
اور!ى!م!وفضفصصفما!اال!!عالدا!ص
!-?كر،

"زحا،وحىتس.بهبئالاهـ-ورور!هينفرالالإ؟ت،بالحاربرءرالم!!11،ف-ب(عربىاؤ-ر)نت!بط-61الىا؟!ن!رذاظا.فيازضةد

.4أرازقرو2--،ز"ىزوكأ-عوووت!،رررهفوءار"وروفيورحارمتدول*خمهـجنءزهاؤ!دو

أ)ت-وروبكلأأحؤببال؟ظوردولى:ا:لاالاجنةؤ--ضت،4هاص-وء،تىوروا(،هـز!رءنانحشورتالتباحبانأازت،واتؤدو

ال-ت-،صنروحفبئ**ؤبا)تر-هـ"دوبىأيةالخاالحاحب:ةإحتتو،أ----ي!ماأجلنوهالاس!خعه،رفحدليةألالى-جوليور-"ؤرالا

ز-وراخظالي"ت!وألايجن!*-؟،خالثةوب!حثتا،"ليوبافر-رورجمة-ال!ا)ت-ور-وبلي!نفيالخقاالتبادلو،تء:ةالا!--ويروليورألا"

وزصط!-،ءرةالإل!ور،،ور-ة3ؤالااآ-لملأدؤيئب5آلو!-عودرالص-4ألارر--ور-ةإ"-"ؤرالاالت-وروبرختاررور--مأءادةوالورومية

:!بئ.اكتظر،لمساث-لاهتمتؤقدأبعةاًلرألاجنةاص،.ا)تتسسازل

!:وؤراراتء-:اتز"5زداءاتص-قتمرالؤعن!درص،ياكاؤجم،((دأبالا))وتننتس

ف-*وبااًن.،!وبر"ظيرات-*وباءتدا)وعيرءتبةةءلتفامنظلقوىافالاول!4االلحن:اً

"-هـء.*ا-"ليلملأدارىرةممالمتابىلملادا)ةوءيولا!"تاًن.زة*ةلىاًاقارؤين-.

آىاللاسترا*--؟رادولزطاقواستاعالهومىا!ت-ربربىت13صرة.دادواشءأمريالط-ا

ىإوظ-ابعتالى،الاست.ورماردةاكة،حالمحةلمءا(-زانةكأ3رجعؤد

اص-رىرلأرويوال!ررء.*ه،رءواص!،!اط"قىيرهقراداالةوىديا!ة!ديرجيا*ء---،باا!تأز!تمرؤالملم!عة!،وطوكيوو؟و)وء"وهـةهـدبعد

ا)ولاو،تلدةفي4إااباًلاء-را*س*داويهعاول-الاء.خعم،د!داً)كة،ح!ءدعماك-"وباكةاحزة"يرةلوواًلتجمعهدااًن.بالقا!دةالا،بويرينالاؤربرقين

اوسشائل.ابتءشى؟هرآزهاءشةظ!ارالشءدهؤ-يااتء*هببىولم،ماادارآاز!ملسالمددفي،عامةالاسبويةبركةالاور

.وموراانجولاواًزراا!زءتلىا!:لادء(ىا(:،ترؤ،لاء.ةهـاء-ماتةى!الالاهـرة.ء،زاه)"ال!،!رةفينمرالموهذاانعفاداًن.مصاثر!آ

الا?هـاءو--ء!وزإبزواونو!ل-ءطيبئيرلوآورضلمفي""تلبلادو)ور-.-م-لم!دو-.وب-زاللاولكس"ت"مارالاسمنلمءردرلدوعاصمة،يرتطودعالم

.ءا-،-اا!ء-ا--ة"-،حدالى)هياًلمتحدةاعرسيةا"وديرقىالجهان.لمناورانه

حارت!وآه،فىوالقوءاًلاؤيىهيكأا)وحداتض-د،فئالموجواًلمؤا"رات-.نربطئااًكيلالوءوهمنرةؤادشن،بينالجغراًؤية

.ابرربر،نوالكون!وويفلو-ذاء"و*روردكلها!واًقع!ذامنينجزألاجزءلهـي!ركتناان

ا*اة!تلا!ءدوازءكأا!د-!ريرةواًلاصلملأ!ءاً(واتيقءهـدوضة-ايمناًلا!،-وير-الاؤريرقينمنالملا.لبنبرريةليطالبيرمبعتالذيا!وعي

ةا!هـ،دترؤيجتوبوصافالاطاضطيشمالوصاف-الاوسطهـهر.إ--نتألم،ىءاسس*وبهـطهاءلبه-،رلاز"ونتبجة،وأدتقلالهـم

.عاء،االابة،ءعلىوا!*مليةا)هـ45الحكوءا!واؤ-اد-بتط?سحؤي3"تةالام8رء-تعنوتصيرااًلتوريوكفاحهـم!الامبرياليين

!--ياهرررتلي،حلفاؤهـمالا*ءرياليونير-ع!ت،د"،،وور،الى؟أهااًت?-"ير-درةأاراتهر)،ي:احركتاًن.و"زد!رةهـدةبر*ر،بىة!اة

.!ءرر!و!تعات.ءوباا!-ورللاء،موة!طر!،م*ءد--رأ)قد.اًففلم!لم!ةواوضاعجديردةظروفؤ!آسبوإةاًلاقرو

ء:ارةالاهـرير،!-كأاننجد،اًلشيطافكأ،بلالاصهـذهمنالرغموعلى،ءوادب-ا*لإ-اباءنييرءدداذهانعأورتفيضلويرورظإخاعقولناتطور

كأا*ادإ--االقونطوتمتتانق-اما.ز:اان.خزؤ!منباؤدام"اردءنعينا)ديرنوء.هـرولو!--نطاغورداًر"بىراناتمثلءور؟نومنتمج!ولين

نا.ارالاسة*ه-اءراضتردممزوبىةثوررةحركاتوخلق!لملأ!خصه،رالاوربرور--يار*ا!مفي"زيرء15وؤتفيلينعقد"ؤتمرذااًن.حسينوطهح

!--دور!)،واًلمراضراًلوؤتفيوخاصةالجدإد*مارالاتضداكفاحا!تصة--فيالمرحلة!ذه-ان.ير،أ"ءرارولمنؤ،?لمة"رحاقىالا-ءوي

.ويالاسالاؤريرورب!ا!ب!اءنا.ومايرهـ-تىالا!-ويالاوربرقيوالكاتبلمطوده،فيايومعالمعلىطإبعها

نف-كبلأتحطمذربرفيصدباا-ينرياالا!آتارؤ،ناخرىج،ةومنوور-ط-ؤكط"يرضعواسبااؤريقياءرآزان.)هـ،متيللاتارإخءةتجربة

ذوير-هـؤ،زت،ولذلكا)ضقاؤ!انيةالانسازتاج"تبللهالمسبقلموبطريرقةهـ-ذهقناهدةنترفاًلو!نغسؤيإهخح"والضضمةا!حرآاتهذه

ا*--كربر-فئوالقواعهـاالرهاعياكدءيرفياسل!جهيمزءمةيةزا"اإيداتأ.اي!جابيايركهاوتحراكطوزات

نسية.الاجودخطبا!عاميرب،رتقرءله،اخذواانعد4!ا،المجتمعينالكتابان

آةلحبجوود!؟ارونوير؟إالس!لامةبر!صكلكغببرهممهةهونبالكتاان"ا!*ا!فيالحالةءنءوضوعيارأبر،ير*ونواانالستط،ءواص،الوفودمختلف

اؤعبرباناكا.نبايستطيعولا.جدإهـةعالميةحرباثمارةلمخعاسفوروبهـرزهوتهـهـز.اكللاأؤ،15اًلر،اةهذهيرةهـهواوانخاءصةديينلوفيعامة

و!والالل!طرالسلامهذايعرضالذيالسبببمكاقر"الااكصلام2عن.ا!لاز-تبئاصكاوجمطآب،واؤديرور-"!مااك.عوبكفاح؟ثتهـادالمعاور

نؤير-داناعليتالواجبمنكانلذالاحربالوحبدالسبباًلاورةممارؤوهـيإر"ء(فحربصورةفيوالالاصبرمضىؤك!الكةلمخهذاويطهر

الاستقلاللألور"ء-لفيلمكاؤجدولي!ةورظمةوكللملس!لأم411،(يةالءرآةليقوةجم،هـ--يرنطعملتكلاخرنطاحوالفيازءذوؤد.ثودبرةحرآاتاًو

نحنكاوباكسبةاخرىعايىةحربقب(ملمئعوالمسلامواكقدمالقوءكبمالف-د.واجتهايىةافتصاديركأتغبراتشكلاًواعميلةاالحكوءاتضد

ا)ةو"-صنرورللألالاستحقبؤبلىفيالكفاحكانآورياواةربرةءابمتاتف-دمر-5،فعلوكردا)ء*.بةجذو!هصنرىإ،ايالاء.رالنطامتزعزع

عليه.ءغا!والىاًلمحسو"كأيرت!منهادونلاح!بلوا"حوزتهـمفيار"كبماألالموساآليىونالامبريا
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ضد،.اليضائهاركلاءا!صاء!والشغلالهاوالنتمعوبإعتجوضدازقةواننستطهـء"-،هـه"اؤةهلىللالىت*هادو"ء،رليةءاالكفاح)هدايهبىناو.لأ

انجهل.ووالمرضالفقرظروففيبئسهاشعوبووضعوالقهـرا)ظام.السلام)قضيةرفيدمهاان

..العالممانح،ءل3فيوالادباءال!ت،باًيرهايرآرأس،1وطى"الا*:ربر،ليب!معورءوير"الاسالاؤريرةيةالبلاد.وءرإران

وان،ااترإور--ةالانسعانيةبقيمكمفتضىثواانبكمنهـبببنحنالى"دوازرء4وواعد!،ءنبتجريردطوذلكة3الاءير)-ةالاوررياالحمى،لبطهيعة

...والالموالح-و!سةاكعآصدءهـسةالمقركةالمعجافناالى.ندخلوااشىالحربؤوىاءإدؤعتءريرااهذااناًل!ء*ردةالاؤثصادلمبئوؤلع"ها

تج:دواان،ضمائر!ااصواتلثمعوبكمبالنسبةوازتم،بكمنهبيبنحن.عالميسامجوو.ب!خل!الوراء

ةوالعداددالواجبوشع!ركم،وحكوتكم،موا!ء*لمكل،جاتتاالىر:-ررلكبمار"هتإ"جهـبرواًويالابالاوريرةيا)*،تبير*ونو!كي

دصالكظحء!وكةخوة!في،انترإفةاأقلا"كمواتشرعواق،الم!ووي!والتءوروباماز!ءنفييالحفيالمعبر.بركونانبرجباك،ريخامامءسؤوليحته

الخبزانروؤير،اللانس،ناوضذلص-اةلتءةءق،انواعهبكلت*مآرالاسش*ء-4ركف-،ح،ث"-يرببراك!الامانيتلكاءريرةواقلالالاتفي

.لاموالىاكورا!ةووالحب*ون.:-ان-ويالالىيرقيالاةرالىىكبؤكغاح،!ءفلهااً)تياءضت!اتوا

يرضاضد!ون،ا!هـ،لمالح،ءكلفيوكظا،بااًدداء!ت،كاننعلمتنا)ىتقاؤ.-"يررفعاننرءاعيالاجوا)غحردا)ةوميالا!تقلالبحركات!صلا

،ورفاهـ%يت4الا!-صانبحريةمانالالمسبيلفيالئظيرمنقطعةببسالةالفكرإ"ترد-ت"بسببيطلتبالكآهذاانإلا.ءلميههكانتالذيتوىالمس

لاهمول!-،العذابألوانأتدالانسانكرامةعنالدؤعؤ!إكابدونواتصاهـ"لمءةمهـضاومناًلمخادعة.المذاهـبأئبرلىجشعبه"ناكهرمعرفا

!ساك-اطربقءنالنضاليرواصلونبلكأالغالتماإةوةبرست-.لمهونإبداواانأسيآوافرإقياكت،بطىان.،دائماتصالاا!يربالجمقالوثي

..اكنععوبكلءلىالسعآدةشهسفي"ونسقغدالىمتطاعببن،والكراء"-قىورفيالعقلويضدالاسمتعم،ر.بتوصيأدبكللارعادجهودهمكل

،والالامالجراحمنالىنمتببرأ،ضاكابدناور،وبزفريهياآلىبكابونحنخادب!ز*سفوكلسثرطرةكلالقضنا?لىان.الكفاحفياث*وب

فيشأنئ،وكان..فاوبئافينادها.ننطفىءلم،لتاااقيفيرغبت:او*نزقاؤ-!اراستعمكلوهزيرهةوااف،زر"هـةا)صء*رير"اًلنزعةءتلداخاياو

اربن!-ظاك،)قد-الادصاذحاءكلؤبا!ءسؤلءبا*تانتأند!كبرة"والالىا،ؤدلمقيةالظوهـكأأ)ضة،ؤأتفيهلمردهرادفياارجموليت،-ثةافيل

،احرير-"ااعداء،،ةالحاعداء،الاز-عاناعداءووكلائهمالاستورماريين.اورالمياالم--إوىالىورؤ*!ا

لا.اررلاماء-داء-!الادربنشاطوم.وؤبردواانويرينالالهالاؤرإقييناللأتابوءلى

،"كان؟ل!بمعضا.)قفواان،وأدر،ئهاعالمكتاببكلنهيبنحنرةوء-،ء-أفضل!،ملمووير1الىر،دفأدنيالاجراءاتل3*ماعياالاجو

ر-كلءه،ريةيرالاسالثظافةءدوانوضإد،ا!ءريرةاادتفر!ة"وسائلىضدالسوروبيركوناًن!سورز،اءيدو-"نان.!"عوبممبينو"تزابدةور:اداة

فة.المخظ1)جديدةصودهـ،زو.إدوانناا)دو)يالمح"ةعزايرهـداخلىاًلمتأيراإتهدا4ًوبراًلاءقىالا!ريرة

،رةصوا!حىلكقا!كأارزيئاءو،فقطا-مخا،ايرقئرواؤرآلى-،تآب3ونحن.ا!هءتهاإيؤيرد"ه،ت*ورت،تمثيلرةرياالىتهدؤ!التيالاجراءاتل3

عصرز،فيوقفكااظورو+ؤوردماالاكنزإككلاؤكأنبعي"اابرةولكئت،،ا)قيديرمتينالا"مهـطه--ةمثلءاليةنطماتءتكفلمهاارإءبوءصالحئاة،ا*،زار

التقافةخاقؤيدعالبدورنسصاوو،ش.،اًفريرفيوآسيا3"،بنحن.ا)حا)كبما-.السلاحنزعومؤتمرالمىحدة

آسيس،تاب3قءن.ير"ءا)فكرامالعلةزرواءانروؤ!ةيىا)طالىتقدميةلنترطا3تالإات*بيرواالفكريرفيصرانلمونالابوإقهولىا،درالكت،بىلاإرو

مفءمارالاستيرقانلان،برساتهمؤمنكاتببكلز!يب،،اؤريرقبويةالدبرهقراط!"-!قانا)قيومب".اكةأؤأت)ء:مية-إل!"ةالا!ايشروطمن

قيساصؤ!فح!سبد-تهـبم!)يس،الحقمالكالب..ؤوةروناوتي"،بكلالتقاف-فئاتراءمييرساهموبللكتااخلملاقالنشاهـااتضجعقهةاًلحقي

المئاضلالصوت!وابرف،ولكئه،لملأموالىا)-ربةووال!قامدالىاالادساليالمد!بادبرخا-سوىوليسجدالمجاًلقوءياكراتعاىالقائمة

راسواءلى،الكبرىصانيةالافالعآ؟تالىو!دعوهشع:"وعييرئترالذي5يرقرأانفيصقها*ت،بايرعطيالذيديماءوجيةكلمنااكأالياكوري

لاياسذ،والسلاما،هـيرمقراطي4واير"الحرؤة-اياةدم.،،تالغاياتلك.استءةاقءنالايرااتةدإ*ونألاغيويرش.موبحبهبر-ءونهإذيناووولإء

ذرية.حربازر.باح-.لهـددء."وحكمتالشعبلغضباصغىانالاصقيقي،خلاؤاا)كازبيركونولا

0001المالمانحاء؟لفيبالكتاأبرهايا.وبررز!مها)ثصعبيركأرمالذيالكاتبؤكطالاتتوفرلااوهبةوإ

الث!قافةوا)!ريةمنحههووهدؤ،1،انالاف!ب!بةالكتامادةانالةوم!متظللالالا!حركةتحب...بينالاسيوإور-ينا،فرتضامنلمءيا

طاهـا،ذلكمننتيءلهيرةحققانلملانسانيمكنولاوالتقدموالامان....يمامالمااد-امبرءهـ-ا

يمكوو،،درسالمةومندبجلالههدراتحقيقالكاستعماضدتدفيلاتممارحر!ونضالالعالمال!،بالىزداء-2

الا!هاعي.والتقدموالسلامالمثقافةوبرةال!رالىيقالطرركينءةالمتبتضامنأنع!سؤدءويرين،الا!الاؤريرقييمناًلكء،بروؤنمران

...العالمانخاءكلفيالكلابأيرهالم،ب*افةوالا!رير،!يةتور.ارالالىعلىا!قضاءؤ!الئبهلمةالامالجميع،ؤيه

ولحمايرة،اةريقباو،،آ!-فييةا!حرءنللدلمحاع،ممئانضامنوا31.القارتينداخلوصودهـ،اذصكا!!ا

.الحروبتر،رممارإونتالا!همإ،ددونهالذإنفانالارضسلاماؤ-"3وضععلىاصرادنارخموتمر،.آشاوبرقياا!رة،ب3ونحن

حب-ت،العريقاكيليص!اؤءعلىالقا!رةقلبمن،هنامنولحن،.ايا،مالاما-5واالقومياخحرراؤضاياخدءةفيالخللأؤةؤوازا

صدااحاراتدافاتمت،الارض-ضاداًتآؤدممنحضارةو)دتاهـ-ىسؤاورضامناًلنا؟عباكداعنبغت،ايروروافرآ!01ءخابنشن

.يرفرفحشاصواتئا،الىواتكماصلتضمواا)عالم،وأدراءب؟تابر،اليكمالطاءدةبعواطفهممعنا*يرعيتواان،إ،!مامناث"د.برن،العالمككأآبعجهـفي

2،-رالجزازؤ!الوطنيينالمحاربببنم"،ريسوداع،الصادفةهموبضمائر

فلسط--يمنأرت،ءبمبونومع،الكامبرونفيالثكالىالامهاتلعناتومع

صملا--!الاهـ-واتقهءفومع،الساجبا)وطنردادنروالىالعودةاىااكطلعة

يرلىا5---هـ-ا!ستعم،ركابو!لىتحتالآنلمور-تراكيالمضط،دةا)ت?وباكلاًاغاض-ة
سلأ---ومم!!-=-......لائهو ضدسمتقفواانجممعاعليكملجب..أوروبافيالكتابألمهافيا

لممنا،نسانتحررمعتقفواانيرجب..هان/الازتلاخء"اًلانساناستعباد

صصكوور!ىثصمر!لمحطجح!ي!ري!م!ورا..ثهصبويمهقد،!:،دالاشوعارالات!هادوصمقى

جميعاءإءكميرب،لياالىتراوامبركافيوالادلياءالكتابيرهاابر،و
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خاصةموضوعاتبشأنقرارات-6تملأوحتى،إلايريقيةالاسيويةالبلدانمنبا!كلعلىالحريةعام

اًلثورةبه.قامتالذبم!الأساسيبالمدورالمؤتمر/ؤمناذ:الجزائر،البس!مماتفيهوتشيع،الامالفيهتعردمشر!صبحطيورالسماء

للشصبالقوميالاستقلالاجلمنتخوء"اًلذيالنضالفييرةالجزائر.اًلارضفىجهعلىبجناحيهالسلامويخفق

:اورءمرةا!هالمأنحاءكلفيدميةالتةالئقاباتالىدسالة-3

بكفاحهويشعيداًلجزائري؟الشعببذلهاالتيالتضحياتيحيي-16-12منالقاهرةفياًلمئعقيدالاسيوسبنالافر.بقيينالكنابمؤتمر

البطولي.فيالتقدميةاًلنقاباتكافةالىالرسالههذءيوجه،6291سنةفبراير

نضالهفياًلجزائريالشسبمعتضامنهتحفظبدونيوكد-الريقيافيالقومياًلتحررقضايابتاييدمطالبا،العالمانحاءجميع

.الت!سديتطؤهاًنماالنقاباتهذءاغضاءمخاطبةالىيتوجهاذوالمؤتمر.وآسيا

اًلجزائريةللحربنهائيحدلوفعاًلوحيدةالولسيلةانجمر-.للثريةوالاجتماعيةالانسانيةبالقيمةقلوبهمملءيشعرونبانهمالثقة

وحدةيفمناستقلالاالفعليالجزائرباستقلالاعتراهـفرنساهيلقفاياات!ديةافقاباتتأيداًننصرك،هذااجلمنونحن

فياًل!عبوحقالجزائريالثعبوءهـةويضمنو!لاقهااراًفيالهيكونوسوف،راسخايم!انمنينبعسوف،القارتنفيالتحرر

لأ.مصبرءتقر!رحرية0العالميالعاماًلراًيمجمالفيالفعالا!ر.

بينلىسمسةمداوفاتاجزاًءفيفوراالبف"يتمانيتمنىسهوانما،الفالىنينفيالتحررلقضايااًلمتف!ميهلنقاباتامنامرةان

يننطيعبحيثالفرنسببةوالحكومهالجزائريةللجمهوريةالمؤقتةاًلحكومةوالمدالسةالحقسيادةفهـورةمناعضا؟هابهورمنبمامنامرة

الاهبدالىنتصاراًيؤكدوأنمصائر.بنفسهيقررأنالمجزائريالشعب..واررم

تحقيقها.فيالقو"ةالثورةتسعىاقي

الاعمالاووتمريستن!:الاخرىالبرتغاليةوالم!تعمراتأزجولاوافريقياالسياطلابالىرسالة-؟

اًلفا!ثسننيسالازاًدنظامبهايقومإلتيوالانتقايةوالاجراًميةالاضطهادية16-12منا!صةفيانعقدالاسيويينالالريقيينالكتابموتمر

القاءشانهامناتيبلاجراءاتينددكماالقوببينوالفنانينلكتاب2ضدوافريقيا؟شاطربوحبيي!دفيرسا!يوجه،ا629ًسنةفبراير

نر.الكابوقيرونجن!أنجولافيوذلكاًلسجونغإهبفيهؤلاءهـنبلالعملشريرالنضالمواصلةعلىالبطونياصراًوهمويمجد

فيالانجونياًلشعببهيقومالذيالباسلالكفاحبقوةيؤيد-..الاستعماريالطغيان

القومي.استقلالهعلىحصوررسيلينشماطويؤيد،الطلبةمنظماتلكلالطيبةتمنياتهعنويعبر

الحركةزعيم،نجوأوغسطينواًلشاعرساحفورابا!لأ!يطالب-.العالميوالسلامالقوميالتحررأجلمنللعملوانطلاقهالشباب

الكتابجميعساًحباطلاقيطالبوكذلكانجولالتحر،بىالشعيةاجلمنالمشكورنضال!م!جانبالىوالوقوفبئييدهمويعم!م

البرتغاليين.اًلمستعمرينبامرالسجونفياًلموجوديناًلقوعيينوالاحتراموالاستقلالالسعيادةأجلومنشعوبهمومستقبلمستقبلهم

شعوبهملدىبحملةليقومواالاسيويبناًلافريقيينبالكتابيهيب-.اثمعوببينوالصداقةوالتفاهمالمتبارو

دبلودحنولم!ياعلىبنند!رتغاضعدرالمئزقتصاشعمبيحييوحكومالجنو!بقصبددعرفرمىالدائمالمكتبالىصيةتو-5

وتحقيقوالسيادةلاستقلالعىحصولهسبيلفيالبريطانيةاًلامبرياليةالثانبمالمؤتمريوصي،الاخرىالدوليةبالمنظماتعلاقتهبشان

.5بلادوحدةةالاعتبادموضعالاتيةالمبادىءبوضعالاسيويينالافريقيينللكتاب

ورطالبعدنفيالبريطانيوناقامهااًلتيالسكريةبالقواءريئدد-والاحتدل-فهـألاستممارالكفاحهيالاساسيةحركتنامهمةاًن-ا

.فورامنهاالانسمحاب.اًلقوميالتحررأجلمن

الجنوبشعبلتاييدوكتابهااًلاسيويةالافريقيةالشعوبويدعو-علىاًلسلاحننىفيالفوسعسيساعدالشعوبتحريران-2

.والطغيانالمسففدالعاذلنضالهفيلالعربي.العالميالسلامتحقيق

نلاسيويينالافريقيبنالكتابموتمريصتنكر:(بورنجبو)برونيأنهاالامستقلةحركةهي-تتظيمهاناحيةمن-حركتناان-3

مالإبريزيا،اتحادوالمسمىاًلبريطانياًلاستمماربهاوصىاًلذياًلمثروعاًلمتبادلىاًلاحنرامألص،برعلىالمملاللالنشاطمعمتباثلتأييدبأيترحب

الملايو.وزراءرئيسىاقرحهاًلذيالمشروعهذا.الحركةاًفأوومعذلكيتعارضالاوبثوط

لتحقيقالبريطانهةبورنيوشعبمطالبقوةبكلوبؤيديساند-

.6291عامخلا!لاًلتامالاستقلال

اًلافريقيةوالحكوماتالدوليناشد:(يوبولدفي)الكونغو

أنطوانالكونغويالمكافجسراح!طلا!حا!مةبطرقيللةدخل!لببودحا!9يمجم!أ!فمةا

البلد.اًلىالسلامباكادةويطالبكاتنجاانفصالوليدينبسشنكر-

والقرلسبيينوالبريطاببيناًلاجمركينالاستعماريينمؤاعراتيدبن-

بالحاحالمتحدةالاهمويطالب،واستقلالهاًلمكونغووحدةضدوالبرتغاليين54

الكونغو،شؤونفيبنتدخلونوالذإناًلاجانبالمرتزقةنشماطعلىبالرقابة-ءعرص11،3عنئرهر

كا.اًلاجنبيةاًلاحتكاراًتوكذلد

،بالقاهرةالمنعقدوآسيااًفريقيالكتابالثانياًلمزتمران:كوبا

الذيالاخويالشعورعلىالعهيقشكرعليقدمفبراير16-12منطرحالملبوسك

لنا.تأييدهموعلىبيينالكلالكنابابداه-

معاننزايدوالتضامنالكوبيةالثورةأحرزتهالذياًلنصراًن!از--ةفروع4لليسر-البرلمانشارع

آسي!افيمنهمناصلاامرا)قوميالتحرراناثبتافدالمكوبيالشعب

الىالغاشمةالاستعمادبةالسيطرةأدتحيثاللاتينيةواميركاوافر،بقيا
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دهءء.د4حماكءنصو،جمنالاسالاؤررقيينالكتابكليى،تد-،ةا)ط*-"ءكاؤء-الى"،،ودفعاتءوبابيىيالسه.،!الوبراثارة

خط-ضدشعوبهـمتحذإرسورةضءلمىا)كنابنطرءلمفت53،اءركاتا.ارزءتركببن

.التحررالحد/ئةالا!ر.برهظجمبةالبلادفيالصه،-ونيا!*-لملاكفاحواإإرةا.زاااًليقظكأانءلىبوهنالكوبيةاًلئورةصاراز"4ان

فيالمنعقد-ويينالاسالافر/فيجمنيلكت،بالتانيالمؤنمران:،نعمالنصرىا!-رءاستؤديالغرضذا)6وضهـالشعبأعدائناضدالمرير

4ومئاصرفيريهدهتأءن،برب6291سئةاًإرفير2.الىا؟منالفاهرة:اًلموتمروؤرد.الئهازظص

ا.ل*دوانروقفويرطالباًلبريطانيالا-ننعمارضدالعمانيالشعبلكظحعنكوب،عزلال!يوم/جاولونالذينليينالامبر؟أعمالاتنكار-ا

العمانيةالاراضبىءنالمغيرةالقواتوجللاعالاسيويارالباهذاعلىالا"-دهذابدأوؤد،جد/داءتداءانتظادفياللالينيةأ"يركادولسائر

.ةالقورووالسيادةقلالالاتفي-الطيب!!بحقهاوالاءتراؤء."3اً،مرال!ول"منظمعقدزهاالتيالاجتماعاتفيواضحا

الأسيويينالاور.برتي!بنللكت،بالتانيالموتمران:كأالغربيايررباقسالذياثعبذ!ك،لاماتايرء!داالمبطلاًلكوبيالشعبتأبيد-2

:بالفاهرةاض*قدا.3-قىالايرة)الامبراياضظد"اللاتيناًمبركاشعوبكفاحبقود

تممابىبونالالبيردهمبرؤاًلذينالهـولنريينيرنا-هـتعمراان/بلأحظ--ا-ديااتءس.)حاهدا،تا"اف./طا،ء،نيهاؤ"نايرحفسيد،ق-2

إرتحرة3حراتصفيةج،ودهمكزونير!نعماريينالاسمنوفيوومالامببريون.اك،ماسةورلااهاالىلىلموصول51*فاحعلىالتلاتؤ،را.ثانتعوبيرتت

ارومنحتعميلنظاماقامةالوقتنفسفىو./جاولوناًلغربيهايرريان.وبا3بتأييدبادرتات!االلا.زينيةاأمركاشعوبيتئة-(

.((؟بوارولة)ءالكل،بمؤفمرلعقدالدعوةالىالىءوبيببنالكتابمباددةتحهقى-5

لمةةالعسكرقوذهمتدعيمأخرااالهـولندإونمماريرونالاشيحاولو-.الكاملباتمجإح!همتهضه،تئامعاللاتينيةأميركافيوالةضانين

ب!ضذلكسبيلفي.اشتخدمونوهما)وسائلبكلالغربيةا/ريانفيالا"يردتفئوالاسيو،"الاؤريرور""اات-*وبجميعالىنداء.ؤوجه"-6

يرقها.طرءنوالامداراتالمون)ضقلأ!:لملأد.!لإأبرءهـ؟وبىاللايى-كأ

اوافريقه-؟سب،نتموبندءوالاوريو/ينالافرإقينالىكنابنونحى.إورءب--ينالاؤرلل!ابا)ثا.كباًاونهر:اوسطىوااًلثرفيةلور4اؤر

الفربية.ياناًيربخشحر.إرأاندوتأ./يدفيجهودهـ،لمئاهفةوحكوما.زها.6291دصةفيدا،ر16-!2منالقاهرةفيقدعالمتيرينالالبو

الافر.برقيكأا)بلادوهـطاداتءوالىءؤ!والعمالالنتعوبخاءمةبمغفئوندعو،هـصاافرفت-ووسطنتزتاشتصعبالبطوليلاًكضتا/و/ب-

نف-لفيتتخدما!وك(ديةطا!رةأوسفينةأيمقاطعةالىا!سيوبرفئتصه-!/بوبزكما.ا)تامالعاجلالوطنيا!ستقلالأجلمنالاستعماديين

ا!غريبة.إرياناالىالسر!"والامداداتوالمعداتالجنود.معيشتههـ"وىوردعو/نميتهاثقاؤ-4صيانةعلىالشعب!ذا

شعبب،،يرقوماقيوااتعبئةعهـادبالاتقلوبناصميممنونرحبا؟إللاشءماد،هض-ةضالموالقديمةالملإوعاتإمتحرعميىكأإدين-

،الغربةانايرإءاى-ضوالابالأحمرصيااندونبعلملرفعاًندونبهـ!التترفهب-ةيرقاافربلادفياًلاس"ممارإقيالعسكر.،"المقواعدءاشظا3يدرن

.يرفةطرية+أ.وادوسطى

ينالاسيويرالافر/ورييبنتاب31الثانيالمؤتمران:افريفياجنوب،حالكفالاءسيوبينالافريقيبناكأابامؤتمر/جيي:الكامنرون

:6291سنةفبرا./ر16-12منالمدةفيالقلوورةفيمعالمحت((الكا"يرونث!عباتح،د"ؤيادةلحتالكا"يرونيللث!عبالعادلاًلمسلج

كأالجنوباًؤر/قيافيالعنصو/"التفرقةاسةىءبقوة/:هـر-ا)وررن!القواتاجللأءأجلمنوذلىنلمةالعمأ!دجوفىحكومضدويووده

بب"لغينظرو"ا(-"تورلةاائاطق)):ةالم-15الجديدةالانتةصاءاتوخاء-ةالكاملقلالالاتوالد/بئورراطيةالالحاداتور؟تالمحدةواتوليطازبهيةالبر

وويرلمسنكيلفرفوديةالصكروالاستعداراتال!مكرقيلافالاحالىالقلمق.بةالحقيقاوحدةوا

اكف*-،لعلىالقضاءتستهـدفواكب،سالازادالفاثت!و.الد.ركأاتوراطلى-قاتأ.بدهءن؟!ر:بواء*تاالكوريالشعبكفاحتأير"ر

.الى.ءحرراجلمنالاؤريرفلمةلذموبالعادلالادءتهه،د/ينءدوانض!اناضلجمنوالكتابالكوريالشعبمعوتص،ء:؟

عقلب"اسه-اغيم!-ت،دؤ!الذيا(البازتو"تعلإمضظام4ظمدد-.بلدهما؟وحيدكغ،حهـمفيإؤ،بهمكما.يركيبنالام

الغاقئ--!والطنينالارهابالفورعلىإوقفبأنبقوةيطالب-

له*للأ،!لأمرللأ!هدلأ!هللأ!هللأللا"!4*دلأ**-داس*!لأ*!لأ*!لا*!لا***كه!هللأ!هللىكلأ!لأكلهتفوموالذيالجنوبيةكودرافيوالكت،باببطلالشعبعلىاًلمفروضين

لمر..برلدمتعمالا!منبايعار/بئالعسكرالفاشيةتوبية51كودياعصابةبه

بتا.صدصهـربر.النشاهـالخلاقحريةالجنوبهبئكوديافيال!ابيمنحوان،ب3الامبر

!المبمالم!ررىفطالشرؤىائدولمةاهـالهرو4سد!"إقةبطرهـكودير،توصهفي3ورياشعبرغبةقوةبكد.ؤبد-

....*.....كبزلدكألوبدونلعسهاًلكورياث.عببواسطةدير.قراطياًساسءلى

:8كور/،منالعدوانية7الامبريهةالقواتازسح،بوجوبعلىو!صر،أجنبي

5891اًلى9178سةةمن4.فوراالجنوبية

4دوبو،"لاووس)اكأ،بالىالاخولمبئتحيتهالمؤتمريوجه:لاووس

ا)ثانىال!زء؟ةا-ر-بر-واالاستقلالاجلمنالهإدلكفا-"ؤ!ابىا!للاووسشمب

؟ااوتمربطالبو،ميورةالا!برقيةالافرالشعوب"عما)تاوااظضامناًلكاكل)قى

هـ181ةببيثموزهرا!ىالفرهـببةالضورةءان؟بئإب-العسكرالموظفينكلوسحبلاووسفيالاميركيا&!خلبايرقاؤط

اسه-اءرليم!جنوبحلفموظغ!وكذلكلاووسمنالامبريهةروة،الاسل

اسماءجل:رل-خورياميلل-فطدبر.العسكربةوأسلحتهكربينالعس

؟لايبسادفوراعسكرينشاطكلبايقافكذلكاًلمؤتمرويطالب-
لل8يخءتمن.الحماليةللمفاوضظةالمناسبالحو

واًنازطم!ن!افتالموزعون؟ا!ودةفيا!مرب!ف!جمنلشعبالشرعيالحقيؤنجد:فلسطببن

04القوءجةوحقوقهمأملاكهمواستعادةوطهالى

الشرة!ة:وا"!ة4ير؟يرهـهاالتيالعربهقيانطقةافيالبر.برطانجةالحركاتويصنجر-

.4العربيةالامماهـ؟قلالي!هـدخطرا،اًلمحليونوعملاؤهمالعربالرجعيون

،!!!،!*،ء،!،!!!،4،!!ي*،،،،!ه،!ه،يلأي،،*،،*؟8،.العالميوالسلام
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أزأارأءهإنذفنهأ-2.البيصاءاهـجطرةاستتبابيتيسرحتىالافريقيعلالشعبالعبودية

الامانجطتعكسالتيالكلببينمنالادبيةاًلاعمالاخ!ارنجنم-االافريفينالدنابمؤتمر.إو؟د:اًلجنووقيفيتنامفياًلموقف-

القوهـ-!اق!حررتحقيقفيالاسيو.بةالا!ويقيةللشمعوبا!حقيقيةالموقفاً!6291فبراير16-12منالمدةفيبالقازهالمئعقد*سيويين

.والسلامالاموالاستوللالا!ءالمياهـلام!سداتجاهفيويتطورللغايةخطيرفيضنامجنوبفي

خطراً.تهديدا
عملي!ةتركز(1)رفم"دثعدكيالمذكودةالروحضوءعلى-2

الاهمام!!ولكن.المعاصةلالقضايا.نعالمجالتيالفتعاىاكرحمة،(6191ماير-و)د/!روود.،ف-جوز-صناتفاقيةوقعتومنذ

.--..............فيتنامفيالعسكريتدخلهامنتزيدالابرقيالمتحدةالولاياتوحكومة

يتععليصولا6ح!يراولىحياةلاعمال!مععولببيةلقرلحالةلدوالر،ح!ةالتقاببدلمحنطلقولعععهوعددالامببركيةالجويةالقواتضباطمنمئاتأرسلوقد.اًلجنوبية

.الامامالىمقمىمايندغعالذيالاسيويةاًلافريرقيةلكفاع-الشعيبوثببقابهد،ءالجنوبيةفئامالىالابركيةالجويةاًلقواتطائراًتمنكير

اكانتسواءالميادينجميعتترجمالتيالمكنبتعايحأن!جبن!تهدهـالىاقيالخططهذهوكل.الثعبضدالمذابجمناًح!ار.

تارإخية.أماًحتماعيةأماتضاديةامساستةأماد-ةصادهـشاازثهاكأتقبروالعنطاقعلىايركيعسكريتدخلاعداد

.."..،ء.91!اعجنيف+لفاقي!

وادباًلشعبيبالتراثاًلخاصةللاممالخاصاًهتمام:بروجهس(

المسننقبل.أدبلامت!ارهاًلاطفالاد!وإهالعالا!فالسياس!دييموانجودينألابدكيةالمتعدةالولاياتاتبمتوقد

.!..والرجعيةالحربيةممسياسهخدمةبقصدوذلكالقويلأللثقافةمناهف!ة

فيولمعبيل.اًلالحماهرقول!-الثسعوبفيام!ئمتوكطلمحبمسبيلترتعبئةرفضلفيكفاحهااًلوطنهينالكتابص!مارمةقيودلتنفيذالفسهمكرسواانمكمأ

........الجنوبةفيننام!يواًلصحفيينوالشعراًء

"ءاًلامافمعمبسطةتترجمفانهاالئرطهدافههايتوفرلائلاصعللتي-:يطالبالموتمرو

-واتنفدميينالثور.بينالكتاباعم،لا"رجمةخاصا!ماميوحه-6سريعا!داالاميركيةاننردةالولالاتحكومةتصعبا!-ا

......اًلجنوبيةقيتئامفيلتدخملها

..لا....:.ء.تهاأ!كاكلفيىناممنفوراالاميركيةالمتحدةاتالولاإحكومةتسحببأن-2

سجمهااعمالننئاليدار!ا،اًاوسالل-3وهـلىوابىحريةوالجويةالمبريةقواتهاوكليرينالعسكررجالهااًلجنوبية

عقدالذيالاواطالمؤتمرمنكلفيالمندوبينمه"رحاتداستعراض.وذنجبرتهاالحربيةمعداًتها

نستصعدفاننا-القاهرةفيعقدالذيالثانيوالموتمرطةصقندفيوالمذابجللقيودحدادييمونجوديفالامركيونيضعبأن-2

بكواومبو.الدائمالمكنباطارداخللكرجمةمركزاقامةالىالحاجةوالاشخ،صالجنوبيةفيتنمامفيالوطئينوالكتاب،الشعبضدالموجهة

إلمي:ماالترجمةءركزمهـمة.كون.لفيتنامالسامياتوحيداعادةعلىبعملونالذين

الاشويةاللغاتوالىمنترجممابأءـمسنوينقويمعمل-ا-وبهـاعادةف*و"لحلكاملاتنفيذاجنيف31نفاقياتبتفيذ-؟

وتقويرةاقومياالكفاححركةتصودالتيبالمكتبنجاصا!تمام"عالافر.بقية..سلمياتوحيدافيتنام

.اًلبلأدهذهبينالأ!ءويإبئبالاؤارضامنالتةلممفيتئ!لاصرارالبطولبىبالنضالاًغجابهءنالموتهريعبرو-5

ةبالأؤررةالاسبويةالءللادؤ!بتصدرا"ياالكتبقوائمتجميع-2ابللكفالكاملواكضامنالعاللالئضالويؤيدوكتابهاالجنوبية

.الكتاببهاالفالتياللغةعاىالنعىءعذويالضاسوكلالكتابكلألمؤتمرو.بئاشد.ألاشويينالافريقيين

كتابتهمأكانتسواءوطنيين"؟لفينءندالماالترجمةتكونان-2بشعبقوةواليزيدالعالمفيالسلاميةالقوىوكل،الطيبةالنوابا

الاوروبية.مناللغاتبهاإولفالتيكاباللفةالاقض!أوالمحاجمة)وهيأ!مبلغةالخطبرةالمغامرةلوقفالمناسبالوقتفيبرقوةولل!مل،الجنوبيةفئام

التقدميةوالمنظماتبالهيئاتالانص،لاكوجمةمركزيحاولاًن-(.الجضوبيةفيتئامفيالامبربرةالمت!ح!ةالولاياتبها!قومالتي

سوبالشمعكفاحتأييدعلىفعلاتعملاك!،لااكاسيوير-ةكرجمينالالدفرلبةقياًلئأثميهاًللجنمة:ل!

المعينةعللبلدانوافربقب،آسياآداب.!مترجزياراتانربما-ع:لأد!سة

ناةالترج!مركزعلىفاناكرجمةتطويرفيعظمىفازدةداتتعتبر

ادلالتاساسعاىالزياراًتهذه!لطدتنط-مخطلالا*كاؤياتبر-5فيوالثقافيةوالعلميةالادبيةألاعمالترجمةاًنالتابىبخعلمنا-ا

الم*نربيقدموانادبىجمبتولليفالمضيفةالدولةزت*فلأنعلئالث.ءرك.اثقاؤيمةوالىءة،رةالانسائي!ةاالثروةتنميةفيهامادوراقهـلصتطدولاًلعالم

واةربرقيا.آسب،بادانفيءالأدبمنظماتالىلذلكالفروريةا!رحاتايرومبعديروماالمسافات!قرباًلذيالعلمعصرفياببومنعيشأننا

مرهـ-زي!صنا)منيروممتوا!اورفعرجمةاتاولتشجهع-6اتالعلافمحناًنعزالها"مهيرستحبلءوقففيدولهاًيحياةويصئع

وانالاقربرفيةالا!يويةالآدابلمترجميخاصةجائزة.بقردانرج!ةالة.الصورينصودةبأيةالدولية

اًكرجماتلاكثر(السنةفيجوائزثلاثالىج،ززة)منالجوائزهـذهتمنحوالعلميىةالادبيةاًلاعمالترجمة"لمعبهاًلذياًلدورفأنلذلك

ؤا"-ت!الت-ا!بلادفيالاد؟ء!طمةتوء-يةعلىبناءوموهبةروعة.موبالشهبببئللافصالبالئسبةهامةءسألةهوعامبوجهوالتقافة

صهاحبةالبلادفيالادباءءقيهكأفبلمنارتوء-ة!!هرءدود"أخرجهةبالىلحكلهء4،خدمالتيالترجمةأنتاريخنامنلنايتضماًلهاًلا-2

الترجمة.الكتبةثقاؤأظورعلىكبرضرر!أاًلاشنعماريةوالثقافةوالسياسةاًلمستعمر

ا!دولادباءاًلىخاصااهتيامايعيراناكرجمة"ركزعلى-7.وحضارتهالالساى

اءانادرالافريقيةالاداًبلان%"رالتما،لى3،؟إهـوواوانالفتيةالافربربئيةء-ااًنبيئقدتجارلطمنالافريقيةالشعوبثقافةبهمرتماان

.فلكعاىاالعالمقراءاًطلاعيعتوبينماالمنطمةاًلدوليةالصلاتلهاتكونإءوجممامعكليةيتعارضمصالحهمخدمةبغيهالاستماريونيترجمه

اًلاهمية.عضامراالاداًب.وحضادتهاالأسيويةالافريقيةالشعوبثقافلأخدمةبغرض

بساطعلىالمذكورةالاقتراحاتبرطرحانالترجمةكلركزعلى-8نحن-اًلابويرةآلافرإقيةاًلشعوبئحنعاتقئاعلىويقع-3

المناسهةوالمواعهبىاللازمةالتهـاببريحددوابئالاولىدورتهفيالبحثخ!هـةاساسعلىترجماتناذيونمضيالعهلبهذانقومان.اًلكتأب

بجميعيرتمللبرلكوذلنننفيذ!االضروريةاككاليفو؟قدر،كحقىقهاتغذيرةاساسعلىالوقتنفسىوؤ!الابويرقىالافريرقيةالش!عوبمصالح

المناسبة.والمطالببالتوصياتابطاءدونالافريقيةالاسبوبربئالبلأدان.داًلعالمفياًلت!دمي*دب
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العا"-نةالوتائقجمعبعميى"لقومءت،ءصهصةه-ئات.لكبىبن-ا.لي،كرجمةءاها3".ءهـ!.تترج!يرنا)ذاو!فينااًحاطة.بجب-9

مم،بء،المتصلةاك،ريرخيةوالاصولصادرالمهونرجمةوتبويب،،"والخاصة3و2واللموأدتطبصفا

المح،ودد،،يرقصرالتيالىتاريحيةالموسوءاتوتأءببفأخرىبلغاتكتبواتاًلخلصذرتخاناكصفيدىبةإيرت"إامنالم؟تمر.برطالب-01

.الأردصط.هقىجالرحركةعورروزئفيذنحواللاذمةيركلةالمر

وتشجيعابىءتوسائلوبص-برالحوائزومنحالمسادقاتعمل-2لمتعهلانارر-تقلةا،د-يوبةالافريرقيةا)دولاوزمرابوصي-11

.والحضارةبالتأريحؤورخياكك!ا!جادةالةرد.برةاًلم!،ؤداتء--نط:ة-ةتوجدىكأالا!!هو.لمةالافرإق!بةفئالغاتدراولذثء-ببعللى

وننتراقيضةبلىديجادليروالىالاورنوالنشروسائلليبم-3.ا!ترجمةقى3ب-رإررهيرا،خهتاز-يىكرجمين

.*،-لم.اًدصحيحالوءجااثة"ثااًللكمةح!:

--كوذ)،دوريرةبصفةا)!راسيةوالحاماتالمؤتمراتعقد-04

الجهـصودعلىوالوفوفالصلاتو.نوفيقاً!راًءوتبادلالمثكلات!تررارس-زصبتصسارص-

الغابربئ.لهذهتحقيقابإد3لؤ!المب!و)4.تمهب--د

البلادمدارلنديالدراسيةا&رامجبتضميناك!صة-ع

شعوبنا.بربختارعنكافياورراوالافر.قييةالاشويةةر-تهو:اًولا-ه!لغهضا"وصوعفيأهـالنقطاننرىنحر

وافررميا:آسيا6فياًلكنابوضع!.-القوميسةظو،وبى:ثانيا،والاستعمارالامبريالي!ضد-للنضالتضمننا

اًهـمابمبة.اللغاتمشمكلة-:اًو،ا!وافيؤ!،الحطتان7هاتان.ءو.بةالاسالافرلمقيةالشعوبتاريرغوتقييم

المىقياواؤراسبانفموببعضلدىوعةاًلم-5الاغال!تعويل-01اكقدمزءولىيرنافية:ا!-5لىضفهدلىالاوؤ-دون.اصدةولفكرة،جهان

من،تنا!-بهالتياوؤطالحرات-،راو،ر،،الململأزهةوالحروفكتو!"ةلغالط.؟.نض،)ت،فيوشجاءتت،:،!هـثةةهـ.نؤاكاز-ةوررون

أ،ربرء،،و./--ء-لاللمظ!هذهؤوداووارلصاءزمبلف!لالقائمةلفالابجدياثقاؤير:،ووةصع،ل!،ر.نيناالقوكليةاخقافةالمطوير.مسألةانونرى

--.اراًبهاوةءدا)تف-،ل-عن!"صا"ه،لمهكنلاورصأكانجادصصمتهل3ز"رفيافو"ء"ا

ءنالى"صطلم!*نعشوراء"سع-اا!ترجمصركةتدعصم:الترجمةحركة-2وءلمىالادءت*هارداممااوطنياالا!تكأللألأجلومنعمادالاستوبر،ليةالأمبر

اةوهـكأ.ابراللغاتالكتارقىوتنتجعالا!صيالاؤربرفيبوبل!--،،تةالالروو!رنمىاوبر.برطانيااصء!ةاا)ولا؟تاتمماررأسه

ا)تيإللأ"بلىرجم"حرءفىتءجع:الاجمبكةباللغاتليفاك-3ؤءف--قلا(س-!منفأنهفائمايرفىاللاالدولمنونجر!اوالرائيل

اىا-"تالاجالممنا!باالاليوإكأالأ!ربرقييةا)بلادفيالقو"يونا)؟ت.،بالفهاقأنوأ،ذا،وتعاونهاوتبادلهاونوارثهاالقو?كأللتطؤقىالكاملةا)تتمصة

الاصرلى!الاليويةالاوريرفي"اللغاتوالىالقومصكأالمغاتا"كأ!ا!-أ!لاء--،ي!يمصتخدمواانيئبهيالاشو،!بنالاؤربرقيينا)كأ،ب

لا.اكورلميم"ضاهـجؤجم!:تادهـا!ة.-ونضا)"عماروالا!-ة،ليةالا!رلمضدالضحبنفالفيماركةالى

ا!ب--ا"*اتؤيبرفةاً)ءرا!-وبةاًلاؤرواللغاتندريى!فياكو-ع،هـاًدالاصتظ،دةتهإليد7لتسلمال!ومةواركرامةالثقة!قوبر"اًلالى.ت*ه،ر

يرا!-3واذنض-اء(الا!-نددلة53)اكءصه-"ات*يىما"ها!دوبعض!ولعه--تممابماا،رص.!ةوالاست!هـ،ريةالاءبرياليةالتقافة،زمأ-"

.4براًلفبماروروءاز*،1ليذخ،ئرهاالةن-4اللغاتلبعضألصبامعاتويأؤء-!فيلي.يالتقاؤإعرواناؤيير،ليةالامبرالخط!عنإكنتىةطا.ت*وبها

ا)ئقاوفياملاقاتاةتا)كا،يؤيرقيالا!الاؤربرقيةاجلادابينالقوميةا)ـءقاؤ،توتبادكلثرؤ!ودالج!

رءضى،بءضهمارربولة-الاؤروالدولكأ،برينارز.لم،راتتبادللضهكنالاخررونواحه،لات!لممفيالرائعةاجدارنا.لقايىدءاىالمحافظة

ت--،بالمهدورإ-!كأءكارضوتنظهم،وبئألاص!2زة،جءلمىءن!!لط2ويرقف--.رائعاتطواراتقافارتا.فيء،أؤضلتلأويرمنبها

ا!وكب.الاؤروببنالاوررفي.-اكأ،بانحنالمقدسوواجبتا-المنتىةركهد!ا!ؤ"ذا

--ولمقىاافرومعارفرائرة:را!-،اًلطريرقكمهيد،ا!ذ!!الئضالهدافيو!دااتحاداتءد-ويينالا!

د--دول!!فاوءعرؤي،توسع،اسيويمةاؤرومهارؤءرالرةاتاء"لأ-.ؤتنميفاالمقوميةثقافصخالخلق

وذخازدهـ،واعلامهاواتادهااساطرهاوراتهاوصفتاوتوار.بررو،1المؤتمر!يويرفالاز-ء،نوعيإوقظالذيالآساسبالمبدااننلاحظواًذ

4السماب)والمستحدثة.تتوبةالمكالمغاتابجميعنئصسانعاكط،الفكريةوا!*4مجالاتولى!ح،ذهـضهوبررقى،الخلقيهـواهمنويرفعروحه

.اقيوورءةاالحركاتد!عيراعيانعلى(مكثوبةالىستتحولالتي.الاءبويةكأالاؤريثالشخهصيةويرقونطوالثقافيةاًلمادبةابيادينفي

.الا!لاموص،ئل-:خامساو.تميص-"ويرفيالاسصبرقيةالافرالبلادفيالقومي"الثقافاتتقولة-ا

بالزابلكمرير!يةالبىالاؤرواًلدولفبمالاعلاموسمائلتجئبد:الاسبويةالافربرفيةا!خصببة

وتفدبرم،الادبهةاتادهموتتبع،ا!هـيويينالافرولمبوالكلا-وىالا!رور،)*ةاحاًرت،طهـافيمرةالمطيف"الاؤريركأاًلاهـهوالادابدراسة-ا

."منتظمةبطرقرتإجهمهـننه-إرجاهـ-ذا!بواؤتءاصراًلقوءيةالتفافةعلىءافظةوالمودعموشه-ةاًلقو"ي

اسيوير"..ا،فروغبرالكتب-سارسامن،،ؤ-ءة-إفىانا.*نامناقيالاجنبيةاكحاضراتفياكفدميةاًلثقاؤية

،لموعىالخادمةوال!ب،الىكتبوامهاتوا!ووائعاًلذخا!رترجمة.الانممت!ه،ريةلذ"اؤاتاً!ةجعيةو"قاومة،وآورب،افريرقيابلدان

الىافاتالى4،يرا!ه!والا!وواًلمبلادءبرفي.نصدرالتيماعيةالاصوالهدالمةخذوقالادريا"ت*:يراساساواتخاذهاالقومية؟لاخاتال!نا،ة-؟

نحووررص!ء،،بهاللنفع،تعميمالافرواشويرةاًلبلادفيوميةا)ة.ءهار.بركألاشاا)ثقا!ةدصيطرةة-دا)خف،لؤيدور!،

ء.الان!سانجةالا!هـاًؤءوجهع(و"اتظبي!وااتص!ةا)القو?ةواًلادابالفنونبعث-3

الافرواسيوبة.عثبر.اللغاتالىرجمةا)ت-سابعا-.الاء،نيوالاساطبر-دلكفيبمااكبص4الآداًبودراررصة

اشىاًلاؤروا!صيويالغكريج)إثتاوا!صعةترجمةحرهـفئقتاملممادجؤ-آ،،!زعرةاش!لىةاًؤروفةمع،رضتنطتمعلى-العمل-(

ب!رزاوالامرير*يةالاوروبصةواقالاسواعرائصاًلاؤرواسيويةغبراللغات-.والتعاطفالةصمدلكليؤدنطاًلشعبيةالؤونمن

4الاقرواسيوإ!بالشمعيغرقوالامريكياًلاوروبيا:اجاظلانبعد(النتاجؤ--بجوإكأءالالىإقيةا،فرالاقطاربينالادبيةالصلاتدواسة-ء

جانبالىءكان،،اسيويةالافروالثقافةتأحدخىودلتك.طويلاالادرك!.اجمد(نافيبصنهامنواكصاالمشاركةءرىيبببنمهااكاديحمجرى

اًلخارج.ج،معاتف!رهاقالخلي"(،نهاو.فأخد،العالميةاًلنقافاتكلنءير!،انت.،عؤىآرر"*،وا-يرقياؤا100رل،بهقامتالذياً)دوددراسة!6

الف.المختار-ثامنا.الانسانصكأ،رةالمحضصميهةو

والقصسةاًلشعرفيالمختاراتمنسئوبةمجموعاتاًصدار:بحض،رتهاوالتعريرفالافريقهة-وبر"الاسالنثقافةتار-بغتصحيح-2
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للكنابانتانيالمؤتمرقرد،ئقافتهمولقدمشعوبهمكفاح.نجاهالاسيويينانعلى،الادبيالانتاجالوانمنوغير!االمشعبيوالادبوالمرحي!

الالمحريقيةالحركثت-قيلتدعيمممكنجهدكلبذلاًلاسيويينالافرب!قيين.بهاالافادةتعىمااًلافرواسيويةاللغاتالىاًلمختاراتهذهترجم

القراداتالمؤتمراتخذفقدثمومن،الدائمالمكتبولاسيماالاسيوبة،تاللفالى"ضرجمالمجموعاتهذهمنمو-!ةمختاراتوعمل

دكرها:الاتيالموضوعاتبصدداتالية.اخلرجافياسيويالافروبالفكرتعريرما،اسيويةالافروفي

:الدازمالمكتب-أ.المولفحقحماية-تاسعا

كولومبو.فيالمكتبمقريستمر-41الملكبحم،رةعلىينعرالاؤرواسيوإبئالدولبين؟روتوكولعقد

الكتب:عضوية-2-وفىوالحه-والترجمةالمعلنيالاداءفيالم؟لفحقوحماير"الادبية

واندوليسباغانامننضكوناًذلأأيهيكماالمكبعضوبةتطل.المؤتمردولبينالميكانيكية

السوفياتيوالاتحصاداقىحدةالعربيةوالجمهوريرةوالصينوالكميرون.الافرواسيويالت،ب.إنادل:عالئرا

بالسكرتارإقىسيلان.نضطلعانعلىوال!دواليابانوسبللأنواًلسمودانالاخراج

العامة0لاخراجاللازمةوالالاتالخاملواداقيوفبردولةكلتعنىان(أ)

المكتب:واًجبات-3-لتدكالمستهلكةوالدولةالمنتجةالدولةبينيكونوانال!اب

عملتنسميقهيالقادمةالفترةخلالالمكتبامهماتأدنى.لكونرينهم،التجاريةالتبادلعملياتبرب!لودياتفاقوالالاتالمواد

المؤتمراتفياتخذتاًلتيالقراراتتنفيذعلىوالعملالقوميةاللجانالغربمنالاستيراًدعنالافريقيةاًلاشبويةالبلادتستفنىبحيث

اًلانيضااوج"على،التنفيذيةالل!اناًجضاعاتوفيالمخثلمفة.دلكامكنهاما

اًتصاللجانلتكوينالاعضاءالبللإدبينالانصالدوامكفالة-االىبحاجانهميتعلقفيماالكتابصانعيمطالبالدولةترعىان)ب(

وتدعيم!اناللبهذهمنلتوجدلاحيثالاسبويينالافرإقيينلل!تاب.!!مرالمجةاليهالمبمونا!تيالدولفيالصعبةاًلعملة

عل.بالىالموبمدةالىلءانعناعةفيالمستخدمةالاوليةالموادعلمىالمفروفةالرسومتلهىان)ج(

القوءجمة.اللجانج!ودؤضسيق-2اولبمحةالاتلحلىوكأ!كاليهماوماوحبرورقمنالكتاب

الت،بوالوا!وادكتابالادبءنالمعلوماتتنسيق-3اوادواالالاتعلىاًلانت،جضريبةتلغىواناليهاو.ماالغياروفطع

وحركاتهم..اًلمنتجةالبلادفيالاولبت

.المطبوعاتطررقعنالمملوكاتنشر-،سيلفيالاموالر؟وسواثقالالفنيينلبادلالدولةتسهلانأد(

.أخرىالىلغةمنايررجمةاأعمال.تنطيمو!المساعدة-5كلذاتنظمالتيوالثروطللوائحطبقاوذلكبللكتلعمصافانشحاء

المختلفة.نشاطهمأوجهفيللكتابالمساعدةنقديرم-06واخربلدبببنالعمل

الاستممارضدوأسياأةريرقياوكتابنتعوبكفاحمساندة-7ال!-،بجمطوشةالمملةالمبلادفيالفشابجمعياتلقومان)!(

.الامبريالبةوالصبى،ب.الوسزرلبكلاذء،جهمنشرعلى11تقلةفيرالهلادؤك!

ا*تب:اوظائف-(.الالخلأررةوافزتالىتردىءناًلقو"يةالتقاؤ"حما-ر")و(

ولكن،العملعنجماعيةبصفةمسؤولونالمكتباعضاءكل!لىا!ادمالجيلفئة(للاطفالاللاحداتجدبدادبخلق)ز(

الاقلعلىاشهرستةكلهيئتهبكاملالمكتبيجتمع،اسشمرارهلضمان،.مدعمهوطنةاًسس

.الضرورةدعتوكلماالاسيويالاؤر/قيللمؤفراكابعةالفرعيةلكاتبااللحنةتوص)ح(

المببزانية:-5ابشرفي.عسدرالتيمةالهااكباعنالمعلوهـاتتبارل

.الاعضاءالبلاداشتراًكاتمنالميزانيةنتكون-أ.الافرواسبوية

مغصلة.ميزافيةودنفذالمكتبسيعد-ب:اتوزيع

فييمكنها!.مابأقصىتساهمانالاعضاءالبلادبكلابؤتمرويهيبواًنالنلادبإضفبمبهلالمعمولا)كتبالتيرادانونللغىان)أ(

.المعتمدةالحساباتفسعامكلالمكتبويقومالميزانجبةهذهابى-لادفيالمعبةالعملةمنحاجانهـمتبار3فثوردينوفر

:ةالتنفينياللجنة-ب.النقدمراقبةبنظامالاخذة-.

أعغاوها:-اوالجووابىءرالبربطرقالنتمحنرسومالادلىالحرالىتخفضان)ب(

الاتجة:بلداوالعشريناًلثلاثةمن"التنفينيالملجنةتتكون.والحواضرالعواصمفيالمعادضاقامةتكثران)ج(

لهند.ا-4.غانا-03سيلان-2.الكامرون-اروتابدائم!معرة!ضصليةاومفوضبيةاو.رر.فلرةكلفيبرخشأان)ر(

اًندونيسيا.-7.الشعبيةالمصينجمهودية-6.اليابان-ء.الهئةتلكتمثل"الذيالبلدانتاجفيه/عرض

الانحاد-.1.المتحدةالعربيةاًلجمهودقي-9.السودان-8دوليص!وقإثانالصصبةالعملةعقباتتذليلسبيلوفي)وو(

موزمبيق.-013غينيسا-012آلجولا-11.السوفييتيغرارءلىخاصقعملةلهويكونالاؤريرقيةالاسبوبةالبلادبين

الجزائر.-1.16يت-015الجنوبيةرودبرسبا-1(العراساسعلىاًلكنباثمانددنعفيتستخدماًلاونس!!بونات

.لفان-.2.كور.با-91.فيتنام-18.نيجبريا-17كأاولليللمغارباتبالمدثسعروويتعرضعملهلكلالرسمي

منغوليا.-023تركيا-22.اًفريقياجنوب-21.دواجهفيتوثرا!تي

اًختصاصاتها:-2تسهيلالىعنايتهعاصمةكلفيالثقافياًلملحقيوجهان)و(

ميعاديبينالفترةفيالمؤتمربمسؤولياتاتنقيذيةااللجنةتضطلع0الكنابتبمادلسبل

المؤتمرإضعقد.المؤتمركددعقدمدرتنعمددتجضرمرنعقاكدالموتمرينوت!لكلانلنةارا!هااللجنة:د

المؤتمرلمقددعوتهعلىالاندونيسياروفدبيش!كرلمؤتمرتمرلقالحاليتئظيميةبمسائلقراراًل!

هذهفبولوتقررادرونيسيافيالاسيويينالافريرفيببنللكتابالثالخظالقاهـرةفياضعهداالاسيوإينالافريقيينللكتابالمانيالموتمران

لتنفيذاللازمةالخطواتباتخاداًثبفيديةاللجنةالموتمرويكلف،الدعوة:يلبمماإقرر6291سنةؤبرا،ر16-12منالمدةفي

.القرارهداالافر/قيينالكتاببمسؤولياتوللاضطلاع،طشقئدلقرارا!وفف،
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