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 إلى رئيس دولة، ومفكر عصري بارز 

 دمتري كوستشينكو

 رئيس الجمعية الروسية لدراسة فكرة زوتشيه

 
م هووو اليوووم الووقي نسووتالل فيووه الووقكر  2022نيسان / أبريل  15عيد الشمس الموافق يوم 

الوويعيا العمووياس مجسووس ةمكوريووة كوريووا الد مارا يووة  ل سييونغكيييم اييي  لمووي د الرفيووق  110الووو 
الشعليةس رئيسكا الخالوودس ويفت وول أنفووار فكوورة زوتشوويه والمنمموواي التادميووة فووا العووالا ك ووه بكووقا 

 اليوم احت اال كليًرا.

فسووج ه توواريق الاوورن العشووريب  لوور ا بوود  وو حر   كيييم ايييل سييونغوأما االسا الكووريا ل رفيووق  
فاته ا كثر  طولية. وكانس وال شك فيهس انسانا عميما وأبرَز سياسا ٍّ ل اوورن مب القهب فا ص 

 الماضاس أهد  ل لشرية فكرة زوتشيه وها ال كرة االشتراكية الخالدةس فكرة االستا لية.

الوويعيا العموويا ل عووالا نموسةووا النسووان علاووري مووب كوول النووواحا  كيم ايييل سييونغقدم الرفيق  
افووة ميادينكوواس ولاائوود سياسووا حوووم الوول د المسووتعمرة شووله ا قطاعيووة  جسوود عا يووة اللشوورية مووب ك

 كيييم ايييل سييونغالمتخ  ة والاائمة ع ر ا نااض  لر دولة اشتراكية قوية عفوورية. كووان الرفيووق 
انسووانا عميمووا  ووارزا فووا توواريق كوريووا وأعمووا قائوود دولووة فووا توواريق كوريووا الممتوود  لوور أكثوور مووب 

 خمسة آال  سنة.

منق   ولته ل كر "زيوان" )الغا اي السامية( القي خ  ه والده وتف ر  مجه تووه كان مخ ًفا  
فكوورة   كيييم إيييل سييونغكاائد لألمة وهو  اود النضووام لتفريوور الووو ب فووا شوولا ه. ووضوو  الرفيووق  

 ش ن تفايق االستا م  االعتماد ع ر قوة الشعب ن سه وأسس الجوويا الثوووري الشووعلا الكوووري 
 المفتا.وقاد شعله  لر النفر  

ةمكوريوووة كوريوووا الد مارا يوووة الشوووعلية  عووود  ووورد المفت ووويب  كييييم اييييل سيييونغأسوووس الرفيوووق 
عب مكتسلاي االشووتراكية وساد عووب  كيم ايل سونغاليا انييب مب كوريا. وداف  المارشام الكلير  

اسووتا م الووو ب وسوو  لكيووب الفوور  التفرريووة الو نيووة فووا أوائوول خمسووينياي الاوورن الماضوواس 
  ضد االملريالييب ا مريكييب. ومووا  عوود الفوور  نجووا الشووعب الكوووري  ايووادة الرفيووق أقسر الفر 

فا بناء مجتم  ةديد مسالا مما أظكر سرعة التطور الكلير ل قتفاد الووو نا   كيم ايل سونغ
 وسرعة تشوليما )الففان المجنا ا سطوري(.



لوور ا مووام للنوواء دولووة واليوووم تخطووو ةمكوريووة كوريووا الد مارا يووة الشووعلية خطووواي حثيثووة  
 اليعيا العميا. كيم ايل سونغقوية ع ر أساس فكرة زوتشيه التا وضعكا الرفيق  

غوودي ةمكوريووة كوريووا الد مارا يووة الشووعلية اليوووم دولووة قويووة مرموقووة ع وور ح لووة السياسووة 
 العالمية تمت ك ةيشا سا الادرة الاتالية الاويةس واالقتفاد المستال.

الد مارا يووة الشووعلية االملرياليووة ا مريكيووة  جوودارة وتكووافا الجائفووة  تتفوود  ةمكوريووة كوريووا 
بنجووواك أكلووور موووب الل ووودان المجووواورة العديووودة. كووول هوووقا  عوووود فضووو ه  لووور الشوووعب الكووووري الووووفا 

 كيييم جونييغ وو  ويواصوو كا الرفيووق  كيييم ايييل سييونغوالمخ وول ل خطوووت التووا  رحكووا الرفيووق 
 مواص ة صامدة.  الاائد الفالا لجمكورية كوريا الد مارا ية الشعلية

مسوواهمة كليوورة فووا نمريوواي بنوواء االشووتراكية. و ن  فكوورة  كيييم ايييل سييونغ كمووا سوواها الرفيووق 
الووت حا مووا بوويب الوويعيا والفووي  والجموواهير تفتوول المركووي المفوووري فووا ا ر  ال كووري والنمووري 

عموويا. وفووا ةمكوريووة كوريووا الد مارا يووة الشووعلية تثووق ةموواهير الوويعيا ال  كيم ايل سييونغل رفيووق  
الشووعب بيعيمكووا غاووة غيوور مفوودودة وترفعووه  الوفوواء واالخوو زس بينمووا  جسوود الوويعيا ملوودأ اعتلووار 
الشووعب سووماء فووا معام ووة ةموواهير الشووعب. وهكووقا تعتلوور ةمكوريووة كوريووا الد مارا يووة الشووعلية 

 اليعيا والفي  والجماهير كيانا واحدا. نموسةا وحيدا ل مجتم  العفري حيث  شكل

الكيمجونغئي يةس ال كرة الكاد ة لجمكورية كوريا الد مارا ية الشووعلية نمووام   -الكيمئي سونغية  
متكاموووول ل كوووورة زوتشوووويه ومووووا  اوووووم ع يكووووا مووووب النمريوووواي الثوريووووة وأسوووواليب الايووووادة.  ن  ةوووووهر 

وقد خرةت فكرة زوتشوويه الوور الوةووود كنتووا  الكيمجونغئي ية هو فكرة زوتشيه.    -الكيمئي سونغية  
تف يوول معمووق لتفوود اي العفوور المعاصوور حيووث ظكووري ةموواهير الشووعب ع وور مسوورك التوواريق 
سيدة لمفيرها  وم مرة والتر كانت تعيا تفووت و وو ة االضووطكاد والم ووا فووا بدا ووة غ غينيوواي 

مسووو فا ضووود  الاووورن المنفووورم. كوووان الشوووعب الكووووري فوووا ت وووك ال تووورة  خووووض نضووواال تفريريوووا 
 كيييم ايييل سييونغ االملرياليووة اليا انيووة التووا احت ووت شووله الجييوورة الكوريووة ك ووه وقوود أع ووب الرفيووق 

حينوووقاب ورفوووورة ة يوووة ان حريوووة الل ووود واسوووتا له الوووو نا ال يوووتا تفاياكموووا  معونوووة أةنليوووة أو 
 ن ةموواهير  فما ة الدوم الكلر س بل  جكود ا مة الكورية وراالعتماد ع ر الن س. والمكووا هنووا 

الشووعب  مكووب أن تكووون سوويدة حايايووة ل توواريق ومفوويرها  فوزهووا فكوورة زوتشوويه وال  مكووب تفايووق 
التفرر الاوما واالةتماعا ل ل د  ال عب  ريق نضالكا الثوري. هقا مووا ةعوول ةمكوريووة كوريووا 

وحووق  الد مارا يووة الشووعلية فيمووا  عوود نموسةووا لكوول الل وودان المناضوو ة مووب أةوول االسووتا لية الفاووة
 تارير المفير فا كل الااراي.

موووا يووويام بنووواء االشوووتراكية فوووا ةمكوريوووة كوريوووا الد مارا يوووة الشوووعلية  جوووري تفوووت ظووورو  



الفوووعورة والاسووووة اللالغوووة.  فووواوم االملريووواليون والاوووو  الرةعيوووة الدوليوووة مفاولوووة  ائسوووة ل ووورض 
فووادي وغيووره مووب شووتر العيلة وتضييق الخناق ع ر كوريا الشعلية وي جوو ون  لوور الففووار االقت

 ل نسانية.  المضادة  العاوراي

 ال أن كل مساعر الاو  الرةعية ت ك ال تجدي ن عا. سلك الن سائر ابناء الشعب الكوووري 
أموويب عووام حووي  العموول الكوووري ورئوويس  كيييم جونييغ وو  م ت ووون الت افووا راسووخا حوووم الرفيووق 

د ا ع وور ل اووواي المسوو فة لجمكوريووة شووجون الدولووة لجمكوريووة كوريووا الد مارا يووة الشووعلية والاائوو 
كوريووا الد مارا يووة الشووعلية. سوويخطو الشووعب الكوووري خطووواي حثيثووة فووا المسووتالل أ ضووا ومووب 

 النفر  لر النفر ت لية لتع يماي ةنراالي ةلل  ا كدو وتفت را ة فكرة زوتشيه.

 

 

 

 


