
 

 

ناگاساکی کانفرنس میں جوہری اسلحہ سے پاک دنیا بنانے کے لیے ایک یوتھ مہم  

از کاٹسوہیرو اساگیری  

میں  2013ایک فورم نے، جسے جاپانی وزیر خارجہ فیومیڈو کیشیڈا نے نامییوتھ کامیونیکیٹرز  –) آئی ڈی این( ناگا ساکی 
جوہری ہتھیاروں سے نہ صرف بڑی یہ بات سمجھ لیں کہ ہے کہ وه  اسے اس بات کا پُر زور مطالبہ کی ئم کیا گیا تھا، لوگوںقا

کے لیے ایک بہت ہی شدید  ، بلکہ یہ بین االقوامی امن اور سالمتی، عالمی ماحول اور انسانی بقاخرچ ہوتی ہےمقدار میں رقم 
  خطره کا باعث ہے۔

و اکہتر سال قبل ہیروشیما کے ساتھ جوہری بمباری کے ناگاساکی شہر میں منعقد ہوئی، ج یوتھ کامیونیکیٹرز کی نشست جاپان
کے نتیجہ میں شدید طور پر متأثر ہوا تھا۔ انہوں نے اسلحہ سے پاک دنیا کی طرف منتقلی کی طرف بڑھتی ہوئی ضرورت 

۔ کیے ہیںپنے اس مقصد کے حصول کے لیے سلسلہ وار اقدامات تجویزکے بارے میں مواصلت کرنے کا عہد کیا اور ا  

اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان جوہری ہتھیاروں کے ساتھ آپس میں پُرامن طور پر نہیں ره سکتے، کیونکہ یہ  ہم‘‘ 
بمباری جو ہیروشیما اور ناگا ساکی پر جوہری  کو،’ہیباکوشا‘خطره ہے۔  بہت بڑا لوگوں، شہروں اور ماحول کے لیے ایک

بکاری کے اثرات کی وجہ سے جسمانی طور پر اور تفریق و امتیاز کی کے بعد زنده بچ تو گیے، لیکن اس کے بعد والے تا
اه چاہیے کہ وه جوہری ہتھیار رکھنے سے پوری دنیا کو الحق خطره کے ایک انتب اغی طور پر متاثر ہوئے ہیں،وجہ سے دم
۔ہےں کہی گئی کاموینیکیٹرز کے اعالمیہ مییوتھ بات  یہ ،’’ے آئیںکے طور پر دنیا سامنکے اظہار   

کا شکار ہونے والے ایک واحد ملک کے طور  باریجوہری بمچاہیے کہ وه  جاپان کو‘‘اس اعالمیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 
خوفناک بے  ہتھیاروں کےاالقوامی کمیونٹی کو جوہری  اور بین کرےکو رد ') nuclear umbrella('’ جوہری چھتری‘ پر

نی طور پر واجب التعمیل اور جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے لیے قانو ،جےیسخت پیغام بھ کے تعلق سے ایکرحمانہ اثرات 
’’ی خدمات پیش کرے۔ے مذاکرات میں پہل کرتے ہوئے اپنے لیمعاہده ک  

سے پاک دسمبر کو جوہری ہتھیارون 11: یہ میٹنگ ایک بین االقوامی کانفرنس میں منعقد ہوئی جس میں دو تقریبات شامل تھیں 
ویں  26تخفیف اسلحہ پر اقوام متحده کی ترکتک  14سے  12تھ کامیونیکیٹرز کا ایک فورم اور دسمبر دنیا کے لیے یو

کانفرنس۔   

م اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیار کے مسائل ایک چوراہے پر ہیں۔ امسال، ہ‘‘اعالمیہ میں آگے کہا گیا ہے کہ 
اور ریاست ہائے متحده امریکہ کے صدر اوباما نے ہیروشیما  عقد ہوئیمن ہیروشیما میں کی ایک نشستوزرائے داخلہ  7جی 

اگلے سال، ‘‘پیس میموریئل پارک کا دوره کیا، جہاں پر انہوں نے ایک تاریخی خطبہ پیش کیا۔ اعالمیہ میں بتایا گیا ہے کہ 
تناع کے لیے ایک قانونی طور اقوام متحده کی جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد کی منظوری کے بعد، جوہری ہتھیاروں کے ام

’’پر واجب التعمیل معاہده کا آغاز ہوگا۔  

کی ) اہباکوش(کے پسماندگان  جوہری بمباریایک ایسے وقت میں جبکہ  زشیڈا نے اس فورم کا آغایجاپانی وزیر خارجہ نے ک
یا تھا۔ اس کے آغاز کے بعد عمر بڑھتی جا رہی ہے، ایٹمی بمباری کی حقیقتوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے مقصد سے ک

میں  2016مارچ  ،کے لیے اپنی کدمات پیش کی ہےاداره  ونیکیٹرز کے طور پر اسنوجوانوں نے ایک یوتھ کامی 174سے 
میں یوتھ کامیونیکیٹروں نے اپنے تجربات اشتراک کیا اور خیاالت جاپان نے ہیروشیما میں پہلے یوتھ فورم کا انعقاد کیا، جس 

۔ کا تبادلہ کیا  

سے اب تک تقریباً ہر سال جاپان کے مختلف  1989) یو این سی ڈی آئی ( ترک اسلحہ کے مسائل پر اقوام متحده کی کانفرنس 
ےماہرین کے جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا اور دنیا بھر ک شہروں میں منعقد ہوتی چلی آرہی ہے، جن میں سرکاری افسران

کو اقوام متحده کے عالقائی مرکز  یو این سی ڈی آئیکے تعلق سے مختلف طریقوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ 
حکومت جاپان کے ذریعہ مشترکہ اور ) ) یو این آر سی پی ڈیکے اداره  ایشیاء اور پیسفک میں امن اور ترک اسلحہ برائے
پر منعقد کیا جاتا ہے۔ طور  

کی این پی ٹی جائزاتی  2015کے موقع پر، شرکاء نے  ویں یو این سی ڈی آئی  25میں ہیروشیما میں منعقده  2015اگست 
کے انسانی بنیاد پر عواقب، جوہری اسلحہ سے پاک عالقہ اور شہری معاشرے کے کردار کے  کانفرنس، جوہری ہتھیاروں

اس کانفرنس کے نتیجہ میں جوہری توانائی سے پاک دنیا کے ایک عالمی احساس میں ایک  جائزه پر اپنی توجہ مرکوز کی۔
نئی جان ڈالنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔   

رجہ کے ترک اسلحہ، عدم پھیالؤ اور محکمہ سائنس کے ڈائریکٹر جنرل، کازوٹوشی آئیکاوا جاپان کی وزارت برائے امور خا
ہر ایک ذیلی نشست میں جوہری پابندی کے معاہده ‘‘نے ناگاساکی بین االقوامی کانفرنس کا خالصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 
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۔ اس ظاہر ہوتی ہےنے میں حائل مشکالت کو سے نمٹمیں اس مسئلہ  سوسائٹی بین االقوامیسے  ایا گیا، جسکا مسئلہ اٹھ
ایک اچھا موقع فراہم کیا  کاکانفرنس نے ہمیں اگلے سال منعقد ہونے والی این پی ٹی کی ابتدائی کمیٹی کے لیے تیاری کرنے

  ’’ہے۔

اس سے قبل، ابتدائی کلمات پیش کرتے ہوئے اقوام متحده کے اعلٰی نمائنده برائے امور ترک اسلحہ کیم ون :  و نے کہا کہس -
اس قراداد  آپ جانتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کی سب سے پہلی قراداد کی سترہویں ساالنہ تقریب منائی گئی۔ جیساکہ. .  امسال‘‘ 

میں بشمول جوہری ہتھیاروں کے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے تمام ہتھیاروں یعنی انسانی وجود کے لیے خطره پیدا 
خاتمہ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے ستر سال بعد، ہم اب بھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔  کرنے والے ہتھیاروں کے

’’کی ہماری کوششیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمہ  

جوہری عدم پھیالؤ اور ترک اسلحہ کے سلسلہ ‘‘ہے کہ وه  کیاتمام حکومتوں سے اس بات کا پُرزور مطالبہ نے یوتھ فورم 
از  مکمل طور پر‘‘ یمیں صراحت کرده اپنے وعدوں ک) این پی ٹی( میں اپنے عہد، بالخصوص جوہری عدم پھیالؤ معاہده 

اور جوہری ترک اسلحہ میں تیزی النے کے لیے بین االقوامی قانونی فریم ورک بشمول این پی ٹی کے  ’’کریں توثیقسر نو 
کے مذاکرات میں بہتری الئے۔ وہری ہتھیاروں کے امتناع کے معاہدهواجب التعمیل ج ایک قانونی طور پرذ کی بہتری اور نفا  

جوہری ہتھیار رکھنے والے تمام ممالک کو چاہیے کہ جوہری ہتھیاروں کو اپنے پاس ‘‘اس اعالمیہ میں کہا گیا ہے کہ 
، اور قومی سالمتی اور بین االقوامی یںقطہ نظر سے از سر نو غور کراشی نکی ضرورت پر سالمتی، سیاسی اور مع رکھنے

النے کے لیے ٹھوس اور اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی  ،یںے لیے دیگر ذرائع تالش کروقار کو برقرار رکھنے ک
’’۔یںل کراس طرح این پی ٹی کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی تعمی ،یںراقدامات ک  

این پی ٹی میں غیر شامل جوہری اسلحہ والے ممالک کو اس معاہده میں شمولیت اختیار کرنے اور جوہری  اس اعالمیہ میں
کے اپنے  جوہری اسلحہ سے پاک دنیا کی کوششوں میں شمولیت اختیار کر سےاسلحہ رکھنے والے کم از کم ایک ملک 

مطالبہ کیا گیا ہے۔ جوہری پروگرموں کو موقوف کرتے ہوئے ایک مثال قائم کرنے کا پُر زور  

روک دی جائے، کیونکہ اس سے عالمی سالمتی میں استحکام پیدا  جوہری ہتھیاروں کی تجدید‘‘اعالمیہ میں کہا گیا ہے کہ 
تمام جنگی مزائیلوں کو ہیر ٹرگر چوکسی والی حالت سے نکاال جائے، کیونکہ ‘‘ آگے کہا گیا ہے کہ میںاعالمیہ  ’’نہیں ہوگا

النچ ہونے  حادثاتی ان ہتھیاروں کے جود کو غیر ضروری جوکھم اور خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سےاس سے دنیا کے و
’’ کے خطره کا تدارک ہوگا۔  

جوہری حادثات کو روکنے کے لیے  جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک کو چاہیے کہ وه‘‘اعالمیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ 
نگرانی کے لیے بھیجنے کے ذریعہ ان محفوظ رکھیں اور ہتھیاروں کے طور پر  تجربہ کار عملہ کو جوہری اسلحہ کی

جا سکنے والے مواد کو ان تک رسائی اور انہیں حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے لوگوں جیسا کہ دہشت  ےستعمال کیا
’’گردوں کی پہنچ سے دور رکھے۔  

کے ماتحت ہیں، وه غیر جوہری ملک بنے ’’ جوہری چھتری‘‘ جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ممالک بشمول وه ممالک جو 
رہنے کے اپنے عہد کے پابند رہیں اور جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول میں ایک قائدانہ کردار ادا کرے۔  

ً خطرات، اثر انگیزی، اعتمادیت کے پیش  کے ماتحت ممالک کوچاہیے کہ وه’’ جوہری چھتری‘‘ اپنی پالیسی کو خصوصا
کی تیاری کے سلسلے میں قیام  کےبشمول جوہری ہتھیاروں سے پاک عالقہ  ،کریں، اور ایک ایسی حفاظتی سکیم رد نظر 

۔انحصار جوہری ہتھیاروں پر نہ ہوجس کا  ،کوشش کرے  

کے حصول کے لیے  کی تعمیر ریاستاس فورم نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ممالک سے جوہری ہتھیاروں سے پاک 
ً جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک پر اپنے ترک اسلحہ کی کوششوں  کوشش کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ایک متحده خصوصا

کے  اور ایسی کوششوں کو پھیالنے کے امتناع والے معاہده کی حمایت کرنے میں اضافہ کے ذریعہ اور جوہری ہتھیاروں
۔ںشامل ہو مجموعی طور پر لے ممالکبشمول جوہری ہتھیاروں وا ،ذریعہ جن میں بین الاقوامی کمیونٹی  

کے خیاالت پر تبصره کرتے ہوئے، ناگاساکی میں جوہری بمباری کے نتیجہ میں اپنے والدین کو گنوانے  کامیونیکیٹرز فورم
ہباکوشا کے طور پر اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس ایک ‘‘ سالہ ہیروسایو ٹاگاوا نے کہا کہ  83والے 

میں آج نوجوانوں کے خیاالت سے بے حد متاثر ہوں۔ مجھے ان کی سرگرمیوں کے تعلق سے کافی اُمید ’’ قت ہےمحدود و
’’ ہے۔  

سال سے زائد  80آٹمی بمباری کے بعد بچ نکلنے والے لوگوں کی اوسط عمر اب  نے کہا کہ ٹاؤہیسا ناگا ساکی کے میئر ٹومی
ے پیغام کو ترقی دینے کے لیے بمباری کے بعد بچ نکلنے والے لوگوں ہے۔ اس بات کے پیش نظر، مخالف جوہری ہتھیار ک



 

 

کے عالوه بھی دیگر نئے طریقے تالش کرنا بے حد ضروری ہے۔  

زمین پر آنے والی ‘‘ ہباکوشا نے یہ استدالل پیش کرتے ہوئے جوہری پابندی کے لیے ایک عالمی اپیل کا جاری کی ہے کہ 
جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کو  لیے ہم اپنی زندگی میں ہی نے کےکا احساس نہ ہونم ہونے اگلی نسلوں کو زمین پر جہ

اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس اُمید کے ساتھ جوہری ہتھیاروں پر پابندی اور ان کے خاتمہ کے لیے ایک 
ہوئے ہیں، کوئی اور اس طرح متاثر نہ  متاثرکہ جس طرح سے وه آیٹمی بمباری کے نتیجہ میں دستخطی مہم کا آغاز کیا ہے، 

ہو۔  

وه اس جوہری اسلحہ پر پابندی کے معاہده کے اختتام تک دستخط کے حصول کو جاری رکھنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ 
دستخطوں کی پہلی کھیپ اقوام متحده کی جنرل اسمبلی کی غیر  564,240کے مہینے میں جمع کرده  2016اگست اور ستمبر 

https://www.change.org/p/join: دوره کریں(کمیٹی کے صدر نشین کے پاس جمع کی گئی ہے۔ ترکہ اسلحہ  -the -
hibakusha -appeal -for -a -nuclear -ban -treaty] (آئی ڈی این ]2016بر دسم 24 –اِن ڈیپٹ نیوز -  

جنریشن آف چینج کی طرف سے جوہری خاتمہ پر بات چیت پر عمل کی درخواست ‘: متعلقہ مضمون  

تصویر یو این آر سی پی ڈی  

.کا ایک اہم اداره ہے انٹرنیشنل پریس سنڈیکیٹن آئی ڈی ای  

https://www.change.org/p/join-the-hibakusha-appeal-for-a-nuclear-ban-treaty
https://www.change.org/p/join-the-hibakusha-appeal-for-a-nuclear-ban-treaty
http://www.nuclearabolition.info/index.php/521-generation-of-change-pleads-for-walking-the-nuclear-abolition-talk
http://www.international-press-syndicate.org/

