Homaranismo. 

Konsiderante tion, mi eldonis la libron "La 9 Jaroj de Tooni" (en la japana kaj
Esperanto) lastan jaron.  Ĝi ankaŭ enhavas rakonton pri  la papilio kaj bildon de la
granda mano. Ĝi kostas 500 enojn, kaj la resto estas iomete.



Fotoj senditaj en 2014. La francaj gelernantoj tenas sian papilion ĉe la
fingroj.

Foto de gelernantoj en Tooni, kiuj tenas la papiliojn ĉe
siaj fingroj, en 2014.

Foto  de fama fotisto,  kiun Marie-ho sendis  por la
gelernantoj de Tooni. Ŝia granda letero.



Mesaĝoj el la mondo
Tertremo en Ĉeĥio

Saluton sinjoro Jasuo,  
mi auskultis novaĵelsendojn pri tertremo. Ĉio, kio okazas en mondo, havas influon

al ni  ĉiuj. Eĉ lokaj katastrofoj  ŝanĝas veteron, akvofluon, temperaturon, kaj diversaj
gasoj  fuĝas al aero. Troa uzado de nafto kaj karbo  ŝangas naturon, kaj tiuj  ŝangoj
povas sekvi katastrofojn.  En Eŭropo ankaŭ estis tertremoj,  kaj  sufiĉe fortaj,  kutime
najbaraj landoj ĉiam helpis. Sendis fajro-brigadojn, monsubtenon, hundojn serĉantajn
homojn sub ruinoj. Sed nun ĉiuj landoj ests fermitaj pro epidemia danĝero. Kaj kiam
en Italio tertremoj detruis tutan urbon, ili devis helpi al si mem. Terura afero, kiam
disfalas rilatoj, kiuj funkciis dum multaj jaroj.

En Ĉeĥio ankaŭ okazas tertremoj, sed preskau ĉiam malfortaj, plejparte oni eĉ ne
rimarkas  ilin.  Lasta  tertremo  sufiĉe  malagrabla  estis  pasintjare. Ofte  bestoj  reagas
anksie,  eĉ birdoj.  Lastan jaron ofte estis fortaj  ventegoj  detruaj.  Mi pensas,  ke tio
ankaŭ estas ŝanĝo en naturo. Olga.

Saluton sinjoro Jasuo, en iu filmo mi vidis ke sur stratoj restis sakoj kun poluita
lomo. Kial? En Eŭropo ĉion oni kaŝas en jam ne funkciantaj minejoj. Por ĉiuj restaĵoj
de  nuklea  industrio  oni  faras  "ĉerkojn"  el  betono  kaj  ankaŭ kaŝas  en  jam  ne
funkciantaj minejoj. Se ĉiujn danĝerajn malpuraĵojn ĵeti al maro, fiŝoj kaj aliaj maraj
bestoj, kaj kreskaĵoj en akvo poluiĝos kaj povas esti danĝeraj por homoj. Kion oni
manĝos, se ĉion en ĉirkaŭaj akvoj estos malpurigita? Olga



MONNERET el Francio
karaj geamikoj,
  Franca  radio  parolas  pri  Fukuŝima;  jes  mi  memoras  kaj  legis  la  multajn

artikolojn senditajn de Jasuo
  Mi kompatas vin dum tiu tago,
kiu  memoras  vin  malfeliĉon.
Plie  mi  legis  en  la  ĵurnalo
« HOMARARO »,  ke  multaj
malfacilaĵoj  daŭre  estas.  kaj  la
registaro  ne  helpas  sufiĉe,  eĉ
volas trudi aliajn atomcentralojn,
ESPERU, geamikoj,  mi  sendas
ĉiujn AMIKAĴOJN
--  por  gajigi  vin,  jen  foto  de
KARNAVALO  (2017  aŭ
2016)....sed  tiun  jaron,  la festo
ne okazis pro kronviruso

Brazilo
Saluton, kara Hori.
Mi memoras, domaĝe. Mi estas kun vi ĉiuj. Fortan brakumon.
Amike, Edson

Latvio
Hodiaŭ estas la 11-a de marto kaj en laŭ nialanda TV estis elsendoj okaze de terura

akcidento antaŭ dek jaroj en Fukuŝima. Oni montris nuntempan urbeton Tomioka, kiu
apudas  Fukuŝima.  Dankon  pri  la  donacita  libro  kun  viaj  desegnaĵoj,  fotoj  kaj
priskriboj.

Antaŭ 31 jaroj najbara Litovia  parlamenta  deklaris  pri  restarigo de sendependa
ŝtato. Ili ĉiujare festas tiun tagon.  

                                           Aldis
Francio



Kara amiko,
Per  floroj  de  nia  ĝardeno  (kamelio  kaj
mimoza) niajn solidarajn pensojn en la 11a
de  marto,  memortago  de  la  katastrofo  de
Fukuŝima.

Se  vi  havas  iomete  da  tempo,  ĉu  vi
povas  skribi  artikolon  pri  la  Katastrofo,
post  10  jaroj.  Eble  foton  aŭ  desegnon
ankaŭ? (entute 1 paĝo). Por nia normanda
bulteno de aprilo, mi enpaĝigas (Yves estas
la redaktoro)
Anticipe, mi dankas vin.
Amikajn salutojn. Michèle el Caen

Francio
Kara,

Ĉi tie ankaŭ ni  memoras pri la  katastrofo de Fukuŝima. Televide ni povas vidi
kiamaniere vi vivas tiun memoraĵon surloke de la katastrofo kaj alie en la lando.
Ni vidis la gigantan muron konstruita por protekti.
Ni ĉiuj esperas, ke tio nenian denove okazos.
Amike, Maryvonne

Japanio
Ĉu vi iris 64 fojojn? Dankon pro via helpo. La freŝa speciala programo NHK igis

min konstati, ke ekzistas multaj homoj, kiuj ne resanigis siajn emociajn vundojn eĉ
post 10 jaroj. Imagu la pensojn de paro, kiu perdis tri junajn infanojn, kaj mi ne povas
trovi  konsolajn  vortojn.  Viro  de  brutobieno,  kiu  mortigis  multajn  bovinojn,  ankaŭ
vivas kun grandaj vundoj. Bonvolu konscii  pri kiom malsaĝa estas provi eksciti la
rekonstruajn olimpikojn.  La patrino, kiu perdis sian solan filinon,  kiu laboris ĉe la
urbodomo de Minami-Sanriku, diris: « Se mi antaŭeniros, la memoroj de mia mortinta
filino malaperos, do mi ne plu paŝas antaŭen”. Mi certe memoru tiujn vortojn. 

Kiam mi pensas, ke ĉiuj pejzaĝoj bildigitaj en la bildo estas konservitaj en via
kapo,  mi  ne  povas  ne  admiri  vin.  Bonvolu  plu  fari  vian  eblon  laŭ  via  aĝo.
Kurahayashi.

Japanio
Mi vidis la pentraĵon. Dankon. Mi ankaŭ klare memoras tiun tagon. Dum la paŭzo

je la 3a horo en la oficejo, mia kolego demandis min, ĉu mia edzino fartas bone, do mi
tuj ŝaltis la televidilon. Estis filmeto pri la cunamo en Natori-urbo glutanta la domojn.



La domo de gepatroj de mia edzino estis en Ucunomija, do ĝi estis sekura. Post tio la
nuklea akcidento okazis kaj tio fariĝis serioza problemo. 

Mi  povas  kontribui  nenion,  sed  mi  ŝatus  esti  proksima al  vi,  esprimante  mian
opinion kontraŭ nuklea energio kaj esprimante tion al aliaj. Mi esperas, ke vi ankoraŭ
energias kaj ludos aktivan rolon. Mi ankaŭ antaŭĝojas pri la pentraĵo.

Francio
pripensoj pri Fukushima.
jam dek jaroj pasis post al katastrofo, pri kiu vi tiel bone regule raportis .
Mi supozas, ke la kompatinduloj, kiuj suferis daŭre suferas kaj ne ĉiuj rekonstruis sian
vivon !
Ne parolante pri la nukleaj rubaĵoj, pri kiuj ni daŭre ne scias kion fari .
Granda bedaŭro estas mia, ke tiu katastrofo tute ne helpis la mondon repripensi la
atomenergion ....

TRIOLLE Renée

Nepalo
Estimata Hori, 
La 11an de marto 2011 cunamo okazis en japanio, ĉu ne? Ĉirkaŭ 20000 homoj mortis.
Rememoru la cunamon. 
Via, Pradip 

 


