
 بناغاساكي لة الذريةبذكرى ضحايا القن حياءإ بمناسبة كان ناوتو الوزراء رئيس خطاب

  

 تياتحي بناغاساكي، ضحايا القنبلة الذرية حياء ذكرىإ بمناسبة واحترام، إجالل بكل ھنا، اليوم مأقدِّ إنني 
 القنابل آثار من يعانون يزالون ال الذين لھؤالء القلبية مواساتي عن أعبركما  ،ضحاياال أرواح إلى المخلصة
  .الذرية

ً  وستين ست منذمثل ھذا اليوم في  ما يقرب من سبعين  وحصدت ناغاساكي، على ذرية قنبلة ألقيت ،عاما
ً  فيھم تركتفقد  ،القنبلة من نجوامن بالنسبة ل وحتى. معدودةفي ثوان  ثمينةبشرية ألف نفس   يمكن ال آالما
 ال تتكررأو البشريةمحى ھذه المأساة من ذاكرة تُ  أال نه من الواجبإ. عالجھا يمكن ال جراح وآثار وصفھا

 الدمار ويالتل تعرض الذي الوحيد البلد يوھ اليابان، أنب أتعھد ،اليابانية الحكومة عن وبالنيابة. مرة ثانية
 استئصال أجل من الثالثة الالنووية المبادئ علىبشدة  وتحافظ دستورھا سترعى ب،والحر في النووي

  .الدائم العالمي السالم وتحقيق النووية سلحةأللھائي ن

 سلحةاأل من خالٍ  عالم" تحقيق تجاه سعيه في الدولي المجتمع قيادةعلى  اتام مصممة تصميما اليابان إن
 اليابان قدمت ،الماضي العام فيحيث أنه  ،على أرض الواقع المبدأ ھذا نحن مارسنا اآلن، وحتى ،"نوويةال

 لألسلحة الكلي االستئصال أجل من دموحَّ  عمل" عنوانه المتحدة لألمم العامة الجمعية ىإل قرار مشروع
 عدد أكبر ھو ھذا. وإن المتحدة الواليات ذلك في بما مشاركة راعية دولة 90 مع ذلككان و ،"النووية

 أجل ومن ھذا، جانب وإلى. ساحقة بأغلبية القرار ھذا تبني تملقد و ،في ھذا الشأن التاريخ في مشاركةلل
 الذي النووي االنتشار عدم معاھدة مراجعة مؤتمر في إليھا التوصل تم التي لالتفاقيات التنفيذاستمرارية 

 منمكونة  ،"النووية األسلحة ونزع النووي االنتشار عدم مبادرة" اليابان أطلقت الماضي، العام في عقدان
  . مختلفة مناطق من نووية أسلحة تمتلك ال التي دولال مجموعة

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

 حةاألسل رعبل الصورة الحقيقية عن القادمة األجيال تخبر أن العالم تجاه التاريخية اليابان مسؤولية من إن
 األسلحة من خالٍ  عالم أجل من السالم رسل" اليابان تبعث أن اقترحت الماضي، العام حفل وفي. النووية
 حول معرض في ناغاساكي من الذرية القنبلة من الناجين من 16 إجمالي شارك ،اليوم وحتى". النووية
 أنحاء في متعددة مواقع في سالمال وجھات النظر من أجل تبادلللقاءات  وفي تركيابالذرية عقد  القنبلة
 من أشكرإنني و. السالم أھمية ويؤكدون النووية األسلحة بمأساة العالم شعوب يبلغونأنھم  حيث العالم،
 القنبلة من ناجينال مع وبالتعاون ھذا، إلى وباإلضافة. تعاونھمحسن  على رسل السالم جميع قلبي عميق
. بھا األخرى الدول وتعريف أخرى لغات إلى الذرية لقنبلةا عن شھاداتھم لترجمة عملية أطلقنا ،الذرية
 يرشدون حيث ،"للسالم كأدلة" العمل مثل بأنشطة يقومون ناغاساكي مدينة في المواطنين أن وعلمت
 غنىيست ال واھتمامھم ناغاساكي سكان حماسة إن. الدمار مواقع إلى الميدانية رحالتھم في والطالب األطفال



ً جميع كممع بيد يداً  اليابان حكومة وستعمل. النووية األسلحة لنزع المحركة القوة دفع في عنھا  نشر على ا
  .العالم أنحاء في النووي االنتشار وحظر النووية األسلحة نزع حول التعليمية األنشطة

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

 القنبلة من مرضى بأنھم االعتراف يتم أن ينتظرون الذين لألفراد يمكن حتى تحسينات دخالإل بوسعنا ما كل
تعقد ن أجل مناقشة نموذج مناسب لنظام االعتراف، مو. ممكن وقت أقرب في االعتراف ھذا ينالوا أن الذرية

القنبلة  الناجين منالماضي، بمشاركة خبراء ومجموعات  /كانون األولاجتماعات منذ ديسمبر الحكومة
 الناجينمع األخذ في االعتبار آراء  الناجينمعالجة قضية دعم  مواصلة بقوة سنعتزم. وغيرھمالذرية و

    .المتقدمين في العمر

 بمحطة جسيمة أضراراً  بسبَّ قد  ،2011 /آذارمارس 11 في وقع الذي الكبير اليابان شرق زالزل إن
نتائج  النووية الحادثة تلك عن نتج وقد. ةالكھربائي للطاقة طوكيو لشركة التابعة النووية للطاقة فوكوشيما
ً  أثار مما ،مشعة مواد انطالق في صورة ،األمد وطويلة النطاق واسعة ً  قلقا  أنحاء وفي اليابان في ضخما
  .العالم

 كل طبقتلقد و وأشدھا، الجدية درجات بأقصى المسبوق غير الوضع ھذامع  اليابان حكومة وتتعامل
 دون والحيلولة ممكن وقت أقرب في الحادثة ھذه آثار على السريع التغلب أجل من الممكنة اإلجراءات

 ،ناغاساكي وجامعة ناغاساكي ومدينة ناغاساكي محافظة من مةقيّ  مساعداتتلقينا و. صحية مخاطر حدوث
 فإن الجھود، ھذه وبفضل. لإلشعاع تعرضوا من لمعالجة طبية فرق وإيفاد اإلشعاع مستويات قياس مثل

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

 سأقوم النووية، بالطاقة يتعلق وفيما. بدايتھا من للطاقة سياستھافي  إعادة النظر على يابانال تعمل كما
 ھذه أسباب في شامالً  تحقيقا سأجري كما ،النووية الطاقة سالمة لضمان وأنظمتنا قواعدنال صارمة بمراجعة
 مستوى من اليابان قللست ذاته، الوقت وفي. السالمة ضمان أجل من الجذرية اإلصالحات وسأنفذ الحادثة
ً  تصبح أن بھدف النووية الطاقة توليد على االعتماد   .النووية الطاقة على ال يعتمد مجتمعا

ً  الحادثة ھذه نعتبر أن مسؤوليتنامن  إن  مابالقادمة  األجيال وإلى العالم شعوبنبلغ  وأن ،يةللبشر جديداً  درسا
  .الحادثة من تعلمناه

 كانت لقد. "الدولية والشؤون للعلوم باجواش" مؤتمرات إلى تطرقت اضي،الم العام في الحفل ھذا وفي
 العلمية، التكنولوجيا تناقض تتأسف على يوكاوا ھيديكي والدكتور آينشتاين ألبرت الدكتور مثل شخصيات

 المؤتمرات وھذه النووية. األسلحة إنتاج بغرض خدمتاستُ  ولكنھا البشرية، أجل من ستخدمتُ  أن يجب التي
 تيمعرف وكانت. النووية األسلحة نزع إلى تھدف حركات لبلورة اوغيرھ الشخصيات لھذه فرصة نتكا
 أن يجب العلمية التكنولوجيا إن. السياسة مجال في لالنخراط الشخصية دوافعي أحد المؤتمرات ھذه أنشطةب



 دفعتني التي الفلسفة، ذهبھ ألتزم اليوم حتى زلت ما وأنا. ورفاھيتھا البشرية حياة مصلحة أجل من ستخدمتُ 
  .السياسي العمل إلى

 وأطيب الذرية القنبلة ضحايا أرواح راحة أجل من القلبية صلواتي أقدم بأن ھذه كلمتي أختتم أن وأود
  اليوم المشاركين لكل طيبة حياة أجل ومن الضحايا، وعائالت القنبلة من الناجين مستقبل أجل من تمنياتي
 وتحقيق النووية األسلحة الستئصال جھد كل ستبذل اليابان أنب أتعھد أخرى، مرةو. ناغاساكي مدينة وسكان
  .النووية األسلحة خلقته الذي الرعب أبداً  يتكرر ال حتى دائم عالمي سالم
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