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لقصف بالقنابل الذرية   سنة،65قبل في مثل هذا اليوم   وهم األشخاص المتبقون على قيد الحياة الذين تعرضوا"الهيباآوشا" بحضور

دف في هذا اليوم المصا .ة مرعبًاآوابيس هاوراءوخلفت  "جحيم"ا إلى ني الدتحولتذلك القصف المرعب ب. لماذا ادون أن يعرفو
أال "نجدد التزامنا بضرورة وسقطوا ضحايا موت ال مبرر له،  ن ارواح الضحايا الكثر الذينؤبن ،غسطسأ/لسادس من شهر آبل

  ."اي شخص لمثل هذه المعاناة المرعبة يتعرض
  

يم مدينة هيروشيما  اعيد بناء وتنظ، اجمع عموم اليابان والعالممن دعموب،  اآلخرين والمواطنين"الهيباآوشا" ارادةقوة من خالل 
.  أن تستضيف االلعاب االولمبيةنأمل آما "مدينة نموذجية للعالم" اليوم، نطمح ألن تكون هيروشيما. واصبحت اآلن مدينة جميلة

حجر الزاوية لدستور  تعتبر رسالة "الهيباآوشا"، تبعث جماعة قة باألشخاص المحبين للسالم في العالممآسي الفاجعة والثبتجاوز 
  .ومنارة للعالم يم اليابانسالال

  
ذلك تأثير  الماضي اثبتت أيار/مايود في شهر المؤتمر االستعراضي ألطراف معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية الذي عقنتائج 
جتمع مشارآة الم بتهيبآما  من االسلحة النووية؛ عالم خاٍلالبحث عن   فينية جميع االطرافتشير إلى الوثيقة النهائية . التوجيه

أو اطار قانوني  الحاجة لمعاهدة وإبداءلعملية التخلص من االسلحة النووية،  جداول زمنية أن الغالبية تفضل وضع شير إلىوتالمدني؛ 
 مدينتي واضحة ومترابطة من قبلد على اتخاذ خطوات مأن مستقبلنا يعت المؤآد هذا يدل على أنه من. بخصوص االسلحة النوويةجديد 

البلديات اليابانية التي وثلثي مدينة في انحاء العالم  4000اتحاد حكام المدن من اجل السالم الذي يضم أآثر من  غاساآيهيروشيما ونا
  .رسميًا ناغاساآي – بروتوآول هيروشيما تدعم

  
لتدابير حدة بفضل ا في رواق االمم المتالتواق لمستقبل خالي من االسلحة النوويةمناداة الضمير وصوت المجتمع المدني لقد سمعنا 

احتفال  بر اول امين عام لالمم المتحدة يحضر للمشارآة فيالذي يعتون، مالسيد بان آي المم المتحدة ها االمين العام لالواسعة التي اتخذ
 ساندونامؤتمر حكام المدن  عضو من اعضاء 1200آل من الرئيس اوباما وحكومة الواليات المتحدة وأن آما . السالم التذآاري

  .تأثيرهم القوي في هذا المجالب
  

  بلدًا وآذلك ممثلين عن الكثير من المنظمات الدولية70ن يمثلون اآثر من ييتتميز هذه الذآرى السنوية بحضور مسؤولين حكوم
يما  وعائالتهم ومواطني هيروش"الهيباآوشا" مام إلىلالنضلقد جاء الحضور .  من المواطنينومجموعاتحكومية المنظمات غير الو
، لكن اليوم، والول روسيا والصين  الدولتين النوويتين مسؤولين منشاركي سابقًا آان. عالم آمنلدعاء من اجل مشارآتهم احزانهم واو

  .ولين من المملكة المتحدة وفرنساومسؤ سفير الواليات المتحدة االمريكية يشاركمرة على االطالق 
  

مطلقة الذي اصبح قوة بارزة الصوت االغلبية عالمنا؛ فهو ضمير تتغلغل في يبدو جليًا أن الحاجة الماسة للتخلص من االسلحة النووية 
  .تغيير المجتمع الدوليتنادي ب

  
في جميع صل فيما بيننا جميعًا ان نتواعلينا  من االسلحة النووية فعًال، يجب ستغالل هذه الفرصة التي ال سابق لها وتحقيق عالم خاٍلال

لسوء الحظ، .  الهوة بين معاناتهم وباقي البشر في العالمتصغيرو العارمة في هذا المجال، "الهيباآوشا"رغبة لننقل ة ورانحاء المعم
  .شرانقراض الب قد يجنبنا ، يعتقدون بأن الحظ وحده، وليست الحكمةارورة؛ وال زالوبهذه الضيوجد آثير من الناس غير مكترثين 

  
 من "مهام التخلص من االسلحة النوويةمتابعة قيادة " بزمام أخذيجب أن ت. سمًا حااجراءًالقد حان الوقت لكي تتخذ الحكومة اليابانية 

مناطق االمطار "  قانونيًا علىفالتعروثالث مبادئ غير نووية هي، التخلي عن الترسانة النووية االمريكية ذي تشريع قانون خالل 
  . في أي مكان في العالم المسنين"الهيباآوشا"تنفيذ اجراءات وتقديم مساعدات حنونة لضحايا  والمتسعة "السوداء

  
 2020 عام وتحقيق عالم جديد في "الهيباآوشا"تعهده بإتخاذ اجراء لتحقيق احالم  وباالضافة إلى ذلك، التزام رئيس الوزراء الصادق

 قادة البلدان فمن الممكن أن يواجه، مثال،. "اآتشاف خالي"يدخل في التاريخ البشري فهو انجاز ، "خال من االسلحة النووية"يكون 
معاهدة االسلحة النووية، ودعوة جميع البلدان بالحاجة الملحة للتخلص من االسلحة النووية، ودعوتهم إلى اجتماع للتوقيع على النووية 

 مع العلم أن مهامه .بشكل ملحوظوالمجاالت العسكرية االخرى  النووية االسلحةالنفقات في مجال من اجل تقليل جادة التخاذ خطوات 
  .غير محدودة

  
هيروشيما للتخلص مؤتمر نداء هيروشيما الذي اعتمد في انسجامًا مع . نحن آمواطنين ومسؤولي مدن سنبذل ما بوسعنا في هذا المجال

عمل بجد مع البلدان المحبة للسالم والمنظمات غير الحكومية سن االسبوع الماضي، المنعقد 2020من االسلحة النووية بحلول عام 
  .2020لول عام  عالم خال من االسلحة النووية بحمن اجل واسعة النطاق من المطالب لخلق موجة  نفسهااالمم المتحدةو

  
 ألرواح ضحايا القصف الذري، رةالحا أثناء تقديم التعازيووبهذه المناسبة، الذآرى السنوية الخامسة والستين للقصف الذري، اخيرًا، 

.  صبورين اآثر من ذلكا، ألن يكونو"الهيباآوشا"  وهماالآثر معاناة في العالم،االشخاص الصبورين  أن نطلب مننعلن بأنه ال يمكننا 
، خالل حياتهم "آوشاالهيبا"لكي نمنح  التي تواجه البشرية، الحاحًابدون تحفظ إلى المهمة االآثر لقد حان الوقت اآلن لتكريس انفسنا 

  ."لنرى هذا اليومبأننا عشنا نحن سعداء جدًا "، ادةسعيهتفون ب عالم خال من االسلحة النووية يجعلهم التي يعيشونها،
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