
 لى الرئيس نكروماا رسالة بقلم الرئيس مسودة

 1960 على موقف األمم المتحدة من قضية الكنغو ايعترض فيه

 

 الرئيس الدكتور نكروما ىعزيز 

 ؛اطلعت على برقيتكم لرئيس وزراء سيالن
، من األمم المتحدةسحب قوات سيالن بخصوص 
بخصوص قرار سحب قواتنا من العمل  ى؛وبرقيتكم ل

ن ،المتحدة تحت قيادة األمم أقدر وجهة نظركم  ىوا 
 ىلى تدعيم مجهودات األمم المتحدة فاتدعو  ىالت

 ضعافها.االكونغو وعدم 
هل عالجت األمم  ..ولكن علينا أن نسأل أنفسنا

استقالل الكونغو بطريقة تضمن  ىالمتحدة الموقف ف
 والمحافظة على وحدته؟ ،الكونغو

 فإن األمم المتحدة ..والرد على هذا السؤال واضح
فاحتلت  ؛الكونغو تدخلت ضد الحكومة الشرعية ىف

حكومة  إضعافعلى  ذاعة، وعملتالمطارات واال
 مكن ىاألمر الذ ؛باتريس لومومبا، وتقوية أعدائه

 
 على السلطة، ويضع لومومبا ىموبوتو من أن يستول

السجن، ويعمل على تصفية العناصر الوطنية،  ىف
، ويقوم بتنفيذ سياسة البرلمان عن العمل ويوقف

 الكونغو. ىاالستعمار ف
ننا نرى اآلن االستعمار البلجيك لى ايعود  ىوا 

 بكل اطمئنان.  الكونغو
 ؛المتحدة قوات األمم ىومن الواضح أننا اشتركنا ف

 ىنص عليها مجلس األمن ف ىلتحقيق المهمة الت
قراره، حينما طلب لومومبا العون منها، وهذه المهمة 

، واستقالل الكونغو ىجالء االستعمار البلجيكا ىه
  .ووحدته

، بواجبها الكونغو لم تقم ىولكن األمم المتحدة ف
، ستعماريةبل إن قيادتها عملت على تنفيذ الخطة اال

 ىواضحا، فعاد االستعمار البلجيكوأصبح التواطؤ 
 وأصبحت القوات الخاضعة لى الكونغو،اقويا مطمئنا 

لقيادة األمم المتحدة تنفذ بطريقة غير مباشرة خطة 
، وأصبح استقالل الكونغو ووحدتهاالستعمار ضد 
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. الكونغو أكثر من نفعها ىضرر األمم المتحدة ف
 لمتحدة.قيادة األمم اولهذا قررنا أن نسحب قواتنا من 

الحفاظ  ماذا يمكن لنا أن نعمل من أجل.. واآلن
وطرد ، استقالل جمهورية الكونغو ووحدتهاعلى 

بطريقة  ؟ والبد لنا من أن نعملاالستعمار منها
 . يجايبةا

 ،فريقية علياإقامة قيادة القد وافقت على اقتراحك ب
  ..ولكن هناك سؤال

 
 ما هو عمل هذه القيادة ؟

 ىبعد فشل األمم المتحدة ف ،الوحيدإن عملها 
الكونغو، أن تتولى األمر بنفسها، وتنفذ قرار مجلس 

، وحدة الكونغو واستقالله على بالمحافظة ىالقاض ؛األمن
 ويكون ذلك بجمع البرلمان، ومساندة حكومة لومومبا

 الشرعية.
وأنا أقترح أن يكون عملنا سريعا لمجابهة مؤامرات 

قوات غانا والجمهورية العربية هذه فتتبع  ؛االستعمار
، على أن نتصل بغينيا لتشترك معنا بقواتها ،القيادة

تقبل  ىعلى أن تضم هذه القيادة قوات كل الدول الت
، فريقية آسيويةإوال مانع من أن تكون القيادة  ،الفكرة

 . ولة آسيوية على العمل بهذه الخطةد ىذا وافقت أا
 
ن يمكن  ىالطريقة الوحيدة الت ىأرى أن هذه ه ىوا 

 ذ أن االستعمارا ؛أن نجابه بها خطط االستعمار
والبد  ،يعمل بكل قوته للسيطرة على جمهورية الكونغو

ذا اأما  ،هذه المعركة ىلننتصر ف ىيجابالنا من عمل 
، فإن النتيجة الوحيدة انتصار وقفنا موقفا سلبيا

  .يا كلهايؤثر على كفاح أفريق ىاألمر الذ ؛االستعمار
. وقد األمر ىبوجهة نظرك ف ىأرجو أن تفيدن

 . ىلى الرئيس سيكوتور اأرسلت هذا االقتراح 
 .الكامل ىمع احترام

 جمال   
 

 


