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العام    9  في من  الشعبية  ،1948أيلول  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  ليسجل    ، تأسست 

التاريخ والدة بلد حقيقي للشعب ألول مرة في تاريخ هذا البلد صاحب التاريخ العريق. لقد شكل 
الكورية األمة  حياة  في  األهمية  بالغ  منعطفًا  التأسيس  كوريا   ،هذا  جمهورية  بعده  تحولت  إذ 

بلد ثوري  فكوريا تحولت إلى    ، إلى بلد مستقل سيد بعد الحرمان والمعاناة  الشعبيةالديمقراطية  
دولة قادرة   م فكان ذلك قوة ملهمة ودافعة لقيا   ،تقل يقوم على إرادة جماهير الشعباشتراكي مس

 .قوية تلعب دورًا هامًا على الصعيد العالمي 
الخطورة  لقد بالغ  وقت  في  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  يكن    ،تأسست  لم  إذ 

احة العالمية آنذاك كانت تشهد نهاية الحرب  ألن الس  ،تأسيسها باألمر السهل في ذلك التاريخ
أط  تجسيد  األمريكية  المتحدة  الواليات  ومحاوالت  الثانية  في   ماعها العالمية  الواقع  أرض  على 

   .كوريا   السيطرة على
التاريخ يؤكد أن تأسيس هذا البلد العظيم إنما حدث وظهر على أرض الواقع نتيجة    إن

إيل سونغتواجد قائد فذ امتلك بعد نظر وفكر نير ثاقب، هو الرئيس   مؤسس الجمهورية    كيم 
كانت األساس في قيام الجمهورية وبناء الدولة االشتراكية   التيبفضل فكره ومآثره العظيمة، و 

   .ية والحفاظ على الكرامة واالستقالليةالعصرية التقدم
إيل سونغ   الرئيس الراحل  اعتبر  لقد ، وفي وقت مبكر جدًا من حياته، مهمة حماية  كيم 

الفكرة    ،الرئيس الراحل فكرة زوتشيهأبدع  مصير شعبه كإحدى المهام األكثر خطورة وأهمية. و 
الشعب الكوري بزاد فكري وروحي وإيمان ال   -  وما زالت تمد  -  الهادية الصحيحة التي أمدت

بالواليات    ةالمتجسد  العالم يقهر رغم كل الصعاب والمحن، وجعلته قادرًا على تحدي أعتى قوى  
كوري جمهورية  تأسيس  ومنذ  فرصة  يترك  لم  الذي  االستعماري  البلد  هذا  األمريكية،  ا المتحدة 

والنيل من صمود شعبها. ولكن العالم كله، من   نموها الديمقراطية إال ويحاول فيها وأد وعرقلة  
تمامًا أن   العظيمة    جمهوريةناحية أخرى، يدرك  بقياداتها  الصامدة  الشعبية  الديمقراطية  كوريا 

الراحل   بالرئيس  سونغبدءًا  إيل  القيادة الحكيمة للراحل    كيم  إيلومن ثم  جونغ  واليوم    كيم 
جونغ  بقيادة الرفيق المحترم الغالي   تحدت عبر تاريخها وتتحدى اليوم المؤامرات     ون و كيم 



من النيل من    -ولن تتمكن  -التي لم تتمكن    اإلمبريالية  القوة  هوالتصرفات الطائشة الرعناء لهذ
  .وصمود شعبها  الديمقراطية الشعبية جمهورية كوريا 

نجحت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بناء الدولة االشتراكية القادرة، وهذا إن   لقد
 .االشتراكي دل على شيء، فهو يدل على صوابية النهج

تقدم بخطوات واثقة  ي  الشعب الكوري   بدأ  ،هورية كوريا الديمقراطية الشعبيةتأسيس جم  منذ
االشتراكية بناء  طريق  على  كوري  ،وفعالة  الساحة وتحولت  على  وزن  ذات  دولة  إلى  بالفعل  ا 

ال  ،الدولية  امتلكت  على    قدراتفقد  وقادرة  قوية  دولة  وأصبحت  الذات،  على  معتمدة  الدفاعية 
والمعتدين الطامعين  جانب  من  للعدوان  محاولة  أية  وصد  الشعبي    ،إفشال  الجيش  وأصبح 
لب رئيسية  وكقوة  وأساسيًا  هامًا  دورًا  يؤدي  سونكون  بفضل  المزدهرة الكوري  القوية  الدولة    ، ناء 

   .فالجيش يسهم وينجز األهداف األكثر أهمية في البناء االقتصادي
وبشكل واضح ومذهل في كل المجاالت    الديمقراطية الشعبية  أبدعت جمهورية كوريا   لقد

ألنها أعطت األهمية القصوى للعلم وللتقانة وحققت   ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها 
 . منجزات هائلة على صعيد التقدم العلمي 

مختلفة األهداف بنجاح    األقمار الصناعيةأطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية    لقد
المدمرة  الطبيعية  الكوارث  جراء  من  الكوري  الشعب  عاناه  مما  الرغم  على  ذاتية،  وبقدرات 

األ  عليها   عداءومؤامرات  والتضييق  العالم  الذياألمر  ،  لمحاصرتها  الو   أدهش  بما  يدع   عبر 
على إعجابه    الم وحائزً لعا ا   ا هشً يمتلك ناصية العلم والتقدم التقني، مد  مجااًل للشك بأن كوريا بلد

  .وتقديره
الوقت الراهن تستمر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالعمل على تحسين حياة   وفي

أن    لمهمللشعب كل مستلزماته. ومن الجدير وا  الدولة  الشعب في جميع المجاالت، إذ تؤمن
على   ردًا  األهمية،  بالغة  نقطة  إلى  عن    الوسائل نشير  وعدوانًا  ظلمًا  األكاذيب  تنشر  التي 

المجتمع   أفراد  جميع  يتمتع  البلد  هذا  ففي  الشعبية،  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  في  الحريات 
على   يطلع  ومن  إرادتهم.  بملء  حقوقهم  ويمارسون  السياسية  الوطن    الواقعبالحرية  ضمن 

شعوب الكوري   معظم  بها  يحلم  وبكرامة  محترمة  حياة  يعيش  الكوري  الشعب  أن  تمامًا  يدرك 
الحبيب   البلد  لهذا  زيارتي  خالل  ومن  ولإلنصاف،  الشخصية،  تجربتي  ومن  العالم.  دول 
والشعب الطيب أكثر من مرة، ولقاءاتي المتكررة مع مختلف شرائح الشعب، أقول مؤكدًا لقد 

الواقع، ولم أكتب وأصف كل ما شاهدته ولمسته حقيقة، ألنه كل ما كتبته على أرض    هدتشا 
يحتاج الكثير من الصفحات، فاإلنجازات أكبر وأكثر من أن توصف،  وهذا ليس غريبًا في بلد  



مبني على أساس فكرة زوتشيه التي تقدس اإلنسان وتضع جماهير الشعب في المقام األول،  
د حقيقي للشعب يضمن جميع حقوقه وكرامته على  الشعبية هي بل  لديمقراطية فجمهورية كوريا ا

   .نحو شامل
 الشعب كله حول حزبه وقائده  راطية الشعبية تشهد اليوم تالحم  جمهورية كوريا الديمق  إن
   بتراص.

اليوم بأمس الحاجة إلى قادة عظام، يقودون شعوبهم إلى طريق الحرية والكرامة،    فالعالم
العالم   لتمزيق  واألناني  الطائش  سعيها  في  األمريكية  المتحدة  للواليات  »ال«  يقولون  قادة  إلى 
اليوم بحاجة إلى رجال   العالم  إن  والسيطرة عليه الستغالل خيراته ومقدراته واستعباد شعوبه. 

جونغ    ثل القائد العظيم م  يقيينحق والقائد الحكيم الرئيس بشار األسد. فالعالم اليوم    ون و كيم 
يحتاج لتكاتف هؤالء القادة الكبار إلسقاط مخططات اإلمبريالية األمريكية وفي تحقيق النصر  

   .واستعادة الكرامة ونيل الحرية للشعوب
جعل على  ي، سون و كيم جونغ  الشعب الكوري العظيم، إن تمسككم بقيادة القائد الفذ    أيها 

آب    15انتصار بدأ بالتحرير من االستعمار في    .في أوج انتصارها وازدهارها  تكمالدوام حيا 
نتهي بالتأكيد في تحرير شبه الجزيرة الكورية كاماًل وتحقيق أمل الشعب الكوري  ي، س1945

 .العظيم وتطلعاته في تحقيق وحدته المنشودة على أرضه 
جونغ  فيها قائد مثل »  نؤكد ومعنا كل أحرار العالم أن أمة  وأخيراً  « لن تعرف ون و كيم 

  .إال النصر واالزدهار والتقدم
ال  أيها  الذيلبنانيالشعب الكوري العظيم، من قلوبنا، نحن  نعاني ما نعانيه من بغي   نون 

وظلم اإلرهاب األمريكي والرجعية العربية منذ سنوات، ومن خلفنا كل القوى العالمية التقدمية  
المحبة للعدل والسالم والتواقة والمتطلعة دومًا لالستقاللية، نقول لكم كل التهاني والتبريكات. 

لكم   جونغ    بالرفيق هنيئًا  على  ون و كيم  بأمانة  المحافظ  التاريخي  ،  واإلرث  الخالق  الفكر 
اإلرادة   يالثوري العريق. هنيئًا لكم وأنتم تسيرون خلفه شعبًا وحزبًا، هنيئًا لكم بالقائد الحكيم ذ

المحن    ،الصلبة كل  من  الرغم  على  والظفر  النصر  نحو  بلده  يقود  الذي  المتمرس  المناضل 
إيل سونغسها الرئيس الراحل  متمسكًا بالثوابت التي أس  ،والمآسي والعقوبات والمؤامرات   ، كيم 

  .كيم جونغ إيل والتي أرساها القائد الراحل
كوريا    إلى جمهورية  وستبقى  انتصاراتكم،  في  مستمرين  العظيم  الشعب  أيها  األمام 

الديمقراطية الشعبية، الدولة القادرة على اإلبداع والتطور الملفت للنظر والوقوف في وجه أي  



على   الكورية  األمة  شطري  وحدة  تحقيق  إلى  وصواًل  الكورية  الجزيرة  شبه  في  طامع  عدو 
 أرضها.  

 


