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 العادات، حیاتنا الیومیة، التي نقطنھاالمنازل . ةواحد ةنفجار قنبلة نوویإإلى رماد في  رأسنا مسقطتحویل تم . 1945أغسطس  6، 8:15في تمام الساعة 
المحترقة بقدر ما یمكن أن نرى،  األنقاضمن ولكن أكوام توجد طرق ال . مدینةختفت الإقد ل. ذھبت إلى األبدھیروشیما " :جمیعًا ختفتإالعزیزة علینا كانت قد 

كان الموت في كل . ًاكان شارع الترام ساخن. قضبان الترام كنت استقلھ منتابعت خطوط الكھرباء التي سقطت على طول ما . جدًا رى بعیدًان اسف، كنلألو
الزوارق، بالمھرجانات المثیرة، واللعب . لجمیع الناجینكما بدت ھیروشیما  ذه ھيھ. من عمرھا عشریني الفمرأة شابة إكما تراھا لك مدینتنا، ت تكان. "مكان

.ةالحبیب نامن أنھار إلى األبد ختفتإقد كانت التى الحیاة  نماطھي أ – راعالذطویل الللروبیان صطیاد األطفال إ، وواألصدافوصید األسماك 

كنت مجرد صبي، لذلك قالوا لي . لتقاط الجثثشاحنة مع فریق الدفاع المدني إل ركبت لقد: "عددا كبیر من البشرل الغالیةحیاة اللة القنبلقد أنھت األسوأ من ذلك، 
عي، أطراف أصاب وأمسكت بھا بشدة بواسطةنفسي،  غالبت لقد .ستمرارلم أستطع اإل. كان یتساقط من بین یدي، ولكن الجلد لقد قمت بذلك. الكاحلینأن ألتقط 

ا بھم في ینلقأ ثالثة - ثنینإ -  واحدة العد مع. وصوال إلى العظام بتلك األجزاء بشدةأمسكت . رائحة فظیعة نبعثتإ .من بین یدي بدأت البقایا البشریة في السیالنو
الجثث ، في كل مكانملقى حصى من الجثث عدد ال ی. ، أصبحت مدینتنا جحیما ال یطاقعامًا 13 عمرالبالغ من الصبي الكما رأینا في تجربة ھذا . "شاحنةال

ألمھات ذھول، ال من حالةوسط ثدي األمھات القتلى،  ونمتصی اللذین الرضعمشھد و بالشكوى یضج أصوات سماویھأنین تكومت فوق بعضھا البعض؛ وسط 
.أطفالھن القتلىن بفارغة العینین یمسك

توفي  ومن ثم من الرأس إلى أخمص القدمین أخي البالغ من العمر سبعة أعوامرق تأح: "بعد اآلخر أسرتھا كلھا، واحدًافقدت  من عمرھا ة عشرادسسفي الفتاة 
تركت  التي الوحیدة. عامًا-11 التي تبلغ من العمر وأختي عامًا- 13 توفي شقیقي البالغ من العمري، ثم، اوبعد شھر، توفي والد. بعد وقت قصیر من التفجیر

من حدیثي الوالدة إلى الجدات، بحلول نھایة العام، . "السرطانب صابتھجراء إ، وتوفي في وقت الحق من عمره ان في الثالثةوأخي الصغیر، الذي ك أناھي 
.من ھیروشیما قد ھلكت األرواح الغالیةمن  140000تكون أعداد تصل إلى 

التأثیرات ثم، كان علیھم أن یعیشوا مع . اللحم والدم من صورة يتفجیر فال )ھیباكوشا(الناجون منا  شھدلقد . دامس عمیق ظالم في دخلت ھیروشیمالقد 
وحشیة ال عن واالغضب والكراھیة، وكشف واتجاوز. المریرة إخبار العالم عن تجربتھمفي  بدءواسرعان ما  موحتى مع ذلك، فإنھ. جتماعيیز اإلوالتح الالحقة

.نكران الذات في ن معاناتھم، حزنھم، آالمھم، ورغبتھمعنرید العالم كلھ أن یعرف إننا . سلحةبال كلل للقضاء على تلك األ واألسلحة النوویة وعمللمطلقة ال

، اتھمونقل خبراتھم ورغب وراثة یرغبون في المواطنین العادیین ممن الكثیر من على ھذا الصیف، ردًا. عامًا 78أكثر من  )ھیباكوشا(ن متوسط أعمار الناجی
تتالشى من الذاكرة، نفجار النووي تجربة اإل العزم على أال ندع ناعقدلقد . بعنایة ینالرسمی )ھیباكوشا(ن یالناجخلفاء تدریب  ت فيقد بدأھیروشیما فإن مدینة 

.ةالنووی من األسلحة خاليعالم  في) ھیباكوشا( نالناجی رغبةنھا إ .الناس في الداخل والخارج فریق من مع أكثر من أي وقت مضى، ونحن نعتزم مشاركتھا 

.بالقنبلة النوویة قصفتالتي  ھذه المدینة من قلبالسالم  في ھیروشیما للتفكیر برجاء الحضور إلى، وخاصة قادة الدول المسلحة نوویًا!  شعوب العالمیا جمیع 

لمدن التي تدعو إلى القضاء التام على األسلحة ز عدد اوجالقد ت. 30 الـ من أجل السالم الذكرى السنویة المدن الساعیة رؤساء بلدیاتمجلس ھذا العام، شھد 
أغسطس القادم، سوف نعقد المؤتمر العام لرؤساء في  .اآلن ما یقرب من ملیار شخص سكانھامدینة یبلغ تعداد  5300قرابة  2020النوویة بحلول عام 

ح النووي یسلتللحد من اتفاقیة لإلعقد ة للغالبیة الساحقة من مواطنینا شدیدالرغبة السوف ینقل ھذا الحدث للعالم . لسالم في ھیروشیمال المدن الساعیة بلدیات
 النووي والتي نتشار ونزع السالحتماع وزاري لمبادرة عدم اإلإھیروشیما مدینة تستضیف سوف في فصل الربیع التالي، . النوویةوالقضاء على األسلحة 

 نتشر قریبًایمن األسلحة النوویة س التخلصأن الطلب على  بحزمعتقد ن إنناو. بما في ذلك الیابان غیر الحائزة لألسلحة النوویة،من الدول تتألف من عشر دول 
.ؤدي بنا إلى السالم العالمي الحقیقيیالعالم، و لیطوفمن ھیروشیما، 

ھنا في ھیروشیما، . ارثة لم یسبق لھا مثیلك امورائھ اخلفت لطاقة النوویةلحادث  مع وقوع ضافرتتكارثة طبیعیة . ابدأ اه، ھو یوم لن ننس2011مارس  11
على بناءا نرى محنتھم بشكل واضح . ننظر إلى المستقبل بأملفإننا  ،بشكل رھیب، حتى اآلن ونعانی ونزالیأن الناجین من ھذه الكارثة ال  ونحن ندرك تمامًا

.قلوبنا معكم. ، بالتأكیدمصل یومكیسوف . جى التمسك باألمل في الغدیر ،اآلن للجمیع في المناطق المنكوبة نتحدث ونحن. عامًا 67منذ منھ  یناما عان

الطاقة "، ة على أنصرالمفي النقاش الوطني حول سیاسة الطاقة، مع بعض األصوات  تشارك اآلن الیابانفإن الدرس من ذلك الحادث المروع،  نابعد أن تعلم
 نناإ كما. سالمة وأمن الشعب ةحراس تقوم علىلطاقة لسیاسة  -دون تأخیر  -  إلرساءالحكومة الیابانیة  ادعوفإننا ن. "ا سویًاتعایشییمكن أن ال النوویة والبشر 

عتبارھا إتضع في  على الحكومة وھي .ھیروشیما وناغازاكي التى اصابتالنتائج قبل ت أنالذریة الوحید الذي تعرض للقصف بالقنابل لب حكومة البلد اطن
للقضاء على األسلحة الرامیة لقیادة في الحركة لعرض أكثر جرأة تقدم  فإنھا یجب أنالمحیطة بنا في شمال شرق آسیا،  قناطمبال الوضع غیر المستقر

تخاذ قرار سیاسي إزالوا یعانون حتى الیوم، ویداخل وخارج الیابان الذین ما  )ھیباكوشا( الناجین تقدیم المزید من التدابیر لرعایة یرجى أیضًاكما . النوویة
".مناطق المطر األسود"توسیع ل

نقل إلى العالم خبرة ورغبة ننتعھد أن فإننا ھنا في ھیروشیما،  موقعنامن . سلمیة لضحایا القنبلة الذریةاللراحة جل امن أنقدم صلواتنا القلبیة فإننا مرة أخرى، 
  .ن األسلحة النوویة، ونبذل كل ما في وسعنا لتحقیق سالم حقیقي في عالم خال م)ھیباكوشا(ن منا الناجی
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