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  شينزو آبيكلمة رئيس الوزراء 
  أرواح ضحايا القنبلة الذرية المقام من أجل سالم حفل الفي 

   ناغاساكيمدينة والحفل التذكاري للسالم ب
  

  
 ناغاساكيلقنبلة الذرية والحفل التذكاري للسالم باسالم أرواح ضحايا  من أجلاليوم المقام  حفلالبمناسبة 

ألرواح ضحايا  الصادق احترامي -تبجيلبكل -أقدم  ٬الذرية لقنبلةلمأساة ا الستينفي الذكرى التاسعة و
  .هايعانون من آثارما زالوا ر عن تعاطفي القلبي مع أولئك الذين كما أعبّ  ٬القنبلة الذرية

  
ألف شخص من أرواحهم القيمة. وقد  70عاما٬ً حرمت قنبلة واحدة ما يزيد عن  69منذ  اليومفي مثل هذا 

اضطروا إلى معاناة والذين نجوا من الموت شخص٬ ألف  120بيوت ما يزيد عن دمرت حرقت بالكامل أو 
  من المرض واإلعاقة والمحن  في حياتهم اليومية.ال يمكن التعبير عنها صعوبات 

  
بل مرتين٬ برغم هذه المحن٬ تحملنا نحن٬ الذين عانينا من آالم إلقاء القنابل الذرية ليس مرة واحدة 

المعاناة والحزن ونهضنا على أقدامنا مرة أخرى٬ نبني وطننا ونستعيد ناغاساكي كمدينة جميلة. واليوم 
  أيضاً يوم نقدم فيه مواساتنا ألرواح الضحايا ونقدم شكرنا للجهود الشاقة واإلنجازات التي قام بها أسالفنا.

  
في  الوحيدة على مدى تاريخ البشرية التي مرت بتجربة رعب التدمير النوويإن اليابان٬ بصفتها الدولة 

مسؤولية تحقيق "عالم بدون أسلحة نووية". وعلينا واجب أن نستمر في  -بال كلل أو ملل- ٬ تحمل الحرب
  عدم إنسانية األسلحة النووية إلى الجيل القادم٬ وإلى العالم كله.  التأكيد على

  
في "االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن نزع السالح  عّبرتفي العام الماضي٬ 

ومشروع القرار الذي قدمته اليابان  ."عالم بدون أسلحة نووية"النووي" عن عزم اليابان على تحقيق 
غلبية وتمت الموافقة عليه بأكسب تأييد ما يزيد عن مائة دولة ألول مرة٬  األسلحة النووية نزعحول 

. وتجاه تحقيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أقرب وقت٬ هناك تقدم واقعي في جهود ساحقة
  مطالبة قادة الدول ذات الصلة بالعمل على التصديق على المعاهدة. األسلحة النووية مثلنزع 

   
االنتشار  عدموفي أبريل من العام الحالي٬ استضفنا في هيروشيما اجتماعاً لوزراء الخارجية عن "مبادرة 

ا أفكارنا بقوة من األرض التي تعرضت للقنبلة. ويوافق العام القادم وأعلنّ  "النووي ونزع األسلحة النووية
ستعراضي لألطراف في معاهدة عدم "المؤتمر االلقنبلة الذرية٬ وسيعقد فيه لمأساة االذكرى السبعين 

الذي يعقد مرة كل خمسة أعوام. وسأواصل جهودي تجاه تحقيق "عالم  (NPT)انتشار األسلحة النووية" 
  بدون أسلحة نووية".

  
وينتظرون الذرية جراء القنبلة  ة٬ يوجد أشخاص ال يزالون يعانون األلم والمعاناوفي الوقت الحالي

. وفي أواخر العام الماضي كنتيجة لمناقشات مع ذوي الصلة لمدة الذرية ةاالعتراف بهم كمرضى القنبل
لكي نمّكن هؤالء الذين  بشكل جّديثالث سنوات٬ تم تعديل أسس االعتراف بهذا. وسنبذل كل جهد ممكن 

  أن ينالوا هذا االعتراف في أقرب وقت ممكن. الذرية من ينتظرون االعتراف بهم كمرضى القنبلة 
  



صباح ونحن نعّبر عن الحداد على أرواح الضحايا هنا في ناغاساكي٬ أتعهد أن أضاعف وفي هذا ال
جهودي لتنفيذ هذه الواجبات. وأود أن أختم بدعواتي القلبية مرة أخرى من أجل راحة أرواح الضحايا. 

القنبلة.  كما أود أن أعّبر عن أطيب تمنياتي لعائالت ضحايا القنبلة الذرية واألحياء ممن تعرضوا ألضرار
وأختتم كلمتي بالتعهد أن اليابان ستحافظ بشدة على "المبادئ غير النووية الثالثة" ولن تدخر جهداً في 
العمل تجاه اإللغاء الكلي لألسلحة النووية وتحقيق سالم عالمي دائم٬ حتى ال يتكرر الرعب والدمار الذي 

  سببته األسلحة النووية.
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