
  بھيروشيما  بلة الذريةنبمناسبة إحياء ذكرى ضحايا القخطاب رئيس الوزراء ناوتو كان 

تي اي، تحبھيروشيما إحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذريةم اليوم ھنا، بكل إجالل واحترام، بمناسبة أقدِّ إنني 
 ونيعان ونال يزالھؤالء الذين . وباإلضافة إلى ھذا، أعبر عن مواساتي القلبية لة إلى أرواح الضحاياالمخلص

  من آثار  القنابل الذرية.

ً  66الرعب الذي سببته األسلحة النووية ھنا في ھيروشيما منذ  إن  محى من ذاكرة البشريةيُ  يجب أالعاما
الدمار  البلد الوحيد الذي تعرض لويالتوھي د أن اليابان، أتعھّ  ،كرر. وباسم حكومة اليابانتال ييجب أو

 على المبادئ الالنووية الثالثة من أجل استئصالبشدة ب، سترعى دستورھا وتحافظ والنووي في الحر
  النووية وتحقيق السالم العالمي الدائم.سلحة لأل نھائي

ً  مصممة تصميمااليابان إن  ، نووية"الة حسلاأل من خالٍ تحقيق "عالم  قيادة المجتمع الدولي تجاه على تاما
اليابان مشروع  قدمت ،في العام الماضيحيث أنه  ،على أرض الواقع المبدأ ھذامارسنا قد نحن  ،وحتى اآلن

ة النووية"، حاالستئصال الكلي لألسل من أجلد قرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة عنوانه "عمل موحَّ 
مشاركة في للأكبر عدد ھو  ھذا. إن في ذلك الواليات المتحدةمشاركة بما ودولة راعية  90ذلك مع كان و

تنفيذ الاستمرارية ھذا القرار بأغلبية ساحقة. وإلى جانب ھذا، ومن أجل  تم تبنيلقد ، وفي ھذا الشأن التاريخ
عقد في العام انالذي  االنتشار النوويمعاھدة عدم  التفاقيات التي تم التوصل إليھا في مؤتمر مراجعةل

من مجموعة من مكونة "، النووية ونزع األسلحة النووي الماضي، أطلقت اليابان "مبادرة عدم االنتشار
  . من مناطق مختلفةال تمتلك أسلحة نووية التي دول ال

ً في مجاالت نزع األسلحة  االنتشار النووي من خالل وعدم النووية إن حكومة اليابان تقود حواراً عالميا
  القيام بأنشطة مع دول أخرى تشاركھا نفس العزم واإلصرار.

رعب األسلحة ل الصورة الحقيقية تجاه العالم أن تخبر األجيال القادمة عنإن من مسؤولية اليابان التاريخية 
من األسلحة  خالٍ عالم من أجل  رسل السالمالنووية. وفي حفل العام الماضي، اقترحت أن تبعث اليابان "

بحرية رحالت في  ھيروشيمامن الناجين من القنبلة الذرية من  17إجمالي شارك  ،النووية". وحتى اليوم
مأساة األسلحة النووية، يبلغون شعوب العالم بھم أنحيث ، عن تجاربھم الشخصية يتحدثواحول العالم ل

على  ھؤالء الرسلكل ر عن تقديري لأن أعبِّ  أودإنني  .في مواقع متعددة في العالم أھمية السالم مؤكدين
لترجمة شھاداتھم  أطلقنا عملية ،القنبلة الذرية الناجين منوباإلضافة إلى ھذا، وبالتعاون مع . حسن تعاونھم

واھتمامھم ال  ھيروشيماسكان  حماسةإن . عن القنبلة الذرية إلى لغات أخرى وتعريف الدول األخرى بھا
ً جميع كماليابان معحكومة قوة المحركة لنزع األسلحة النووية. وستعمل غنى عنھا في دفع اليست على نشر  ا

  نزع األسلحة النووية وحظر االنتشار النووي في أنحاء العالم.بالمتعلقة التعليمية األنشطة 

تنفذ وال تزال ال يزال ھناك من يعانون من آثار القنبلة الذرية. لقد نفذت حكومة اليابان  ،وحتى اليوم
سنبذل نحن إجراءات دعم شاملة لھؤالء األفراد في مجال الصحة والرعاية الطبية والرعاية االجتماعية. و

إلدخال تحسينات حتى يمكن لألفراد الذين ينتظرون أن يتم االعتراف بأنھم مرضى من القنبلة ما بوسعنا كل 
تعقد قشة نموذج مناسب لنظام االعتراف، من أجل مناالذرية أن ينالوا ھذا االعتراف في أقرب وقت ممكن. و



القنبلة  الناجين منالماضي، بمشاركة خبراء ومجموعات  /كانون األولاجتماعات منذ ديسمبر الحكومة
مع األخذ في االعتبار آراء  ،بطريقة قلبية الناجينمعالجة قضية دعم  سنعتزم مواصلةو .غيرھمالذرية و
   المتقدمين في العمر.  الناجين

بمحطة ب أضراراً جسيمة سبَّ قد ، 2011 /آذارمارس 11الذي وقع في  ،زلزال شرق اليابان الكبيرإن 
 نتائج ،الحادثة النوويةتلك  نتج عنوقد . ةفوكوشيما للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكھربائي

ً في صورة  ،واسعة النطاق وطويلة األمد ً في اليابان وفي أنحاء انطالق مواد مشعة، مما أثار قلقا ضخما
  العالم.

طبقت كل لقد و بأقصى درجات الجدية وأشدھا، غير المسبوق الوضعھذا مع حكومة اليابان تتعامل و
والحيلولة دون في أقرب وقت ممكن ھذه الحادثة من أجل التغلب السريع على آثار اإلجراءات الممكنة 

 ، ھيروشيماوجامعة  ھيروشيماومدينة  ھيروشيمامحافظة من  تلقينا مساعدات قيمةصحية. ومخاطر  حدوث
لإلشعاع. وبفضل ھذه الجھود، فإن فرق طبية لمعالجة من تعرضوا  إيفادقياس مستويات اإلشعاع و  مثل

ال تزال أمامنا تحديات عديدة وسنواصل بذل كل جھودنا  ،ومع ذلك يصل اآلن إلى الحالة المستقرة. الوضع
  .تھامن أجل معالج

فإني أحّس وفيما يتعلق بالطاقة النووية، من بدايتھا.  للطاقةسياستھا  إعادة النظر فيتعمل اليابان على كما 
شامالً  تحقيقاأجري وف سإنني و .الطاقة النوويةبشأن ورة أمان" "أسط وجود االعتقاد في بأسٍف عميق تجاه

من أجل ضمان السالمة. وفي الوقت ذاته، ستقلل اليابان  جذريةسأنفذ إجراءات كما  ،في أسباب ھذه الحادثة
  الطاقة النووية.ال يعتمد على بھدف أن تصبح مجتمعاً  ،على توليد الطاقة النوويةھا عتمادامن مستوى 

ً درسھذه الحادثة  نعتبرمسؤوليتنا أن  إن من ما ب قادمةاألجيال الالعالم و شعوب نبلغلكل البشرية، وأن  اً جديد ا
  .تعلمناه من ھذه الحادثة

، وأطيب ايا القنبلة الذريةحوأود أن أختم كلمتي ھذه بأن أقدم صلواتي القلبية من أجل راحة أرواح ض
تمنياتي من أجل مستقبل الناجين من القنبلة وعائالت الضحايا، ومن أجل حياة طيبة لكل المشاركين اليوم 

أن اليابان ستبذل كل جھد الستئصال األسلحة النووية وتحقيق ب. ومرة أخرى، أتعھد ھيروشيماوسكان مدينة 
  حتى ال يتكرر أبداً الرعب الذي خلقته األسلحة النووية.دائم سالم عالمي 
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