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النياشينـ   الفخري    حامل  والصحفي  الكورية  والتقديرات 

 .الديمقراطية الشعبية وريالجمهورية ك

ان   األردن.  -َعمَّ

 م 2022مايو ، أيار،   –  25ـ االربعاء، 

وإنسانياً،    وفكرياً،  وتاريخياً،  نضالياً،  بمكان  الضروري  وف  دوام  من  مآثر  كر  استذكار 

القائد الرائد العظيم   الم  الرفيق  وإنجازات  أيقونة  و   ،د في وطنه كوريا ج  م  كيم إيل سونغ، الراقد 

لشعوب   والحرية  وق ا د   النضال  النصر،  ثورة  أشعل  إنه  إذ  رفاقه العالم،  من  الناس  أشرف 

لداء   األجنبي عن تراب كوريا الطهور. لتكنيس الص 

سونغت    إيل  كيم  العظيم  الرفيق  اإلنعتاقية    رجم  شعبه  وأماني    ، هنهج وواقعية  بصوابية  أمانيه 

ومصفوفته العقائدية التي    بصيرته األيديولوجية  عد  ب  ل، و الملتصق بأرضها  كونه إبن كوريا البار

العامل  قوى الشعب    الثقة الكاملة به من لدن  ثباته الكفاحي، و ل، و ا أجيال الكوريين والعالمه  ت ث  ر  و 

وشبابهب وشي   ،وفالحية   ،وعماله  ،وجنوده   ،الكوري ناصروه  ه  إعالء    ،الذين  في سبيل  وبايعوه 

عمورة شرف األمة الكورية     . إلى األبدبين أمم الم 

الكثير من األسباب  فكرياً    األكثر تميزاً   الزعيم كيم إيل سونغ  ، ولكون  الشريفة  ولهذا، ولغيره 

بين  ونضالياً   ب زعماء،  المن  حظي  الالمتناهي  فقد  مجموع  االحترام  الكوري  في  الشعب 

فهو   التقدميةوالشعوب   القارات،  في مختلف  كلها  البسيطة  وجه  على  تحيا  الذي رئيس  ال  التي 

إنسانياً  ل  خ وم  خالداً بقي   الدهورداً  الكوري    مدى  العالميين،  للشعب  كوريا  رفع  و وأنصار  ألنه 

الحقيق  االشتراكية  والديمقراطية  الحرية  الشعب ي راية  جماهير  لصالح  في    ،ة  مكاسبها  مضاعفاً 

ً ممعظ   و ،  شتى الحقول  ، وأهدى الجميع ومنحهم األمل الواقعي  أجمعين  قضية استقاللية البشر  ا

؛ ألنه المرشد  للمناضلين  ه ب  و  وأبدع  ، وألنه بالذات قد  بالتحرر، وإقامة مجتمع العدالة الكوني

إلنجا  ؛رظف  الم  و الهادي   األنسب  على  اآلليات  االستقاللية  قضية  وفكرة أز  زوتشيه  فكرة  ساس 

 .سونكون



أشرف كيم أيل سونغ  مع القوى الثورية العالمية،  األ ممي  في مسيرته النضالية لفولذة التضامن   

االستقاللية،   اإلنجازات  من  الكثير  للبشرية  حقق  وبذلك  الدولي،  للوضع  الصحيح  التقييم  على 

التي رزحت تحت نير    ؛وفي ميدان العالقات الدولية المتكافئة بين دول وشعوب العالم الفقيرة

الغربي  واستعباد   مخ االستعمار  في  بقات وأذنابه  زوتشيه  وأهداها  الدنيا؛    ع لف  كونها فكرة 

المطلب  الذي  مذهب  ال لإليعكس  االجتماعي الرئيسي  متكافئة  نسان  حياة  الساعي صوب  مع  ، 

ً وبذلك نال عدد كبير من البشر ما سعوا إليه أزمان   غيره، ضمن المساواة بين الناس. طويلة،    ا

وأوطانهم غدت  و  أنفسهم،  على  أسياداً  التي    ،غالبيتهم  لت وعقولهم  هل  تحو  األوطان   هذتخدم 

نير  الم  و   ،مصيرهالفاعل في رسم  و   ،د للعالمسي   في وضع ال تطور  تحيا و لتو والجماعة البشرية،  

 العدالة في كل نواحيها. لتحقيقاألكثر صوابية لطريق ل

إيل سونغ، عن  الرفيق كيم  الكوري قد حق    كتب  العمل  في ت  نجازامن اال الكثير    ق  أن حزب 

الدولي،   الكوري وجمهورية  الميدان  العمل  تؤيد حزب  التي  األجنبية  األحزاب  عدد  تزايد  فقد 

ا الديمقراطية  و ي عب شلكوريا  هة،  صوابية    مها  عن  وعقيدة  يدافعون  الكوري    ة الزوتشي المنهج 

أن  ة االستقاللي فكرة  و  ذلك  فكرة زوتشيه ،  على  القائمة  فكرة    ،فكرة سونكون  تحقيق  تؤكد  هي 

ً وتتخذهما  استقاللية البالد واألمة وجماهير الشعب   ً أ  هدفا بالتأكيد بالسالح    همانم  وتض    ،لها  ساسيا

 .الجبار

سارع    إذ  مباشرة،  األرض  على  أفكاره  سونغ  إيل  كيم  القائد  ترجم  فقد  المضمار،  هذا  وفي 

والسالم الوطني واالقليمي  لتحرر  لكمال امرات كثيرة لمساندة دول وشعوب العالم التي سعت  

وأمد هذه البلدان ومواطنيها بالخبرات الكفاحية والقتالية لتحرز االنتصارات، وهكذا والعالمي،  

شعوب  كان   و مع  السابقة،  المثال  منهاالمستعمرات  سبيل  الحصر  على  وال  ،ال  شعب  الجزائر 

   .فريقيةالقارة اإلشمال الوطني في  هتحررلنيل  المسلح منارة الكفاح الذي رفع  ،الجزائري

ذلك، وقوف  إيل سونغ    زد على  كيم  دولتي سورية  اً صلدموقفاً  الزعيم  مؤازراً    ،ومصر   مع 

ً لهما   الكوريين على أرض    ون العسكريكما وسقط    ،وفي غيرهما من الحقول   عسكرياً واقتصاديا

الدولتين الكورية    تلكم  األ ممية  لتخليد  األبد  -شهداًء  إلى  دافعوا  ،  الجزائرية  قواهم عن  إذ  بكل 

أجمعين الحارة  العرب  المعارك  التوس    ،في ساحات  والتسل  في وجه  اإلع  الصهيوني  مبريالي  ط 

و  ً الغربي  واألمريكي  وردعهعموما ولرده  فأضح ،  سونغ    ى،  إيل  كيم  عالمية  دوة  ق  الزعيم 

وازنة    اتمساعد  ب  ه  و  فقد  ،  )بفتح الميم الثانية(   رات عم  ست  التحررية في الم    -  الوطنيةللنضاالت  

ع  و  التنو  في  المضطه  غاية  العالم  المناضلةدةلشعوب  مشروعها    ،،  الوطن لتحقيق  ي  التحرري 

 شروع. الم  

أن    نقرأ  مثالً،  الجزائرية  الوطنية  الكوريةن  ي الجزائري في  الثورة  أفكار  الستلهام    شرعوا 

الرقراق  ، المجيدة مائها  نضاالتهم من  وفع  ميكانيزماتها  صانوا  و  ،وسقوا  بالتالي ه  و لوآلياتها،  ا 



ستلهمين قوة ، م  1954عام  من  في آب    ،بعد تشكيل جبهة التحرير الوطني   ،المسلح  همفي نضال

ر يل سونغ إالرئيس كيم  عقيدة وشخصية    من انتصارتالياً  وجبروتاً ق الحركة  وارتقى ب   ، الذي طو 

ً  ،االشتراكية الدولية بصورة دينامية  . راية االشتراكيةفي األعالي  رافعا

و   كله  هذا  ت  غيره  في  وفي  العالم  خل  الكثير،  وشعوب  والزعيم    ،القائدو   ،واألخ  ، الرفيقد دول 

  واأليديولوجي الفذ، والمقاتل الشهم ،  ودوامها  ، فهو منبع الحقيقة النضاليةالعظيم كيم إيل سونغ 

 .بامتياز ، والوطني واألممي الناجحالذي ال تلين له قناة
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