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تب  –الكيمئيلسونغية   التى  الشعب  جماهير  أولوية  فكرة  هي  جماهير  الكيمجونغئيلية  رز 

 الشعب أعز وأقوى كائن في العالم. 

الكيمئيلسونغية   الفلسفى الذي يفيد بأن االنسان سيد كل   –جسدت  المبدأ  الكيمجونغئيلية 
التاريخ مما أوضح أن جماهير   التاريخ االجتماعى الول مرة في  شيء ويقرر كل شيء في 

 الشعب هى الذات الفاعلة للتاريخ.

إجتم مجموعة  الشعب  بمطالبهم  جماهير  والمشتركين  الكادحين  الناس  من  تتكون  اعية 
 المستقلة ونشاطاتهم الخالقة.

االجتماعية   الحركات  كل  تثير  أنها  إذ  للتاريخ  فاعلة  ذاتا  الشعب  جماهير  وتصير 
 والتاريخية وتدفعها. 

طبيعي   مطلب  فإنه  مجتمع.  كل  في  وتدفعها  المجتمع  تنمية  الشعب  جماهير  تطلب 
 تعيش كسيد العالم وسيد مصيرها متخلصة من كل القيود واالستعباد.لجماهير الشعب أن 

 تشن جماهير الشعب حركة اجتماعية وتاريخية لتحقيق مطالبها المستقلة. 

 ال كائن أقدر وأحكم من جماهير الشعب في هذه الدنيا. 

إن قوة الفرد وذكائه محدودان، غير أن قوة جماهير الشعب وذكائها ال حد لهما. ويخلق  
 ل شيء للمجتمع ويتقدم التاريخ بفضل قوة جماهير الشعب وذكائها اللذين ال ينضبان. ك

وتتعاون   تتضامن  مقتدرة  قوى  وهي  للمجتمع  الساحقة  األغلبية  الشعب  جماهير  تشكل 
 وتتزايد نموا حسب تطور المجتمع وبال إنقطاع. 

جماهير الشعب وأن  الكيمجونغئيلية أن سيد الثورة والبناء هو    –أوضحت الكيمئيلسونغية  
 لديها القوة الدافعة لهما. 

أما الثورة والبناء فهما عمالن لصالح جماهير الشعب نفسها فيجب أن تتوالهما جماهير  



 الشعب على مسؤوليتها. 

تأخذ جماهير الشعب مصلحة ملحة في الثورة والبناء وتملك القوة الخالقة والقدرة الثورية  
 التى تدفع الثورة والبناء. 

تستيقظ    تظهر حين  مجتمع  كل  في  عظيمة  قوة  والبسيطة  المتواضعة  الشعب  جماهير 
 وتتأهب ثوريا. 

الكيمئيلسونغية   للتاريخ    –بينت  الفاعلة  الذات  هى  الشعب  جماهير  أن  الكيمجونغئيلية 
 في العالم بحيث تظهر كائنا أعز وأقوى في العالم.  قديروسيد الثورة والبناء وكائن 

الكيمجونغئيلية، يعلمنا    –صرة التى تتقدم مسترشدة بالكيمئيلسونغية  إن تاريخ كوريا المعا
حقيقة أن المرء يستطيع صنع معجزة التاريخ والمتمثلة في نقل الجبل وطمر البحر عندما يثق 

 بالقوة العظيمة لجماهير الشعب ويعتمد عليها. 

طية الشعبية  قائد جمهورية كوريا الديمقرا   كيم جونغ وون سنوات على بدء    10لقد مرت  
 . كيم جونغ إيلعمله لقيادة البالد وهو يواصل قضية رئيس الدفاع الوطنى 

 سنوات تغيرت األنهار والجبال.   10هناك مثل يقول بأنه إذا مرت 

العالم خالل   أناس  تدهش  متواصلة  بتغيرات  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جاءت جمهورية 
 سنوات مضت.  10

 . كيم جونغ وون ن هذه المآثر تعد ثمرا لسياسة ويمكن القول بأ 

 لشعبه.  كيم جونغ وون إنَّ سياسة حزب العمل الكوري، الحزب الحاكم محبوكة بمحبة 

" طرحه هو وإنَّ كل شيء من أجل الشعب، وكل شيء باالعتماد على الشعبإن شعار"
 الفلسفة السياسية للحزب الحاكم والدولة هى أولوية جماهير الشعب. 

يمارسها  تختل التى  الشعب  سياسة حب  وون ف  جونغ  الساسة    كيم  جميع  سياسة  عن 
 الغربيين جذريا.

.  2020بنفسه عدة مناطق إجتاحها التيفون والفيضان عام    كيم جونغ وون زار الرفيق  
وعلى الرغم من أن قائد هذا البلد الذي أقيم فيه نظام العمل المنسق، يستطيع االطالع على  

 تخاذ االجراءات المناسبة دون الزيارة الميدانية، ولكنه نزل إلى الميدان. الظروف الواقعة وإ

فلم يتردد وساق سيارته بنفسه إلى المناطق التى ظلت فيها آثار التيفون، حيث قابل أبناء  
يقترب من شعبه  الذي  القائد  فإن مالمح  الساقطة.  الرز  نبتة  وأقام  المنكوبين وعزاهم  الشعب 

 م بالتأثر واالنفعال. المنكوب أصابت العال

من  أحسن  جديدة  آالف شقق  بناء  من  تمكنت  كيف  الدولة  أن  على  الحقيقة  هذه  وتدل 



قديمها في الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات القاسية الدائمة التى تفرضها القوى المعادية  
و  بأسرع  المتضررة  المناطق  في  الشعب  أبناء  معيشة  وطمأنة  العالمية  الصحية  قت  واألزمة 

 ممكن.

البالد خالل عشر  أنحاء  والعاطفية في  الثقافية  الحياة  الحديثة وقواعد  الشوارع  بنيت  لقد 
سنين الماضية، بحيث تغيرت مالمحها بشكل ملحوظ، األمر الذي يعتبر نتاجا أتت به سياسة  

 حب الشعب. 

الو  صعوبة  رغم  لها،  نظير  ال  التى  الهائلة  البناء  عملية  أيضا  العام  هذا  ضع  وتجري 
 المحيط. 

بناء الكثير من المساكن في عدة مناطق البالد خالل فترة الخطة    كيم جونغ وون قرر  
بناء   إلى  ودعا  الوطنية  االقتصادية  للتنمية  العاصمة    10الخمسية  في  سنويا  شقة  أالف 

 لتحسين معيشة الشعب بصورة ملحوظة. 

ال فيه  يشارك  الذي  وإرادة  قلبا  التالحم  يتوطد  أن  الطبيعى  وجماهير  فمن  والحزب  زعيم 
الشعب الفكر والمصير، في أنحاء البالد ومن الالئق أن نسمي مثل هذه البالد دولة سياسية  

 قوية ال تتزعزع أمام أي عاصفة. 

بالكيمئيلسونغية   التمسك  إلى  والثورية  التقدمية  العالم  شعوب  أدعو   –وختاما، 
الكيمجونغئيلية تعتبر    -الكيمئيلسونغية    الكيمجونغئيلية بثبات متخلية عن األفكار السابقة، إلن

 فكرة هادية وحيدة للثورة في العالم الراهن. 

التقدمية  الثورية  العالم  الندوة. وإنى واثق بأن شعوب  أردت أن أبرهن على هذا في هذه 
أشكالهما   بشتى  واالمبريالية  الرأسمالية  واضطهاد  استغالل  ضد  نضالها  في  النصر  ستحرز 

 بهذه الفكرة.حتما، إذا تمسكت 

 


