Esperantistino, kiu sola kolektis pli ol 100
mil subskribojn kontraŭ nukleaj armiloj
la 25an de oktobro 2020
1. Artikolo pri s-ino Oŝioka Taeko
La 27an de septembro 2020 en la ĵurnalo Asahi kaj la
16an de novembro en la ĵurnalo Tokio aperis grandaj
artikoloj pri s-ino Oŝioka Taeko loĝanta en la urbo
Hiroŝima. Du artikoloj estas similaj, do mi tradukos la
artikolon aperintan en la ĵurnalo Tokio.
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Por abolo de nukleaj armiloj eksa instruistino sola
kolektis 109 mil voĉojn antaŭ la Atombombita Domo
109000. Tiu estas la nombro de la subskriboj, kiujn sino Oŝioka Taeko, eksa instruistino 71-jara, sola kolektis
dum la pasintaj kvar jaroj.
La 24an de oktobro Honduro anoncis al la Unuiĝintaj
Nacioj, ke ĝi ratifis la Traktaton pri Abolo de Nukleaj
Armiloj. Tiu ĉi traktato estis adoptita de 122 landoj en la
UN en julio 2017 kaj en tiu tago ĝi gajnis la ratifon de 50
landoj en la mondo por ekfunkcii. Okaze de tiu ĝojiga
novaĵo, oni decidis daŭrigi kolektadon de subskriboj ĝis la
fino de 2020. Sino
Oŝioka
staradas antaŭ la
Atombombita
Kupolo, dirante,
“Danke
al
la
Traktato mi povas
pli pozitive kaj
fiere
kolekti
subskribojn”.
Traktato pri Abolo de Nukleaj Armiloj
Ĝi enhavas malpermeson de uzoj de nukleaj armiloj, minacoj
per ili, produktadoj, posedadoj, eksperimentadoj, stokadoj ktp. kaj
en ĝia antaŭparolo estas menciita, ke por ke nukleaj armiloj neniam
plu estu uzataj, perfekta forĵeto de nukleaj armiloj estas necesa. La
traktato ekfunkcios la 22an de januaro 2021.
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“Nun ekzistas 14000 nukleaj armiloj en la mondo, kiuj
povos detrui nian estontecon”, tiamaniere ŝi alvokas al la
vizitantoj al la Domo. “Unu el la efikaj rimedoj por ŝanĝi
tian mondon estas via subskribado. Ĉu vi ne subskribos
por paco kiel valora memoro pri via vizito al Hiroŝima?”
Al ŝiaj alvokoj etendiĝas multaj manoj.
Gepatroj de s-ino Oŝioka loĝis en la duoninsulo
Koreio ĝis la fino de la milito. Ŝi naskiĝis en Hiroŝima 3
jarojn post la atombombigo sur Hiroŝima de la usona
armeo en 1945. Ŝi ne estas atombombito, sed ŝi laboris en
la urbo kiel instruistino kaj instruis al la gelernantoj, kiel
grava estas paco. En 2008 ŝi emeritiĝis, sed ankaŭ poste ŝi
volis engaĝiĝi en paca edukado, kaj komencis gvidi
gelernantojn, kiuj vizitas la urbon en ekskurso, en la Paca
Parko, kie estas tiu Atombombita Kupolo, kaj rakontis
anstataŭ maljuniĝintaj atombombitoj iliajn spertojn al tiuj
gelernantoj kaj turistoj.
Kolektado de subskriboj kontraŭ nukleaj armiloj
komenciĝis en 2016. S-ino Oŝioka elektis la Kupolon kiel
sian novan klasĉambron, kaj komencis kolekti
subskribojn. Ŝi alvokis al turistoj sendepende de iliaj
naciecoj. Ŝi faris materialojn pri la atombombado kaj
klarigis la tragedion. Tiamaniere la nombro de la
kolektitaj subskriboj pli kaj pli grandiĝis.
Komence ŝi celis 70000 subskribojn, ĉar samnombro
da atombombitoj dormas en Monumento pri Viktimoj de
Atombombo. Dum la kolektado iuj malvarme rufuzis
subskribi je ŝia malĝojo, tamen ŝi ĉiam venkis tiajn
malkuraĝigojn kaj paŝis antaŭen, kuraĝigite de la Traktato
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pri Abolo de Nukleaj Armiloj ratifitan en 2017. En
printempo 2019 ŝi atingis sian celon, tamen ŝi ne ĉesis la
kolektadon. En januaro en tiu ĉi jaro la nombro atingis
100 mil.
La

subskribokolektado okazis en la tuta mondo, kaj en
septembro la nombro superis 12, 61 da milionoj. Kiam la
Traktato estis finfine adoptita de 50 landoj la 25an de
oktobro, kiel kutime s-ino Oŝioka staris antaŭ la Domo. Ŝi
deklaris fiere, “Malgrandaj landoj subskribis por la
Traktato, kontraŭstarante la premon de la grandaj landoj.
Nun venis la japana vico. Ni, japanoj, devas plifortigi nian
movadon, por ke Japanio adoptu la Traktaton”.
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(Foto: eĉ dum la disvastiĝo de la epidemio ŝi kolektadis
subskribojn, la 3an de aprilo 2020.)

2. Ŝia eseo “Mi volas sendi al la mondo voĉojn
de la viktimoj”
Ekde aŭgusto 2016, kiam mi havas tempon, mi staras
antaŭ la Atombombita Kupolo por kolekti subskribojn por
la abolo de nukleaj armiloj.
Kiam mi parolas al la aŭskultantoj pri la cindro de 70
mil sennomaj viktimoj kaj 814 kunnomaj viktimoj
enterigitaj en la Memorturo de atombombo (foto) trans la
rivero, surprizo aperas sur la vizaĝo de ĉiuj aŭskultantoj.
Ĉi
tie
estis
bruligitaj
multaj
mortintoj ne identigitaj.
En 1946 provizora turo
estis starigita kaj en
1955 la nuna monteto
estis konstruita.

De Atombombita Kupolo vidiĝas Monumento pri
Viktimoj de Atombombo (foto). Sub tiu monumento estas
konservitaj 119 kajeroj kun 324129 viktimoj dum la
pasintaj 75 jaroj. Inter ili estas unu blanka kajero speciale
preparita por tiuj viktimoj, kiuj lasis sian cindron sennome
kaj kiuj estis enterigitaj ie ne konate. Unu fojon jare ili
estas aerumitaj ekstere, foliumite paĝon post paĝo en
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ventetoj. Kiam mi parolas pri tiuj aferoj, mi sentas
kompaton elfonti inter la aŭskultantoj.

Mi volis transsendi al la mondo voĉojn de tiuj viktimoj,
kiuj pereis sennome kaj ne havas rimedon por esprimi sian
senton. Mi volis kolekti pli ol 70000 subskribojn, ĉar
samnombraj nomoj de la viktimoj estas konservitaj en la
Monumento.
En julio 2017 la Traktato por aboli nukleajn armilojn
estis adoptita en Unuiĝintaj Nacioj kaj poste en 2017 la
Nobel-premio por paco estis aljuĝita al ICAN
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,
Internacia Kampanjo por aboli nukleajn armilojn). Tiuj du
memorindaj aferoj multe kuraĝigis la movadanojn. Ni
povis alvoki al homoj kun fido, ke subskriboj povos certe
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kontribui al la paca mondo.
En oktobro la nombro de subskriboj, kiujn mi kolektis,
superis 100000. Mi kolektis tiujn po unu, parolante kun
homoj el la tuta Japanio, de Hokajdo ĝis Okinavo, kaj kun
homoj el 124 landoj. Mi rememoras jenajn voĉojn:
Maljuna paro: Ni finfine sukcesis veni al Hiroŝima. Ni
opinias, ke tiu ĉi vizito al Hiroŝima estas nia devo. Ni
estas koleraj kontraŭ la japana registaro, kiu kontraŭas la
Traktaton por aboli nukleajn armilojn.
Juna paro kun infano: Por la brila estonteco de mia
infano ni neniam permesas la uzon de nukleaj armiloj.
Iu eksterlandano: Mia lando ne havas armeon.
Alia eksterlandano: Mia lando estas jam libera de
nukleaj armiloj.
Alia eksterlandano: Mia lando jam ratifis la Traktaton
por aboli nukleajn armilojn.
Alia eksterlandano kun manpremo kun mi: Mia lando
havas nukleajn armilojn. Mi devas ŝanĝi mian landon.
Parolante kun tiom da homoj, mi sentas, ke ĉiuj havas
fortan deziron vivi pace, kvankam ili vivas en malsamaj
situacioj.
Dum mia agado mi estis multe kuraĝigita. Kiam mi
gvidis 15 gelernantojn el alia gubernio, ĉiĉeronante de
monumento al monumento. Kiel kutime mi montris
grandajn fotojn. Tiam mi rimarkis maljunan paron el
eksterlando staranta malantaŭ la gelernantoj. Kiam ni
moviĝis al alia moumento, ankaŭ ili sekvis nin. Kiam mi
finis la gvidadon, ili eniris en la Pacmuzeon post
riverencado al mi. Mi revenis al mia kutima loko por
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kolekti subskribojn. Ili revenis al mi. Mi demandis al ili,
“Vi aŭskultis mian klarigon, sed ĉu vi povis kompreni
ĝin?”
Ili respondis, “Ni ne povis kompreni vian klarigon en
la japana lingvo, sed ni komprenis, kion vi klarigis, danke
al viaj gestoj kaj la fotoj. Ni emociiĝis tiel multe pro la
honesta sinteno de la gelernantoj, ke ni sekvis vin ĝis la
fino. Via agado estas laŭdinda. Ni rekomendos al niaj
nepoj, ke ili venu al Hiroŝima por aŭskulti vin. Ni volonte
subskribos por sennuklea mondo. Estas granda honoro, ke
ni povas subskribi por paco”. Mi adiaŭis ilin kun varmega
manpremo.
Iun tagon israela grupo venis kaj subskribis. Apude estis
gelernantoj. Ilia instruisto diris al la gelernantoj, “Nu, ni
fotu! Ridu kaj figremontru ‘Pacon!’” La gelernantoj fingre
montris V. Vidante tion, mi sentis malĝojon kaj koleron,
ĉar malantaŭ ili staras la Monumento por la viktimoj. Mi
diris al mi, “Ne faru tion! Tiu ĉi loko ne estas loko por
ridi!”
Unu maljunulo el la grupo vidis tiun pejzaĝon kaj
proksimiĝis al mi. Li diris, “Kiel tiu instruisto kaj la
gelernantoj povis ridi kun fingra gesto de V antaŭ la
Monumento por viktimoj? Neniu lernanto faras tian aĉan
agon en la Nazi-koncentrejo Auschwitz-Birkenau. Tiu Vsigno signifas venkon de brita ĉefministro Winston
Churchill. Kiel ili povis montri V-signon ĉi tie, kie
multege da civitanoj estis masakritaj?”
Mi tre hontis. Mi hontis pro tio, ke mankas al la japanaj
lernejoj edukado pri la japana moderna historio kaj pri la
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japana invada milito.
Tiamaniere la movado por aboli nukleajn armilojn estas
subtenata de pacamaj homoj en la mondo. La Traktato
estis subskribita de 122 landoj en 2017, ratifita de 50
landoj en oktobro 2020 kaj validos en januaro 2021.
Tamen Japanio nek subskribis, nek adoptis la Traktaton,
pretekstante, ke la Traktato enkondukos malharmonion
inter la posedantaj landoj kaj ne posedantaj landoj.
Japanio, kiu suferis/as tri fojojn pro nukleaj armiloj en
Hiroŝima, Nagasaki kaj Bikini, kontraŭas la Traktaton.
Nun Japanio fariĝis la plej granda obstaklo por la paca
mondo. Ni devas ŝanĝigi al la japana registaro tiun
politikon. Por efektivigi la pacan mondon, mi plu
klopodas kolekti subskribojn ĝis la fino de tiu ĉi jaro.
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Memorfoto de la 111000a subskribo, la 3an de decembro
2020. Malantaŭe vidiĝas riparata Atombombita Kupolo.

3. Traktato pri abolo de nukleaj armiloj
La 24an de oktobro Honduro anoncias al la Unuiĝintaj
Nacioj, ke ĝi ratifis la Traktaton pri Abolo de Nukleaj
Armiloj. Tiu ĉi traktato estis adoptita de 122 landoj en la
UN en julio 2017 kaj en tiu tago ĝi gajnis la ratifon de 50
landoj en la mondo por ekfunkcii. Ĝi enhavas
malpermeson de uzoj de nukleaj armiloj, minacoj per ili,
produktadoj, posedadoj, eksperimentadoj, stokadoj ktp.
kaj en ĝia antaŭparolo estas menciita, ke por ke nukleaj
armiloj neniam plu estu uzataj, perfekta forĵeto de nukleaj
armiloj estas necesa. La traktato ekfunkcios la 22an de
januaro 2021.
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Supre estas la mapo pri la ratifintaj landoj. El Eŭropo
5 landoj ratifis, El Azio, 7, el Mezoriento, 1, el Afriko, 6,
el Nord-Amriko, 0, el Mez- kaj Sud-Ameriko, 21 kaj el
Sud-Pacifiko, 10.
Ne ratifis la landoj, kiuj posedas nukleajn armilojn. Ili
estas Usono (posedanta 5800 nukleajn armilojn), Rusio
(6375), Ĉinio (320), Francio (290), Britio (215), Pakistano
(160), Barato (150), Israelo (90) kaj Nord-Koreio
(30~40?).
En la mapo ratifintaj landoj estis grize markitaj. Ĉiuj
estas malgrandaj landoj. Kazaĥio ratifis. En ĝi estis
eksperimentejo de eksa Sovetunio kaj eĉ nun multaj
suferas pro la malsano pro radioaktiveco. Multaj
malgrandaj landoj en Suda Pacifik-Oceano ratifis. Ili estis
kaj estas viktimoj de nukleaj eksperimentoj de Usono kaj
Francio. Do, certe vi opinias, ke Japanio ratifis, ĉar ĝi
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estis la unua viktimo de nukleaj armiloj, sed ve! Japanio
ne nur ratifis la Traktaton, sed kontraŭis ĝin, insistante, ke
la traktato enkondukos malharmonion inter la posedantaj
landoj kaj ne posedantaj landoj, kaj ĝi promesis, ke ĝi
peros ilin, sed en efektiveco ĝi faris nenion. Ĝi nur sekvis
la politikon de Usono. Nun Japanio estas mokita de la
mondo pro tiu malhonesta sinteno. Se Japanio adoptos la
Traktaton, paca movado multe progresos, tial estas devo
de japanaj pacamantoj, ke ili puŝu la registaron al la paca
vojo, ne al la milita vojo de militema Usono.
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