
 

 
 هو قدوة األممية كيم إيل سونغ  الرئيس

 إم. بانتشينكو 
  األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات دراسة سياسة سونكون وفكرة زوتشيه في منطقة أوروبا

 وآسيا الوسطى، رئيس الجمعية الروسية لدراسة سياسة سونكون  الشرقية

 
الرفيق الكوري  العمل  لحزب  العام  األمين  وون   قال  جونغ  بالواجب  ال  كيم  متحلي 

سونغ األخالقي السامي إنه يجب دراسة المآثر المتألقة التي حققها الزعيم العظيم   إيل    كيم 
 بعمق. 

في حل    كيم إيل سونغ على الدور الحاسم الذي لعبه الرفيق   كيم جونغ وون أكد الرفيق 
 المسألة القومية على وجه الخصوص. 

 :  كيم جونغ وون قال الرفيق المحترم 
نا الول مرة قضية االشتراكية بقضية استقاللية االمة بترابط واحد، وجعل تقاليد  ربط زعيم"

 "االمة وثقافتها الرائعة تتفتح ازهارها فى كل مسارات البناء االشتراكى. 
سونغ  بالفعل أنقذ الرئيس إيل  كوريا من احتالل القوى األجنبية التي كانت تطمس    كيم 

 الروح الوطنية ذاتها. 

ل المعادي لالمبريالية اليابانية في صباه بتأثير من تربية السيد كيم هيونغ لقد بدأ النضا
القوى  ضد  الوطنية  التحررية  الحرب  قاد  بعد  وفيما  لليابان.  المناهض  البارز  الثوري  جيك 
وخان   الكبرى.  للدول  بالذيلية  المتشربين  الطائفيين  ضد  النضال  وشن  المتحالفة  االمبريالية 

أمتهم بحق  كوريا    الطائفيون  جمهورية  سيادة  إحالة  وحاولوا  الكبرى  للدول  بالذيلية  ويتشبثون 
 الديمقراطية الشعبية إلى سيطرة القوى الخارجية. 

 . الحقيقية لألمميةكان الزعيم العظيم قدوة 

وبذل جهوده اإليجابية الستنهاض مختلف األمم إلى النضال المعادي لالمبريالية بكفاءته  
 الدبلوماسية البارزة. 

الرفيق  و  سونغشكل  إيل  المجاورة    كيم  البلدان  مع  لالمبريالية  معادية  مشتركة  جبهة 
التهديد  من  البلدان  هذه  عن  الدفاع  في  كبيرا  دورا  لعب  وبالتالي  اليابانية  االمبريالية  وسحق 

 العسكري لالمبرياليين. 

و  االستقاللية  أجل  من  نضالها  في  الثورية  البلدان  لشعوب  والدعم  التأييد  في  وقدم  اقفا 



 

 مقدمة حركة عدم االنحياز. 

الرفيق سونغ  وكان  إيل  لجميع    كيم  وإنما  فقط،  الكورية  لألمة  ليس  عظيما  معلما 
الشعوب. وأبدع فكرة زوتشيه مذهب نضال جماهير الشعب في سبيل االستقاللية واستقاللية  

 العالم. 

 "تقدم للثورة الكوريةطريق ال" وأعلن الزعيم العظيم إبداع فكرة زوتشيه ألول مرة في عمله  
ببصيرته   وأغناها  الكوري  الشعب  وتقاليد  كله  العالم  في  البارزين  المفكرين  معارف  واستوعب 

 العبقرية حتى أكمل هذه الفكرة.

حددت العالقة    الكيمجونغئيلية  -الكيمئيلسونغية    فكرة زوتشيه هي فكرة أكثر تقدما، اذ أن
نهائي، حيث   بشكل  القومية واألممية  الرئيس  بين  سونغقال  إيل  "كيم  االشتراكية  :  الوطنية 

الثورية   للقضية  يخلص  أن  يمكن  بلده  لثورة  المخلص  فوحده  البروليتارية.  باألممية  مقترنة 
 " العالمية للطبقة العاملة، وال يمكن للمرء أن يكون وطنيا صادقا دون أن يكون أمميا حقيقيا.

 . كيم إيل سونغالرفيق    لنضرب مثاال ملموسا على األممية التي أظهرها 

 صديقا للشعب السوفييتي.   كيم إيل سونغكان الرفيق 

شعبنا وهو يناضل متكاتفا معنا في فترة الحرب العالمية الثانية. كتب الزعيم الرئيس  دعم  
بريست عانت معاناة   إنَّ  قائال  بريست  قلعة  الدليل في  أنه كبح دموعه بصعوبة عندما شرح 

 عند زيارته مواقع القتال في فترة الحرب الوطنية العظيمة. مثل كوريا وغمرته الدموع

إيل سونغوبدوره حذر الرفيق   الشعب السوفييتي من الخطأ الذي ارتكبه التحريفيون   كيم 
الذين أخفقوا القضية االشتراكية في االتحاد السوفييتي وفرضوا خطأهم على البلدان المجاورة  

 الفاقدة لالستقاللية دون مواراة. 

 :  كيم إيل سونغالزعيم العظيم  قال
السبب في إصابة بلدان أوروبا الشرقية بالدمار يرجع إلى أن هذه البلدان تبعت االتحاد  "

بلدان  أبناء  وراءه  رددها  "با"،  أو  "آ"  السوفييتي  االتحاد  نطق  اذا  عمياء.  بصورة  السوفييتي 
الديمقراطيون  األلمان  كان  الماضية.  الفترة  في  الشرقية  االتحاد   أوروبا  يتبعون  السابقون 

الجو   في  برلين،  في  المظالت  يحملون  يقال،  كما  كانوا،  أنهم  حتى  إتباعا حرفيا،  السوفييتي 
 "الصحو، اذا نزل المطر في موسكو.

العظيم   القائد  إيلفسر  جونغ  الرفيق    كيم  به  التزم  الذي  األممية  سونغ مبدأ  إيل   كيم 
 بوضوح. 

بعنوان   مؤلفه  في  ز "وقال  فكرة  ال  في  االستقاللية  أن  على  األمر  يقتصر  "وال  وتشيه": 



 

تتناقض مع األممية، بل هي تشكل أساسا لتوطيدها. وكما ال يمكن للمرء التفكير في الثورة  
ويجب   االستقاللية.  عن  معزل  في  أممية  تكون  أن  يمكن  ال  بالده  ثورة  عن  بمعزل  العالمية 

ف ومتساوية.  إرادية  األممية  الوحدة  تكون  أن  االستقاللية  أصال  على  الوحدة  هذه  تقوم  عندما 
 " يمكن أن تكون إرادية ومتساوية، وأن تكون صادقة وثابتة أيضا.

ستالين قائد االتحاد السوفييتي السابق أيضا. قال    سبق أن تطرق إلى ما أعاله جوزيف
 أظهر مثاال باهرا بكونه أمميا بروليتاريا حقيقيا.  كيم إيل سونغإن الرفيق 

إيل سونغلقرن الحادي والعشرين، نشيد بالزعيم العظيم  فإننا في ا  مؤسس جمهورية    كيم 
 كوريا الديمقراطية الشعبية معتبرين إياه أمميا عظيما وقدوة ألممية هذا العصر. 

 


