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Ở trường học chúng ta được dạy rằng:
"Tháng 8 năm 1945 Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố
Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản, buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu
hàng vô điều kiện trước quân Mỹ"; chấm hết.
Sách giáo khoa đã nói đúng sự thật, nhưng không đề cập đến một sự thật
trước và sau khi Mỹ ném bom xuống nước Nhật.
Một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Phần sự thật mà chúng ta không được
dạy là:
Một thời gian ngắn trước khi ném hai quả bom nguyên tử kia, Mỹ đã rãi hơn 5
triệu truyền đơn xuống 33 thành phố của Nhật, trong đó có Nagasaki và
Hiroshima. Nội dung như sau:

Truyền đơn bằng tiéng Nhật kèm theo ảnh của máy bay ném bom B-29

Bản dịch ra tiếng Việt:
"Hãy đọc thật kỹ vì nó có thể cứu lấy mạng sống của chính bạn, người thân hay bạn bè của bạn.
Trong vài ngày tới, một số hoặc tất cả những thành phố được liệt kê trong danh sách ở mặt sau truyền đơn
này sẽ bị phá hủy bởi những quả bom của người Mỹ. Tại những thành phố này có các hãng xưởng, nhà máy
chế tạo dụng cụ quân sự. Để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này chúng tôi quyết tâm tiêu diệt tất cả những trang
bị mà các lực lượng quân sự đang sử dụng. Nhưng, không may, những quả bom không có mắt. Vì vậy, theo
các chính sách nhân đạo của Mỹ, Không quân Mỹ chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội, do đó
chúng tôi cảnh báo và yêu cầu bạn hãy di tản khỏi những thành phố liệt kê để cứu lấy mạng sống của chính
bạn. Người Mỹ không chiến đấu chống lại nhân dân Nhật Bản, mà chiến đấu chống lại các thế lực quân sự
đang sử dụng nhân dân Nhật Bản. Nền hòa bình mà Mỹ mang lại sẽ giải thoát cho người dân như các bạn
đang phải sống trong sự áp bức của quân đội Nhật và đồng thời mang đến một Nhật Bản mới tốt đẹp hơn.
Các bạn có thể mang hòa bình trở lại bằng cách chọn ra những người lãnh đạo mới và giỏi, những người thật
sự muốn kết thúc chiến tranh. Chúng tôi không thể hứa rằng những thành phố này sẽ được an toàn, một số
hoặc tất cả sẽ bị phá hủy. Do vậy, hãy chú ý đến cảnh báo này và tản cư khỏi các thành phố này ngay lập
tức!"
Sau quả bom đầu tiên, Mỹ tiếp tục gửi truyền đơn và đồng thời phát radio từ Saipan (nơi Mỹ đang đóng quân)
cứ mỗi 15 phút với nội dung tương tự như sau:
"Nước Mỹ yêu cầu các bạn ngay lập tức tuân thủ những gì chúng tôi nói trong truyền đơn này.
Chúng tôi đang có những quả bom kinh khủng nhất lịch sử loài người. Một trong số những quả bom mà chúng
tôi đang nghiên cứu có sức công phá đến hơn 2.000 lần những gì mà một cái máy bay khổng lồ B-29 có thể
mang lại. Thực tế khủng khiếp này là một lý do để bạn suy nghĩ và chúng tôi bảo đảm rằng điều đó tuyệt đối
chính xác.
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng loại vũ khí này để chống lại quê hương các bạn. Nếu các bạn vẫn nghi ngờ,
hãy xem lại những gì đã xảy ra ở Hiroshima khi chỉ có một quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố đó.
Trước khi sử dụng bom này để tiêu diệt mọi nguồn lực quân đội có được để kéo dài cuộc chiến tranh vô ích
này, chúng tôi kêu gọi các bạn hãy yêu cầu Nhật Hoàng kết thúc chiến tranh. Tổng thống của chúng tôi đã
soạn ra cho các bạn 13 quyền lợi bảo đảm cho một lần đầu hàng danh dự. Chúng tôi khuyến khích bạn chấp
nhận những quyền lợi này và bắt đầu công việc xây dựng một nước Nhật mới, một Nhật Bản tốt hơn và yêu
hòa bình. Các bạn nên bắt đầu thực hiện những bước cần thiết để đình chiến. Nếu không, chúng tôi sẽ kiên
quyết sử dụng bom này và tất cả các loại vũ khí vượt trội khác để phản ứng và chấm dứt cuộc chiến."
Sau khi Nhật Hoàng đầu hàng, thống tướng MacArthur và Quân đội Mỹ đặt chân đến Nhật Bản, chuẩn bị cho
công cuộc chiếm đóng nước Nhật. Với tư cách phe chiến thắng, chính phủ và nhân dân Nhật phải chịu sự
quản lý của Mỹ và tuân thủ những chính sách do Mỹ đưa ra. Một trong những việc đầu tiên mà tướng
MacArthur làm là, khẩn cấp xin chính phủ Mỹ viện trợ lương thực và tiền để kiến thiết nước Nhật trước thực
trạng đổ nát của chiến tranh.
Với nỗ lực của MacArthur, chính phủ Mỹ tức tốc gửi đến nước Nhật 3,5 triệu tấn lương thực cùng hơn 2 tỷ
USD. Tại trường học, trẻ em Nhật được ăn một bữa trưa miễn phí; lần đầu tiên trong lịch sử nước mình, phụ
nữ được trao thêm nhiều quyền lợi hơn, trong đó có quyền bầu cử và ứng cử; tại các địa phương người dân
được tạo điều kiện để tham gia sinh hoạt chính trị.
Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur cho soạn thảo Hiến pháp Nhật Bản theo hướng dân chủ, chủ quyền đất
nước thuộc về quốc dân chứ không phải Thiên hoàng. Thiên hoàng là biểu tượng cho sự đoàn kết và văn hóa
Nhật, giống như Nữ hoàng Anh, nhưng không có quyền lực chính trị thực tế. Thiên hoàng chỉ được làm những
gì được quy định trong Hiến pháp và Thiên hoàng không có quyền lực của chính phủ. Quốc hội Nhật là cơ
quan chính trị có quyền lực cao nhất, thành viên quốc hội được dân chúng chọn ra trong một cuộc bầu cử tự
do,...



Trước thực trạng nông dân không có đất canh tác, tháng 10/1946 Quốc hội thông qua "Luật cải cách
ruộng đất", tiến hành thu mua đất của của giới địa chủ và bán nợ lại cho nông dân không có đất.



Ngày 31/3/1947 Quốc hội ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó, mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “Tôn
trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, rèn luyện lòng tôn trọng chân lý và hòa bình”. Đây cũng là lần đầu
tiên Chính phủ bị mất quyền quản lý giáo dục và kiểm duyệt sách giáo khoa. Thay vào đó một "Ủy Ban
Giáo Dục" do dân bầu ra đảm trách những việc đó. Giáo viên dạy học sinh tinh thần dân chủ chứ
không phải tôn thờ Nhật Hoàng.

Năm 1951 Quân đội Mỹ tự khắc rút khỏi nước Nhật, trao trả lại nền độc lập cho Nhật Bản sau khi "sứ mệnh"
kiến thiết nước Nhật của mình hoàn thành. Người Nhật gọi tướng MacArthur là vị Shogun Mỹ. Shogun nghĩa
là Sứ Quân, là người đứng đầu một lãnh địa, vào thời Nhật còn bị nạn sứ quân chia cắt."
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