
 أسطورة جبل بايكتو 

 السيد الرئيس 

 السادة الزمالء المشاركين في الندوة الكبرى على برنامج زووم تحت عنوان الرئيس كيم ايل سونغ الرجل العظيم . 

 خالص التحية والتقدير لكم

 هناك محطات تاريخية تؤثر في حياة الشعوب وتضع بصمتها على تطور الشعب وتنقله من نهضة الي أخرى

الزعيم الخالد كيم ايل سونغ أسس النهضة الصناعية والزراعية والخدمية في المجتمع االشتراكي الكوري وقدم نموذج يحتذى  وضع 

ويعتبر النموذج ما بعد الشيوعية حيث استمر نجاح التجربة االشتراكية ونجح رغم اخفاق بعض دول المجتمع االشتراكي وتم ذلك بفضل  

 وتغذيتها ودعمها المستمر باألفكار والنظريات مثل فكرة زوتشيه والتي أساسها االعتماد على الذات والشعب رعاية القادة الكوريين لها 

النهضة والثورة صنوان وتجلى ذلك في الثورة الكورية ضد االستعمار الياباني وذلك عبر التحام القادة مع الشعب في كل الظروف التي  

قهر والمظالم التاريخية وكان انتصاره تاريخا حافال باالمجاد الكورية واستطاع ان ينجز  عانى منها الشعب الكوري في ثورته ضد ال

 نصرا مستحقا في جميع المجاالت مما جعله ينعم برفاهية في العيش والسكن والعالج والتعليم

ونيو للعام اربع وستون  وكما ذكرنا ان هناك محطات في التاريخ خالدة منها محطة كبرى وتاريخية هامة وهي التاسع عشر من ي 

وتسعمائة وألف وهي محطة أرست الكثير في حياة ومستقبل الشعب الكوري وتجلى ذلك في تولي الزعيم كيم جونغ ايل مسئولية العمل  

 في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري  

كوري مما أدى الي تطور ونهضة البالد سياسيا  وكما أشرنا هي محطة هامة ولحظة تاريخية فارقة تم فيها ارساء القيم النبيلة للشعب ال

 واقتصاديا واجتماعيا 

وعودا على بدء نجد ان التاسع عشر من يونيو هي المحطة األساسية في الترتيب والتنظيم النطالق عمل الحزب الذي ارتكزت عليه  

اعيا وتبدى ذلك من خالل وجود األمين العام  النهضة الكورية وقد تفاعل الشعب في ذلك مما أحدث استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتم

القائد كيم جونغ وون الذي حول حزب العمل الكوري لكيان يخدم الشعب والمجتمع في نهضته ويدرأ الكوارث ويفجر الطاقات اإلنتاجية  

 مجال وخالدا الي األبد وارساء أسس النهضة الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية مما جعل حزب العمل الكوري رائدا في هذا ال

خالصة القول ان أسطورة جبل بايكتو أنجبت لنا الزعيم القائد كيم ايل سونغ قاهر االمبرياليين ومبدع الفكر العصري الذي فجر طاقات  

 الشعب الكوري وحقق المعجزات بفضل فكرة زوتشيه 

ي أرسى لنا تجربة إدارية فذة وناجحة من خالل توليه العمل في  ثم أنجبت لنا االسطورة الزعيم القائد كيم جونغ إيل باني نهضة كوريا الذ

 ١٩/٦/١٩٦٤اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري بتاريخ 

ومسك الختام الزعيم القائد كيم جونغ وون الذي برع في استخدام سالح العلم والتطور في بناء نهضة الدولة صناعيا واستراتيجيا مما  

 لم العظمى شامخة تقهر االمبرياليين والمستعمرين الجددجعل كوريا في مصاف دول العا

وكما أشرت نجد ان الزعيم كيم جونغ وون واجه تحديات عظيمة وقد صمد أمام الكوارث والتحديات والظروف السياسية الدولية التي  

ستراتيجية للدولة مما جعل العالم المستبد  استهدفت كوريا بالحصار الجائر ولكن انتصار كوريا الحتمي كان من خالل بناء القوة الذاتية واال 

 يركع ويطلب الحوار ليجد حال يضمن به استمرار مصالحه في شبه الجزيرة الكورية 

ونحن من هنا نعلن تضامننا مع الشعب الكوري في الظلم الجائر الذي وقع عليه ونطالب الشعوب الحرة باالنتصار لقضية الشعب الكوري  

 الحر 

 وشكرا 

 الفجو فوزي حمدان 

 جمهورية السودان 

 عضو اللجنة العربية الدولية للتعاون مع الشعب الكوري 


