
 
 إلى األبد  كيم إيل سونغبقى ذكريات الرفيق ت س

 
 األستاذة المساعدة مالتسيفا
 في روسيا  ةدرالييجامعة الشرق األقصى الف

 
المهارة    أصحاب القرن الماضي الحافل بالصدمات والتحديات عددا غير قليل من    خرجأ

 مثل  ،هممدهم وأمبذلوا أقصى جهودهم من أجل ازدهار بال  ، الذينواالرادة الحديدية والحماسة 
إيل سونغالرفيق   الن   كيم  شط السياسي  االرئيس الخالد لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية 

يين قادة العالمال   واحدًة من َحَيوات  كيم إيل سونغحياة الرفيق    تعتبر  و البارز في القرن العشرين.  
 . الرائعة 

الجيش الثوري    عام  واشتهر بقائد  ةوأبدع فكرة زوتشيه الخالد  فقير  ولد الرئيس في بيت فالح
الشعبي الكوري إبان احتالل االمبريالية اليابانية وبالقائد األعلى للجيش الشعبي الكوري في فترة 

ن وعمل  الكورية  فذا  ا الحرب  سياسيا  كوريا    علىشطا  جمهورية  رئيس  بكونه  العالم  تغيير 
 الديموقراطية الشعبية. 

  بيت أمام عينّي    اآلن  . يتراءىاتمر   10شعبية أكثر من  زرت جمهورية كوريا الديموقراطية ال
 عن العاصمة.   كثيرا الذي ال يبعد  و   سونغ  ايل  كيم  فيقالر  فيه  ولد  الذى  مانكيونغداي الجميل 

سفح   ال  جبلعلى  العرعر  أشجار  فيها  فسيحة  حديقة  الصنوبر  صينمانكيونغ  وأشجار  ي 
قاطع العلف  و ل  نواومعروضة هنا موبئر يفيض فيها الماء.    تغطي حتى قمة الجبل  الخضراء

في    يستخدمونها   خابية عجين الفول وغيرها من األدوات التي كان الفالحون و   نودلماكنة صنع الو 
 المعجون   بالصلصال  مبنيا بيتا  السور    داخلَ أوائل القرن الماضي. يمكنكم أن تروا في الفناء  

 كيم إيل سونغ . أمضى الرفيق  ومسقوفا بالقش ومستودعا للدخن والسرغوم واألدوات الزراعية
 طفولته في مانكيونغداى مسقط رأسه. 

لحياتهم.    نما الرئيس في أوساط الوطنيين الذين اعتبروا الكفاح من أجل استقالل البلد غاية
أنه توجه إلى بيونغيانغ مع أفراد أسرته لمشاركة اجتماع نشر   كيم إيل سونغواستذكر الرفيق  

  ا نسمة من تجمع مليون.  1919آذار عام    /  مارس  1ه يوم  اعالن االستقالل رغم صغر سن
، مما دل على التالحم من المحافظات والمدن لنشر إعالن االستقالل  وغيرها   سيوول  فيالكوريين  

 ظاهرة.م و  إضراب    فتحول الحشد إلى. القومي 



في السابعة عشرة   ،بنشاطات ايجابية في جماعة سرية ماركسية   كيم إيل سونغقام الرفيق  
 حرب العصابات.  حتى يخوَض  ن عمره،م

فيها    واجر واالري يانقوبسكي وأسرته إلى شمالي كوريا وعاشاه  القرن الماضي   في عشرينات 
  وأخرج صورة وسأل   له  اباني رخصة صيديذات يوم أصدر الدرك ال  وقال إنه  حتى األربعينات.

  عصابات بهذه المالمح  في الغابة أم ال. ووعد بمكافأة كبيرة رجل حرب    ىرأ  قد  اذا كان  عما 
الرفيق   صورة  هذه  كانت  بمعلومات.  زوده  اذا  وشايته(  إيل)مقابل  كانت  نفسه  سونغ  كيم   .

  ًمارجال عازما وحديدي االرادة ونمرا مفع  تان ت ْوِحيالمطبق  شفتاهو   القوي رته الثاقبة وفكه  يبص
 ادو الحيوانات المفترسة في جبل بايكدو.أجاب واالري أنهم صيف بالحيوية. 

قضية تحرير لوالوفي    سريع في الظهور واالختفاء الشجاع وال   كيم إيل سونغأصبح الرفيق  
 أسطوريا لحركة العصابات الكورية.  رجالالوطن 

  مع الرفيقة كيم جونغ سوك المناضلة   كيم إيل سونغ  صورة الرفيق  ،الكورية الثورة متحففي  
 ضة لليابان. المناه  الثورية

  نادي . وكانت ت1936انضمت الرفيقة كيم جونغ سوك إلى جيش حرب العصابات عام  
 "الجنرال" وعدت الوفاء له غاية لحياتها. بـ كيم إيل سونغالرفيق  

قلبها.   من  ينبثق  له  سوك  جونغ  كيم  الرفيقة  فداء  في  متفوقًة    كانتفكان    دروس دائما 
بالمظلة وإعداد عملية اإلنزال البرمائي. ومع مرور الوقت  وتدريبات الهبوط    ةاالتصاالت الالسلكي

 متحمسة ومتفانية.  ذات محبةفريدة  مالمحها بصفتها امرأة  أظهرت

 اليابانى واستقلت كوريا.  َجْيِش  كوانتونغ   هزيمةاختتمت الحرب العالمية الثانية ب

سفح جبل موران   يانقوبسكي االجتماع االحتفالي بتحرر كوريا في ملعب أمامعاين واالري  
عندما ظهر الرفيق    . واستذكر أنه 1945تشرين األول عام    /   أكتوبر  14بمدينة بيونغيانغ يوم  

  ، التأثر و يذرفون دموع السرور  الناس  كان  و   أمام الحضور، تعالت أصوات الهتاف   كيم إيل سونغ
 . وطنيال ا وقال إنه في ذلك اليوم استقبلت شمالي كوريا زعيمه

 في الثالثة والثالثين من عمره حينذاك.  إيل سونغ كيم  وكان الرفيق 

تعارفوا مع الشرق األقصى الذين    أهاليقصص    ه الروسية بريموريتفيد المدونات التاريخية ل
 رئيس جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.  

 َبّحارة  ل كونيوهوب و ف الرحال المشهور با   ،كيم إيل سونغبالرفيق  من بين الناس الذين التقوا  
في معرض    اليوم  معروضة  المتواضعة فهي  البحارة  هديةوأما  أسطول المحيط الهادئ السوفيتي.  

الرفيق  و   كيم إيل سونغإلى الرفيق  التي تم إهداءها    إلى جانب الصداقة الدولية بجبل ميوهيانغ  



 من مختلف بلدان العالم.  كيم جونغ إيل

  كيم إيل سونغورتي الرفيقين  ذات يوم صعدت جبل بايكدو في الصباح الباكر وتخيلت ص
 الجنرالين العظيمين مع طلوع الشمس.  كيم جونغ إيلو

  ، ذكرياتي. وأضف إلى ذلك   إلىالدولة العظيم    رجل  كيم إيل سونغحياة الرفيق    تدفقت 
 ومآثره إلى األبد.  كيم إيل سونغ العظيم ستبقى ذكريات الرفيق 

   


