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 المآثر الغالية للعظماء األفذاذ  

 الذين ساهموا في إنجاز قضية إستقاللية العالم مساهمة خالدة 
 

 ا. د. جونغ مان هو
 في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  كيم إيل سونغنائب رئيس جامعة 

 
زعيممميز ع يممميز  كيييم نونييغ إيييلوالقائممد الع مميي  كيييم إيييل سييونغ لممي ي ممز المملعيي الع مميي

هما الشعب الكوري جيال بعد جيل فقط، وإنما رجليز ع يميز فذيز إعتممرب مهممما العممالي كلمم  بجل
 االعجاب والمدح لهما.   دىوأم

إن المآثر الثورية القيمة لللعيميز الع يميز اللذيز أدليمما باالاممهاخ ال الممد فممي إنجمماز   ممية 
كفممماح جمممماهير الشمممعب المممذي إلمممتعل فيممم  لهيمممب  يإامممتقاللية العمممالي فمممي القمممرن العشمممريز الما ممم 

 الرامي إلى االاتقاللية، تتألأل إلى األمد مع تاريخ العال ات الدولية .

 : كيم نونغ وون  ال الرفيق المحترخ 

 و  مممية الكوريمممة الثمممور  إنجممماز فمممي القيممممة للممملعيميز الع يمممميز ال المممد  الثوريمممة الممممآثر إن"
 ".الدولية   اتالعال تاريخ  في األمد  إلى  متألقة  اتبقى  العالي،  ااتقاللية

أ دخ ايااييز مسممتقليز  كيم نونغ إيلوالقائد الع يي   كيم إيل سونغيعتبر اللعيي الع يي  
وأرفعهممما هيبممة  ممادا الكفمماح فممي اممبيل إنجمماز   ممية إاممتقاللية البشممرية،   ممية االلممترا ية إلممى 

 طريق النصر رافعيز راية االاتقاللية.

ثيلهمما فممي كفمماح جممماهير الشممعب لالاممتقاللية لهد القرن الما ممى تريممرات ثوريممة لممي يسممبق م
 وأعنف كفاح ميز التقدخ والرجعية، وبيز االلترا ية واالمبريالية.

انطلق اللعيي الع يي إلى طريق الكفاح الثوري في هذه الفتر  الهائجة وأو ح حقيقممة الثممور  
لكبممرى والجمممود التممى تفيممد بممأن االاممتقاللية هممى حيمما  البلممد واألمممة ويجممب رفمم  الذيليممة للممدول ا

العقائممدي وعممنع الثممور  مسممتقال ومبممدعا لتحقيقهمما، وإلتمملخ بمبممدأ االاممتقاللية فممي منمما  االلممترا ية 
 دوما.  

ونجمممد فمممي تممماريخ  يممماد  منممما  االلمممترا ية للممملعيي الع ممميي امممجال تاري يممما أحمممبط فيممم   مممرو  
ربممة  يمممة منممى فيهمما الشمموفينييز بحمملخ وتمسمما ب ممط السممياد  واال تفمما  الممذاتى والممدفا  الممذاتى وتج
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دولممة  ويممة ال تقهممر وتتسممي بالصممفة اللوتشممية والهويممة الوطنيممة القويممة وهممو يممرف  الذيليممة للممدول 
ا ويحممل جميممع المسممائل بصممور  مبدعممة وفقمما  ا باتممل الكبممرى والجمممود العقائممدي ونلعممة التسمملط رف ممل

 ل روب كوريا.

و همما ن ريمما وتطبيقيمما وهممو يقمموخ أممما الجنممرال الع مميي فأثبمما علميممة االلممترا ية وحقيقتهمما وتف
متعليل االلترا ية الكورية وتنميتها رافعا راية االلترا ية اللوتشية عاليمما وحممت التطمموير المسممتقل 
للحركمممة االلمممترا ية العالميمممة بقمممو ، فمممي و ممما حمممرت عانممما فيممم  الحركمممة االلمممترا ية العالميمممة ممممز 

 االنحطا  الحاد.  

ا تنممدفع فيمم  نحممو النصممر الجديممد مترلبممة علممى لممتى تسممتقبل إلممترا يتنا اليمموخ عصممرا تاري يمم 
المحز والصممعوبات وتتقممدخ   ممية إاممتقاللية العممالي تبعمما لمممدارها، مممما يعممد نصممرا ع يممما لن ريممة 
منممما  االلمممترا ية المسمممتقلة التمممى أو مممحها اللعيممممان الع يممممان ودلممميال وا مممحا للممممآثر ال المممد  

 هي مز أجل تعليل الحركة االلترا ية وتطويرها.  للرجال الع ما  األفذاذ الذيز كراوا كل ما لدي

حاميممان دافعمما عممز السمملي  كيييم نونييغ إيييلوالقائممد الع مميي    كيم إيييل سييونغاللعيي الع يي    
واألمز العالمييز و  ممية إاممتقاللية البشممرية بقممو  مممز الممماامرات العدوانيممة للممرجعييز االمبريممالييز 

 رافَعْيِز عاليا راية العدل الدولى.  

دوان وحمممرب االمبريمممالييز اللمممذيز يهمممددان وجمممود البلمممد واألممممة، فمممأ بر عر لمممة بالنسمممبة أمممما عممم 
للبشممرية الراةبممة فممي السمملي واالاممتقرار. إن الحممروب العدوانيممة االمبرياليممة التممى تجاهلمما المبمماد  

وآالمممما ال  آس  األاااممية للعال مممة الدوليمممة المعتمممرب مهممما عالميممما بصمممور  امممافر ، كبمممدت البشمممرية مممم 
 حصى.  ت

ان اللذان تحليا بالمو ف المستقل الحممازخ المعممادي لالمبرياليممة نشمماطا نشط اللعيمان الع يم
 ممممماامرات االمبريممممالييز الممممذيز هممممي مصممممدردؤوبمممما لمصمممملحة األمممممز والسمممملي العممممالمييز، يحبطممممان 

 ه.  م ربو السلي و  ع رووم  الحرب،

از   ممية إاممتقاللية حدثا تحوالت في الكفاح في ابيل منا  المجتمع المسممالي الجديممد وإنجمم 
جممماهير الشممعب بف ممل القيمماد  ال ار ممة للمملعيميز الع يممميز اللممذيز طرحمما أفكممارا تق ممي متوحيممد 
 ممل لممعوب المعمممور  المطالبممة بالسمملي والتقممدخ فممي جبهممة مشممتركة واحممد ، وكسممب السمملي بالكفمماح 

لسمممالح ممممدل  ولممميس بالتسمممول والو ممموب فمممي مواجهمممة األعممممال العدوانيمممة المتعجرفمممة لالمبرياليمممة با 
ال  ممممو  والتسممممول، و ممممادا  يمممماد  ح يمممممة الن ممممال مممممز أجممممل تعليممممل ت ممممامز  مممموى االاممممتقاللية 

 المعادية لالمبريالية في العالي.
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 مجسممدانممما هممما إال  كيييم نونييغ إيييلوالقائممد الع مميي  كيييم إيييل سييونغ إن المملعيي الع مميي
االاممتقاللية مسممماعد  لكفمماح لمممعوب البلممدان فممي امممبيل تحقيممق  ا للواجممب األقال ممي األمممممي  ممدم

 في تحقيق التقدخ المنتصر لق ية إاتقاللية البشرية إاهاما كبيرا. ا إيجامية وأاهم

التممى نشممأ فيهمما قطممر إنقسمماخ الحركممة االلممترا ية العالميممة، و ممف  يفممي أوااممط القممرن الما مم 
ي والتممآلف اللعيمان الع يمان مو فا مبدئيا ومسممتقال ثامتمما وامماعدا البلممدان االلممترا ية علممى التفمماه

 و دما العون الس ى للبلدان االلترا ية التى تشز حرب المقاومة الصعبة  د االمبريالييز.  

 ما أراال مساعد  ودعما ايجممامييز للبلممدان الناميممة بممما فيهمما البلممدان األفريقيممة حينممما كانمما 
 الصعب  د االاتعمار وتن ر  في منا  مجتمع جديد وعمممال  يت وض الكفاح التحرري الوطن

 على توفير ظروب دولية مواتية لكفاح لعوب البلدان مز أجل تحقيق االاتقاللية.  

وفممي الحقيقممة، كانمما كوريمما تفتقممر إلممى ألمميا  كثيممر  وهممي تبنممى االلممترا ية وجهمما لوجمم  مممع 
االمبريممالييز. ولكممز المملعيميز الع يممميز تحليمما بااللتلامممات الثوريممة الحقيقيممة والواجبممات األمميممة 

طريممممق  فمممميامممميرها  علممممىأعلممممى مسممممتوياتها، إذ أنهممممما اعتبممممرا مسمممماعد  البلممممدان  الصمممماد ة علممممى
طريممق االلممترا ية واجبمما أمميمما حقمما و ممدما كممل ممما أم ممز مممز  فممياالاممتقاللية  ممد االمبرياليممة، و 

 الدعي وإن كان ذلا ععبا عليهما.

 ون كيييم نونييغ و وتمجيممدا للمممآثر ال الممد  للمملعيميز الع يممميز فقممد أعلممز الرفيممق المحتممرخ 
اياات  ال ارجية المستقلة التي تق ي متعليل وتطوير أواعر الصدا ة والتعاون مع كممل ملممدان 
العممالي التممي تحتممرخ اممياد  كوريمما وتعاملهمما معاملممة وديممة والسممير يممدا ميممد مممع كممل القمموى المحبممة 
يمممة للسالخ في العالي لبنا  ن اخ السمملي الممدائي والوطيممد فممي لممب  الجليممر  الكوريممة وحقممق مممآثر ع  
 في حماية السلي واالاتقرار في لب  الجلير  الكورية وفي العالي منشاطات  ال ارجية الدؤوبة.  

فممي ملممدان   الفرديممة إن ل صيات األواا  السيااية واالجتماعية والنقاد وحتى الش صمميات  
مممم" ائد ع مميي رائممع"، مممم" ائد ذي أ بممر وزن فممي  كيييم نونييغ وون  العممالي تمممدح الرفيممق المحتممرخ

وامما  السيااممية العالميمممة" وتتصمماعد األعمموات القائلمممة بأنمم  لمممس القمممرن الحممادي والعشمممريز األ
 والذى يقود هذا العالي الحافل بااللتوا ات والتعرجات.  

، اممتبقى المممآثر ال الممد  للمملعيميز الع يممميز  كيييم نونييغ وون إذ نبجممل الرفيممق المحتممرخ  
المسممتقل وتحقيممق   ممية السمملي العممالمى،  اللذيز ااهما مسمماهمة كبيممر  فممي منمما  العممالي الجديممد  

 تتألأل في  لوب لعوب العالي إلى األمد. 

 


