
 
   كيم إيل سونغالمآثر الخالدة للرفيق 

 والتى حققها في النضال الرامي إلى توحيد كوريا
 

 هيراردو يونغ
 رئيس اللجنة المكسيكية لتأييد توحيد كوريا السلمي 

 
سونغكان توحيد كوريا هو قضية عمر   إيل  الرئيس الخالد للشعب الكوري وأمنيته   كيم 

 الملحة. 
في معاناة األمة الكورية الناجمة عن انشطار البالد وكرس    األلم  كل  الزعيم العظيم  تألم

 كل ما لديه من جهود حتى آخر فترة من حياته لُيَخل َِّف البالَد الموحدَة لألجيال القادمة. 
إيلأصدر القائد العظيم   لنحقق تعليمات الزعيم العظيم الرئيس  "  بعنوان  عمله  كيم جونغ 

 قال فيه: و . 1997" في شهر آب / أغسطس عام تماما بشأن توحيد الوطن  كيم إيل سونغ
إيل سونغالزعيم العظيم الرئيس  " ، هو شمس األمة وبطل توحيد الوطن، الذي نذر كيم 

 " طول حياته من أجل الوطن واألمة، وحقق المآثر الخالدة لقضية توحيد الوطن. 
ن مع  الخارجية  القوى  قبل  من  الوطن  أرض  إنقسام  عن  كوريا  توحيد  مسألة  هاية  نشأت 

 الحرب العالمية الثانية. 
توحيد كوريا أسمى المهام الوطنية منذ أول يوم   كيم إيل سونغتبنى الزعيم العظيم الرفيق  

التوحيد الواحد على الدوام وقاد النضال لتوحيد الوطن بحكمة،   البالد والتزم بخط  من انقسام 
 مما عزز وطور حركة توحيد الوطن لتكون حركة تشمل كل األمة. 

الوطنى    إن الخط  هو  بثبات  به  والتزم  العظيم  الزعيم  طرحه  الذي  الوطن  توحيد  خط 
واألمة   للوطن  المحب  الحقيقى  والخط  واألمة  البلد  وإستقالل  سيادة  لتحقيق  الكامل  المستقل 

 والهادف إلى تقوية الوطن الموحد وتطويره وازدهار األمة ورخائها. 
لمشترك التاريخي لمندوبي األحزاب والمنظمات  بعيد التحرر عقد الزعيم العظيم االجتماع ا

القاسية التي تجرى فيها انتخابات الحكومة المنفصلة   االجتماعية في شطري كوريا في الفترة 
في جنوبي كوريا تحت الفتة األمم المتحدة وخاض نضاال يشمل األمة كلها إلحباط المؤامرات  

 ائنة بحق الوطن. المرتهنة على الدول الكبرى والخاالنقسامية للقوى 



كما استنهض بني األمة كلها إلى النضال من أجل إيقاف وإفشال مؤامرات االنقساميين 
"كور  االغالق  الصطناع  حالة  على  كانا  اللذين  الشطرين  بين  والتشاور  الحوار  وفتح  يتين" 

توحيد لحركة  جديدا  مجاال  ليفتح  بينهما  واالتفاقات  المشترك  البيان  تبنى  على  وعمل    المحكم 
 الوطن. 

إيل سونغوقام الرفيق   بنشاطات خارجية متحمسة من أجل تعزيز التأييد والتضامن    كيم 
 الدوليين لحركة توحيد الوطن.

وبفضل الجهود المضنية للزعيم العظيم ومآثره العظيمة شهدت حركة توحيد الوطن تطورا  
 مستمرا بعد إفشال المؤامرات المعرقلة لقوى االنقساميين. 

سونغم العظيم  وعرض الزعي إيل  المواثيق الثالثة لتوحيد الوطن والتي أوضح فيها    كيم 
إنجاز   في  به  التمسك  يجب  هاديا  مرشدا  فأوجد  الوطن،  لتوحيد  الرئيسية  واألساليب  المبادئ 

 قضية توحيد البالد. 
تعد المبادئ الثالثة المتمثلة في السيادة والتوحيد السلمي والتالحم الوطني الكبير، حجر  

س لتوحيد الوطن، إذ أنها أوضحت موقفا وأسلوبا أساسيين قادرين على حل مسألة توحيد  أسا 
الوطن،   لتوحيد  الثالثة  والمبادئ  ومصلحتها.  األمة  وإرادة  يتفق  بما  الذاتية  األمة  بقوة  الوطن 
المشترك  البيان  في  الشطران  عليه  تأكد  الذي  المشترك  الكبير  الوطنى  التوحيد  برنامج  هي 

 ليوم الرابع من تموز / يوليو وأعلناه في الداخل والخارج بمهابة. المؤرخ با
يعتبر برنامج النقاط العشر للتالحم الوطنى الكبير لتوحيد الوطن، برنامجا سياسيا يهدف 
إلى تعزيز القوى الذاتية لتوحيد الوطن عن طريق تماسك األمة كلها. يبين هذا البرنامج هدف 

 ه الفكرية ومبادئه وسبل تحقيقه بشكل شامل. التالحم  الوطني الكبير وأسس
تصميما    يعد  الديمقراطية  االتحادية  كوريو  جمهورية  تأسيس  مالمح  مشروع  يظهر 

الطرق الرئيسية لتحقيق توحيد الوطن  إلى  لدولة الموحدة وسبل بنائها. ويشير هذا البرنامج  ا 
أكثر   والجنوب    يسرا و   إنصافا بشكل  الشمال  من  كل  اعتراف  أساس  ونظام  على  بفكر 

 . هما الطرف اآلخر وقبول 
لل  العشر  النقاط  وبرنامج  الوطن  لتوحيد  الثالثة  المبادئ  الكب   تالحم إن    ر ي الوطني 

ثالثة لتوحيد الوطن  ال مواثيق  ال مشروع تأسيس جمهورية كوريو االتحادية الديمقراطية هي  و 
ام شامل بشكل  التى تم فيها صياغة المبادئ األساسية لتوحيد الوطن وسبل تحقيقه في نظ 

إيل سونغ لرفيق  ا   التي حصل عليها   التجارب القيمة فكرة زوتشيه و على أساس  جامع     كيم 
ثالثة لتوحيد الوطن روح  ال مواثيق  تتخلل ال .  الوطن في عمليات النضال الهادف إلى توحيد  



تجسد المحبة السامية  ت و   لها   سيادة األمة وكرامتها حياة إعتبار    تتمثل في األمة التي  سيادة  
ا عن طريق تحقيق المصالحة بين الشطرين  سلمي   الوطن   توحيد في    المتمثلة   للوطن واألمة 

كلها  لألمة  الكبير  المواثيق والتالحم  هذه  تنير  عدالة    الثالثة   .  واألكثر  المعقولة  الطرق 
وبما يتالءم مع تطلعات    ممكن   في أسرع وقت   الوطن تحقيق توحيد  والقادرة على  وإنصافا  

بقي الفكران والنظامان  ي   حيث الظروف الواقعية في كوريا  ومع  لى التوحيد  إ   االجماعية   األمة 
 لمدة طويلة.   المختلفان في الشمال والجنوب 

هي راية توحيد الوطن وبرنامج النضال    ثالثة لتوحيد الوطن ال   في الحقيقة، إنَّ المواثيق 
 الواقعي األكثر عدالة لتوحيد الوطن مستقال وسلميا. 

العظيم   الزعيم  سونغقام  إيل  بجمع    كيم  وتوطيدها  الوطن  لتوحيد  الذاتية  القوى  بإيجاد 
 شمل أفراد األمة تحت راية التالحم الوطني الكبير. 

حب الوطن وروح سيادة األمة أساسا للتالحم الوطنى وتبنى    كيم إيل سونغواتخذ الرفيق  
العلي والمثل  الفكر  فوارق  عن  النظر  بغض  الوطن  توحيد  لقضية  شيء  كل  واألراء  إخضاع  ا 

إلى   التوحيد  الراغبين في  وقاد كل  الكبير  الوطني  التالحم  كمبدأ  الدينية  والمعتقدات  السياسية 
طريق التوحيد وحب الوطن بصرف النظر عن ماضيهم برحابة صدره وشهامته. وحمل أبناء  
الشعب الكوري من مخلتف الطبقات والفئات على المساهمة في إنجاز قضية توحيد الوطن،  

 هم مشاعر الحب للوطن واألمة.  تحدو 
إيل سونغتعتبر مآثر الزعيم العظيم   في النضال الرامي إلى توحيد كوريا إرثا كبيرا    كيم 

 لشعوب العالم التقدمية والمتطلعة نحو توحيد كوريا فضال عن الشعب الكوري. 
سونغ  الرفيق   بذلها  التي   مجهوداتالإن   إيل  واألمة   كيم  الوطن  سبيل  في  عمره  طول 

العظيمة في إنجاز القضية المقدسة لتوحيد البالد واستقاللها ستتألأل في تاريخ البشرية   همآثر و 
 إلى األبد. 

ذات  قوية  دولة  بصفتها  وجبروتها  كرامتها  وستظهر  قريب  عما  وحدتها  كوريا  ستحقق 
عالم  ثمانين مليون نسمة من السكان والقوة الجبارة وكإحدى الدول المتقدمة األكثر تحضًرا في ال

 وكدولة قوية عادلة تلعب دورا هاما في إحالل السلم في شمال شرقي آسيا والعالم.
 العظيمة!  كيم إيل سونغالمجد األبدي لمآثر 

   


