
 سيدي الرئيس 

 السيدات والسادة

  نه من دواعي سروري المشاركة في الندوة االلكترونية تحت مسمى " الرئيس كيمإ               

قل خالص التحيات للرئيس كيم جونغ وون  الذي يقود البالد بكل إيل سونغ الرجل العظيم "  كما أن

 حكمة واقتدار

 السيدات والسادة

توارثت  فاره .. فهو سليل اسرة ثورية  ايل سونغ النضال منذ نعومة اظلقد خاض الرئيس كيم 

اوائل   النضال جيل بعد جيل .. وكأنه كتب عليه أن يحرر األمة الكورية من االحتالل الياباني في 

تسعينات القرن الماضي ، فقد ترك مسقط رأسه  ليصنع الحلم الذي يراود ابناء االمة الكورية ،  

د من االحتالل الياباني .. وقبل أن  ا أراد .. اسس جيش حرب العصابات وحرر البالولصدقه كان له م

كيم إيل سونغ الحرب  هنأ كوريا باستقاللها وتأسيسها  لمدة عامين فقط  خاضت كوريا بقيادة الرئيست

 و كما يسمونها الحرب الكورية .التحررية   أ

 

( بصد عدوان  1953  -1950الماضية )  ن تحقيق االنتصار في الحرب الكوريةأويمكن القول 

القوى اإلمبريالية المتحالفة يغدو معجزة ثانية أحرزها الرئيس باستنفار قوى الشعب. بسبب قوة  

الشعب الفوارة المتحدة ككيان واحد بقيادة الرئيس، تحققت المهام التاريخية للتصنيع االشتراكي خالل  

ولة اشتراكية مقتدرة تأخذ بأسباب السيادة واالستقالل  سنة، وتحولت كوريا إلى د  14مدة ال تزيد على  

 .االقتصادي والدفاع الوطني الذاتي

 السيدات والسادة

.. الذي تولى مهامه القيادية في  ظهر نجم ساطع في سماء كوريا أال وهو القائد كيم جونغ إيل  

.. ليخوض معركة تنويرية في ارساء  1964يوليو  19اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في 

ق العلمية  .. ويضع الحزب في مكانة عليا .. فيبدع كل الطرالقواعد الحزبية لحزب العمل الكوري 

ة المخططات االمبريالية .. لقد اصبح القائد  الحديثة لتبني االفكار الحزبية المواكبة للعصر في مواجه

كيم جونع ايل شريكا حقيقيا وفاعال في تأسيس كوريا الديمقراطية  جنبا الى جنب مع الرئيس كيم إيل  

 سونغ 
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كل الشعوب التقدمية في العالم اليوم تحيي ذكرى الرئيس كيم ايل سونغ .. الذي رحل بجسده عنا   



وترك اعمال ومآثر خالدة  جنبا الى جنب مع مآثر القائد كيم جونغ ايل .. العالقات العربية الكورية  

اسخة .. فقد  عالقات راسخة وال ننساها وال ننكرها بل نؤكد انها عالقات اخوة وصداقة وتضامن ر

 وقفت كوريا بجانب البلدان العربية في كل المجافل الدولية .
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انها لفرصة أن ننقل كل التحية والتقدير للرئيس كيم جونغ وون المحترم متمنين لسيادته كل 

ية .. ونؤكد تضامننا مع الشعب الكور الكوري الصديق النجاح والرخاء وللشعب  الصحة والسعادة .. 

 في كافة قضاياه العادلة في العيش بسالم ورخاء 

 علي السعدون 

 الجمهورية العراقية 

 عضو اللجنة العربية الدولية للتضامن والصداقة مع الشعب الكوري

 


