
 
 كلمة التهنئة للرفيق سيم سونغ كون النائب األول 

 لرئيس جمعية العلماء االجتماعيين الكوريين
 

 أيها السادة المندوبون المحترمون!
 األصدقاء األعزاء! 

إسمحوا لى باسم جمعية العلماء االجتماااعييا الرااو، يا  أن أ بااده بالتهناااة الحااا،ة لم ااا ير 
لرترونيااة الدوليااة  ااو  االدان العالم والم ا،كيا في الندوة ال خصيات والمندوبيا ما مختلف بل

مبااد   كيم إيل سونغ الاارئي فررة زو  ه التى  نعبد بمناسبة الذكرى العاشرة بعد المائة لميالد 
 فررة زو  يه الذي  بق مآثر خالدة في إنجاز قضية إستباللية الب ر ة.

وأنصااا، ا وال خصاايات التبدميااة فااي كمااا أ بااده بال اا ر إلااى  نايمااات د،اسااة فراارة زو  اايه 
كل البا،ات على  منيا ها لنجاااا الناادوة األلرترونيااة الدوليااة  ااو  فراارة زو  اايه و  ييااد ا ودعمهااا 

 االيجابييا لبضية شعبنا العادلة  تى في الاروف الصعبة.  
 أيها المندوبون األعزاء! 

ا ال عب  لرفاا جما ير  الب ري  ا، خا  المجتمع  الدفا  عا يعد  ا، خ  طو،  إلى  لرامى 
 االستباللية و حبيبها.  

واالستباللية خاصية جو ر ة لالنسان و ياة للبلد واألمة وميزة أولى ما مزايا الدولة المستبلة  
 ذات السيادة. 

فتطلب جميع البلدان واألمم أن  عيش و تطو، ب  ل مستبل و غدو الرفاا لتحبيبه  يا،ا  
 ،ئيسيا لعصرنا  ذا.  

   يه الطر ق إلى  حبيق  ذا المطلب لعصرنا  عصر االستباللية.  نير فررة زو 

 كيم جونغ إيلوقاه البائد العايم    كيم إيل سونغإن فررة زو  يه التى أبدعها الزعيم العايم  
بصياغتها في نااه مترامل و عميبها و طو ر ا   هد اليوه مز دا ما التطو، والثراء بفضل الرفيق  

 .  كيم جونغ وون المحتره 

بصياغة األفرا، الثو، ة للزعيميا العايميا لترون   كيم جونغ وون قاه الرفيق المحتره  
الثو،ة    –الريمايلسونغية   في  المطرو ة  الجديدة  للمسائل  كاملة  أجوبة  و بديم  الريمجونغايلية 

المتراملة منهجيا على أساس فررة زو  يه    الكيمجونغئيلية  –الكيمئيلسونغية  والبناء  مما جعل  
 د  طو،ا وثراء و سطع بنو، ا األبدي كفررة  ادية لعصرنا  عصر االستباللية.   زدا



 م إثبات  بيبة فررة زو  يه و يو تها بجالء ما خال   ا، خ جمهو، ة كو، ا الديمبراطية  
 سنة.   70ال عبية الممتد إلى أكثر ما 

ولرنه اليوه ياهر    فبد وطننا نو،ه على خا،طة العالم  حت أقداه البوى الخا،جية في الماضي
جبرو ه بوصفه بلدا كر ما لل عب يتمتع بالسيادة واالستبال  االقتصادي والدفا  الذا ى ولي   ذا  

 سوى ثمرة با رة أ ت بها فررة زو  يه العايمة.  

  هد جمهو، تنا اليوه نموا جديدا في بناء االشتراكية  حت البيادة الح يمة للرفيق المحتره  
يواصل المسيرة المتفانية الم رسة لل عب متحليا بالبصيرة الخا،قة والرفاءة    الذي  كيم جونغ وون 

 السياسية المميزة  والنارة السامية إلى ال عب.  

إزدادت ،سوخا البد،ة السياسية الفرر ة األصيلة لرو، ا زو  يه والتى ال  بهر بفضل البيادة  
ة جما ير ال عب أسلوبا سياسيا ،ئيسيا الذي يتبنى أولو   كيم جونغ وون البا،زة للرفيق المحتره  

إشتراكيا و ما،سها بدقة  تى في الاروف غير الموا ية التى يجب  فيها التغلب على التحديات  
 والصعاب التى لم يسبق لها مثيل.  

األعما   بتحسيا  و،خائه  البلد  لتنمية  داعمة  انجازات  فيحرز  االقتصاد  بناء  ميدان  أما 
ددة  بينما يبوه ميدان الدفا  الوطنى بإيجاد قد،ة ،ادعة للحرب  لمختلف البطاعات بصو،ة مج

وإدا،ة الوضع العس ري المضطرب في منطبة شبه الجز رة الرو، ة وكبح التحركات العس ر ة  
 للبوى المعادية ب  ل  اه.  

البوة  على  و حتوي  والحبيبة  العد   التى  مثل  المستبلة  الخا،جية  جمهو، تنا  سياسة  إن 
 التنفيذية الراملة  ؤثر على السياسة الدولية   ثيرا  اما و ر فع نفوذ دولتنا الخا،جي يوما بعد يوه. 

ية خطة الخمسالإلنجاز  في  ذا العاه ذي المغزى العميق  سيوفر شعبنا الضمان األكيد  
بق  غيًرا ملحوظا في  نمية الدولة وفي معي ة ال عب  عا طر ق النضا  لتنفيذ المهاه التي  و ح

 . الدو،ة الراملة الرابعة للجنة المركز ة الثامنة لحزب العمل الرو،ي طر تها  

 خطو اليوه إشتراكيتنا المتمحو،ة على جما ير ال عب خطوات  ثيثة على مدا،  طو، ا  
الداخلية التى  زداد طدة بال إنبطا   األمر الذي يعد ثمرا    البوة المحركة ة و معتمدة على البوة الذا ي

كليا ودليال واضحا على  بيبة فررة زو  يه    كيم جونغ وون با را للبيادة الح يمة للرفيق المحتره  
 و يو تها. 

الريمجونغايلية كحبل  ياة السترما     –إننا في المستببل أيضا  سنتمسك بالريمايلسونغية  
واصلة قضية زو  يه الثو، ة ونستببل نصر االشتراكية الرامل والمجتمع ال يوعي على طر ق م

  جسيد  ذه الفررة.



 ت كد  بيبة فررة زو  يه و يو تها ما خال  األ داث الهائجة التى  عا،ض فيها شعوب  
 تعالى البلدان الرثيرة شتى أش ا  الهيمنة واالستعباد و سعى إلى بناء مجتمع جديد مستبل و 

 صيحات االستباللية في أنحاء العالم.  

كانت وما  زا  د،اسة فررة زو  يه ون ر ا  جري على السا ة العالمية بال إنبطا  سواء  
عندما إنها،ت االشتراكية في بعض البلدان في  سعينيات البرن الع ر ا أو عندما  عبد الوضع  

 ميا بعلمية فررة زو  يه و بيبتها الثابتة.  العالمي كما  و في يومنا  ذا  مما يعد اعترافا عال

 أيها المندوبون األعزاء! 

يستمر اليوه على المسرا الدولي التنافر والصرا  الحاد بيا البوى التبدمية الساعية إلى  فظ  
سيادة البلد واألمة وكرامتها والبوى الرجعية االمبر الية التى  ما،س العدوان والحرب واالستبداد 

 والتعسف. 

االمبر الية    البوى  واضمحال   انحطاط  في  الرا ا  الدولى  للوضع  الرئيسية  الميزة  تمثل 
والرجعية بصو،ة  د، جية في المواجهة بيا البوى المستبلة والبوى التسلطية ،غم  حو  العالقة  
ة  الدولية إلى  ي ل "الحرب البا،دة الجديدة" وإزدياد ا  عبيدا ما جراء االستبداد والتعسف والسياس

الخا،جية الجائرة واأل ادية الجانب للتفر ق والتى  ما،سها البوى الرجعية االمبر الية التى  خرب  
 أساس السلم واالستبرا،. 

فيطالب الوضع الرا ا ب ر ة العالم التبدمية باالنخراط في الرفاا الرامى إلى  فظ سيادة 
لية المنا ضة لالمبر الية عالية  ومتحدة  البالد واألمة و حبيق إستباللية العالم ،افعة ،اية االستبال

 بعضها مع البعض. 

المس لة األولية المطرو ة في إنجاز  ذا الواجب التا، خى  ى إ داء ما نهض إلى الرفاا  
 مرشًدا  اديا لتنفيذه.

علينا أن نعمل على د،اسة فررة زو  يه ون ر ا بهمة أكثر لنؤدي شرفنا وواجبنا بصفتنا  
 برن الحادي والع ر ا ببرن ب ري  بيبى ساطع باالستباللية ومزد ر بالساله.  ،وادا في  مجيد ال

وإنى لعلى ثبة ،اسخة ب ن ندوة اليوه  ذه  ذات المغزى العميق  والتي سيتم فيها التعبير عا 
إ،ادة المندوبيا الراغبيا في االسهاه في إنجاز قضية إستباللية الب ر ة  سوف  لهم و دفع  ركة  

 ر ة العالم التبدمية والرامية إلى االستباللية والسلم والتبده ب  ل إيجابى.  التبده لب 

 ش را. 

 


