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 االستاذ عمر روبيس  

 رئيس المعهد الفنزويلي لدراسة فكرة زوتشيه
 نائب رئيس مجلس معهد دراسة فكرة زوتشيه في أمريكا الالتينية

 عضو مجلس المعهد الدولى لدراسة فكرة زوتشيه  

  
م بعدددد 1912نيسدددا  ب ا ريددد   15فدددي مانكيونيدددداي  تددداري   غكييييم اييييل سيييونولدددد الرفيددد  

سددنتيم منددت اددمر المةرياليددة اليابانيددة عوريددا واسددتعمرتهال تمددر عددتي العمليددة االسددتعمارية مددم 
خددال" عمعاعدددة اددا عوريددا واليابددا ع التددي انتجلددر بموطةهددا طميددق السددلىا  الكوريددة  سددر ا الددى 

سدديادة عوريددا دعمتدده الوالمددا  المتيدددة االمريكيددة التددي  االمةراطددور اليابددانيل عددتا االعتدددا  علددى
 تعهد  بعدم تجدما مساعدة لليرعة االستجاللية الكوريةل

شهد  وحدانية االمة الكورية وتاريخها وثجافتها مرحلة الىمس المنتظا، حيث منق في عددام 
األطهددزة الجضددائية تعليا اللية الكورية واستخدامها في الوثائ  الرسمية )المراف  العامة و   1923

 والمدارس( وُأْرِغَا على استخدام اللية اليابانيةل

اددد اليابددا  وطددب أ   واطدده ميدداوال   كيييم ايييل سييونغوالجددد ر بالددتعر أ  نضددا" الرفيدد  
ميو مفهوم الشعب والوطم مم أذعا  الشددعب الكددوري ناعيددل عددم الميدددا  العسددكريل اشددترعر 

لثجافة والتاري ، الىةجة المستيلة المستسددلمة لالمةرياليددة في مث  عتي المؤامرا  اليابانية لىمس ا
اليابانيددة وانضددمر اليهددا الوالمددا  المتيدددة التددى أراد  تيويدد  شددةه الجزيددرة الكوريددة الددى  اعدددة 
صالية لتنفيت سياستها التوسعية في المستجة ل وما تزا" السياسة األمريكية ميفوظة حتى اليددوم 

 ييم وبدعا اليكومة اليابانية التليلةلبأ دي الخدم الكورييم الجنوب
عوريدددا بعدددد تيريدددر الدددةالد مدددم  وطددده تيييدددر علدددى كييييم اييييل سيييونغالدددزعيا العظددديا  عمددد 

 االمةريالية اليابانيةل

 :كيم ايل سونغ ا" الزعيا العظيا  

  باليياة   االغنيا    تمتق  سوا ،  حد  على  اال ىاعى،  والمجتمق  الرأسمالى  المجتمق   فىع
  المنصف   غير  المجتمق   عتا  مث    نا   ممكم  الكادحةل وال  الجماعير  استيال"  طري    عم  المترفة
  التجنية   الوطهة  مم  اليضارة  تىور  الى  المر     نظر  ا   الخىأ   لمم  استجاللهال انه   بعد  عوريا   فى



  عو   اال ىاعية  الملكية  الساللة  انةعاث   ا   الرأسمالىل عما   المجتمق  المراض   ظهري  ويد ر  وحدعا
  باعر   التى  الملكية   الساللة  سياسة  على  ام   اى  معل    مم  عناك  جىل فه منى   غير  امر  امضا 
  الشعب   طماعير  عرق   اعتصار  سوى   مفعلوا   لا  الملوك؟  فع   ماذا  االطنةية؟  الجوى   الى  الةالد

 ل اليجيجة  بجو"  نصيونها عانوا الت م المخلصيم اعوانها  ونفى وذبح  ودمائها،
 مددم خاليددا  مجتمعددا  عوريددا، اسددتجال" تيجيدد   بعددد الددوطم ارض علددى نجدديا، ا  مددم لنددا   ددد ال

 العاملددة الجمدداعير مددم وغيددرعا والفالحددو   العمددا" فيدده معددي  مجتمعددا  واالاددىهاد، االسددتيال"
 ع…وسعيدة رغدة  حياة

أما التددراث التدداريخي والثجددافي الددتي  ددد حاولددر االمةرياليددة اليابانيددة ازالتدده فكددا  ميتاطددا اليدده 
 ا نا  الشعب الو ور والشجاع الى الثورة في طمهورية عوريا الدممجراطية الشعةيةل  اليوم لتوطيه

م(  ةدددد  1945تشددددريم االو" ب ارتددددوبر  10ا َّ حددددزع العمدددد  الكددددوري الددددتي تأسددددس )فددددي 
م( لعددددب دور ا 1948أ لددددو" ب سددددةتمةر  9تأسدددديس طمهوريددددة عوريددددا الدممجراطيددددة الشددددعةية )فددددي 

 لشعب الكوري وفي الثورة الكوريةلامجا يًّا في التربية الفكرية ل

لددا مسددتىق اليددزع الشدديوعي الكددوري أدا  دوري علددى نيددو عددا  " ددرد فددي متعراتدده مددا  لددي:  
رىليعددة للىةجددة العاملددة بسددةب ميدود تدده الجوعريددة، اذ لددا تكددم لدمدده الفكددرة الهادمددة المتفجددة مددق 

الجمدداعيرل  يددد أ  تأسيسدده   وا ق  الدنا، ولا مستىق تيجي  وحدة صفوفه وال التيلي  في أوسددا  
رددا  حدددثا مهمددا، عكددس اسددتةدا" التيددار الفكددري الجدددما  تيددار لخددر طد ددد والتيددو" النددوعي الددتي 
طدددرأ علدددى نضدددا" التيدددرر الدددوطني، وحفدددز تىدددور اليرعدددا  الجماعيريدددة مدددم عماليدددة وفالحيدددة 

 "وشةا ية فضال عم حرعة التيرر الوطنيل
عيدددف نشدددأ  عأحدددزاع  يدددة فدددي الجدددر  العشدددريم،ممكنندددا أ  نعدددر  مدددم خدددال" األحدددداث الثور 

اليددزع الةلشددفي فددي مختلددف الةلدددا  بعددد ثددورة ارتددوبر وعيددف أسددس ليندديم  مستنسددخة  شدديوعيةع 
 تيةلياتياد الجمهوريا  االشترارية السوفي

 لتأسيس اليزع الثوري مم نمط زوتشيهل كيم ايل سونغناا  الزعيا العظيا  

 ع:لفي دوامة الجر   ا" في متعراته ع

  حزع    نا   فى  مفكروا  ولا   العظمى،  للجوى   االرتها   اسرى   المرحلة  تلل   فى  الشيوعيو    را "
  وو فوا الةىاطا مم المصنوعة باختامها  الممهورة وثائجها  حملوا    التاتية،  بجواعا  بالثورة والجيام

 ."الصواعع انها  تزعا منها مجموعة وع   ها الكومنتر   اعترا   نتظرو  
  انه   بجال   ادرعر   الدنا،  فى  المةكرة  الشيوعية  واليرعة  الجومية  ليرعةا  واق  تيلي   بعد
 .الىريجة  هتي  بالثورة الجيام عدم مجب



 علددى  هددا  مجددوم عندما  اال الثورة انتصار  تيجي     لد  الى  ممكم  ال  بانه   ناعتى  تشكلر  وعكتا
 فددى المىروحددة المسددائ  عدد  ميدد  ا  عليدده مجددب واندده التاتيددة،  ددواي  علددى وباالعتمدداد مسددؤوليته
 اليددوم مسددمى الددتى لفكرنددا  انىددالق  نجىددة اليجيجددة عددتي واصددةير لوخال ددة مسددتجلة بصددورة الثددورة
 "لزوتشيه

رائدددا لالعمددا" واالتجاعددا  لشدددعوع مختلددف الةلدددا  التدددي  كيييم ايييل سييونغنعتةددر الرفيدد  
 تسعى لمواصلة تيررعا الوطني وتجرير مصيرعال

فدديمكم أ  نددوطزي  كيييم ايييل سييونغوالمتنددوع للرفيدد  أمددا االرث التدداريخي والسياسددي الواسددق 
اليددوم فددي ا ددداع  فكددرة زوتشدديه وصددياغتها الشدداملة وتىويرعددا واغنائهددا، الفكددرة التددي تجددود الييدداة 
 السياسية واال تصادمة والعسكرية والثجافية واالطتماعية في طمهورية عوريا الدممجراطية الشعةيةل

 


