
 ن المللي شهرداران صلح به مناسبت سالروز بمباران شيميايي سردشتيپيام شهردار هيروشيما و رئيس سازمان ب
 

در روز سال پيش  27ميدانم كه . اين پيام را به مناسبت مراسم يادبود قربانيان كشتار مردم شهر سردشت بوسيله سالحهاي شيميايي، ارسال ميكنم
هم هنوز بسياري از  حتي اكنون ارزش بسياري از مردم را گرفتند و يايي به شهر سردشت اصابت كردند و جان بابمبهاي شيم ،1366هفتم تيرماه 

 .ميشوند بوده كه مردم عادي قربانيان جنگهاهميشه اينگونه . ي برندمآن رنج  مردم از عوارض

، يك بمب اتمي بر فراز آسمان اين شهر منفجر شد و 1945 سال پيش در ساعت هشت و پانزده دقيقه صبح روز ششم اوت سال 69در هيروشيما هم 
مچون سرطان، لوسمي و ي هدها از عوارضبه در برند، بع آنانكه توانستند به سختي جان سالم. هزار نفر تا پايان آن سال شد 140موجب مرگ بيش از 

 .ميكند سال بعد هم سالمت آنانرا تهديد 69عني ساير پيامدهايي رنج ميبرند كه تاكنون ي

تا  15ي از آنها ه همين ترتيب از بيماريها و عوارضي رنج ميبيند كه برخزهاي شيميايي قرار گرفتند هم بعرض گاآن دسته از مردم شهر شما كه در م
 .سال پس از مواجهه با سالح شيميايي بروز ميكند 25

، زندگي آنان را به كلي دگرگون كرده و با اشك ناميد "ماي دومهيروشي"ميتوان آنرا ه كمئن هستم درد و رنج مصدومان شيميايي شهر شما مط

 .و درد عجين نموده

زندگي  ند،ه گونه اي تفكيك ناپذير جان هزاران نفر از مردم بيگناه را ميگيرب كه اني ترين سالحها هستندر انسسالحهاي شيمياي و هسته اي غي
 .دنسم و جان آنان را تا واپسين روز حياتشان با رنج همراه مي سازج ند وبازمانده ها را هم براي هميشه تغيير ميده

يري كنيم، نه تنها كشورها و سازمانهاي بين المللي بلكه مردم و سازمانهاي مردم نهاد نيز بايد گلوكه بتوانيم از تكرار چنين فجايعي جبراي اين
 .همكاري كنند فعاليتهايي را در مقياس وسيع انجام دهند و با يكديگر در اين راه

مردم اين . ه افزايش استا در عضويت دارد و اين تعداد رو بكشور و منطقه دنيا ر 158هزار شهر از  6 بيش ازر، سازمان شهرداران صلح در حال حاض
سته اي و شيميايي است ك ميليارد نفر يعني يك هفتم مردم دنيا هستند و همه آنان از هدف ما كه از بين بردن سالحهاي هبالغ بر ي يرها جمعيتشه

 .حمايت ميكنند

 .عضويت شهرداران صلح در آمده اند شهر از كشور شما به 200ته بيش از در سال گذش

و  به آينده بشريت كمكو و فعاليتهايتان را با ما به اشتراك بگذاريد براي  از صميم قلب آرزو ميكنم شما براي رسيدن به اين اهداف تالش كنيد و نير
 .دار در جهانصلح پاي براي تحقق

 .دلير و دوستدار صلح در شهر سردشت آرزو ميكنماقعي براي مردم ح قربانيان در ارامش ابدي و صلح بيارامند و نيز شادي واروادر پايان دعا ميكنم 
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