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مع استمرار معاناة الناجين من القنبلة . القنبلة الذرية، ذلك السالح الذي يفتك بالبشرية، القيت على سكان هيروشيما قبل اربع وستين سنة
الت تنخر بأجسادهم،  سنة ال ز64حيث أن االشعاعات التي تعرضوا لها قبل . ، تعجز الكلمات عن وصف ذلك الجحيم"الهيباآوشا"الذرية 

  .  سنة وآأنها وقعت باألمس القريب64آما تالحقهم الذآريات المروعة التي حدثت قبل 
  

وخير مثال على هذا الدعم هو قرار . بدعم قانوني" الهيباآوشا"لحسن الحظ، لقد حضيت اآلثار الخطيرة لمعاناة الناجين من القنبلة الذرية 
يجب على الحكومة .  حقيقة أنه لم يتم توضيح وشرح آثار االشعاعات على جسم االنسان بشكل آامل بعدالمحكمة الجريء الذي يقبل بتواضع

االمطار السوداء المشبعة "المسنين، بمن فيهم ضحايا " الهيباآوشا"اليابانية المساعدة بشكل آامل واسداء العون إلى الناجين من القنبلة الذرية 
آما يجب على الحكومة اليابانية، عن طريق تعزيز التعاون بين وزاراتها ووآاالتها، قيادة حرآة . جومن يعيشون في الخار" باالشعاعات

يجب أال "وهي  " الهيباآوشا" لتحقيق رغبة الناجين من القنبلة الذرية 2020عالمية تدعو إلى التخلص نهائيًا من آافة االسلحة النووية بحلول 
  ".يعاني احد مما عانينا منه

  
نظرًا ألن الواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت "يل من هذه السنة، قال الرئيس االمريكي أوباما في خطابه في براغ، في ابر

ان التخلص من االسلحة النووية ليس فقط رغبة ". هذا السالح، تتحمل المسؤولية االخالقية للتحرك من اجل عالم خال من االسلحة النووية
في الحقيقة يستمع الرئيس أوباما للنداءات التي ترسخ قناعتنا . بل أيضًا رغبة معظم شعوب وأمم العالم" الهيباآوشا"القنبلة الذرية الناجين من 

  ". الوظيفة الوحيدة لالسلحة النووية هي القضاء عليها"بأن 
  

وللتأآيد على هذه .  اجل القضاء على االسلحة النوويةواستجابة لذلك، نحن ندعم مواقف الرئيس أوباما ونتحمل مسؤولية اخالقية للتحرك من
، وندعو "األغلبية المؤيدة ألوباما في التحرك من اجل عالم خال من االسلحة النووية"النقطة، نحن نسمي انفسنا، الغالبية العظمى في العالم، 

أصل هذه الفكرة مدون في الدستور الياباني، والذي حظي . 2020باقي العالم إلى االنضمام الينا للقضاء على آافة االسلحة النووية بحلول 
  .بإحترام آبير في العالم

  
 ناغاساآي الذي يجسد – مدينة في انحاء العالم بروتوآول هيروشيما 3000اآلن، يدعم اتحاد حكام المدن من اجل السالم الذي يضم أآثر من 

 لكي يتم اعتماده في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية ، ونحن نبذل ما بوسعنا للترويج له"2020رؤية عام "مقترحنا 
بمجرد اعتماد هذا البروتوآول، يدعو السيناريو الذي ننتهجه إلى وقف فوري لكل الجهود المبذولة من قبل جميع الدول النووية . السنة القادمة

، التي اجرت مؤخرًا اختبارات نووية جريئة؛ يا الديمقراطية الشعبيةجمهورية آور لنشر االسلحة النووية أو الحصول عليها، من ضمنها
وزيارات يقوم بها قادة الدول النووية والدول التي ُيشك في امتالآها لالسلحة النووية إلى المدن التي تعرضت للقصف الذري؛ وعقد دورة 

هدف التوقيع على اتفاقية القضاء على االسلحة النووية بحلول استثنائية مبكرة لالمم المتحدة تكرس لنزع السالح؛ وبدء مفاوضات فورية ب
سنتبنى خطة اآثر تفصيًال في المؤتمر العام التحاد حكام المدن من . 2020؛ واخيرًا، التخلص نهائيًا من آافة االسلحة النووية بحلول 2015

  . اجل السالم الذي سيبدأ في ناغاساآي غدًا
  

ننا نريد أن يصبح العالم في ذلك العام خاليًا من االسلحة النووية ويعيش فيه الكثير من الناجين من القنبلة الذرية  عامًا مهمًا ال2020يعتبر عام 
عالوة على ذلك، إذا لم يتمكن جيلنا من التخلص من االسلحة النووية، سنفشل في تنفيذ الحد األدنى من . قدر المستطاع" الهيباآوشا"

  . نا تجاه االجيال القادمةالمسؤولية الملقاة على عاتق
  

مبادرة غلوبل زيرو، واللجنة الدولية المعنية بمنع انتشار االسلحة النووية ونزع  السالح وانواع اخرى من االنشطة في ربوع العالم اطلقت 
  . 2020 نأمل أن تتوحد جهود الجميع في دائرة المنادين لعام. برامج ايجابية تبحث في سبل التخلص من االسلحة النووية

  
آما نرى أنه بفضل حرآات حظر االلغام االرضية المضادة لالشخاص، والتخلص من الفقر من خالل مصرف غرامين، ومكافحة ارتفاع 
حرارة االرض وغيرها من الحرآات االخرى، بدأت تنمو روح الديمقراطية العالمية التي تحترم رغبة أغلبية سكان العالم وتحل مشكالت 

لرعاية هذا التطور ونشره واالنتقال إلى حل المشاآل الكبيرة األخرى، يجب ان نبتكر آلية تتيح .  من خالل الطاقات البشريةاالسرة البشرية
 100تابع لالمم المتحدة يتكون من " مجلس فرعي"تتمثل أحد االفكار في انشاء . امكانية ايصال اصوات بني البشر إلى االمم المتحدة مباشرة

 مدينة اخرى يكون فيها عدد السكان آبيرًا، حيث يبلغ اجمالي 100آسي فظيعة بسبب الحروب والكوارث، باالضافة إلى مدينة عانت من م
  ".المجلس الرئيسي"ومن ثم تصبح الجمعية العامة لالمم المتحدة الحالية هي .  مدينة200المجلس 

  
ذرية، نقدم رثائنا وتعازينا الحارة ألرواح ضحايا القنبلة الذرية، ونضم صوتنا بمناسبة احياء الذآرى السنوية الرابعة والستون اللقاء القنبلة ال

  .  إلى صوت مدينة ناغاساآي وغالبية شعوب وبلدان العالم، ونتعهد ببذل قصارى جهدنا لتحقيق عالم خال من االسلحة النووية
  

معًا . لنووية، لدينا القوة الكافية وقادرين على تحمل المسؤوليةنحن، األغلبية المؤيدة ألوباما في التحرك من اجل عالم خال من االسلحة ا
 .نعم نستطيع تحقيق ذلك. سنتمكن من القضاء على االسلحة النووية
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