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mensagem

'de Samora Machel para Kim II Sung

o Presidente Samora Machel endereçou uma mensagem de felicitações
ao seu homólogo coreano, Kim " Sung. ao Povo, Partido e Governo coreanos
por ocasião da passagem do 36." aniversário da fundação da República Popular
Democrática da Coreia. cujo teor passamos a transcrever na íntegra:
«t: com grande emoção que em nome do Partido Frelimo, do Povo e
Governo da República Popular de Moça-mbr~e fi ém meú .namépe~oal '8pfe-" .
sento a si, Camarada Kim fi Sung, ao Povõ irmã"o coreano ao Partido de
Trabalho da Coreia e ao Governo, as- 1\'18is vivas- e calorosas saudilçõé$- .• >
felicitações por. ocasião da comemoração do 36.Ç aniversário da fundação da
República Democrática da Coreia.
A proclamação da República Popular Democrática da Coreia, em 9 de
Setembro de 1948, corolário da justa e gloriosa luta que o CamaradaKim II
Sung muito heróica e valentemente dirigiu contra o Imperialismo, marcou o
início da edificação de uma Coreia nova, que, sob a sua sábia direcção, avança
com determinação e firmeza na consolidação do Socialismo.
Saudamos com emoção o heróico Povo coreano, que sob a correcta
direcção do Partido de Trabalho da Coreia, que ao longo dos 36 anos alcançou
vitórias decisivas nos campos social, económico e cultural, que engradecem a
Pátria socialista coreana.
O triunfo da (evolução coreana é hoje, um valioso contributo para a emancipação de todos os povos do Mundo e no alastramento da zona libertada da
Humanidade.
Destacamos o papel do Partido de Trabalhv da Coreia e do Povo coreano
na luta pela reunificação pacífica da Coreia, saudamos em particular o diálogo
tripartido que visa estabelecer a paz, capaz de garantir a criação da República
Federal de Koryo.
Cientes de que as nossas relações de amizade, cooperação e solidariedade
militante ganharam nova dimensão na minha recente visita à bela Pátria socialista coreana, ao comemorar o 36. 0 aniverSário da fundação da República,
associamo-nos com calor ao Povo coreano na valorização das vitórias já alcançadas na edificação do socialismo avançado.
Permita-me estimado Camarada Kim II Sung, nesta ocasião, endereçar-lhe
os nossos votos de boa saúde e longa vida aSsim como de maiores e novos
êxitos ao Povo irmão coreano.))

