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 יה ברנגוןסעמי א ית שלטלועידה הסוציאליס

 

 ,קריםי םחברי

בועידה הסוציאליסטית של עמי שתתף לה ,הרב לצערי, ניממנסיבות שאין לי שליטה עליהן מנעו 

 .ברנגוןאסיה 

הניצול  תלעקיר, דםחרור האשל לוהגד ההיסטורי ה במאבקמענ ה זו עלולה וחייבת להיות תחנתדועי

 .ומיתולביטול האפליה הגזעית והלא ברתיחה

היתה  זו יבשת .במספר אוכלוסיה גם חה אלאטרק בש לא, ביותר בעולם היבשת הגדולה אסיה היא

שהונחו ביסוד  תנולדו ראשונה המדעים והאומנויוביבשת זו  ,האנושיתתרבות ה ולדתמאלפי שנה  לפני

מוצאם  -ורוב עמי אפריקה  טרליהסוא, אמריקה, פהואיר, כל הדתות של עמי אסיה .ונימהתרבות של י

נביאים וחכמים , ל מחוקקיםש ויובלות חונכו על תורתם תהרבה דורו. מהודו ומערב ,מישראל :מאסיה

ו שי, הפרסי טוסטראזר, בודהא ההודי, ה הסיניג צלונ, משה העברי; חיתשנולדו באסיה המערבית והמזר

 .דור הארץכי מאות מיליונים תושבי דביוצים עד היום נע, מוחמר הערבי, היהודי

אירופה על  [...] והודו ספר רותם ושלוש מאות שנה קיסיכבש לפני אלפימוקדון ש מימי אלכסנדר

 ועליתם הגדוליםמי אסיה עורנו הוא השתחררות דדול של המאורע הג. של אסיה םגדולי םחלקי

 .עם ישראל, עמנו םביניהם נמצא ג. ימת ההיסטוריה העולמיתבודשת כעמים עצמאיים על המח

 םהנאצי ידי-בעולם על היהודים שליש ובימינו נשמד ,גדול בכמותו םע לא היה מעולם עם ישראל 

, שיםנאנשים , הפשה מיליון של יהודי אירוש םהעמי בתולדות שאין דומה לה יתטתשי ותבאכזרי שרצחו

 .וטף םזקני

בארץ הצומחת המחברת יבשת  ,של אסיה המערבי הן זה ארבעה אלפים שנה בקצכשו העמנו ז 

עקשנות וחזר ב, זרים בשיםידי כו-ו עלתמעל אדמפעמיים נעקר עם ישראל . אסיה עם אירופה ואפריקה

, פקיסטן, כמעט באותו זמן שהודו, חידשנו עצמאותנו הממלכתית םניחמש שולפני כ, לארצו הקדומה

 .בורמה וציילון נעשו אף הן עצמאיות

הערכים , יםשנלפני אלפי מיו אעל הערכים המוסריים האנושיים שהנחילו לו נבי רעם ישראל שומ 

 ר זה צווינו על פבס. םילמלנוצרים ולמוס םאלא ג םדוש לא רק ליהודיהעולמים הק אשר הונצחו בספר

לגר  תעל חוקה אח, יון אנושיוצווינו על ש. ב בו אדםיכעל הצו העליון שחי -" ךואהבת לרעך כמו"

שנה חזו נביאינו שלום  םאלפי תכשלוש עוד לפני. וצווינו על השלום, ברתיחצווינו על הצדק ה, ולאזרח

 .חרב ולא ילמדו עוד מלחמה לא ישא שגוי אל גוי, םנצחי בין העמי

עומדת זה קרוב לחמישים שנה בראש התחדשות עמנו במולדתו  רתנועת הפועלים בארצנו כב 

ומאז , החברתיים והתרבותיים במולדתנו, יים הכלכלייםחבנה המה חותמה על חוהיא הני, העתיקה

 .הפועלים בראש המדינהעומדים  -חידוש עצמאותנו לפני כחמש שנים 



 
 

. שותפות ושויון, שלום ,חירות :נועה הסוציאליסטית בישראלהתעל ארבעה יסודות שוקדת  

שאין  תועל עבודה עצמי, העם כולו תוב הגדול על אדמה שהיא נחלראיים שלנו בנויים בלקחהישובים ה

בבנין היא הגורם הכלכלי בחרושת ו, בתחבורה, בחקלאות, הקואופרציה העובדת בכפר ובעיר. בה ניצול

 .הגדול ביותר בארץ

אנו רוצים , ודיכוי חירות האדם ,אפליה גזעית ומינית, ברה שאין בה קיפוח העובדחלבנות תנו רטמ 

הנהלה עצמית , וכם עבודה פיסית ורוחניתתב םורין ושווי זכויות הממזגיח-ת של בנידלהקים חברה עוב

 .מוקרטיתדובחירה 

  .אלא תכנית מעשית שעליה אנו בונים זה ארבעים שנה -רה לעתיד טרק מ י לאוהז 

, יעוד גדול ואולי מכריע ,מאמינים כפי שאנו, יש, ביבשת הגדולה של אסיה תוציאליסטיסנועה התל     

בארצות של  סוציאליזםלסלף ה תיונוסלעמוד גם נגד הנ הדנוע היא :במאבק ההיסטורי של האנושיות

של שלטון ועושה  תבחירה חפשי, ות המחשבה והמצפוןרחי, השולל חירות האדםמשטר טוטליטרי 

עצמית ולא  ר עמים על־־ידי אימפריאליסם מוסווה שאין בו למעשה לא הגדרהוהמאבק לשחר רפלסת

 תון בעלי אחוזוטשל, וכן גם להלחם נגד המשטר הבנוי על ניגודי מעמדות. אמת של הפועל והאכר תירוח

 .ודיכוי לאומי, קיפוח העובד והאשה, והון

ושאין לנו כל שאיפות  ,שסבלו זמן רב משלטון זר, הסוציאליסטים של עמי אסיה, אנחנו 

-על שלום בין, על שויון חברתי, על חירות האדם ידי ההיסטוריה להלחם-יעודים על, אימפריאליסטיות

השואפת רק להשתלטות  תפשיחעל עבודה יוצרת ו בנויה םולת עבהתקנ םי ועל שותפות כל העמימלאו

 .אדם ועם בעםבכל השתלטות של אדם  על כוחות הטבע ודוחה

 עמי לש הפועלים והאכריםתקרב המוני , שתצליח במשימתה הנאצלה םכתועיד ךמקרב לב אני מבר 

 .ולשלוםויון של, ותרלחי בשאיפתם לי העולםמשותף ותתן באמונה יד לכל עמאסיה במפעל גאולה 
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