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 تت اللحظة القاتلة، لقد آانأن جاء إلى.  عامًا، بالرغم من الحرب، إال أن سكان هيروشيما الرائدة آانوا يعيشون حياة طبيعية نسبيًا66قبل 

أحد .  أآثر المناطق ازدهارًا في المدينةوأحدم التذآاري  السالصبح اآلن متنزهالذي أالكثير من العائالت تستمتع بالحياة معًا في نفس هذا المكان 
حد وآنت في الصف الثاني أغسطس آان يوم األ/ الخامس من آب " فيها يقولنشر مقالةشخاص آان عمره ثالثة عشر عامًا في ذلك الوقت األ

ا مسرورين ونسينا الوقت وبقينا وآن.  إلى النهرنذهب معًافي المدرسة أن  اتفقت مع صديق لي. الصيفيةيوم في العطلة المتوسط، وآان أول 
   ".آان ذلك اليوم في منتصف الصيف الحار آخر مرة رأيته فيها. ونلعب في قاع النهر الرملي الغروب، نسبح إلىهناك 

 
ن وقضت على تلك الحياة الطبيعية م ذرية قنبلة انفجرت دقيقة، 8:15غسطس وعند الساعة أ/ ليوم التالي، يوم السادس من آبوفي صباح ا

 آيلوغرام وطرت بضعة أمتار بسبب 40آان وزني : "هذا الوصف من فتاه آانت في السادسة عشر من العمر في ذلك الوقت. الصميم
ة شعرت بأنني الوحيد الساآن،الخامد في ذلك العالم . آان الجو اسود والصمت مطبقعندما استعدت الوعي، . رتطام عنيفاالنفجار، وشعرت با

. تجعدت سنتمترات وجميعها 5 آل منها اتمساحبيسر تشقق جلد ذراعي األ. على الورآين بعض الخرق عارية عدىنت وآ. التي بقيت حية
  ". يسر مغطى بالوحلت يدي على وجهي، ووجدت خدي األيمن خشنًا بينما آان خدي األووضع. يمن مائل للبياضوأصبح ذراعي األ

 
صوات فجأة، سمعت الكثير من األ: "خرينوبذل آل منهم ما بوسعه لمساعدة اآلصيب الناجين، أوالحياة بقنبلة ذرية، لقد ُذهل وُدمر المجتمع 
ن حاولت أن أتحرك بذلك االتجاه إال أ". سأساعدك"ريب مني وقلت، وقد استدرت على صوت ق!". ماما النجدة"، !"النجدة"، تبكي وتصرخ

ا الجلد، لم استطع تقديم مساعدة أآثر من خلع منهمنفل، ولكن بسبب يداي اللتان انقاذ طوآنت أحاول أن أتحرك بما يكفي إل. جسدي آان ثقيًال
  "..."سفة حقًاأنا آ. ... "ذلك
 

 آما أن –الرغبة في المساعدة لكن عدم القدرة على ذلك . ال يمكن نسيان مثل تلك المشاهد ليس هنا في هذا المتنزه بل في هيروشيما بأآملها
  . سرهم آونهم الناجون الوحيدون ألسىزن واألحيشعرون بالوحياء الكثير ال زالوا أ

 
عالم خالي من األسلحة إلى " الهيباآوشا" تدعوت ومشاعر الذين عانوا من القصف، صوابراتهم وما يحملون في قلوبهم من أبناءًا على خ
ن اليابان والعالم اجمع، خرين، والمساعدة السخية م سكان هيروشيما اآلوبفضل مساندة. نهم آافحوا يومًا بعد يوم من اجل العيشالنووية حيث إ

 . حياء مدينتهمقرروا وأصروا على إ
 

السعي لتحقيق سالم دائم يواصلون صرار اللذان احييا مدينتهم، على ما تبقى من القوة واإلوبناءًا .  عامًا77عمارهم اآلن أآثر من متوسط أيبلغ 
لقد حان الوقت لكي نتعلم من جميع . طالقآال على اإلهل يمكننا أن ندع العالم يمضي بهذا االتجاه؟ . في عالم خالي من األسلحة النووية

 . لى العالم أجمعثم، ويجب أن ننقل ما تعلمناه لألجيال القادمة وإ. ما شاهدوه وما تعرضوا له ونصغي لرغبتهم في السالم" الهيباآوشا"
 

ستبذل هيروشيما ما . ورغبتهم في تحقيق السالم لكل شخص على هذا الكوآب" الهيباآوشا"أود أن انقل معاناة من خالل إعالن السالم هذا، 
 فيها أشخاص منماآن التي يتجمع ك األ، تلالسالملزيادة رؤساء بلديات المدن التي تنادي من أجل اآي ساغبوسعها للعمل جنبًا إلى جنب مع نا

من جميع الدول، السيما الدول المسلحة نوويًا عالوة على ذلك، نريد . 2020كافح معًا للتخلص من األسلحة النووية بحلول عام لعالم، سنحول ا
 شئنها أن ُتلغي أن تسعى بحماس لعملية من ، والتجارب ذات الصلةمثل الواليات المتحدة األمريكية، التي تواصل التجارب النووية دون الحرجة

ولبلوغ ذلك الهدف، نخطط الستضافة مؤتمر دولي يستقطب صناع السياسة في العالم إلى هيروشيما لمناقشة نظام عدم . األسلحة النووية
  .االنشطار النووي

 
 عامًا التي 66وشيما قبل مارس هذا العام وآان شديد الدمار أحيا صور هير/ الزلزال القوي الذي ضرب شرق اليابان في الحادي عشر من آذار

نصلي ونتضرع من أجل أرواح أولئك الذين ماتوا وندعم ونساند الناجين آثيرًا، ونتمنى لهم نحن هنا في هيروشيما . ناقلوبال زالت محفورة في 
 .الشفاء العاجل

 
 قلقًا لدوديد القادم بسبب اإلشعاعات النووية  للطاقة النووية التي تديرها شرآة طوآيو للطاقة الكهربائية والته1محطة فوآوشيما رقم حادثة 

 التحذير المشترك انطالقًا من. لقد اهتزت ثقة الشعب الياباني بالطاقة النووية. ضافة إلى الكثير من الناسررة باإلهائًال بين سكان المناطق المتض
 ويطالب آخرون بفرض رقابة .خلي عن الطاقة النووية تمامًا، يسعى البعض إلى الت"أن الطاقة النووية والبشرية ال يمكن أن يتعايشان"القائل 

  .صارمة على الطاقة النووية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة
 

يجب على الحكومة اليابانية قبول هذا الواقع بتواضع، ومراجعة سياساتنا في مجال الطاقة بسرعة، واتخاذ تدابير مضادة ملموسة الستعادة ثقة 
 وتقدم تدابير" مناطق المطر األسود"أن توسع فورًا نطالب الحكومة اليابانية " الهيباآوشا" إلى ذلك، نحن مع آبار السن من باإلضافة. الشعب

 . بصرف النظر عن بلد اإلقامة" الهيباآوشا"آافية ورعاية شاملة لجميع 
 

، "ال يريد أحد أن يعاني أآثر من ذلك"و " ب أال يتكرر القصف الذرييج"بتقديم تعازينا القلبية لضحايا القنبلة الذرية، نعيد تأآيد اقتناعنا بأنه 
  .نتعهد ببذل آل ما بوسعنا للقضاء على األسلحة النووية وتحقيق سالم دائم في العالمو
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