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Днес, аз посетих храма Ясукуни и изразих искрените си съболезнования, 
отдадох почит и се помолих за душите на всички онези, които са се  
борили за страната и са направили най-голямата саможертва. Аз също 
посетих Чинрейша, мемориал за молитва за душите на всички хора, 
независимо от  националността си, които са загубили живота си по време 
на войната, които не са погребани в храма Ясукуни. 

Докато се молих за душите на загиналите във войната, отново осъзнах 
наистина ценността на мира, на който Япония се радва днес.  

Мирът и просперитетът, на които Япония се радва днес не са изградени 
само от тези, които са живи и днес. Мирът и просперитетът, на които ние 
се радваме днес, са изградени върху скъпоценните жертви на много хора,  
които са загинали на бойното поле с желанието си за  щастие на своите 
любящи съпруги и деца, и с мисъл за бащите и майките си, които са ги 
отгледали.  

Днес, аз размишлявах за това и изразих дълбока почит  и благодарности 
при моето посещение.  

Япония никога не трябва да води война отново. Това е  моето убеждение, 
основано на тежки угризения за минало. Аз поднових решителността си 
пред душите на падналите във войната твърдо да отстоявам обета никога 
да не се води война отново.  

Също така съм направил обещание, че ние трябва да изградим една епоха, 
лишена от страданията от опустошението на войната; Япония трябва да е 
страна, която се присъединява, ръка в ръка, с приятели в Азия и приятели 
от целия свят, за да има мир в целия свят. 

В продължение на 68 години след войната, Япония създаде свободна и 
демократична държава, и последователно вървя по пътя на мира . Няма 
никакво съмнение, че ние ще продължим да следваме този път. В духа на 
международното сътрудничество, Япония ще изпълнява своите 
отговорности за стабилност на мира и просперитета на света.  



За съжаление е реалност, че посещението в храма Ясукуни се е превърнало 
в политически и дипломатически въпрос. Някои хора критикуват 
посещението Ясукуни като отдаване на почит към военнопрестъпници , но 
цел на посещението ми днес, на годишнината от встъпването в длъжност 
на администрация ми, е да се отчета пред душите на загиналите във 
войната как моята администрация е работила в продължение на една 
година и да се поднови обещанието, че Япония никога не трябва да води 
война отново.  

Изобщо не съм имал намерения да нараня чувствата на китайския и 
корейския народ. Моето желание е да се уважава същността на другия, да 
се защитава свободата и демокрацията, и да се изгражда приятелство с 
Китай и Корея с уважение, както са правили всички предишни министър-
председатели, които са посещавали храма Ясукуни.  

Бих искал учтиво да помоля за Вашето разбиране. 


