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

   ناغاساكيمدينة والحفل التذكاري للسالم ب
  ترجمة غير رسمية

  
أقدم  ،ناغاساكيلقنبلة الذرية والحفل التذكاري للسالم باسالم أرواح ضحايا  المقام من أجل حفلالبمناسبة 

ما ر عن تعاطفي القلبي مع أولئك الذين كما أعبّ  ،ألرواح ضحايا القنبلة الذرية ةالصادق تعازيّ  -تبجيلبكل -
  الذرية. ةيعانون من آثار القنبلزالوا 

  
ألف شخص من أرواحھم  70عاماً،  حرمت قنبلة ذرية واحدة ما يزيد عن  68في مثل ھذا الصباح منذ 

والذين نجوا من الموت شخص، ألف  120بيوت ما يزيد عن دمرت حرقت بالكامل أو القيمة. وقد 
  ومية.من المرض واإلعاقة والمحن  في حياتھم اليال يمكن التعبير عنھا اضطروا إلى معاناة صعوبات 

  
 تحمناالقنابل الذرية ليس مرة واحدة بل مرتين، برغم ھذه المحن، إلقاء الذين عانينا من آالم  ،نحن

ناغاساكي كمدينة جميلة. واليوم  نستعيدوطننا و نبنيالمعاناة والحزن ونھضنا على أقدامنا مرة أخرى، 
  أيضاً يوم نقدم فيه مواساتنا ألرواح الضحايا ونقدم شكرنا للجھود الشاقة واإلنجازات التي قام بھا أسالفنا.

  
نحن، اليابانيين، ھم الوحيدون الذين مروا بتجربة رعب التدمير النووي في الحرب. وكشعب بھذا 

علينا واجب أن نستمر في ون أسلحة نووية" بال كلل أو ملل. الوصف، نحمل مسؤولية تحقيق "عالم بدو
  توصيل عدم إنسانية األسلحة النووية إلى الجيل القادم وفي الحقيقة إلى العالم كله. 

  
سلمت حكومة اليابان إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع قرار حول عدم التسلح  ،في العام الماضي

دولة مشاركة ، وھو أكبر عدد حتى اآلن، بما في ذلك الواليات المتحدة  99النووي من خالل اشتراك 
  والمملكة المتحدة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة.

  
ً يخدم اعضاؤه من جيل الشباب بصفتھم "موصلين شباب لعالم بدون أسلحة  وبدأنا في ھذا العام برنامجا

ً لوزراء الخارجية عن مبادرة عدم االنتشار نزع نووية" وسنفتتح في العام القادم في ھيروشيما اجت ماعا
وھو منتدى يجمع الدول التي ال تمتلك أسلحة نووية، وتقوم اليابان فيه بدور  (NPDI)األسلحة النووية 

  قيادي.
  

األلم والمعاناة وينتظرون أن يتم  يتحملونسنبذل كل جھد ممكن لكي نمّكن األشخاص الذين ما يزالون 
رضى بمرض القنبلة الذرية، حتى ينالوا ھذا االعتراف في أقرب وقت ممكن. لقد أجرى  مكاالعتراف بھم 

قدر كبير بشخاص بارزون وممثلو ضحايا القنبلة الذرية وغيرھم من األشخاص ذات الصلة في مناقشات أ
  من أجل سماع أصوات ضحايا القنبلة الذرية والتحرك قدماً بسياسات أفضل لتأييدھم. العجلةمن 

  
، أتعھد أن أضاعف ناغاساكير عن الحداد على أرواح الضحايا ھنا في وفي ھذا الصباح ونحن نعبّ 
  جھودي لتنفيذ ھذه الواجبات.

  
وأود أن أختم بدعواتي القلبية مرة أخرى من أجل راحة أرواح الضحايا. كما أود أن أعبر عن أطيب 

أن اليابان ستحافظ بشدة على  يأختتم كلمتي بتعھدتمنياتي لعائالت الضحايا وللناجين من القنبلة الذرية. و



ولن تدخر جھداً في العمل على تجاه اإللغاء الكلي لألسلحة النووية  ،"المبادئ غير النووية الثالثة"
  وتحقيق سالم عالمي دائم، حتى ال يتكرر الرعب  والدمار الذي سببته األسلحة النووية.
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