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   كلمة التهنئة للنائب األول لرئيس جمعية العلماء االجتماعيين الكوريين

 في جلسة اختتام ندوة االنترنت الدولية حول فكرة زوتشيه

 
 أيها الحضور الكرام في الندوة!

لقد جرت بنجاح ندوة االنترنت الدولية حول فكرة زوتشيه بفضل الحماسة والنشاط الفائقين  
وموقفهم الجاّد، وقد انعقدت وسط توقعات واهتمامات أنصار فكرة زوتشيه والشخصيات  للحضور  

التقدمية في العالم كله في الوقت الذي تزداد فيه متطلبات وتطلعات البشرية إلى االستقاللية  
 والسلم والعدل والتقدم.

ليمالد الزعيم   110تكتسب هذه الندوة مزيدا من األهمية نظرا النعقادها بمناسبة الذكرى الـ
 مبدع فكرة زوتشيه وباني كوريا زوتشيه.  كيم إيل سونغالعظيم 

إسمحوا لى باسم جمعية العلماء االجتماعيين الكوريين، بأن أتقدم بشكري وامتناني للذين  
ساهموا في إنجاح هذه الندوة مساهمة إيجابية وعلى رأسهم السيد رامون هيمينيس روبيس رئيس  

لدراسة فكرة زوتشيه والسيد أوكامي كينغئيتسي أمينه العام. وأبعث من    مجلس المعهد الدولي
قدموا  الذين  التقدمية  والشخصيات  زوتشيه  فكرة  أنصار  إلى  والتهاني  التحيات  قلبى  صميم 

 مداخالت رائعة.

كما أكدتم عليه في مداخالتكم، تثير فكرة زوتشيه إستجابة للكثيرين وتنتشر في العالم كله  
 وحيويتها التي ال تقهر.  وصحتهارة وعلى وجه السرعة نظرا لحقيقتها بجاذبية كبي

إن فكرة زوتشيه التي تقدم االنسان أعز وأقوى كائن وجماهير الشعب كائنا قديرا، ساطعة  
 بنورها اليوم كراية تنير طريق النضال لتحقيق استقاللية جماهير الشعب. 

ية القوية بينما صار الشعب الكوري أصبحت كوريا ذائعة الصيت بوصفها دولة االستقالل
 شعبا كريما ومفتخرا، نظرا ألنهما ناضال مسترشدين بفكرة زوتشيه الخالدة.

مرحلة   كيم جونغ وون دخلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بقيادة الرفيق المحترم  
الكامنة بقوة تحت  التطور الشامل لبناء االشتراكية وهي تظهر مالمح تطورها النابض وطاقتها  

 راية فكرة زوتشيه. 

يدل ماضي كوريا وحاضرها وتيار استقاللية العالم الهائج على أن فكرة زوتشيه علم ونصر  
 وكذلك مرشد ثمين  لنضال جماهير الشعب في سبيل تحقيق استقالليتها. 
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عادة يخفق المذهب الثوري المستقل اليوم كما لو أنه روح الشعب المتطلع إلى الحرية والس
 الحقيقيتين وراية نضال البلدان واألمم التي تسعى إلى االستقاللية. 

 ما من قوة تقف في وجه تيار العصر الذي يصبو إلى االستقاللية. 

يلعب أنصار فكرة زوتشيه دورا كبيرا في عملهم لزيادة تيار العصر هذا أكثر هياجا، بصفتهم  
 ال وهي دراسة فكرة االستقاللية ونشرها.مناضلين متقدمين مكلفين برسالة مشرفة وعادلة أ

لن ينسى التاريخ والشعوب جهودكم ومناقبكم أنتم الذين تسيرون في طريق حب أوطانكم  
وأممكم وشعوبكم من أجل التطور المستقل ألوطانكم وأممكم الحبيبة وازدهارها ومن أجل حياة  

 الشعوب الحقيقية وبناء عالم جديد مستقل ومسالم. 

 لصحة والنجاح في عملكم في المستقبل.أتمنى لكم ا

 شكرا.

 


