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ً  72، الیوم ومنذ األصدقاء ً الثامنة والربع  في السادس من أغسطس في مضت عاما دعنا  ھیروشیما. فوق مدینة السماء في نطلقإ" المطلق الشر"فإن  صباحا

رتفاع إنشطار األرض واإلنفجار. إنھ مثل إ –ن" شعاع الفائق والحرارة. "دواإل –نتخیل للحظة ما حدث تحت غیمة نبات المشروم (عش الغراب). "بیكا" 
حتى بین الرجال والنساء. السیر بین والمشھد الذي تحول الي منظر لعدد مھول ال یحصى لبقایا بشریة متناثرة ال یمكن تمییزھا إلى عنان السماء السواد 

طلعون ولئك المتوأ ودة والشعر المحترق والجلد المھترئ تحت اللھب المنتشرشكال العاریة تقریبا ذات الوجوه المسا البشریة المحروقة بشكل بشع واألالبقای
نھ الجحیم موضع لقدم. إ یوجدنصاف العرایا حیث ال وأن ضفاف النھر مزدحمة بالضحایا المحترقون الى شربة ماء. النھر الذى أمامك ملئ بالجثث كما أ

ولئك الذین لم ت الموت لعدد ضخم من المدنیین األبریاء وتركت أستحضرمطلق للقنبلة النوویة إإن الشر ال، فبتحت ھذه المظلة من غمام عش الغرابعینھ. 
. لقد أدى اإلنفجار النووي الى التمییز على الصحة شعاع والخوف الالنھائيفي بما فیة التأثیرات الالحقة لإلتقتلھم یعانون من الخوف الطبیعي والعاط

 ستطاعوا النجاة.إنھیار حیاة أولئك الذین إ أدى إلى كما، نيوالقانو جتماعياإل
 

 ً في حاضرنا  ، فإن الخوف سوف یطل برأسھخدامھامن الماضى. طالما كانت القنابل النوویة موجودة وصانعى السیاسات یھددون باست ھذا الجحیم لیس شیئا
 ن تجد نفسك في وسط المعاناة في أى لحظة.وعلیھ بإمكانك أفي أي لحظة. 

 
 المعارف الذین رأیتھمصدقاء وعندما أتذكر األ: "الخامسة عشر من عمره آنذاك یقول ن یستمع ألصوات "ھیباكوشا". رجل كان فىلجمیع أسأل الھذا أ

ً " .تحمل األلمستطیع بالكاد أفإننى ، یموتون فى ھذا المشھد من الجحیم ل الجمیع ان تعام : " ان تدرك نعمة البقاء على قید الحیاة،فیسأل ثم یناشدنا جمیعا
 " ؟بخطوات تجاه السالم العالمي هھذ تحب واحترام، ألیسبعطف و

 
" أسأل قادة الدول المتسلحة باألسلحة النوویة أن یمنعوا تدمیر ھذا الكوكب وذلك بالتخلى : الذى كان فى السابعة عشر من عمرهیقول "ھیباكوشا" آخر وو

بإخالص للحفاظ على ھذه األرض التى ال یمكن  یجب علیھم أن یعملوافثم من وة والھیدروجینیة فوراً. الردع باألسلحة النوویة وإلغاء كل القنابل الذریعن 
 .جیال القادمة"إستبدالھا من أجل األ

 
ً فلنجع  .اكوشا""ھیب ـجزء ال یتجزأ من تجربة ال ھو مایستجیبوا لبأن السیاسات  صانعيلطلب موھذا ال العالمي داء للضمیرصدقاء، ھذا الناأل  ل جمیعا

ً طلبھم ھو نداؤنا ومطلبنا أمنداءھم و  .لألجیال القادمة نحاء العالم وانقلوھمم فى جمیع أ، انشروھیضا
 

ً صانعو السیاسات ككم ادرمن الضرورى أن تعمقوا إفإنھ  ،الغرض ھذا. لصادقة للتغلب علیھا وا جھوداً ختالفاتكم وأن تبذلأن تحترموا إ ، أسألكم خصیصا
 وتدركوا واجبكم فى بناء عالم حیث یزدھر الكل معاً.، لحة النوویة، فلتضعوا فى عین اإلعتبار وجھة نظر الدول األخرىسبوحشیة ھذه األ

 
 واألخطار المتعلقة بالتحكم فى المواد النوویة مفھومة على نطاق واسع أیضاً. . من األسلحة النوویة لألمن القومي أن ال فائدة جیداً یفھم  المجتمع المدني

ً الیوم،  قنبلة واحدة یمكن أن تكون لھا أ ستخدام لمثل ھذه األسلحة سیؤدى أى إمضت.  ضعاف القوة التدمیریة للقنابل التى ألقیت منذ اثنین وسبعین عاما
سلحة النوویة متالك األأن إ ولذلك یمكننا أن نقولإلغراق العالم كلھ فى الجحیم،  المستخدم وكذلك العدو. الجنس البشرى ال یجب أن یرتكب مثل ھذا الفعل. 

 موال طائلة لتعریض البشریة كلھا للخطر. ال یعنى شیئا سوى إنفاق أ
 
 

ً من 1.7كثر من یقة التذكاریة للسالم اآلن تجذب أالحد یروا حقیقة التفجیر  لكيلزائرین ا المزید من لكنى أریدأنحاء العالم، و جمیع ملیون زائر سنویا
محمل الجد رغبة الناجیین فى القضاء على األسلحة  ىأریدھم أن یفھموا ماذا حدث تحت غیمة نبات المشروم وأن یأخذوا عل ویستمعوا لشھادة الناجین.

لغاء األسلحة النوویة. ن یقوموا بتوسیع دائرة الصداقة كسفراء من أجل إأ الزائرین الشباب المزید من ریدع دائرة التعاطف للعالم بأسره. وأوتوسی النوویة 
 . جادة نحو السالم اذ خطواتختمعا من أجل ھذه األغراض وتحفزھم إلھیروشیما ستواصل جمع الناس  نكد لكم أأؤ
 

 امن اجل خلق بیئة تساعد صانعو نحن نعمل فى المجتع المدنيعضو حول العالم.  7400ر من أكث ، تضم اآلنمن أجل السالم، بقیادة ھیروشیما عمد
 ولیة والعمل بإخالص وضمیر من أجل إلغاء األسلحة النوویة.السیاسات فى تجاوز الحدود الد

 
الدول النوویة ودول المظلة النوویة، بتبنى معاھدة حظر األسلحة ، لیس من ضمنھم عضو فى األمم المتحدة 122ثنان وعشرون إوفى یولیو، عندما قام مائة 

 مضى قدما من أجل عالم خاليالتطور، على حكومات جمیع الدول السعى جاھدین للتحقیق اإللغاء. وبھذا النوویة، قاموا بتوضیح اصرارھم المطلق على 
 سلحة النوویة. من األ

 
ً أ" لذلك .ن نحقق ھذه المثل واألھداف العلیا بكل مواردناالیابانى، نتعھد بشرفنا الوطنى أ : " نحن، الشعبالدستور الیاباني ینص على  ناشد خصیصا
وبذلك  ،كل ما تستطیع من أجل تضییق الفجوة بین دول األسلحة النوویة والدول الغیر نوویةالم الموجود فى دستورنا ببذل الحكومة الیابانیة بإظھار الس

اآلن أكثر من واحد  ارھمعمأمتوسط  الذى یبلغلھیباكوشا ولكبر من الحكومة طالب بمساعدة أألسلحة النوویة. وأتسھل التصدیق على معاھدة حظر ال
ً أوثمانون سنة، و ً خرین ممن یعانون ن آیریلكث یضا ً  عقلیا  ".مناطق المطر األسود"متداد من آثار اإلشعاعات باإلضافة الى إ وجسدیا

 
ى جھدنا لنجلب سالم دائم نحاء العالم لنبذل كل ما فأ جمیع جل راحة ضحایا القنبلة الذریة ونتعھد بأن نعمل مع الناس مننحن نقدم صلواتنا من القلب من أ

 نفسنا من ھذا الشر المطلق وھو الألسلحة النوویة. نحرر أو
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