
 
 شمس القرن العشرين

 ميكايل بيبانكو 
 لدراسة فكرة زوتشيه  مدريد حلقة رئيس

 الكورية  -المندوب الرسمى عن جمعية الصداقة االسبانية 
 

 هو شمس القرن العشرين. كيم إيل سونغالزعيم العظيم  
 إن االنجازات والمناقب التى أحرزها ال تحصى.  

ثورية فقيرة في اليوم الخامس عشر من شهر في عائلة  كيم إيل سونغولد الزعيم العظيم 
)1912نيسان عام   ألف ري  للتعلم" عام    400. وقطع "طريق  لنصيحة    1923كم(  تلبية 

 أبيه التى تفيد بأن المرء يجب أن يعرف وطنه جيدا من أجل صنع الثورة.   
وجيش    1930والجيش الثوري الكوري عام    1926أسس اتحاد اسقاط االمبريالية عام  

عام  حرب   لليابان  المناهض  الشعبي  عام    1932العصابات  الكوري  العمل    1945وحزب 
 . 1948والجيش الشعبى الكوري عام 

  20لقد شن الشعب الكوري بقيادة الزعيم العظيم، الكفاح المسلح المعادي لليابان خالل  
 . 1945من آب عام   15سنة وحرر بلده من إضطهاد وظلم االمبريالية اليابانية في اليوم 

  1948من أيلول عام    9بنى الزعيم العظيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في اليوم   
سوك   جونغ  كيم  الرفيقة  مع  الفترة  هذه  في  وكان  الكوري.  للشعب  االجماعية  لالرادة  تحقيقا 

 البطلة المناهضة لليابان دوما.  
الحرب   في  األميركية  االمبريالية  على  كوريا  تغلبت  الوقت،  ذلك  من  وجيزة  فترة  وبعد 

 التحررية الوطنية ونجحت في إعادة البناء تحت القيادة الحكيمة للزعيم العظيم.  
العظيم انتخاب الزعيم  سونغ  وتم  إيل  الكوري في تشرين    كيم  العمل  أمينا عاما لحزب 

عام   لجمهور   1966األول  االشتراكي  ورئيسا  الدستور  بموجب  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  ية 
 .    1972للجمهورية والذي أقر جديدا عام 

من تموز عام   8لقد توفي الزعيم العظيم فجأة في مكتبه في الساعة الثانية فجرا في اليوم  
 وهو يمارس النشاطات الثورية .   1994

 لعام الخالد لحزب العمل الكوري بثبات. األمين ا كيم جونغ إيلأما مآثره الخالدة فورثها 



على تنفيذ تعليمات الرجلين العظيمين الفذين   كيم جونغ وون يعمل اليوم الرفيق المحترم  
 بدقة.  

بفائق   العظيم  الزعيم  صورة  المعمورة  على  التقدمية  والشعوب  كله  العالم  ثوار  يستذكر 
 االحترام والتقدير.

لما أكثر عدالة يتصدى لوحشية الرأسمالية واالمبريالية  تنفيذا لتعليماته، علينا أن نبني عا 
 التى تحاصرنا وتهددنا دائًما. 

 نعتبر كوريا الشعبية خطا دفاعيا منيًعا لالشتراكية.  
 . كيم إيل سونغعاش الرئيس  

 


