
Declaração de Paz de Nagasaki 
 
Feche os Olhos e Ouça 
 
Enquanto milhares de braços e pernas eram arrancados 
Intestinos saíam para fora do corpo  
Larvas proliferavam em cadáveres, 
Aqueles que ainda respiravam procuravam os seus entes queridos 
E cremavam os mortos que encontravam. 
O fumo dos corpos queimados elevou-se ao céu 
E o sangue dos inocentes manchou a água do Rio Urakami. 
 
Deixando apenas cicatrizes quelóides, a guerra chegou finalmente ao fim. 
 
Mas 
A minha mãe e o meu pai desapareceram. 
Os meus irmãos e irmãs nunca mais voltarão. 
 
As pessoas são fracas e esquecem-se rapidamente; 
Repetem os mesmos erros uma e outra vez. 
 
Mas 
Isto é algo que nunca deve ser esquecido. 
Isto é algo que nunca se deve repetir 
Seja qual for a circunstância…  
 
Este poema foi escrito por uma mulher exposta ao bombardeamento atómico de Nagasaki às 11:02 da manhã 
de 9 de agosto de 1945. Aos dezassete anos, perdeu a família e sofreu lesões graves. O poema expressa a sua 
crença fervorosa de que mais ninguém no mundo devia passar pela mesma tragédia. 
 
As bombas atómicas foram construídas por mãos humanas e explodiram sobre cabeças humanas. Isto implica 
que as armas nucleares podem ser eliminadas por um ato de vontade humana e que a origem de tudo isto é, 
sem dúvida, a mente de cada ser humano. 
 
A presente situação mundial, que envolve armas nucleares, é extremamente perigosa. A opinião de que as 
armas nucleares são úteis está, novamente, a ganhar cada vez mais relevância. Os Estados Unidos estão a 
desenvolver armas nucleares mais pequenas e manejáveis, e a Rússia anunciou o desenvolvimento e 
implantação de novo armamento nuclear. Além disso, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário 
(INF) que terminou a corrida ao armamento da guerra fria depara-se com a sua dissolução, e a continuação do 
Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Novo START) está em risco. As conquistas da humanidade e os 
resultados dos nossos esforços de longa data para libertar o mundo de armas nucleares estão em colapso, um 
após outro, e o risco de uma calamidade nuclear está aumentar. 
 
Será que os apelos desesperados dos sobreviventes da bomba atómica, num esforço para assegurar que o 
inferno causado pelas armas nucleares “nunca mais se repetirá”, não chegaram aos ouvidos do mundo? 
 
A resposta é não. Existem muitas pessoas nos Estados Unidos, no governo e nos distritos, e especialmente nos 
grupos de sociedade civil que incluem sobreviventes de bombas atómicas que partilham da mesma opinião e a 
estão a divulgar. 
 
Como coleção de pequenas vozes, os grupos de sociedade civil mostraram o poder de mudar o mundo uma e 
outra vez. Os testes de bombas de hidrogénio no Atol de Bikini em 1954 criou uma onda de protestos que 
avançaram pelo mundo e resultaram na conclusão de tratados de proibição de testes. Do mesmo modo, o 
poder dos movimentos de cidadão tiveram um papel importante na conclusão do Tratado sobre a Proibição de 
Armas Nucleares em 2017.  O poder de um único indivíduo é pequeno, mas não é de forma alguma fraco. 
 
Peço à sociedade civil de todo o mundo. 
 
Vamos continuar a discutir as nossas experiências de guerra e os bombardeamentos atómicos e passar essa 
informação às gerações futuras. A compreensão do horror da guerra é um primeiro passo importante para a 
paz.  
 



Vamos continuar a promover a confiança entre pessoas para além das fronteiras dos países. As pontes de 
confiança construídas por indivíduos para ajudar a evitar a erupção da guerra devido a conflitos nacionais. 
Vamos informar as nossas crianças sobre a importância de compreender a dor dos outros. Isso semeará as 
sementes da paz nos corações das crianças. 
 
Existem muitas coisas que podemos fazer na causa pela paz. Vamos evitar o desespero e a indiferença e 
continuar a cultivar uma cultura de paz. Vamos elevar as nossas vozes e insistir que as armas nucleares são 
desnecessárias. 
 
Este é o grande papel que todos podemos desempenhar, por muito pequenos que possamos parecer. 
 
Líderes do mundo. Visitem as cidades bombardeadas e vejam, ouçam e sintam o que aconteceu sob a nuvem 
de cogumelo. Imprimam nas vossas mentes a barbaridade das armas nucleares. 
Líderes dos estados nucleares. O Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (NPT) chegará ao seu marco 
histórico de cinquenta anos no próximo ano. Todos os estados nucleares devem lembrar-se do significado do 
tratado, que promete eliminar as armas nucleares e compele cada país a cumprir esse dever. Apelo aos 
Estados Unidos e à Rússia, em particular, que assumam a responsabilidade como super potências nucleares e 
demonstrem ao mundo formas concretas de reduzir drasticamente as reservas nucleares. 
 
Também faço um apelo ao governo japonês. O Japão virou as costas ao Tratado sobre a Proibição de Armas 
Nucleares. Como o único país no mundo que viveu a devastação causada por armas nucleares, o Japão tem de 
assinar e ratificar o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares o mais rapidamente possível. Para cumprir 
esse objetivo, peço ao Japão que aproveite a tendência para a desnuclearização da Península Coreana e inicie 
esforços para tornar o nordeste da Ásia numa zona livre de armas nucleares onde todos os países coexistem 
sob, não um “guarda-chuva nuclear”, mas um “guarda-chuva não nuclear”. E, acima de tudo, peço ao governo 
japonês que apoie o espírito de “nunca recorrer à guerra” preservado na Constituição do Japão e assumir a 
liderança na disseminação desse espírito em todo o mundo. 
 
A idade média dos sobreviventes da bomba atómica excedeu os 82 anos. Peço ao governo japonês que adote 
ainda mais medidas para apoiar os sobreviventes envelhecidos e tomar medidas para assistir as pessoas que 
foram expostas aos bombardeamentos atómicos mas que ainda não foram reconhecidos como sobreviventes. 
 
Como uma cidade exposta à devastação nuclear, Nagasaki continuará a apoiar os habitantes de Fukushima, 
que ainda se estão a debater com a contaminação radioativa oito anos após o desastre da central nuclear. 
 
Os meus pêsames sinceros vão para as pessoas que morreram no bombardeamento atómico, e declaro a 
determinação de Nagasaki, em conjunto com Hiroshima e as pessoas de todo o mundo que estão 
comprometidas com a paz, em lutar implacavelmente pela abolição das armas nucleares e a concretização de 
uma paz mundial duradoura. 

 

Tomihisa Taue 

Presidente da Câmara de Nagasaki 

9 de agosto de 2019 
 


