
 
 وقضية توحيد الوطن  كيم ايل سونغالرئيس 

 تشبريان بوب
 جمعية الشغيلة الرومانية، والصحفي ل  العام األمين
 

انتقدددل  لدددك يدددرانولين  ف  وتيلددد  يدددي رتددداب لدددر تدددن ندددوا    ياتدددر، ا دددتراتيجية الح ومدددة 
الواليدددال المتحدددل   ايتعلددد آب / أغسددد    15األمري يدددة لال دددتال  تلدددك  يادددو ي رو يددداف يدددي 

ري يددة  ولددة اعدد ااتية يددي ياددو ي رو يددا ،سددرلا  ددالقو ، م الفددة بددرل  ا ا   الشددع  الوددو   األم
الجاو ي، وأ رتل هليها اال ا ي لتقسيم رو يدداف ورددان ايجددا  يدديو تميددل هددو المسدد لة األ  ددر 
أهمية يي الصراع ضل ما تسمير أمري ا بد"العلوان تلك الجاوب"ف يقددل تر ددك تلددك بددل االمبرياليددة 

ألددك ياددل ف واليددوم بزيددل ،وامددر تددن مليددون  150تزيددل تددن سددالت  دداوال ليصددل ،وامددر  لمددل  ال
 يال ف

وإن انقسدددام رو يدددا وا دددتمرا  توايدددل القدددوال األمري يدددة يدددي يادددو ي رو يدددا يعدددو   دددببر  لدددك 
 يا ة التسلط التي  تا  ليها الرؤ اء األمري ان المتعا،بون ابتلاء من  وتيل  وانتهاء الك يددو 

 البي  األبيض الحاليف ابلن عا    
ومن أيل تهيئة يو من االنفراج الفعلي يي شبر الجزيددر  الوو يددة ال بددل مددن بادداء ال قددة بددين 
ال دددريين واالم ددداء تلدددك اتفددداء تدددلم االتتدددلاء مدددا بدددين يمهو يدددة رو يدددا الليمقرا يدددة الشدددعبية 

تها  ددح  أ  ددر والواليال المتحل  األمري ية ويج  ت فيض القددوال واألتتددل  الحر يددة ويددي مقددلم
يال  من الجيو األمري ددي وتهدداء ألددك ، عددة مددن ا ددلحة الفتدد  الجمدداتي والتددي   ألك  40من  

 يي ياو ي رو يا،  ون ،يل أو شرطف  تحفظها   ما تزا  أمري ا 
و لأ الجيو الوو   الجاو ي يي  بعيايال القرن الماضي ببااء الجددلا  ال ر دداني المسددل  

لشدددرء  لدددك الغدددرب، مقسدددما شدددبر الجزيدددر  الوو يدددة يدددي ردددم مدددن ا 240المشدددين الدددر  يمتدددل  لدددك 
 صددددرها  لددددك شدددد رين، يددددي ياددددو ي ال ددددط الفاعددددل العسدددد ر  و سدددد    ددددة  ددددال  الهال ددددة 
األمري يف وران هرا تملية من تمليال وضعتها الواليال المتحل  األمري يددة  عددل تو،يعهددا تلددك 

عددل  م ا ددة انتصددا  للحددرب، م، والتددي ت1953تمددوت / بوليددو  27اتفا،يددة  ددانمونجوم للهلنددة يددي 
 وذل  لتوري  االنقسام ولتهيئة شروط نيل االتتراف األممي  ما يسمك بد" و يتين"ف

 3ألك  ن من األ ما  و  800ا تهالك     ان بااء ض ما من  يث  جمر وتمويلرف تم
مالبين ونصك مليون متر م ع  من الحصك والرمددا  ومدداأتي ألددك  ددن مددن الحلبددل وال شدد  



-10أمتددا  وترضددر تاددل القاتددل   8 –  5ف ببلغ متو ط ا تفاع الجددلا   ا  ال ر انيلبااء الجل
أمتدددددا ف وهاددددداك بوا دددددال  لبليدددددة أوتوماتي يدددددة لمدددددرو  الو دددددلال  7-3متدددددرا وتادددددل السددددد   19

 المي اني ية وو لال المشا ف
ر ال َبْاِفك الح ام الجاو يون اآلن ويددو  هددرا الجددلا  العددلاأي، ولودداهم ال بوايقددون تلددك هلمدد 

  ما بلتو  لير أبااء الشع  الوو   رلهمف
يق ي بهلم الجلا  ال ر اني وتقددل يلسددال تشدداو ية   ا ا،ترا   كيم ايل سونغ ا   الرأي   

ما بين الرأيسين واال زاب السيا ية والتاظيمال االيتماتية واللباية يي ش ر  البال  من أيددل 
 التوترفتهيئة ظروف يعلية لتزاو  باي األمة الحر وت فيك  ل  

 نددر  ذا  نهدددا  الجدددلا  ال ر ددداني تم دددن العمدددا  والفال دددون  كييييم اييييل سيييونغ،ددا  الدددرأي  
 وال لبة الشباب و يا  السيا ة واال،تصا  وال قاية واللبن من التزاو  الحر بلون ،يو ف

 ال أن الجددلا  ال ر دداني المشددين ال بددزا   ا،يددا  سددب  مددن بهملددون الددتال م الددو اي نظددرا 
ن الواليال المتحل  األمري ية ال تريل أن تت لك تن مو،فها اال ددتراتيجي للهيماددة تلددك ما قددة أل

 آ يا والمحيط الها  ،  ما ييها ياو ي رو ياف
مجهو اتر الجمة ليو ل رل الوددو يين يددي الشدد رين وييمددا و اء   كيم ايل سونغبر  الرأي   

يمقرا يددة الشددعبية  لددك ،لعددة متياددة لحررددة البحا ، يي ريان وا ل، مع تحويل يمهو يددة رو يددا الل
 التو يل  حيث ت و ل  ررة تو يل الو ن  لك ن ا  و اي تامف

 زيران / بونيو المشترك" الر  ي ون م لر العليا مبلأ "بين أبادداء أمتاددا"   15وَيُاصُّ "اتالن  
 وترفباص تلك ضرو   اتا   تو يل الو ن   بل  الوو يين و لون تل ل أيابي أيًّا ران ن

تددم  نجددات نجا ددال ر يددر  ومفيددل   عددل عددلو  االتددالن المشددتركف و،ددام رددل أبادداء الشددع  
 زيددران /  15الوو   يي ش ر  البال  وييمددا و اء البحددا  بتعزيددز تعدداونهم مددن ما لدد  "اتددالن 

 بونيو المشترك" وناضلوا  قو  من أيل ويا،هم وتال مهمف
العسدد رية يددي شدد ر  الددبال  محاضددر  وأبرمدد  ماظمتددا الصددلي  األ مددر و بددراء الشدد ون 
مصال  وأماني تو يددل الددو ن  واضعيناتفاء مشترك لتحقي  التعاون والتبا   يي راية الميا بن 

 يي المقام األو ف
يتقابددل ذوو األ ددر المشددتتة ماددر أ  ددر مددن نصددك ،ددرنف وتفددرج الو يددر مددن المددوا اين يددي 

 وا أما ن مشددهو   ماهددا يبددل روم ددانغ ويبددل ياو ي رو يا تلك "آ يرانغ" العمل الفاي الفريل وتا
  اي لو ويبل ميوهيانغف

  ات  مقولة "بين أبااء أمتاا" شعا ا ربيرلا لتو يل الو ن أسااء تيا تهمف



 ت  يمهو ية رو يا الليمقرا يددة الشددعبية المجتمددع الددلولي  لددك "نبددر ا ددت لام القددو  وتهيئددة 
لولي الجددداأر"ف وهدددرا  ليدددل واضددد  تلدددك أن المادددال السدددلمي" و"اعدددال  الهي دددل اال،تصدددا   الددد 

  ومة الجمهو ية ما تزا  تفي بتعهلها بتحقي   غبتها يي تو يل الو ن و الحفاظ الرا خ تلددك 
 مبا ئ السلم التي وضعتها ،يا   الجمهو يةف

 ناددددا، أعددددل،اء الوددددو يين يددددي العددددالم رلددددر، نعددددا م محدددداوالل االمبريدددداليين والمسددددتعمرين 
ونقدددلم الت بيدددل والتشدددجيع االيجدددابيين للا دددا  مدددن أيدددل التو يدددل المسدددتقل العددد ااع " دددو يتين" 

 والسلميف
ونيا ددة تددن يمعيددة الشددغيلة الرومانيددة، أتددو  وأ ددر  ت بيددل  اويجددابي للشددع  الوددو   يددي 
ن ددالر مددن أيددل تو يددل الددبال  مسددتقال و ددلميًّا، أمايددة األمددة الوو يددة رلهددا، تلددك أ ددا  المبددا ئ 

  ددددددددددددددددددددن ومدداهت تو يددل الددو ن ذ  الاقدداط ال مدد ، واللددربن  ر همددا الرأيال السددة لتو يددل الددو  
 فكيم ايل سونغ

رمددا ن يددل مددا بددلتو  لددك انسددحاب رددل القددوال االيابيددة المرا  ددة يددي ياددو ي رو يددا تحدد   
اليتة األمددم المتحددل  المزتومددة، العقبددة الرأيسددية يددي مسدد لة تو يددل رو يددا يددي أ،ددرب و،دد  مم ددن، 

ن  حزم شتك م امرال االمبرياليين والح ومة العميلة يي ياو ي رو يا الع ااع " و يتين" ونلب
 وتوري  انقسامها  لك األبلف

 


