
 
 كيم جونغ ايلوالرفيق  كيم ايل سونغالمآثر الفكرية والنظرية الخالدة للرفيق 

 
 أو. ماشوبات

 فكرة سونكون  –رئيس الجمعية المنغولية لدراسة فكرة زوتشيه  
 

الفكرررة الرور ررة الجد رردة  فكرررة زوتشرريه تبايررة لم  باررات الع ررر   كيم ايل سووونغأبدع الرررئيس  
 ة.الجد د لب ار خ  ع ر االس قاللي

ان الفكررررة الرور رررة ال رررع تنيرررر الع رررر والررررورة لر قدمرررا تلررررب الررر  الو رررو  تبايرررة لم  بارررات 
 ع ر معين من ع ور ال ار خ.  

ع ر زوتشيه ع ر  د د لب ار خ   ميز تميررزا  وير ررا عررن صرر  الع ررور الرررالفة. وع ررر 
م رريريا زوتشيه ع ر  د د لب ار خ صررارت فيرره  مررايير الشررعة الكا لررة سرريدة لبعررال  ت ررن   

ب ورة مر قبة وخالقة بعد أن صانت موضوعا لالسرر غالو واالضرر دا  فررع االخرراي اللرروالع. يرر   
يررع الل ررائج الجوير ررة لع ررر زوتشرريه الرر ا خل بررو عررن سررالو الع ررور ال ار ليررة صبدررا 

 بشك   ويرا.

ولبررة ع ررر زوتشرريه فكرررة فبرررفية  د رردة م مسررورة عبرر  االنررران تررزو   مررايير الشررعة 
سررريدة العررال  وم رريريا  ونرر رررة ةور ررة  د ررردة م مسررورة عبرر  االنرررران تنيررر لر ررر   برؤ ررة أندررا 

 مررايير الشررعة المررى ا الرر  تسقيرر  اسرر قاللي دا عبرر  أ مرر  و رره  ولرقررا قيا خررة ةور ررة تجعرر   
  مايير الشعة تض ب  بمرىولي دا و وريا صريدة الرورة والاناء.

  فكرررة ةور ررة  د رردة  فكرررة يا خررة.  ن  انررت ممارسررة الرررورة الكور ررة فررع لا ررة مبسررة الخجررا 
مرررالة صررن  الرررورة ب ررورة مررر قبة وخالقررة لرلررت نفررردا صمرررالة فررع  اخررة مررن االيميررة فررع 

 الرورة الكور ة نررا لل وصية ت وريا ال ار لع وصعوب دا فع الرورة وتعقديا.  

 لولنيررةا ال سر ررر لسرصررة الواقعيررة ب سبيرر  واسرر عراظ الررررو  كوويم ايوول سووونغقرراي الرررئيس 
 آن اك ب ورة شامبة من زاو ة ت ور السرصة الرور ة فع الع ر الجد د.  الكور ة

اندمرررل الررراعل فرررع الررررب ة العبيرررا آنررر اك فرررع مشرررا ات صالميرررة فار رررة  ون ان خفكرررروا فرررع 
اسرر نداظ الجمررايير الرر  السرصررة الرور ررة ولرراولوا القيرراي بررالرورة مع مررد ن عبرر  عناصررر م شررربة 

ارررو والجمررو  العقائرردا. صانررت يرر    نق ررة ضررعو  وير ررة قائمررة فررع لرصررة بال  بيررة لبرردوو الك
 ال سر ر الولنية الكور ة أن اك.



 ربررا آخررر  د رردا خل بررو عمررا سررار   القوميررون الضرريقون  كوويم ايوول سووونغوقد سرربل الرررئيس 
والمارصريون الم اجسون وال  بيون لبرردوو الكارررو وأصررساو الجمررو  العقائرردا  ونرره و ررد  روسررا 

را خ يرة من نقاط الضعو القائمة ي   فع لرصررة ال سر ررر الولنيررة الكور ررة  وصشررو خاللرره وعا
 مندما فكرة زوتشيه.    تن ب   نق  ين من  لقيقة ت ألو

النق ة االول  يع ان الريد فع الرررورة والانرراء يررو  مررايير الشررعة وال خمكررن الررراز الن ررر 
  ال عند ترقيفدا وتنريمدا وتعائ دا.

يرررع ان الررررورة البرررد لبمررررء مرررن صرررنعدا  ان القرررا مرررن اخمانررره الررر اتع وعبررر   النق رررة االخررررو 
 مرىولي ه  ول  ص  المرائ  الم رولة فيدا ب ورة مر قبة وخالقة.

 كوويم ايوول سووونغزوتشرريه  صررر   فكرررة مندمررا  تن برر   وإن القررا مررن يرر   السقيقررة   نق  ررين
اع الكرروا ر القيررا  ين التسررا  ماررا ف فكرررة زوتشرريه ولررر  خ ررا مررر قال لبرررورة الكور ررة فررع ا  مرر 

الشااو الشيوعع واتسا  الشررااو المنررايل لالمار اليررة  المنعقررد فررع صررالون فررع لز ررران    ونيررو 
 ي.1930

 ان ي ا لدةا تار ليا أعبن فيه  بداع فكرة زوتشيه  الفكرة الدا خة الجد رردة لبرررورة فررع ع ررر 
 االس قاللية.

صرريا ة  كوويم ايوول سووونغفكرة زوتشرريه ال ررع  ب كريررا  الرررئيس   كيم جونغ ايلصاغ الرئيس  
شررررامبة ولوريررررا ان القررررا مررررن م  باررررات ع ررررر االسرررر قاللية الم  ررررور وم  باررررات الممارسررررات 

 الرور ة.

اي مامرره العميرر  فررع تعميرر  وت ررو ر الماررا ف الجوير ررة  كوويم جونووغ ايوولفقررد أعررار الرررئيس 
 مي  فكرة زوتشيه وت و ريا.  لبفبرفة الزوتشية من النالية النرر ة بغية تع

أن االنرررران صرررائن ا  مررراعع   سبررر  باالسررر قاللية واالبرررداع  كووويم جونوووغ ايووولصررراغ الررررئيس 
س رررررررررررررررررررررروالرروعع  عبرر  أسرراة مندجررة المرررار ال ررأر ل  لبرررورة الكور ررة والاشررر ة وتعبيمررات الرئي

 نرر ا.   كيم إيل سونغ

لمارردأ ال ررأر لع اال  مرراعع الرر ا خجعرر   مررايير ب رريا ة ا كوويم جونووغ ايوولوقرراي الرررئيس 
الشعة  ذاتا فاعبة ل ار خ المج م  م انيا الل ائج الجوير ررة لالنررران والمارردأ الفبرررفع القائرر  

 بأن االنران سيد ص  ش ء ويو ال ا خقرر ص  ش ء . 

االل رررزاي برررالموقو المرررر ق  وتجرررريد ال ر قرررة اللالقرررة  كووويم جونوووغ إيووول مرررا  ع ارررر الررررئيس 
 ال مرل بالفكر أساسا من الماا ف الدا خة لفكرة زوتشيه وصنفدا.و 

ي عمبرره الكالسرريكع ففررع فكرررة 1982آذار   مارة    31فع    كيم جونغ ايلأصدر الرئيس  



 زوتشيهف ال ع ت  فيدا صيا ة فكرة زوتشيه صيا ة منرمة عب  نسو م كام .

اررا ف الفبرررفية والماررا ف فررع عمبرره   بررداع فكرررة زوتشرريه والم كوويم جونووغ ايوولونررو  الرررئيس 
اال  ماعيرررة وال ار ليرررة ومارررا ف فكررررة زوتشررريه الدا خرررة و يريرررا مرررن المضرررامين الواسرررعة والغنيرررة 

 وصا دا فع نراي م كام .

ففررع فكرررة زوتشرريهف صرردو صايرررا لرريس بررين أبنرراء  كوويم جونووغ ايوولوقررد أةررار عمرر  الرررئيس 
 الشعة الكورا فسرة  ب  بين شعوو العال .

ببدا فع العال  وت    90م  ت  نشر  فع أ رر من عشرة مال ين منشور  من  ومن  صدور الع
 ببدا. 144لاعه صراسًة فع  

أشا  مشايير الشل يات والشعوو ال قدمية من مل بو الابدان بدرر ا العمرر  عاليررا صررر فبيرران 
 شيوعع  د ررد فررع ةمانينيررات القرررن العشررر نف  وفمررا ة فبرررفية لب عبرري  مررن أ رر  تسقيرر  اسرر قاللية

  مايير الشعةف,

شررددت الفكرررة الرور ررة  كوويم جونووغ ايوولوبفض  النشررالات الفكر ررة والنرر ررة الدؤوبررة لبرررئيس 
  فكرررة زوتشرريه نمرروا و نرراء ل  رراأ موسرروعة تررأت  بأ وبررة أ رررر صرروابا كوويم ايوول سووونغلبرررئيس 

 ومادئية عب   مي  المرائ  النرر ة والعمبية ال ع خ رلدا الع ر.  

 كوويم ايوول سووونغبررزعيمين العريمررين  ل  اوفكررار الرور ررة  يم جونغ وون كصاغ اومين العاي  
الكيمجونغئيبيرررة  وقررردي اخضرررالا  د ررردا خفيرررد بأندرررا أولو رررة  –بالكيمئيبررررونغية  كووويم جونوووغ ايووولو

  مايير الشعة من ليث  ويريا.

الررررر ا صررررراغ اوفكرررررار الرور رررررة لبرررررزعيمين العريمرررررين  كووووويم جونوووووغ وون وبفضررررر  القائرررررد 
الكيمجونغئيبية أصاأ بوس  ي   الفكرة الرور ة أن تش  بنوريا باع ااريا فكرررة  –  بالكيمئيبرونغية

 يا خة  ونرر ة يا خة ولر قة يا خة لبرورة فع ع ر زوتشيه تسوز بقوتدا السيو ة اللالدة.

 


