
 

الرئيس  ىسيد  

 السيدات والسادة 

اسمحوا لى في البداية  ,  أ ن انقل لكم تحية من أرض   مصر القلب النابض للعروبة .. وأشكر السادة  

المنظمين لذلك المؤتمر " الرئيس كيم إيل سونغ الرجل العظيم "  .. حين نتحدث عن الرئيس العظيم  

 كيم إيل سونغ   الذي خاض     طريق النضال الثوري   ضد اإلمبريالية اليابانية السترداد    البالد التى  

عاما  ،  فقد  أسس جيش حرب   كان  ثالثة عشر  الوقت  ذلك  فى  عمره  أن  بالذكر  سلبت   ,  والجدير 

العصابات الشعبي المناهض لليابان )الذى  تم تحويله   فيما بعد   إلى الجيش الثوري الشعبي الكوري  (  

اإلمبرياليين   المعتدين  دائمة في كوريا،    وقاتل  أول قوات مسلحة ثورية  باعتباره  في عام  1932، 

اليابانيين  في  الوقت الذي لم يكن موجودا    العمق االستراتيجي من الدولة،    ودون دعم  من الجيش  

النظامي،    كل هذا حدث في سهول منشوريا  في شمال شرقي الصين،    حيث تهبط الحرارة إلى  30  

سنوات.                                                     عشر  من  أكثر  ،  لمدة  الصفر  تحت  أو40  درجة 

                                                      

 السيدات والسادة                                                                                          

إن تاريخ نضال الرئيس كيم ايل سونغ مؤسس كوريا الديمقراطية حافل بمالحم النضال،    فقد أسس  

الجيش والحزب والدولة،    وحرر البالد من االمبريالية   اليابانية واالمريكية .. لقد جعل  الرئيس كيم  

ايل سونغ فكرة زوتشيه العظيمة فكرة هادية،    لتبني االنسان الكوري بناءا مستقال ،   فقد جعات من   

الرئيس من   لهذا  يا   .. السماء   االنسان  اثمن مخلوق على وجه األرض ،   كما وضعته  في    مكانة 

العالم    .                                                            في  التقدمية  الشعوب  كل  قلوب  في  مكانة 

                                           

 السيدات والسادة        

                                                                     

     جنغة الل    ، بدأ القائد العظيم كيم جونغغ إيغل بالعمغل فغي 1964ام لع يوم التاسع عشر من يونيو في 

 تحت صفحة جديدة من التاريخ على مسغار تطغور منذ هذا اليوم، ف  ..  المركزية لحزب العمل الكوري

 الحزب. 

نطالق في بنغاء العمغل الحزبغي لحغزب     لمناسبة العزيزة التي كانت نقطة إنحتفل بتلك انا  دوما  إن

لقد حقق حزب العمل الكوري كل النجاحات في كافغة المجغاالت .. وضغرب مغثال   العمل الكوري ..  

 مة الكورية بفضل تخطيط القائد كيم جونغ ايل وصان كرامة األ ، التقدم واالزدهار قويا في



           صغونت كغاالم ،الكغوري  ون بغنن حغزب العمغل شغعرإن أبناء الشعب الكغوري أصغبحوا ي،  حقا  

 .ودهم إلى مستقبلهم المشرق من خالل تجاربهم العمليةتقتني بهم وتعمصيرهم و

             ، لحغغزب العمغغل الكغغوري وجمغغاهير الشغغعب بثبغغات وم تغغاريخ الكيغغان المتجغغانس يتواصغغل اليغغ

 المتمثل في أن يحول حغزب   ،  الذي أوضح مبدأ بناء الحزب   ، ،  لوجود األمين العام كيم جونغ وون

صعبا  غير مبال بما إذا كان العمل،  يعمل بتفان من أجل الشعب  ،  إلى حزب خادم    ،  العمل الكوري

 مما جعل قدرة الحزب الحيوية تخلد إلى األبد.   ، أم سهال 

      صغبح كغل االزدهغار وأ،  رئيس كغيم جونغغ وون  اليوم يشهد حزب العمل الكوري تحغت قيغادة الغ

حزب العمل الكوري        ن  الشدة .. والمواجهة المباشرة .. إيواجه  االمبريالية العالمية بالقوة .. والشدة ب

لنعلن ان الرئيس كيم ايل سونغ  ن نضاال كبيرا ضد المبريالية .. ومن هنا ننتهز الفرصة يخوض اآل

 نعلن صداقتنا وتضامننا مع     الشعب الكوري الصغديق فغي ا مشهودا  ..كما  سيظل يوم رحيله يوم

 ، عاشت الصداقة والتضامن العربي الكوري .موقفه العادل 

 

 شيماء ابو غزالة 

 مصر

 عضو اللجنة الدولية العربية للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري 


