
 

 اكي للسالماسإعالن مدينة ناغ
 
 صباحًا، تم إسقاط قنبلة ذرية واحدة حولت مدينة ناغاساكي إلى أطالل في طرفة عين. 11:02، الساعة 1945أغسطس  9في 

نفجار القنبلة دمرًا المدينة.  من كمية هائلة من األشعة إخترقت أجساد البشر، في حين أن األشعة الحرارية التي ال يمكن تصورها وا 
 –شخص بجروح خطيرة. التالل المدمرة  أوراكامي  75000شخص في الحال، وأصيب  74000مواطن، توفي  240000مجموع 

عامًا، محاطة اآلن بالمساحات الخضراء. الناجين من القنبلة الذرية  70أوكا، التي قيل أنها ستبقى بعيداً عن الغطاء النباتي لمدة  -نو 
 التأثيرات الالحقة أصبح لزاما عليهم قضاء أوقاتهم يومًا بعد يوم دون أن ينسوا تلك اللحظة.الذين يعانون من اإلشعاع و 

 
 تم إنتاج القنابل الذرية في خضم الحرب وكانت تستخدم خاللها. 

أنه ال ينبغي أن يكون  ضحايا القنبلة الذرية، الذين عانوا من القوة التدميرية الرهيبة للقنبلة الذرية، أبقوا بعمق وبقوة في أذهانهم فكرة
هناك أي من األسلحة النووية، وينبغي أن ال يكون هناك المزيد من الحروب. مبادئ السالم التي أعرب عنها في دستور اليابان تمت 
 صياغتها من خالل التجارب المؤلمة والقاسية والبحث الذاتي نحو الحرب. بعد الحرب، هذه المبادئ المتعلقة بسياسة "ال مزيد من
الحروب" أصبحت هي واحدة من أسس األساسيات، غير القابلة للتغيير إلى األبد، ليست خاصة بمدينة ناغاساكي فقط ولكن أيضا 

 لعموم اليابان.
 اآلن المزيد والمزيد من الناس ينتمون إلى األجيال الذين ولدوا في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ذكريات الحرب قد نسيت بسرعة

مجتمعنا. علينا أن نتذكر تجارب تفجيرات كل من ناغاساكي وهيروشيما، فضالً عن الغارات الجوية على طوكيو وغيرها من المدن  من
 العديدة وكذلك الهجمات على أوكيناوا ومعاناة الكثير من الشعوب اآلسيوية.

الحديث عن مثل هذه التجارب القاسية والذكريات.  عامًا مضت منذ ذلك الحين، وكل ما يتعين علينا القيام به هو أن نستمر في 70
 كل الناس في اليابان وحول العالم الذين خاضوا الحروب وتبعاتها ، من المفترض أن يواصلوا الحديث والكالم عن التفجيرات الذرية.

ضلك ال تعتقد أن الحرب هي شيء صرار األجيال السابقة على تحقيق السالم. من فأمطلوب منهم اإلستماع بعناية إلى األجيال الشابة 
من الماضي، ولكنها يمكن أن تحدث مرة أخرى لتطالك في المستقبل. تخيل "لو كنت منهم، ماذا كنت أفعل ؟"، وفكر في "ماذا يمكن 

 أن أقوم به من أجل السالم ؟" الشباب لديهم القدرة على بناء عالقات جديدة تتجاوز الحدود الوطنية.
مكانيات كبيرة لتغيير العالم لألفضل بدون حروب وبدون األسلحة النووية. أعرنا إنتباهك، سجل إسمك من أجل إلغاء كل واحد منا لديه إ

األسلحة النووية، أو قم بزيارة معارض التفجيرات النووية، وسنعمل معا لتعزيز حركة مكافحة إنتشار األسلحة النووية الكبيرة. في 
ستيالء على رغبات وآمال جيل الحرب. تموا اإلإلك أجيالنا القادمة، قد من ضحايا القنبلة الذرية، وكذناغاساكي، الجيل الثاني والثالث 

قوة األفراد، عندما يعملوا معاً وتتجمع قوة الدفع ، فإنهم سيكونون مصدراً لتحقيق مجتمع عالمي خال من الحروب واألسلحة النووية. إن 
 كومات من أجل تحقيق هذا العمل.قوة المجتمع المدني سوف تدفع وتحفز الح

 
من دون إعتماد أي بيان ختامي.  (NPT)في مايو من هذا العام، إنتهى المؤتمر اإلستعراضي لمعاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية 

في النسخة النهائية، من ناحية أخرى، ذهب موضوع نزع السالح النووي خطوة واحدة إلى األمام وذلك بفضل الجهود التي تبذلها البلدان 
 األعضاء التي تحاول حظر األسلحة النووية.

بأن ال يتخلصوا من إلتزامات مؤتمر المراجعة هذه  NPTية معاهدة عدم إنتشار األسلحة النوو جميع الدول األعضاء في نناشد قادة 
المرة. في الجمعية العامة لألمم المتحدة وفي جميع المناسبات األخرى، فإنه من المتوقع إلى حد كبير أن تواصل تلك الدول األعضاء 

التي  هذا المؤتمر، فإن أهمية زيارة المواقععلى بذل الجهود لمناقشة معاهدات حظر األسلحة النووية واألطر القانونية ذات الصلة. في 
 تفق عليها من قبل العديد من البلدان.إقصفت بالقنابل النووية قد 



 

دعونا نتقدم بنداء من ناغازاكي. الرئيس األمريكي السيد باراك أوباما وقادة جميع من يملكون أسلحة نووية ومن ال يملكون، وكذلك 
. تعالي واحصل عاماً  70زيارة ناغاساكي وهيروشيما للتأكد مما حدث تحت السحابة النووية قبل  الناس في جميع أنحاء العالم، يرجى

على بعض من شعور ضحايا القنبلة الذرية، ليس فقط كأحد الناجين ولكن أيضًا كجزء من الجنس البشري، كما نريد حضورك لتمرير 
 رسائلهم حتى اليوم.

النظر في كيفية ضمان أمن البالد دون اإلعتماد على الردع النووي. كما أن الباحثين من الواليات  إستمع إلينا، الحكومة اليابانية. يرجى
المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين، على سبيل المثال ال الحصر، قد توصلوا إلى أنه من الممكن إنشاء منطقة خالية من األسلحة 

 تقبل، يجب أن تعمل على التحول من "مظلة نووية" إلى "مظلة ال نووية".النووية في شمال شرق آسيا. التطلع الى المس
 

قليمًا من أجل التفكير في  122وقد عقد هذا الصيف، "المؤتمر العالمي للشباب للسالم" في ناغاساكي للشباب القادمين من  بلدًا وا 
 ومناقشة السالم. 

الدولية" سوف تعقد في ناغاساكي ألول مرة. لقد بدأ هذا اللقاء بنداء من أينشتاين في نوفمبر، فإن "مؤتمرات باجواش للعلوم والشؤون 
الذي كان يعرف كيف أن األسلحة النووية فظيعة، وسوف يستدعي العلماء من جميع أنحاء العالم إلى هذه المدينة لمناقشة قضايا 

حن ملتزمون بالحفاظ على عقيدة "السالم من ناغاساكي" في ن األسلحة النووية. سيتم إرسال رسالة سالم من ناغاساكي الى العالم.
 أعماق العقل وزرع بذور السالم في جميع أنحاء العالم. 

سنوات منذ زلزال وتسونامي توهوكو، فإن كثير من الناس في فوكوشيما مازالوا يعانون من التأثير السلبي  4على الرغم من مرور 
 في ناغاساكي يواصلون بإستمرار مؤازرتهم على جهودهم.لحادث محطة الطاقة النووية. الزمالء 

 
حاليا، المداوالت الخاصة بمشروع قانون بشأن إيجاد طريقة لضمان األمن في البالد تسير على قدم وساق في البرلمان. القلق 

دستور اليابان يمكن أن سنة، ومبادئ السالم في  70والمخاوف يسيطران على نطاق واسع، وذلك ألن وعود السالم التي قطعت قبل 
تكون قد تمايلت. نحن نريد من الحكومة اليابانية والبرلمان أن يستمعا إلى مثل هذه المشاعر، أن يركزا حكمتهم وأن يتداوال مشروع 

 القانون بحذر وبروية.
 ترغب اليابانية الحكومة فإن سؤولية،بالم إحساساً . عاماً  80 من أكثر أصبح قد النووية القنبلة من الناجين عمرهذا العام، فإن متوسط 

 لضحايا وتوسيع موافقة مدى موقع التفجير في أثناء وجود الناجين على قيد الحياة. ا لواقع إستجابة الدعم زيادة في بقوة
لتزامنا ببذل قصارى نحن نقدم خالص تعازينا لفقدان األرواح في التفجيرات النووية، ونعلن إستمرار جهودنا نحو إلغاء األسلحة النووية  وا 

 جهدنا إليجاد عالم خال من األسلحة النووية، وذلك جنبًا إلى جنب مع مواطني هيروشيما.
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