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  األخ الصديق الرئيس تيودور جيكوف

  االعزاء األصدقاء

أنـه ليـسعدني باسم شعب مصر ، أن أرحب أيها الصديق بكم وبالسادة              
لكم إقامة سعيدة في بالدنا الـوفد الممتاز الذي يرافقكم ، متمنيا   أعـضاء 

أن تستقبلكم كصديق ورفيق كفاح من أجل السالم  التـي يـسعدها دائمـا   
إن زيارتكم لنا لتعبير عن الروابط الوطيدة من  والعدل والحرية في العالم
بنجاح بين بلدينا الصديقين في المجاالت السياسية  الـود والتعاون المطرد 

لي الصداقة التي تربط إنظر بعين الرضا لن واالقتـصادية والثقافية ، وإننا 
حياة كريمة ورفع مستوي  بـين شـعبينا وبلدينا في سعيهما من أجل بناء  

مرتكزا علي  معيـشة الـشعبين واقرار دعائم ثابته لعالم يسوده األمان ،  
  مباديء العدالة واألخالق

 لقد برز علي مر التاريخ إصرار شعبينا علي حماية.. أيهـا الـصديق   

ما الوطني ، وكان تعاونهما المثمر البناء جنبا إلي جنب في جبهة            تـرابه 
ومنذ أن . أجل السالم ضد قوي االستعمار واالمبريإلية  العاملـين مـن  

 للعدوان ١٩٦٧يونـيو سنة   تعرضـت مـصر وسـوريا واألردن فـي    
مستندا  اإلسـرائيلي االمبريالي الذي مازال يصر علي احتالل األرض ، 

 مبريالية ، بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ، فلقدإلـي دعم الجبهة اال 
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وقفـت بلغاريـا إلـي جانبنا تساند نضالنا العادل ، وتقف معنا في وجه               
ونحن  المـستعمرين الضعاف روح شعبنا والشعوب العربية  محـاوالت 

 نـواجه الـيوم تصعيدا سياسيا وعسكريا مستمرا في منطقتنا من جانب  

تهم القحام أحالفهم العسكرية في المنطقة ،       هـؤالء المستعمرين ومحاوال   
علي شعوبنا ، ولكن تجربتنا التاريخية الطويلة  بهـدف فـرض شروطهم  

واالستغالل البد أن تنكسر أمام إصرار  تـؤكد لنا أن قوه القهر والعدوان 
لقد  وأمام حركة التاريخ الـشعوب وتضافر القوي المحبة للعدل والسالم ، 

والسياسية  مي علي بينة من النوايا العدوانيةأصـبح الـرأي العـام العال   
التوسـعية التـي تنتهجها إسرائيل في المنطقة ، والتي تتمثل في رفض             

 ، وإن ١٩٧١لقـرار مجلـس األمن الصادر في ديسمبر سنة    االمتـثال 
ثالث دول عربية ، لهو تحد سافر  اسـتمرار احـتالل إسرائيل ألراضي  

مرارا استعدادنا للتنفيذ  متحدة ولقد أكدناللمباديء األساسية لميثاق األمم ال
العربية لتأمل  الكامل والتام لقرارات األمم المتحدة ، وإن جمهورية مصر

 أن تنتصر اتجاهات الحق والعدل ، تحقيقا للسالم واألمن في هذه المنطقة

التـي يرتبط السالم العالمي ارتباطا وثيقا بتحقيق األمن والسالم فيها ولن            
م إال باالنسحاب من جميع األراضي المحتلة وتحقيق آمال الـسال  يـسود 

حقوقه ، وضمان أال يجني المعتدي ثمار  الـشعب الفلـسطيني واحتـرام   
  عدوانه

  أيها الصديق

إن نـضال الـشعب المصري والشعوب العربية ليدعمه مانشير إليه بكل            
واالمتـنان مـن وقوف الدول والشعوب الصديقة معنا وفي هذا    الـشكر 
الصادقة للحزب والقادة والشعب البلغاري وإلي  ال أشير إلي الجهودالمج
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كما أذكر أيضا بالتقدير  االوسط تأيـيد قـضية العدل والسالم في الشرق  
من التأييد الحازم الصريح  واالمتنان مايلقاه شعب جمهورية مصر العربية

 كلها وبصفة والدعم القوي من جانب مجموعة الدول االشتراكية الصديقة
خاصة من االتحاد السوفيتي الصديق الذي كانت زيارتنا له أخيرا فرصة           

برز خاللها مرة أخري التالقي في وجهات النظر بالنسبة لطبيعة  جديـدة 
والتحديات التي تواجهنا والخطوات العملية  المـرحلة التـي نمـر بهـا    

ئم أهدافنا في إقامة سالم عادل ودا وااليجابية التي نتخذها من أجل تحقيق
  االمبريالية في منطقتنا وهزيمة المخططات الصهيونية

  أيها األصدقاء

اسمحوا لي أن أدعوكم لنشرب النخب علي شرف فخامة الصديق تيودور           
رئيس مجلس الدولة والسكرتير األول للحزب الشيوعي البلغاري  جيكوف

الصديق الذي نتمني له مزيدا من التقدم والرخاء  وتحـية للشعب البلغاري 
وشعبينا من أجل الرفاهية والعدل  وتحـية للـصداقة المثمـرة بين بلدينا   

  والتقدم والسالم

 والسالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته
 




