На 15 юни 2002 в Пхенян (КНДР)почина основателят на Таекуон-до ген. Чой Хонг Хи.
Поклон пред паметта му!
Последните думи на Генерал Чой Хонг Хи, легендарният Основател на Таекуон-До
Аз съм човекът, който има най-много последователи на света.
Аз съм най-щастливият човек, направил всичко което е трябвало в живота си.
Късмет е, че си дошъл.
Тук ли е г-н Чанг Унг?
Г-н Рии Ки Ха, добре е, че сте дошли. Радвам се, че синът ми и дъщерите ми Ви харесват наймного.
Вие може би познавате г-н Чанг Унг добре? Време е да запознаем с гордост г-н Чанг Унг с
хората.
Моля продължете пропагандата, че г-н Чанг Унг е най-висок и на най-високата позиция в ITF.
Ако само съм бил толкова висок колкото г-н Чанг Унг, аз съм щял да имам по-малко
противници. Както и да е, тъй като моето тяло беше толкова малко, аз имах много противници.
Така съвсем сам, аз не бих могъл да се справя, но се борих с тях толкова дълго.
Но аз никога не съм се изтощавал - за да бъде справедливостта на моя страна.
Винаги съм се тревожил за наследника на президента. Както и да е, аз съм спокоен от това, че
го има г-н Чанг Унг.
Г-н Хванг Кванг Сунг, като председателстващ Обединената Комисия (Комитет) и неин
представител, вашият дълг е много голям и важен. И моето желание беше да обединя ТаекуонДо в едно. Моля, изпълнете дълга си отговорно.
Г-н Парк Джонг Суу(Park Jong Soo) eмигрира в Канада през 1967 г.
Преди това тренираше таекуондисти в Европа.
През 1972, изоставяйки децата си и без да ги уведомя, аз отидох в Канада, където живееше г-н
Парк Джонг Суу.
През тези дни Таекуон-До не беше широко разпространено, така че аз често казвах и силно
желаех думите - Таекуон-До върху ковчега ми.
Сега Таекуон-До се е развило в широк мащаб.
Обичам г-н Том Мак Калъм.Винаги съм се страхувал, че може да умре преди мен. В случай, че
това стане, аз вече съм помислил как да помогна на семейството му. Той има специален
принос за ITF.
Аз нямам тайни от него.
Благодаря ти за всичко което си направил. Обичам те.
Г-н Лионг Вей Минг действително е човек с голяма съвест. Той има голям принос в
преподаването на Таекуон-До.
Тъй като видях, че неговите финанси са в добро състояние, аз извадих името му от списъка с
акционерите на Фондацията Чанг Хон (Chang Hon Foundation).
Г-н Хванг Джин (Hwang Jin) се справя добре по стъпките на г-н Чон Джин Сик (Chon Jin Sik).
Така че аз го назначих като член на Консултативния Комитет.
Моля, увеличете Консултативния Комитет на 9 члена. В него, аз назначих и г-н (Jong Jae Hun).
Мои последователи.
Таекуон-До никога не съществува без Корейската Народна Демократична Република. Трябва да
знаете това. Таекуон-До трябва да е с център в Корея.
Чой Джунг Хва (Choi Jung Hwa) ме излъга на летището. Аз отново бях измамен. Трябва да
кажете на хората из интернет, че не съм простил на Джунг Хва (Jung Hwa). Простих му като
баща, но таекуондистите не биха му простили никога.
Ако Джунг Хва (Jung Hwa) не се извини на таекуондистите из целия свят, никога няма да му
бъде простено. Докато съм все още жив трябва да изпратите съобщението из интернет
възможно най-скоро. Таекуон-До ще съществува вечно.
На 11 юни 2002 г. в Пионгянг (Pyongyang), Народна Демократична Република Корея, в присъствието на свидетелите:
Главен Майстор Ри Ки Ха(Rhee Ki Ha),
Главен Майстор Хванг Кванг Сунг (Hwang Kwang Sung),
Главен Майстор Парк Джонг Суу (Park Jong Soo),
Майстор Том Мак Калъм,
Майстор Лионг Вей Минг,
Майстор Хванг Джин (Hwang Jin),
г-н Хванг Бонг Юнг,
г-н Jong Jae Hun,
г-н Ра Бонг Мен.

