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  أخي الصديق الرئيس جيكوف

لشعبنا  لقـد كانت زيارتكم والوفد المرافق لكم لبالدنا مناسبة هامة هيأت 
فرصـة جديدة ليعبر لكم ومن خاللكم لشعب بلغاريا الصديق مايكنه من            

والصداقة والتقدير لبالدكم كما كانت زيارتكم مناسبة نبحث  ودمـشاعر ال 
المودة والصداقة والفهم المشترك وسائل تعميق  معـا خاللها وفي جو من 

والشك أن شعبنا  مختلف المجاالت العالقات وتدعيم التعاون بين بلدينا في
 أسفرت عنها محادثاتنا سـوف يقابـل بالتقدير تلك النتائج االيجابية التي  

العدوان  والتي سوف تسهم إسهاما عظيما في دعم صمود بالدنا في وجه
االمبريالـي الصهيوني ولقد أسعدنا أن نقف منكم علي طبيعة األنجازات           

التي حققها شعب بلغاريا للتحول من مجتمع زراعي متخلف إلي  الضخمة
السبعة والعشرين عاما التي مضت إن هذه  مجـتمع صناعي متقدم خالل 

تستطيع الدول النامية أن   الـناجحة لتحمل في طياتها الكثير مما التجـربة 
فرصة  تـستلهمه في نضالها نحو تحقيق حياة كريمة لشعوبها كما أتاحت 

زيـارتكم لنا أن تشهدوا عن كثب عزم شعبنا وإصراره علي تنفيذ برامج             
تستهدف التقدم علي طريق االشتراكية ، وإن برنامج العمل  التنمـية التي 

ـ  القومي لالتحاد االشتراكي في يوليو عام  ي الـذي أكـده المؤتمر  الوطن
العدوان اإلسرائيلي   لهو خير دليل علي صالبة وعزم شعبنا رغم١٩٧١

 الـذي اسـتهدف أول مااستهدف تجميد حركة التنمية في مصر وإعاقة  
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تطورها االشتراكي ، إال أن أصالة شعبنا تسانده كل القوي المحبة للسالم            
رأسها مجموعة الدول االشتراكية قد مكننا من دحر أهداف  يوالعدل وعل
  هذا العدوان

 لقد أكدت محادثاتنا مرة أخري التقاء وجهات.. أيهـا الـصديق العزيز   

نظرنا وعزمنا المشترك علي مواجهة األخطار التي تتعرض لها منطقتنا          
يخ االمبريالية والصهيونية الساعية إلي وقف حركة التار من جانب القوي

البغي واالستغالل كما أكدت أن قضية  وإلـي العـودة بالعالم إلي عهود  
واحدة وأن السالم في  الحـرية فـي العالم التتجزأ كما أن قضية السالم  

  حتمي من أجل تحقيق-الـشرق األوسط ملتقي آسيا وأفريقيا وأوروبا  

منطقة السالم العالمي ومع ذلك فإن الواليات المتحدة االمريكية تدفع هذه ال          
الهاويـة بتأييدها المستمر للعدوان اإلسرائيلي وبتحركاتها   نحـو حافـة  

المتصاعدة في الشرق وفي شرق البحر األبيض  الـسياسية والعـسكرية  
ولكـن محـاوالت اإلرهاب التي تلجأ إليها لن تحقق أهدافها    المتوسـط 
الهزيمة أمام عزم شعوبنا علي التصدي لها واصرارها علي  وستكتب لها

اإلسرائيلي لكل األراضي العربية واسترداد  رة تـصفية االحتالل ضـرو 
منذ أكثر من نصف قرن  حقوق شعب فلسطين الذي كان هدف المؤامرات

االتحاد  إن هـذا التصدي من جانبنا يلقي تأييدكم الكامل والحازم وتأييد . 
وبهذه الجبهة  . الـسوفيتي والدول االشتراكية وكل القوي المحبة للسالم         

سوف تنتصر المباديء والمثل وسوف تنتصر كل الشعوب الراغبة  يةالقو
تشارك إيجابيا في الجهد المشترك الرساء  فـي حـياة حـرة كريمة لكي   

  قواعد عالم يرفرف عليه السالم والرفاهية
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تحملوا  وأنتم تستعدون للعودة إلي وطنكم أرجو أن.. أيها الصديق العزيز 
بي وجماهير الشعب المصري أصدق     مـنا ومـن االتحاد االشتراكي العر      

والتقدير إلي شعب بلغاريا الصديق وإلي الحزب الشيوعي  معأنـي الـود  
تمنياتنا لكم بالتقدم واالزدهار وإني  الـبلغاري ، وإلـي حكومـتكم مـع    

الصديق وقيادته ونخب  ألدعوكم أيها السادة لنشرب نخب الشعب البلغاري
للعدل  القوي التقدمية والمحبةالصداقة البلغارية المصرية ونخب تضامن 

والـسالم فـي العالم كما أدعوكم لنشرب نخب الصديق تيودور جيكوف            
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلغاري ورئيس مجلس  سـكرتير أول 

الشعبية متمنيين له ولرفاقه الكرام الصحة  الدولـة لجمهـورية بلغاريـا   
  بلغاري الصديقال  من النجاح في خدمة الشعباًوالسعادة ومزيد

 والسالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته
 




