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تنها یک بمب  اتم، . 1945آگوست 6.  گرداندبازمی» آن روز«خورشید سوزان ما را به . سال بعد69تابستان 
هـا هـزار نفـر از مـردم     از نوزادان گرفته تا پیرمردان و پیرزنـان، ده . کندهیروشیما را به تلی از خاك بدل می

بـراي  . هـزار نفـر از مردنـد   140تـا پایـان سـال،    . جان خود را از دست دادنـد روزدر یکگناه غیرنظامی بی
. فراموش نشدن این فداکاري مقدس و پیشگیري از تکرار این تراژدي، لطفا به صداي بازماندگان گوش دهید

سـال  12کـه در آن زمـان   یکـی از آنـان  .مردندشدههاي ویراننوجوان در ساختمانهزار کودك و 6حدود 
هاي ناشی از جنگ را بـر  حتی امروز هم من بار زخم«: گویدخواند میداشت و در مدرسه راهنمایی درس می

وقتی بـه ایـن فکـر    . هاي من بالفاصله کشته شدندکالسیتقریبا تمام هم. کشمبدن و قلب خود بر دوش می
ي بودم که زنده ماندم، قلبم ماالمـال  کنم که آنان تا چه حد مشتاق زندگی بودند و این که من تنها عضومی

اند، که تاحدي از این واقعه جان به در برده) هیباکوشاها(بازماندگان بمباران اتمی » .شوداز احساس گناه می
. برندهاي عمیق جسمی و احساسی رنج میهنوز هم از زخم

ایـن  . آموز هستساله  دانش15هنوز هم در خاطره پسر صداهایی از لبه مرگ که» !لطفا به من آب بدهید«
هـاي  دیـدن صـورت  بـا  . هاي ساختمان بودنـد تري بود که در میان خرابهآموزان جوانخواهش از سوي دانش

هاي مدرسه که بـه دلیـل شـدت حـرارت     یونیفرموها سوختهها و مژهها، پلککرده عجیب آنسوخته و ورم
اگـر بـه   «: پاره شده بودند، او سعی کرد به خواهش آنان عمل کند، اما متوقف شد زیرا با خود فکـر کـرد  پاره

براي همین به « : گویداو با پشیمانی می» .ايبیماري با این شدت آسیب آب بدهی، حتما او را به کشتن داده
میرند، تمام آبی که داشتم به دانستم آنان به هر حال میاگر می. به آنان آب ندادمصداهایشان گوش نکردم و

» .دادمآنان می

گفتنـد، اکنـون در سـنین پیـري     ندرت از گذشته خود سخن میبه مردمی که به دلیل تجربیات هولناکشان 
مـن  «: گویداتمی از دست داده مییکی از آنان که خانواده خود را در بمباران . اندها گرفتهتصمیم به بیان آن

گویـد کـه در شـهر    او از کودکانی مانند خود مـی » .بدانندها را خواهم مردم خشونت و بیداد واقعی جنگمی
خوابیدنـد، تنهـا   هـا مـی  هاي سـوخته و در پناهگـاه  ها، در گوشه ساختمانکردند، زیر پلخاکستر زندگی می

رفتند و با کار روز به زدند، به مدرسه نمیبه دزدي یا دعوا میمحافظشان لباس بود، براي غذا خوردن دست
.گذرانیدندروز براي مجرمان روزگار می



بعـدها او دائمـا بـا آثـار     . ساله در مرز بین مرگ و زنـدگی قـرار گرفـت   6یک دختر بالفاصله بعد از بمباران، 
خواهـد هـیچ   گوید زیرا نمـی ی خود میاو اکنون از زندگ. بلندمدت تشعشعات ردایاکتیو دست به گریبان بود

تصمیم گرفت نقش مهم او بعد از مالقات با قربانیان جنگ غیرژاپنی، . جوان دیگري این اتفاق را تجربه کند
گ نـ ناپذیر در ساختن فرهنگ صلح، و نـه فره تالش توقف«و » جوانان در یافتن دوستانی از سراسر جهان« 

. نشان دهد» جنگ

شان را نابود کرد و زندگیشان را به نابودي هایشان جدا و رویاهاي آیندهان را از خانوادهکه کودک» شر مطلق«
نیروي نظامی تنها چرخـه جدیـدي از نفـرت را ایجـاد     . پذیر نیستکشانید، در برابر تهدیدات و مرگ ، آسب

م، ارتباطات بین افراد را هاي خود بگذریبراي نابودي شر، ما باید از ملیت، نژاد، مذهب و دیگر تفاوت. کندمی
. دهدوگوهاي رو به جلو فرصت میارزش بنهیم و جهانی را بسازیم که به گفت

تجربیـات  . لطفا خود را به جاي یک هیباکوشا بگذارید. هر یک از ما در تعیین آینده خانواده بشر نقش داریم
واقعا بـراي شـما یـا یکـی از اعضـاي      ها را تصور کنید از جمله یک روز در اعماق جهنم را تصور کنید کهآن

براي اطمینان از این که تراژدي هیروشیما و ناگازاکی بـراي بـار سـوم رخ نخواهـد داد،     . تان رخ دهدخانواده
آمیـز و بـدون   بیایید همه با هم در در ارتباط باشیم، در کنار هیباکوشاها با هم در جهـت یـک دنیـاي صـلح    

. ل کنیماي و جنگ، فکر و عمهاي هستهسالح

شهرداري عضـو، بـا   6200سازمان شهرداران صلح، در حال حاضر با بیش از . ما تمام تالش خود را می کنیم
نهـاد  هاي مردمما را در کشورهاي شهرهاي عضو و با همکاري سازمانکندرو،  سعی میکمک شهرهاي پیش

مـا  . و پیـام هیروشـیما را منتشـر کنـد    و سازمان ملل متحد معرفی کند تا واقعیات مربوط به این بمبـاران و  
اي تاکیـد دارد و  هاي هستهبریم که بر ابعاد بشردوستانه سالحقدم جنبش جدیدي را پیش میاستوار و ثابت

المللی براي شـروع مـذاکرات یـک    ما کمک خواهیم کرد که خواست عمومی بین. هاستدر پی ممنوعیت آن
. تقویت شود2020اي تا سال هاي هستهدي کامل همه سالحاي با هدف نابوهاي هستهکنوانسیون سالح

در آوریـل گذشـته بـود،از    (NPDI)نتیجه مالقات وزراي ابتکار خلع سالع و منع  اشاعه بیانیه هیروشیما که
آقـاي رئـیس جمهـور اوبامـا و     . گزاران جهانی خواستاز شهرهاي هیروشیما و ناگـازاکی دیـدن کننـد   سیاست

اي، لطفا هر چه زودتر، به درخواست بازدید از شهرهاي بمباران شده مقامات کشورهاي مسلح به سالح هسته
اگر چنین کاري بکنیـد،  . هرها چه اتفاقاتی افتاده استهاي خود ببینید در این شمشاتمی پاسخ دهید تا با چ

. هستند که بیش از این نباید وجود داشـته باشـند  » شر مطلقی«اي، هاي هستهمتوجه خواهید شد که سالح
لطفا از به کارگیري تهدید غیرانسانی کاربرد این شر مطلق براي دفاع از کشور خود خودداري کنید در عوض، 

. وگو به کاربریدعتماد و گفتابراي یک سیستم امنیتی جدید بر پایه تمام منابع خود را



کـه وضـعیت امنیتـی مـا بـه طـور       . دقیقا به دلیل این. ژاپن تنها کشوري است که بمباران اتمی شده است
سال به اتکـا قـانون   69د که ژاپن به مدت یراي دقیق است، دولت ما باید تمام بار این حقیقت را بپذفزاینده

ژاپن به عنوان کشوري کـه درهـم سـخن و هـم در عمـل      . از جنگ پرهیز کرده استآمیز ژاپن ساسی صلحا
، باید فاصله بین کشورهاي داراي (NPT)با در نظر گرفتن کنفرانس بعدي معاهده منع اشاعه جو است، صلح

« خـواهیم  پـن مـی  بـه عـالوه از دولـت ژا   . پر کندNPTاي و کشورهاي فاقد آن را براي تقویت سالح هسته
عات شـ عشها بـه هیباکوشـاها بـا همـه آنـانی کـه از ت      را گسترش دهد و با اقزایش کمک» مناطق باران سیاه

. اند، همدردي کندرادیواکتیویته رنج برده

کنیم  و با مردمی هاي اتمی نقدیم میدر این جا و در این زمان، ما تسلیت قلبی خود را به روح قربانیان بمب
.چنین درك اهمیت یک صلح جهانی هستند، هم صدا می شویمن نابودي این شر مطلق و همکه خواها
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