
 
 وقضيته سطوع الشمس إلى األبد  كيم إيل سونغتسطع فكرة الرفيق 
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 رئيس جمعية الصداقة والتعاون الثقافى الروسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 

يحتفل الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية كل عام باليوم الخامس عشر من نيسان الذي 
 الرئيس الخالد لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كعيد للشمس.   يل سونغكيم إولد فيه الرفيق  

 لماذا يبجلونه شمسا أبدية؟ 
إلى الشمس، إذ أن معناه هو الصيرورة شمًسا. فأنار    كيم إيل سونغيشير االسم الكريم  

ة طريق البشرية بأشعة الشمس الساطعة وعمل على رعاية حديقة محبة االنسان بالحرارة الساخن
 للشمس وفتن جميع الناس بجاذبيته القوية.

 فكرة زوتشيه العظيمة فأنار طريق البشرية.  كيم إيل سونغإبتكر الرفيق  
لقد حرر كوريا من االحتالل العسكري اليابانى وبنى أول دولة ديمقراطية شعبية في الشرق  

انوا يتبجحون بأنهم أقوى في رافعا عاليا راية فكرة زوتشيه. وألحق باالمبرياليين األمريكان الذين ك
العالم، هزيمة نكراء الول مرة في التاريخ وفتح لهم بداية أفول الشمس. وقام بتحويل جمهورية  
االقتصادي   الذاتى  واالكتفاء  السيادة  ذات  قوية  إشتراكية  دولة  إلى  الشعبية  الديمقراطية  كوريا 

 والدفاع الذاتى.
م بقلوب عشرات أالف  فكرة زوتشيه  الكبيرة.  إستأثرت  لحيويتها وجاذبيتها  نظرا  الناس  ن 

 فصار إنجاز قضية االستقاللية إتجاها عصريا ال يقاوم على الصعيد العالمى. 
بفكرة زوتشيه.   المؤمنين  وتتوسع صفوف  بإستمرار  فكرة زوتشيه  دراسة  تنظيمات  وتزداد 

 تتطلع البشرية التقدمية نحو مستقبلها الباهر في فكرة زوتشيه. 
 جميع الناس بكل حرارة متحليا بالعواطف االنسانية الحارة.  كيم إيل سونغيق  عامل الرف

وتبنى حكمة "إعتبار الشعب سماء" شعارا مدى حياته وكرس كل ما لديه من أجل سعادة 
الشعب ورخائه. فتم تطبيق السياسات الشعبية مثل مجانية العالج والتعليم وإلغاء نظام الضرائب  

مقراطية الشعبية. إنبسطت جنة االنسانية في جمهورية كوريا الديمقراطية  في جمهورية كوريا الدي
الشعبية حيث يساعد ويقود جميع الناس بعضهم بعًضا آخر. ولم تقتصر العواطف االنسانية 

على الكوريين فقط. أعجب العديد من الناس في العالم بفضائله    كيم إيل سونغالحارة للرفيق  



نسان. فهناك الكثير من القصص التى تحكي محبته الحارة لالنسان  السامية ومحبته الحارة لال
كأسطورة. حدث أن وجد مدير االذاعة الغينية السابق نفسه في مفترق الحياة والموت فجأة أثناء  

حينئذ تدابير اسعافية   كيم إيل سونغزيارته لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. فإتخذ الرفيق 
مما أنعشه أخيرا بأعجوبة. وحينما أصيب المستشار النمساوي السابق بشلل رجليه في    لعالجه 

الرئيس  فصارح  األرض.  على  ويمشي  ليعود  بالده  إلى  المهرة  األطباء  أرسل  عمره،  أواخر 
رجل عظيم يحرك العالم بالفضائل    كيم إيل سونغ  البرتغالى السابق من صميم قلبه أن الرئيس

 االنسانية. 
 70جميع الناس بالجاذبية الكبيرة. قابل أثناء حياته أكثر من    كيم إيل سونغفيق  فتن الر 

ألف أجنبى بمن فيهم رجال سياسيون واجتماعيون وصحافيون ذائعو الصيت وشخصيات من 
مختلف الفئات والطبقات. وافتتن كل من قابلوه بشيمه العظيمة. فأثنى عليه جميع من قابلوه من  

المشاهير في الشرق والغرب مثل ستالين في االتحاد رؤساء الدول ذائعى ا لصيت والنشطاء 
في    سوكارنوالسوفيتى، وماو تسى تونج وتشوين الي في الصين، فيدل كاسترو في كوبا، و 

إندونيسيا، وتيتو في يوغسالفيا وهوشى منه في فيتنام، وغانيمار سينغ في اليابان، ولويز لينزا في  
  كيم إيل سونغ . أما كارتر الرئيس األمريكى السابق فقال إن الرئيس ألمانيا، وميتران في فرنسا 

الذين كانوا يمثلون بناء    لنكولنو   جيفرسون أعظم من مجموع الرؤساء الثالثة األمريكيين واشنطن و 
 الواليات المتحدة ومصيرها. 

البلدان الكثيرة في نضال للبلدان األفريقية وغيرها من  ها في  وقدم الدعم المادي والمعنوي 
سبيل التحرر الوطنى والكفاح المعادي لالمبريالية وبناء مجتمع جديد، متحليا بسعة صدره غير 

 المحدودة وواجبه األخالقي السامي حيال المسائل الدولية.

 فتسطع فكرته وقضيته سطوع الشمس إلى األبد رغم وفاته. 

ما رؤساء الدول  يبجله الشعب الكوري زعيما خالدا وهو في قصر كومسوسان للشمس. أ
والشخصيات من مختلف الفئات والطبقات والمنظمات الدولية فيمنحونه أوسمة وميداليات وألقاب  
"نيسان   مهرجان  ويجري  وفاته.  بعد  حتى  إخالص  بكل  أعدوها  التى  الهدايا  ويسلمونه  شرف 

 الربيعى" الفنى للصداقة وغيره من الفعاليات  بمناسبة عيد الشمس. 

 خالدا خلود الشمس األبدية في قلوب البشرية. إيل سونغكيم يبقى الرئيس  

 


