


  
  

  
  

  أقوال مأثورة 
  للقائد العظيم آيم جونغ إيل

  
  
  
  
  
  
  
  

  دار النشر باللغات االجنبية
  آوريا ٠بيونغ يانغ 

   )٢٠٠٨(زوتشيه  ٩٧



  

  

  فهرس
  

  ١  ...................................................  الزعيم والحزب والجماهير ) ١

  ٥  ....................................................................  وطن واالمة ال) ٢

  ٨  ..............................................................  االشتراآية والثورة) ٣

  ١٢  ..................................  الجماعات والمنظمات، والنضال والوحدة) ٤

  ١٤  ..................................................................  الفكر والنظرية) ٥

  ١٦  ..................................................................  االنسان والحياة) ٦

  ٢١  .....................................  خصال الثوريين واسلوب عمل الكوادر) ٧

  ٢٨  .................................................................  الشباب وفترتهم) ٨

  ٣٠  ..........................................................................  االخالص)٩

  ٣٣  .........................  االيمان واالرادة، والضمير والواجب االخالقى) ١٠

  ٣٧  ..................................  والمحبة، والرفاق والمحبة الرفاقيةالثقة ) ١١

  ٤١  .......................................  التفكير والحماسة، والوقت والجهود) ١٢

  ٤٢  ...........   السياسة واالقتصاد، والعالقات الخارجية والشؤون الدبلوماسية ) ١٣

  ٤٥  ................................................................  العلوم والتعليم ) ١٤

  ٤٨  ...................................................................  االدب والفن ) ١٥

  ٥٣  .................................  الصحافة واالعالم، والرياضة والصحة ) ١٦

  ٥٥  ...................................................  الجيش والطريق الحربية ) ١٧



١ 
  

  

  

  الزعيم والحزب والجماهير) ١
 
راء        - اطر الس د يتش يرى واح ان مص اهير آي زب والجم زعيم والح ال

  .والضراء

ورة،         - ان الث ة ارآ و هيئ زب ه ورة، والح ى للث رأس االعل و ال زعيم ه ال

 .وجماهير الشعب هى سيدة الثورة والمضطلعة بها

شرط االول الزعيم العظيم والحزب العظيم، والوطن الحقيقى ثالوث هو ال -

 .لسالمة شرف االمة واالفراد ايضا

 .الزعيم هو مصير البلد واالمة ورمز لكل السعادة -

ار دون   - من يظن ان الثورة تنتصر دون قائد هو آمن يريد ان تتفتح االزه

 .اشعة الشمس

ت      - عب تح ة للش اة الحقيقي ر الحي زعيم وتزده ادة ال ورة تحت قي دم الث تتق

 .رعايته

وع     اذا آان الزعيم عظيما - ى رب وره عل ، يمكن لبلد صغير ايضا ان يشع ن

 .العالم بكونه وطنا الفكار العصر العظيمة ودولة سياسية وفكرية عظمى

 .الزعيم العظيم والحزب العظيم ينجبان الشعب العظيم -

 .عظمة االمة من عظمة زعيمها، ومستقبل الشعب مرهون بحكمة زعيمه -

 .حكيم اشبه بجسد دون دماغجماهير الشعب التى تفتقر الى قيادة زعيم  -

 .شعب يفتقر الى الزعيم البارز هو اشبه باليتيم -
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 .اذا آان الشعب محظوظا بالزعيم يكون الزعيم محظوظا بالشعب -

ل آل     - يجب على السياسى العظيم والقائد العظيم ان يكون انسانا صادقا قب

 .شىء

اه الش       - لبة، ت دة واالرادة الص ة االآي د بالثق لح القائ م يتس ردد اذا ل عب وت

 .واستحال الدفاع عن الثورة

ؤدى  - الم وت ى الع ة ال واة النظرة الثوري زعيم هى ن ى ال ة ال النظرة الثوري

 .دورا حاسما فى تكونها وتطورها

زعيمنا اب عظيم يحتضن جميع الشعوب ويقودها وآشمس خيرة يغمرها  -

 .بعطفه تتطلع اليه وتسير وراءه

ن مؤسس آور  - ون، لك ا دانك ة امتن زعيم مؤسس دول و ال تراآية ه ا االش ي

 .آيم إيل سونغالعظيم الرفيق 

ة  - ا هى عظم ة زعيمن ا عظم ز به ى تتمي ثالث الت يم ال ول ان الش يمكن الق

 .افكاره وقيادته وفضائله

 .الزعيم والحزب مفهوم واحد -

 .الحزب من دون الزعيم اشبه بجيش دون قائده -

ه دائما فى بناء هذا هو الشعار الذى يجب التمسك ب!" لنتحد حول الزعيم" -

 .حزب الطبقة العاملة

ا،        - ليمة فكري اهير ان تكون س ا، يمكن للجم حين يكون الحزب سليما فكري

 .واذا مرض الحزب فكريا، فان الجماهير ايضا تعتل فكريا

 .مالمح الحزب تنعكس على مالمح الشعب الذى رباه آما هى  -

اد   - د والمنق ة القائ ى عالق اهير ه ين الحزب والجم ة ب ت العالق ى الوق ، وف
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ى  اهير الت ين الجم اة وب نح دم الحي ذى يم ين الحزب ال ة ب ه، هى عالق ذات

ع        اهير تض اهير والجم ير الجم تم بمص زب يه ى ان الح اه، بمعن تتلق

 .مصيرها بين يديه

 .الحزب القائم بال اساس اشبه بقصر مشيد على الرمال -

ة، اذا ضربت بج      - اح عاتي ذورها آما ان الشجرة ال تسقط مهما آانت الري

اهير   اق الجم ى اعم ذر ف ذى يتج زب ال ذلك الح ى االرض، آ ا ف عميق

 .الغفيرة، فانه ال يتزعزع مهما آانت الظروف

عب          - اهير الش اق جم ى اعم ذره ف ى تج زب ف البة الح مانة ص ن ض تكم

 .وانصهاره فى آيان واحد معها

ل سونغ   طبيعة حزب الرفيق   - يم إي ه الرئيسية هى حب الشعب       آ وميزات

 .هاره فى آيان واحد معهوخدمته وانص

ى         - ق النصر عل ى طري ا ال ا وشعبنا وثورتن حزبنا موجه عظيم يقود وطنن

 .مسؤوليته

 .حزبنا موجود من اجل الشعب ويناضل من اجل مصالحه -

ة،   - حزبنا بمشاعر االم الحقيقية يقود الشعب ويعتنى به بسياسة الحب والثق

 .سياسة الفضيلة والكرم

 .س حزبا ناطقاحزبنا حزب عامل ومناضل ولي -

 .قيادة الزعيم هى قيادة الحزب بالذات -

 .مطالب الحزب هى مطالب الثورة والشعب بالذات -

ة         - اة لحزب الطبق ة هى شريان الحي الروح التنظيمية واالنضباطية الثوري

 .العاملة ومنبع قوته
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ى، واسلوب خاص     - العمل مع الناس هو اساس بناء الحزب والعمل الحزب

 .عاملة الذى يعتبر الفكر سالحا لهلنشاط حزب الطبقة ال

 .العمل الحزبى يبدأ وينتهى بالعمل مع الناس -

 .بالعمل الجيد مع الناس يمكن ان ندك الجبال ونردم البحار -

 .ال يمكن اداء العمل الحزبى فى صيغة جاهزة -

 .ال يوجد وصفة عامة فى العمل مع الناس -

 .اماالخفاق هو المصير المحتوم لمن يعامل الناس باالوه -

دنيا توجد فى العمل االدارى، ولكن         - ا وال ة العلي درجات المراتب الوظيفي

 .ليس فى الحياة الحزبية

 .روح الحياة الحزبية والنظرة الى المنظمات الحزبية مفهوم واحد -

آما ان السمك ال يستطيع ان يعيش خارج الماء، آذلك اعضاء الحزب ال    -

دين      و للحظة واحدة بعي ة وال    يمكنهم ان يعيشوا ول عن المنظمات الحزبي

 .ان يمجدوا حياتهم السياسية

 .على اعضاء الحزب آلهم ان يتوحدوا فى التنفس والكالم والسلوك -

قاء     - انى الش الشيوعى الحقيقى والعضو فى حزب الطبقة العاملة هو من يع

ال    طلع باالعم ن يض و م رين، وه ة لآلخ ا النعم ره تارآ ل غي اوال وقب

 .نازل عن النجاح لآلخرالصعبة باختيار ذاته ويت

 .جماهير الشعب هى المعلم والمبدع فى آل شىء -

 .اذا آان ثمة فى العالم آائن آلى العلم وآلى المقدرة فما هو اال جماهير الشعب - 

 .قوة االفراد محدودة، لكن قوة جماهير الشعب ال ينضب معينها -

دهما ال  - عب، الن اح اهير الش ن جم دا ع يم بعي زب او زع ود لح ال وج



٥ 
  

 .تغنى عن اآلخريس

اهير    - ن جم ة وفضائله ايضا م ه القيادي ه وقدرت ى حكمت د يحصل عل القائ

 .الشعب

اهير       - يج آلراء جم ع وتنه ى جم ا ه ط انم ات والخط ار والسياس ان االفك

 .الشعب ومتطلباتها المستقلة

 .اعظم قوة هى التى تكمن فى قلوب جماهير الشعب -

 .لشعبليست المعجزات هبة من السماء بل هى من صنع ا -

 .من بين الجماهير تنبع مواهب ذآية -

 .الجماهير هى صاحبة االفكار البارعة لحل المشكالت المستعصية -

 .الجماهير هى من تعرف االخطاء -

 .بصيرة الجماهير ثاقبة دائما -

  

 

  الوطن واالمة) ٢
 

د او   - الوطن هو حياة الناس الحقيقية ومنبع سعادتهم الخالدة وليس مجرد بل

  .موطن للميالد

 .لوطن ام حقيقية لجميع الناس، ومهد حياتهم وسعادتهما -

 .يوجد الحزب من اجل الوطن وليس بالعكس -

 .وحياة االفراد فى حياة االمة. مصير االمة واالفراد واحد -

وطن        - راد بمعزل عن ال ة وال لمصير االف اة االنسان الحقيقي ال وجود لحي

 .واالمة
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ى الخ   - ة ف ات الوطني معة الجالي ى س وطن ه معة ال ارج ايضا، وشرف س

 .الوطن وآرامته هما بالذات شرف المواطنين المغتربين وآرامتهم

ل فى       - ا، ب ة تاريخه عظمة االمة ال تكمن فى اتساع رقعة ارضها او عراق

 .عظمة زعيمها

 .عظمة امتنا هى بالذات عظمة زعيمنا وحزبنا -

 .آيم إيل سونغوامتنا هى امة  آيم إيل سونغوطننا االشتراآى هو وطن  - 

 .لوطنية والروح الزوتشية المستقلة مفهوم واحدا -

 .تعنى الوطنية والروح الزوتشية المستقلة الحب واالعتزاز بما لدينا -

ة زوتشيه التى       - ة، وراي دم زوتشيه الذى يجرى فى عروقنا هو دم الوطني

ه نحو         ذى نسير علي ة، وطريق زوتشيه ال رفعناها عاليا هى راية الوطني

رق يوعى مخت تقبل الش ق  المس ى طري اء ه واج الهوج ين العواصف واالم

 .الوطنية

 .اهم ما يميز االنسان االجتماعى هو حبه المته، ودفاعه عن وطنه -

 .حب المرء لزوجته وابنائه وذويه هو بالذات حب لوطنه -

 .الوطنية الحقيقية هى روح المحبة الحارة للزعيم والحزب والشعب -

 .ل الوطن والشعبالوطنية هى روح التفانى ونكران الذات من اج -

 .اسمى معانى الوطنية هو االخالص للحزب والزعيم -

ا وروح       - الص له ا واالخ البالد وانقاذه اء ب ى االعتن بيل ال ة س الوطني

 .التضحية بالنفس من اجلها

دة         -  ة وتنبثق العقي وطن، تنمو روح الوطني من حبنا لكل شجرة وعشبة فى ال

 .الوطن والشعبوالعزيمة على التضحية بالنفس دون تردد من اجل 
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ذر    - ان من يدرك قيمة الوطن من اعماق قلبه هو وحده الذى يستطيع ان ين

 .شبابه وعصارة حياته للنضال من اجل الوطن دون تردد

دا من         - ه وال يعمل جاه اخر ب ه وال يف ا لدي من ال يحب انتماءه وال يعتز بم

 .اجل تطويره ال يمكنه ان يصبح وطنيا حقيقيا

ذات موقف        نداء الوطن والشعب يل - ذا هو بال الكالم، ه يس ب ل، ول بى بالفع

 .الوطنيين من الوطن والشعب

ة     " - ون نوعي ذ تعرف اتى وعندئ اآنتى ومنتج ى وم ع عمل ى موق روا ال انظ

اق      !". فكرى  ون من اعم ه يؤمن وطنيين فى عصرنا وب ذا هو شعار ال ه

 .قلوبهم

دا، ال يح     - ق من ال يحب وطنه وال يناضل من اجله وال يعمل لمصلحته اب

 .له ان يتحدث عنه وال يمكنه ان يقول انه ابن حقيقى للوطن االم

يئا هو انسان مسكين            - ه ش م يخلف ل وطن ول من لم يحقق شيئا من اجل ال

 .امضى حياته عبثا

 .آلمة الوطنيين لقب رفيع يمنحه الوطن والشعب لخيرة ابنائهما -

 .الحياة القيمة المكرسة للوطن خالدة بخلود الوطن -

 .وطنى خلف وطنى، وبعد آل سلف ثورى خلف ثورى وراء آل سلف - 

 .آوريا آالجسد الواحد ال يمكن ان يحيا مشطورا -

 .تكمن الوطنية الحقيقية فى غمار النضال من اجل توحيد الوطن -

 .التوحيد حب للوطن واالنقسام خيانة له -

توحيد الوطن حب للوطن والنضال من اجل توحيده اسمى معانى النضال  -

 .الوطنى
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ا يصبح         من يتط - ا ومن يعيقه رى يصبح وطني ة الكب لع الى الوحدة الوطني

 .خائنا

ا    - ا وارادتن ى حكمتن وطن ه د ال د لتوحي ر جدي ان بفج ة لالتي وة المحرآ الق

 .وقوتنا

 .االلتزام باالستقاللية سبيل الى الوطنية -

ة   - ار االول للدول ة، والمعي بالد واالم اة ال ريان لحي ى الش تقاللية ه االس

 .سيادةالمستقلة ذات ال

 .اى بلد يطيع اوامر الدول الكبرى يصبح مستعمرة معاصرة -

ار      - ى دم بيل ال ارجى س وذ الخ ى النف ل عل رى والتعوي دول الكب ة لل التبعي

 .البالد

 .من يعيش على روح اآلخرين ويرقص على انغامهم خادم سياسي حقير - 

ن      - ط ل راهن فق دعوى وضعه ال رين ب ى اآلخ تناد ال ى االس اد عل ن اعت م

 .نير تبعيتهم فى اى زمن يتخلص من

 .قطعة حديد فى بيتك افضل من قطعة ذهب فى بيت اآلخرين -

 .يعيش شعبنا بروحه ونمطه، وحتى فى الغناء والرقص يعتمد اسلوبه -

 .لنعش ونناضل ونبدع باسلوبنا نحن -

 .اسلوبنا هو اسلوب زوتشى وال نعرف افضل منه -

  

  

  االشتراآية والثورة) ٣
  

  .االشتراآية علم -
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ة - الم   الحرآ اء ع ن اجل بن اهير الشعب م ة لجم ة عظيم تراآية حرآ االش

 .مستقل جديد

 .االشتراآية تجسد االستقاللية وترفض العبودية -

 .االشتراآية تنتصر حتما النها تجسد تطلعات الشعوب وارادتها -

 .فالخيانة لالشتراآية خيانة للشعب. االشتراآية تخص الشعب -

 .اس وفكرهم وليس المالاالساس فى المجتمع االشتراآى هو الن -

 .االفكار االشتراآية هى شريان الحياة االشتراآية -

 .المجتمع االشتراآى يسترشد باالفكار االشتراآية ويتطور على اساسها -

ه     - ت عن ك اذا تخل ا تهل الفكر لكنه كت ب تراآية تنتصر اذا تمس ذه . االش ه

 .حقيقة اثبتها التاريخ

ر، وا - اد الفك ن فس دأ م تراآية يب اد االش ى فس ؤدى ال ر ي دان الفك نحالل مي

خراب آل الميادين االشتراآية االخرى، والمجتمع االشتراآى نفسه فى      

 .النهاية

 .فساد االشتراآية فساد طبقى -

 .رآائز االشتراآية جماعية فى آل االحوال -

ة،      - ة والفردي ين الجماعي راع ب مالية ص تراآية والرأس ين االش راع ب الص

 .ية هو تفوق الجماعية على الفرديةوتفوق االشتراآية على الرأسمال

ة اشبه          - ى اصول الجماعي ة عل ة فى االشتراآية القائم قبول اصول الفردي

 .بشرب السم

 .الدفاع عن االشتراآية سبيلنا الى النصر والتخلى عنها يقودنا الى الدمار - 

اة      - ريان الحي يه ش رة زوتش عبنا، وفك اة لش ريان الحي تراآية ش االش
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 .الشتراآيتنا

تراآ - ان   االش ى االنس زة عل تراآية مرتك يه اش رة زوتش ى فك ة عل ية القائم

 .وجماهير الشعب

 .اشتراآيتنا هى عش السعيد لشعبنا -

 .االشتراآية هى جنة جماهير الشعب والرأسمالية هى قبرها -

ه سلطان     - المجتمع الرأسمالى ليس مجتمعا ديمقراطيا بل انه مجتمع يحكم

 .اعالمال وشريعة الغاب ويمأله الكذب والخد

ة         - ة والثقافي اة الروحي ار الحي ة وافق اة المادي ويه الحي ول ان تش ن الق يمك

مات     ذات الس ى بال ية ه اة السياس ى الحي ى عل ابع الرجع فاء الط واض

ة المعاصرة         ور االمبريالي ا يعت نم عم الرئيسية للمجتمع الرأسمالى التى ت

 .من عوامل الرجعية والفساد

 .قد اقترب اجله وال آفاق له المجتمع الرأسمالى مجتمع فاسد وسقيم -

 .تدويل الرساميل ال يغير طبيعتها -

 .العدوان والحرب هما مرادفان لالمبريالية -

ة ال       - ة الوحشية لالمبريالي ذلك الطبيع ل، آ آما ان الذئب ال يتحول الى حم

 .تتغير ابدا

 .بيع الدواء بعد التسبب فى الداء هو طبيعة االمبرياليين والرأسماليين -

 .االخيرة هى نهاية المتحدين للتاريخان الرعشة  -

تقاللية  - ى االس اهير الشعب ال ات جم ق تطلع ورة نضال من اجل تحقي الث

 .ونضال من اجل تحررها

 .الذات الفاعلة للثورة وحدة متالحمة بين الزعيم والحزب والجماهير -
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 .النواة فى الثورة هى مسألة الزعيم -

 .الثورة هى غاية الزعيم وارادته -

 .هو تفتيح ازهار الحب للشعبهدف الثورة  -

 .النضال الثورى ينجب انسانا جديدا ويخلق حياة جديدة -

 .الثورة تبدأ وتتقدم وتنتصر من خالل النضال -

 .سياق تقدم الثورة هو سياق التغلب على المحن الجمة -

 .المحنة مؤقتة والنصر خالد -

 .ال يولد الجديد وينتصر دون المخاض -

 .طريق الثورة الحياة والموت آالهما شرف على -

 .من يكره المشقة التى يعانيها على طريق الثورة ال يستطيع صنع الثورة -

ار    - وت، وانتظ ى الم بيل ال ورة س ق الث ى طري الم عل ة واالستس الخيان

 .التسامح من العدو هو من سوء التقدير

 .الثورة والنضال مستمران رغم تعاقب االجيال -

ة لل   - ربط      التقاليد الثورية هى الجذور التاريخي ا التى ت ورة وعروق دمائه ث

 .االجيال جيال بجيل

ز فكرى وروحى ال        - ورة وآن د للث التقاليد الثورية هى حجر االساس الخال

 .يقدر بثمن

ذلك يصاب الحزب         -  المرض اذا تعفنت جذورها، آ مثلما تصاب الشجرة ب

 .بالمرض اذا لم يكفل نقاء تقاليده الثورية، مما يسبب الدمار للثورة

ذ التقال - ن         نب ة وع روح الثوري ار وال ن االفك ى ع ى التخل ة يعن د الثوري ي

 .النضال الثورى، مما يفضى الى انتكاس الثورة فى النهاية
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دل   - ن تتب ر ول ن تتغي دو ل ل بايك ى جب بة ف ة المكتس روح الثوري د وال التقالي

 .مهما مر الزمن وتعاقبت االجيال

  

 

  الجماعات والمنظمات، والنضال والوحدة) ٤
  
  .الجتماعية هى اصل حياة االنسان االجتماعية والسياسيةالجماعات ا -

ردا          - دما يكون ف يد اال عن ؤدى دوره آس ورة وال ي يدا للث رد س ال يصبح الف

 .من افراد جماعة اجتماعية

ة والسياسية          - ه االجتماعي دى االنسان، ولكن حيات الروح هى اعز شىء ل

 .فراداغلى من حياته الشخصية، وحياة الجماعة اغلى من حياة اال

اة          - روح التى تحرك حي روح، ولكن ال حياة االفراد العضوية تنتهى مع ال

ى       ى الح اعى والسياس ان االجتم ى الكي هرة ف عب المنص اهير الش جم

 .المستقل هى خالدة خلود الزمان

ا   - ى يجمعه ية الت ة والسياس ات االجتماعي ل الجماع اس داخ ات الن عالق

ة تما   تقلة ومتكافئ ات مس د عالق ير الواح ة   المص ات المحب ى عالق ا وه م

 .الرفاقية القائمة على التعاضد األخوى واالخالص

ا           -  ا انه وريين، آم اة بالنسبة للث المنظمة هى سالح النضال ونقطة ارتكاز الحي

 .احضان االم التى تحمى حياتهم السياسية وتعينها على التألق واالزدهار

ه السياسية ويمجده     - ا من خالل   يتدرب االنسان ويحافظ على سالمة حيات

 .حياته التنظيمية الثورية
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 .االنضباط هو حبل حياة المنظمة -

 .االصرار على مراعاة االنضباط التنظيمى هو تجسيد للمحبة الحقيقية للجماعة - 

 .ال يمكن التطور دون نضال وال تقدم دون تجديدات -

 .ال وجود لالبداع دون نضال. سياق االبداع هو بالذات سياق النضال -

 .ين تبدأ وتنتهى بالنضالحياة الشيوعي -

د       - مو العواطف ويول اة تس ع الحي اة، وم د الحي ال توج د النض ا يوج حيثم

 .التفاؤل

 .توجد الحياة فى خضم النضال ويوجد النضال فى خضم الحياة -

 .الحياة التى نمضيها فى النضال اآثر نبال وجماال -

ن    - راقا م ة واش ر قيم و اآث ورة ه ن اجل الث د مكرس للنضال م وم واح ي

 .ئة، او الف يوم مضت عبثا بال طائلما

الهم، لكن من      - ون بم ان من يسعون الى الترف الشخصى يفرحون ويحزن

ال         انى من اجل الجماعة واالجي يصنعون الثورة يرون فى النضال المتف

رفهم،   ة ش عادتهم وغاي رورهم وس ى س اتهم ومنته ة حي ة قيم القادم

 .ويشعرون بالفخر واالعتزاز بهذا النضال

دة  - ورةالوح اح انتصار الث وة ومفت ى النصر والتشتت . ق بيل ال دة س الوح

 .سبيل الى الدمار

 .الوحدة شرط اولى لالنتصار والتجزئة هى عامل الهزيمة -

 .الوحدة سبيل الى ازدهار االمة والتشتت سبيل الى دمار االمة -

 .آما انه ال توجد مادة خالية من النواة آذلك ال توجد وحدة دون محور -

 .ب الواحد فلسفة ثورية لحزبنا وعماد رئيسي للثورةوحدة القل -
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 .وحدتنا المتالحمة بقلب واحد هى الوحدة بين الحزب والزعيم والشعب -

ذى     - عبنا ال ة لش ح حقيقي يه ومالم ا زوتش ز لكوري د رم ب الواح دة القل وح

 .يساند الحزب والزعيم باخالصه

 .صفوفنا الثورية واحدة فكرا وطموحا ومصيرا ومستقبال -

 .القلب الواحد هى االنضباط الثورى الصارم وحدة -

ة ال    - وة ازلي ع ق اهير منب زعيم والحزب والجم ين ال د ب ب الواح دة القل وح

 .يمكن تحطيمها حتى بقنبلة نووية

و اآلخر     - يجب مواجهة استراتيجية االمبرياليين لتفكيك الخصوم الواحد تل

 .باستراتيجية الوحدة والتالحم

  

 

  الفكر والنظرية)٥
  
  .العظيم يولد عصرا عظيما الفكر -

 .مالمح العصر مشربة بروح العصر وروح االنسان المنعكسة عليها -

 .الفكر العظيم يولد تطبيقا عظيما -

 .القوة المحرآة للعالم هى االفكار العظيمة وليس المال او القنابل النووية - 

 .الثورة يفجرها الناس بافكارهم وليس بوضعهم االجتماعى -

يم  ان الثورة التى تفت - قر الى فكر ونظرية وطريقة هادية صحيحة سوف ته

 .على وجهها حتما آسفينة سائرة دون بوصلة

 .الحزب الذى يسترشد بفكر عظيم هو وحده الذى يصبح حزبا عظيما -
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 .الفكر هو السالح الوحيد االمضى لحزب الطبقة العاملة -

ذى يصبح شعبنا شريفا          - الفكر العظيم هو وحده ال الشعب الذى يسترشد ب

 .ويبنى تاريخا عظيما

 .الفطنة هى مصباح العظماء -

 .الفكر يقرر آل شىء -

ل      - ان آ ر ف ام الفك ا، واذا ن وال  له ور حل ل االم ى آ ر، تلق رك الفك اذا تح

 .المنافذ تغلق

ه ان يحقق    - آما ان السيارة تجرى حين يدور محرآها، آذلك االنسان يمكن

 .غايته حين يعمل فكره

 .شعبفكرة زوتشيه هى فلسفة زعيم ال -

 .فكر زوتشيه الفلسفى هو االآثر اعتزازا بالناس واحتراما لهم -

 .فكرة زوتشيه هو سيف النصر الدائم الذى ال يمكن آسره بأية قوة -

 !.ليكن الفكر والتقنية والثقافة آلها وفق مقتضى زوتشيه -

ا      - ين م ال وجود للوسطية فى موضوع الفكر، وال بد من وضوح الحدود ب

 .هو طبقى عمالى وسواه

 .المساومة والتنازل فى المجال الفكرى معناهما انحالل وانهزام -

 .الرآود فى الحياة الفكرية تراجع الى الوراء -

 .فساد الفكر يؤدى الى فساد الحزب ويقود الثورة والبناء الى طريق الدمار - 

ة         - كرية القوي ادية والعس درة االقتص ان الق ة ف دة الفكري ارت القاع اذا انه

 .خرى وينهار النظام االشتراآى ايضاتصبح عاجزة هى اال

ين      - ى بعرق الجب ذى بن اذا صار العمل الفكرى موضع اهمال فان البرج ال
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 .ينهار بين ليلة وضحاها

 .بناء البرج صعب، لكن هدمه سهل -

 .ان االفكار القديمة ال تخلى المكان من تلقاء ذاتها لالفكار المتفوقة عليها -

ف وال  - ى التثقي ث ال يواظب عل اك حي رى تنبعث رواسب  هن دريب الفك ت

 .االفكار البالية مثلما ينبت العشب من شقوق الطرق االسفلتية

ة من            - ار البالي ق االفك ذلك تنبث دة، آ اه الراآ اثر الجراثيم فى المي مثلما تتك

 .مختلف االنواع فى المكان الفوضوى

 .الفردية واالنانية اشبه بالمخدرات بالنسبة للثوريين -

 .وس غير مرئى ينخر حياة الناس السياسيةالليبرالية اشبه بس -

 .الحياة االعتباطية ليست هى الحرية، بل انها نزوة -

 .التبعية للدول الكبرى ناقلة لشتى االفكار االنتهازية مثل التحريفية -

 .االنهزامية واالستسالمية هما سبب النزعة الفئوية -

رى وال   - ال الفك ى صعيد المج اليين عل ام االمبري واب ام تح االب افى ال ف ثق

 .يختلف شيئا عن االنتحار

  
  

  االنسان والحياة) ٦
 

  .ليس فى الدنيا ما هو اآثر قيمة واقتدارا من االنسان -

ار         - ة وصحة االفك د علمي ار لتحدي وجهة النظر والموقف من االنسان معي

 .والنظريات والخطط والسياسات

 .من يناضل من اجل االستقاللية هو االآثر آرامة واالعظم قيمة -
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انا          اغ - ه انس ه بكون تقالليته السياسية وآرامت دى االنسان هو اس لى شىء ل

 .مستقال وليس مرآزه االجتماعى او ثروته

 .ال يوجد جمال اال لالنسان المستقل -

 .اذا ادرك االنسان نفسه تحول الى ثورى واال اصبح عبدا -

 .قوى من اعتمد على نفسه وضعيف من اعتمد على غيره -

 .ويهلك من يتكل على غيره يفلح من يعتمد على نفسه -

 .من يعتزم على اداء اى عمل بقوته الذاتية يجد حكمته وجرأته فى ذاته ايضا - 

 .قيمة االنسان وشخصيته يقومها الفكر وليس ثرواته او هيئته او مهنته -

ره           - ى مظه يس ف ة ول ة الفكري يمه االخالقي ى ش نان ف ال االس ن جم يكم

 .الخارجى

و   االنسان الجميل هو من يتحلى با - ى ول لشيم الفكرية والروحية الرائعة حت

 .لم يكن مظهره الخارجى زاهيا

 .علو االنسان فى علو فكره -

 .علو شخصية االنسان يتوقف على فكره وغاياته -

 .تتألق شخصية االنسان العظيمة فى حياته البسيطة والمتواضعة -

 .آلما آان االنسان متواضعا، برزت شخصيته -

مسائل المطروحة بدرجة عالية من رباطة   االنسان المثقف هو من يحل ال -

 .الجأش

 .ان من يصاب بمرض العصر ويساير التيار السائد اشبه بالمقعد روحيا - 

ل وشرير ينخر          - نهم هو رذي رة م ه الغي من يحط من قدر اآلخرين وتتملك

 .الوحدة الرفاقية
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الغيرة من نجاح اآلخرين عادة سيئة من مخلفات المجتمع القديم وهى من   -

 .بقة االستغالليةروح الط

 .اذا المرء اعماه المال فهو اشبه بالميت روحيا ولو آان حيا جسديا -

 .حياة االنسان الحقيقية تبدأ بالعمل وتتألق فيه -

دمى    - د وتق الحياة الحقيقية تكمن فى نضال الشعب من اجل خلق ما هو جدي

 .وجميل

 .يمكن القول ان الثورة اسمى معانى الحياة -

ورة و - ا وجدت الث ا  حيثم ة، وحيثم اعرية الغني ا االحاسيس الش جدت معه

 .فاضت تلك االحاسيس تدفقت الحياة واستعر النضال

ى          - ى االراض ة ف ارا يانع ة وثم ارا جميل ور ازه ن ان نتص ا ال يمك مثلم

ا   اة بهجته ته وال للحي ال حماس ون للنض ن ان تك ذلك ال يمك ة، آ القاحل

 .لتفاؤلوسرورها اذا خلت حياتنا من المشاعر الوجدانية وا

ة       - ذوق بهج تطيع ان يت ة ال يس ة المتفائل اة الروحي ى الحي ر ال ن يفتق ان م

يم           ودة والحب الحم و من مشاعر الم ة وسعادتها، وهو يخل الحياة الحقيقي

 .لرفاقه الثوريين

 .ان ما فى قاع الحياة الآثر بكثير مما هو ظاهر ومرئى -

ان، ودون مع  - ة االنس ن معرف اة ال يمك ى الحي اة ال دون النظر ال ة الحي رف

 .يمكن الحديث عن االنسان

 .حياة الناس هى عالقة المودة بحد ذاتها -

 .عيشوا بقيمة ولو لحظة واحدة -

 .الحياة الحقيقية فى عصرنا هذا هى العيش بجدارة وجمال دون ندم وخزى - 
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 .اذا آانت بداية الحياة جميلة، يجب ان تكون نهايتها ايضا جميلة -

ر، حين تكون الخاتمة        مثلما يكون رد الفعل على ال    -  عمل االدبى والفنى اآب

 .مؤثرة، آذلك تزداد حياة االنسان تألقا حين تكون نهايتها رائعة

ن      - دين اال م ع الخال جل م ا وال يس ة وفخره اة الحقيقي ة الحي ال يحس بقيم

 .يحمل بين جوانحه روح الحياة السياسية ويمجدها باطراد

 .للذاتحياة مكرسة للشعب والبشر هى حياة مكرسة  -

زاز       - ر واالعت ن الفخ دافع م ورة ب ل الث ن اج ه م ى عمل رء عل ابرة الم مث

 .بمهنته هى بالذات شرف ومأثرة له

 .للخطى الثقيلة قيمة اآبر -

 .االضطالع بعمل آثير يعنى قيمة اآبر للحياة -

 .بعد انجاز العمل المضنى تزداد السعادة به -

 .من ال يعرف تذآر الماضى ال يحمل غدا جميال -

 .ليوم فقط من دون غد هو حياة منحطة ال سعادة فيهارخاء ا -

 .اسلوب حياة الطبقة المستغلة آسل وتراخ وفساد -

ة        - ك الحري ه ان يعرف ان تل ة شخصية، فعلي من يقول ان النزوة هى حري

 .ال تختلف عن حياة الحيوان

 .على االنسان ان يحيا حياة االبطال ولو عاش لحظة واحدة -

 .لحقيقىالبطل هو نموذج االنسان ا -

 .حياة البطل متألقة وخالدة حيا آان ام ميتا -

على ازهار االبطال ان تبقى متفتحة حتى اللحظة االخيرة من حياتهم وان  -

 .تكون رمزا خالدا لالخالص ال يعرف ذبوال
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 .مأثرة البطل الحقيقى خالدة وليست مؤقتة -

ا   - ر رخ ء من يرضى عن حياته الحالية ال يستطيع ان يخلق حياة جديدة اآث

 .وحضارة

 .آل االبداعات العظيمة والجميلة اساسها العمل -

 .عمل خال من الخلق ليس عمال -

 .االبداع خلق والمحاآاة تكرار -

 .ال يمكن خلق الجديد دون استقاللية -

 .شعار منمق خال من االبداع اشبه برعد دون مطر -

 .االبداع هو اسمى مسرات االنسان -

 .ائهم ابداعاتكال تنتظر ابداعات اآلخرين بل بادر باهد -

 .تعكس االبداعات وجه مبدعها -

 .اذا عال االبداعات غبار فانه يبقى آندبة ابدية -

 .فكر مليا قبل ان تتقدم الى الناس بابداع واال ندمت فيما بعد -

 .ال يمكن تقويم الجديد اال بمعيار جديد -

ى تشوليما        - ا ان يتحول ال الحصان  (الفرس بفارسها، والجواد االصيل ام

 .واما ان يمسخ حمارا ،)المجنح

 .الكالم صفة المتكلم -

يتراءى من خاللها قلب الناطق بها " نافذة"يمكن القول ان اللغة المنطوقة  -

 .وينعكس عليها

أثيرا         - وة وت ر ق ق اآث ر عمي د تفكي آلمة واحدة ذات ثقة ينطق بها المرء بع

 .واوفر انطباعا من عشر او مائة آلمة عشوائية
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 .س آاذباالكالم المنطقى صادق ولي -

 . قد يكون الكالم العابر صادقا -

ة ال         - ة لعواقب وخيم اق آل االمور ومجلب ببا الخف قد يكون التبجح مرة س

 .يمكن لتالفيها

 .اآثر من االصدقاء فى العمل، واقلل منهم فى الحياة -

 .ان من ينعمون بالسعادة دائما ال يفهمون قيمتها جيدا -

 .من يعرف الجوع يعرف الشبع -

  

 

  ثوريين واسلوب عمل الكوادرخصال ال) ٧
 

اء ذاتهم، بعد ان          -  وا على طريق الثورة من تلق الثوريون مناضلون واعون انطلق

 .ادرآوا صحة قضية الثورة وليس بشعور الواجب او فرض من اآلخرين

 .الوعى والطواعية هما طبيعة الثوريين وموقفهم الرئيسى -

 .بالوعى او باالمر معيار التمييز بين الثوريين والمأجورين هو تحرآهم -

ى      - ورة ال ام الحزب والث اهم خصال الثوريين هى الصراحة واالستقامة ام

 .ابعد الحدود

 .اداء الواجب الثورى ليس سهال سهولة الكالم -

 .ال يولد االنسان ثوريا بالفطرة، وآذلك ال يوجد ثورى متكامل -

وا    - ن ان يحمل يبة م ورة العص ون ظروف الث ذين يقتحم وريين ال د للث  ال ب

 .سندا روحيا فى ذاتهم

ورة والنضال      - ة الث رددا اغني ام م ى االم دم ال ى هو من يتق ورى الحقيق الث
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 .بقوة، رافعا عاليا العلم االحمر آلما اشتدت وطأة النضال

د آل    - الثورى الحقيقى هو من يسلك طريق الثورة حتى النهاية وينهض بع

 .مرة يسقط فيها

هذا ايمانهم وهذه نظرتهم . غدهمعلى الثوريين ان يعيشوا يومهم من اجل  -

 .الى الحياة

ر       - ة دون تغي ة بالحيوي روح صافية ومفعم يجب على الثوريين ان يتحلوا ب

 .حتى مماتهم

 .ال يجوز للثوريين ان يشيخوا روحيا وان شاخوا جسديا -

يس     - ا ول ادهم فكري اآثر ما يخشاه الثوريون طوال حياتهم هو ترددهم وفس

 .عجزهم الجسدى

 .بحبل الحياة بالنسبة للثوريين المبدأ اشبه -

المبدأ الثورى طريق ال يمكن الرجوع عنها والنضال الثورى سيرورة ال   -

 .تعرف التوقف

 .ال يجوز المساومة مع المبدأ مثلما ال يمكن المساومة مع البندقية -

ازل      - ى التن ان ال ة يؤدي التنازل والتراجع بخطوة واحدة عن المبادئ الثوري

 .ئة خطوةوالتراجع بعشر او م

ات فى      - ورى والثب دأ الث ميزة آل النزعات االنتهازية هى افتقارها الى المب

 .انتهاج الخط والسياسة

 .من يمتدحه العدو هو الخائن -

ا، وال        - ه بالضرورة ثوري ة ال تجعل ة ثوري ان والدة المرء من اسرة عمالي

 .فردا من افراد الطبقة العاملة مالم يحافظ على اصله
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 .ى بالنسبة للثوريينالجرأة امر ضرور -

 .ال يعرف الثوريون رضا عن عملهم -

وا       - ة البسيطة ويخلق اة العادي على الثوريين ان يجدوا ما هو عظيم فى الحي

 .حياة سامية منها

وازع       - اعر والن ل المش ل اجم ذى يحم اطفى ال ان الع و االنس يوعى ه الش

 .الروحية واغناها

 .الشيوعى الحقيقى اآثر انسانية من اآلخرين -

 .جود الى مبدأ بعيدا عن االعتناء باالنسانال و -

حى        - عب، ويض ب الش ن يح ا اال م يوعيا وال ثوري بح ش ن ان يص ال يمك

ى    ى ضميره، ويحس بالواجب االخالق تكم ال بمصلحته الشخصية، ويح

 .والمودة االنسانية نحو اآلخرين

 .صدق الرفاق هو ما يفتح قلوب الشيوعيين وليس السلطة وال التملق -

 .ن الشيوعيين هى احترام جماهير الشعب وثقتها بناسمعتنا نح -

 .الكوادر الحقيقيون هم خدم اوفياء لجماهير الشعب -

ادر   - ده الك و وح ه ه اهير وتحترم ه الجم ق ب ادرا تث ول ان آ ن الق يمك

 .المخلص للحزب

ون   - حياة الكوادر الحقيقية هى فى آونهم يعرفون ويرون ويختبرون ويعمل

 .اآثر من اآلخرين

 .ة الكوادر هى فى خدمة الشعب واستقطاب محبة الشعب وثقتهقيمة حيا -

ه          - ل ان ادرا ب يس آ ة ل ة المادي اء والمعامل ذاء والكس ن الغ كى م ن يتش م

 . مأجور
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 .الجشع للمال خطوة اولى نحو الفساد الفكرى -

ه دون    - آادر يدعوه اآلخرون مجرد شخص طيب هو من يتراوح فى مكان

 .ان يتقدم فى عمله

كران الذات او الخوف على الذات معيار لتمييز التضحية يمكن القول ان ن -

 .بالنفس من الجبن لدى الكوادر

اء للشعب   - دم اوفي ا وخ اهير ومثقفوه و الجم م منظم ون ه وادر الحزبي الك

 .يعملون من اجل مصالحه وسعادته

ون     - وادر الحزبي الوالدان يسهران على سالمة حياة االنسان الجسدية، والك

 .ياته السياسيةيسهرون على سالمة ح

 .عند معالجة الحياة السياسية للناس ال ينبغى اهمال الجزئيات -

وا    - زبيين ان يكون وادر الح ى الك ارية "عل ا ض داء  " وحوش ى االع عل

 .الطبقيين وامهات حقيقيات لجماهير الشعب العامل

 . اداء دور االم يعنى مكابدة العناء النفسى الوالدها -

 !ادا لجنى ثمار وافرةليكن جميع الكوادر الحزبيين سم -

 !".نحن فى خدمة الشعب: "شعار الكوادر الحزبيين -

ه  - اخالص ويحظون بثقت دمون الشعب ب ون يخ ون الحقيقي وادر الحزبي الك

 .ومحبته

 .ستتفتح االزهار حتى على الصخر اذا اراد الشعب ذلك -

اد          - زداد بازدي وادر الحزبيين وت در تضحية الك ى ق تأتى سعادة الشعب عل

 .ن المسير والسهر والنضالمعاناتهم م

 .من ال يفكر فى الشعب عند تناول اطيب االطعمة ليس آادرا شيوعيا -



٢٥ 
  

 .ال تسامح مع من ينتهك مصالح الشعب -

 .ال بد لرواد المستقبل من ان يشقوا طريقا وعرا لم يسلكه احد فى التاريخ -

اذا انهمك المرء فى عمل يهواه فانه ال يشعر بالتعب حتى ولو سهر عشر  -

 .اللي

 .الفن القيادى هو فن اذآاء مبادرة الناس الخالقة ونشاطهم -

ا         - اهير واستنهاض قواه م الجم ى فه درة عل اهم مؤهالت الثوريين هى الق

 .وحكمتها

رارة          - ى ق دور ف ا ي رف م اس دون ان تع ى الن رف عل ك ان تتع ال يمكن

 . نفوسهم وال ان تستنهضهم دون استشفاف تطلعاتهم

 .اس بطريقة االوامر والنواهىال يمكن ان نحرض فكر الن -

 .طريقة استنهاض الناس بالمال طريقة رأسمالية تتناقض مع طبيعتهم -

ل  -  ل القائ دوا المث ا الحزبيين ان يعتم ا "ال يجوز لكوادرن ال يمكن ان نعرف م

ر         اع النه تطعنا ان نستشف ق و اس ى ول ان، حت س االنس رارة نف ى ق دور ف ي

رارة   "الجديد القائل ، بل عليهم ان يعتمدوا مثلما "العميق انه يجب ان نعرف بق

 ".نفس االنسان حتى ولو عجزنا عن معرفة ما فى قاع النهر العميق

 .لن يفوز بقلوب الناس اال من امتلك مفاتيحها -

 .اعطاء االولوية للعمل السياسى هو فلسفة حزبنا -

الح          - وى س و اق اهير ه وب الجم ى قل تولى عل ذى يس ى ال ل السياس العم

 .الستنهاضها

 .لعمل التنظيمى هو اهم مقومات النجاح، والقوة مصدرها الجماهيرا -

وفره     - ا ي ى م روط ه ى، والش ن وع ان ع ه االنس ا يخلق ى م ات ه االمكاني
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 .بالمبادرة منه

ا         - ه هى م ابرة علي ذ العمل والمث الجرأة فى اقرار االمر والطموح فى تنفي

 .يفتح الطريق المسدود ويصنع المستحيل

وم عي   -  راود الن ا ي ذلك ان       مثلم ويال، آ وم ط ى الن دت عل ا اذا اعت ك دائم ني

 .تقاعست عن تنفيذ اى عمل مرة فانك سوف تتباطأ دائما فى آل االعمال

ل  - يه مث اهير يعامل مرؤوس ى الجم ليمة ال ذى يعمل نظرة س ادر ال ان الك

 .رؤسائه، بل بمزيد من التيقظ واالحترام

 يستطيع االختالط  من يعمل دون المعرفة بما يدور فى نفوس الجماهير ال -

 .بها رغم معايشتها

د   - وا عن رح، ويبك د السرور والف زبيين ان يضحكوا عن وادر الح ى الك عل

 .التأثر او الحزن

ى سطح     - اذا فقد الكوادر الحزبيون الجماهير صاروا اشبه بقطرة زيت عل

 .الماء

 . الكادر الحزبى الذى ال يحب ان يسمع سوى الكالم المعسول مهدد بالصمم - 

ى رؤوس       من يح - ع عل ج يهوى الترب ب الغطرسة والكبرياء هو شخص ف

 .الجماهير

اس         - ذلك يتهافت الن ار الفواحة، آ ى االزه راش عل مثلما يتوافد النحل والف

 .على الكادر طيب القلب

اهير     - القدوة والسلوك المثالى اقوى من عشر او مائة آلمة فى تثقيف الجم

 .واستنهاضها

 .د تأثيرا من مائة آلمةالقدوة فى السلوك عمل سياسي اش -
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ة   - اى طلب ال يلقى القبول من جماهير الشعب هو نزعة ذاتية وبيروقراطي

 .دون استثناء

 . البيروقراطية تولد تملقا والتملق يشجع على البيروقراطية -

 .التلويح بالسلطة وممارسة البيروقراطية اشبه بالسلوك االنتحارى -

 .الثقة بالشعب قوة والتنصل منها هالك -

 .ف الكادر الحزبى يجعله قائدا دون عساآرتعس -

 .التعسف والجور هما عش للخيانة -

 .علم سلوك االنسان هو اهم اختصاص للكوادر السياسيين -

على الكوادر الحزبيين ان يكونوا متعددى المواهب، ملمين جيدا بالسياسة  -

 .واالقتصاد واالدب والفن وقادرين على القيام بأى عمل آان

 .نسان وليس الجهاز الوظيفىالعمل يؤديه اال -

  

 

  الشباب وفترتهم) ٨
 

 !احبوا الشباب -

ا           - ر فصائل المجتمع بأس ة، واآث بالد واالم ار النفيسة لل م االزه الشباب ه

 .ونشاطا وحيوية وهم ابطال المستقبل

وعى           - ر عن ال أثرة وتعبي ق والم الحماسة هى رمز الشباب ومصدر الخل

 .نهالنبيل لالعتزاز بالواجب والمسؤولية ع

 .من يفتقر الى روح الشباب وحماسته ليس شابا وان صغرت سنه -

 .مصير الحزب هو مصير الشباب واتحادهم -
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راث          - و الت ف ه لمه للخل ورى ان يس لف الث در بالس راث يج ن مي ان اثم

 . الروحى واالخالقى

ا فى العمل اآلخر،           - الم ينجزه جيلن وا م ادم ان يكمل ل الق يمكن الفراد الجي

ى ت  ن القصور ف ه    ولك وض عن د ان يع ن الح د ال يمك ل الجدي ة الجي ربي

 .وسيؤدى ذلك الى عواقب وخيمة بالتأآيد

من خالل الشيم الروحية واالخالقية للجيل الجديد، يمكن المعرفة بمستقبل  -

 .البلد واالمة

ى الشباب        !". لنعش فترة الشباب بروعة" - ذى يجب عل ذا هو الشعار ال ه

 .ل الحياةان يرفعوه تعبيرا عن وجهة نظرهم حو

زداد تفجرا            - ذى ي الينبوع ال ا آ ا تستخدم، تمام در م زداد بق قدرة الشباب ت

 . آلما حفرنا فى االعماق

ى         - وقا ال طرم ش د وتض ال الجدي ة حي ة حساس رة عاطفي باب فت رة الش فت

ة واالطالع         رة طافحة يحب المعرف ال، وهى فت العدالة ونزاعة الى الجم

 . داعهوفترة طموح الى الجديد وتطلع الى اب

 .تتفتح االزهار مجددا بعد ذبولها، ولكن فترة الشباب ال تعود مرة اخرى -

ه      - ه التعويض عن اذا قضى المرء يوما عاطال فى فترة شبابه، يصعب علي

 .فى عشرة او مائة يوم بعد تقدمه فى السن

 .المثل العليا الحقيقية للشباب تكمن فى النضال وتتفتح ازهارها فيه -

 .الطموحات والمثل العليا ليست فتوة الفتوة الخالية من -

 .ال بد للشباب من ان يتميزوا بدمهم الفوار وقلوبهم الملتهبة -

 .حياة الشباب المثمرة تتألق بالعمل الخالق والمآثر التجديدية -
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ه ان يعمل           -  ا، ينبغى ل دم عليه ه بصورة رائعة دون الن لكى يحيا المرء حيات

 .لزعيم والوطن والشعبالمزيد فى فترة الشباب من اجل الحزب وا

د       - ه اح ر ب م يفك د ل ر جدي ى ام ادروا ال ة اال اذا ب باب قيم اة الش يس لحي ل

 . واجترحوا معجزات وتجديدات تذهل الدنيا

الرفش         - وا ب رهم، وليعمل ر من غي ة اآث اال ثقيل على الشباب ان يحملوا احم

 .حتى يتطاير منه الشرر

 .وهناك تتحقق التجديداتحيثما يعمل الشباب ال بد من الرقص واالغنيات،  - 

 .الحياة والفتوة الخاليتان من االغانى اشبه بزهرة بال رائحة -

ع         - ورة وطالئ لى الث ة مواص ة لتربي ة ثوري باب مدرس اد الش ة اتح منظم

 . الشباب للحزب

على الشباب ان يكونوا مدافعين حازمين عن االشتراآية الزوتشية وبناتها  -

 .هاالمقتدرين وحماتها الموثوقين وممجدي

  

 

  االخالص) ٩
 

 .االخالص اسمى خصال الثوريين -

 .باالخالص يغدو المرء مشهورا او عظيما -

ى     - من يلتزم التزاما وفيا بالثقة والواجب االخالقى هو المخلص ومن يتخل

 .عنهما هو الخائن

يم واالخالق    - ورة والتنظ اة والث عادة والحي يم والس ى الق وريين ال رة الث نظ

 .عيم ونواتها االخالص لهتقوم على النظرة الى الز
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ار      - اة ومعي ة للحي ة الحقيقي ل القيم اة، ب ى الحي رة ال ة للنظ واة الجوهري الن

 .السعادة، آلها تكمن بالتحديد فى االخالص للزعيم

ذين     - وريين ال لين الث ة للمناض ية وفكري يمة سياس زعيم ش الص لل االخ

 . هيرفعونه آمحور للوحدة واالفكار والقيادة ويساندون بهمة قيادت

ا     - ميرا واخالق رفا وض زعيم ش زب وال الص للح ون االخ ب ان يك يج

 .وممارسة عملية قبل ان يكون واجبا

ذا         - و ه رعم وينم زعيم ويتب الص لل ى االخ ال ف اة والنض ن الحي تكم

 .االخالص فى الحياة والنضال

 .االخالص بلسم للثورة والجشع سم لها -

 . االخالص المطلق ينطلق من االيمان -

 . قى ثابت واالخالص المزيف متغيراالخالص الحقي -

 .يجب ان يكون االخالص للزعيم ايمانا وضميرا واخالقا وحياة -

ذهب صعودا   - ول ان   . يقال ان المحبة تذهب نزوال واالخالص ي يمكن الق ف

ين     اد وب د ومنق المحبة واالخالص الحقيقيين هما المبادئ االخالقية بين قائ

 .الزعيم والشعب

 .ان يعيشوا دائما فى قلب زعيمهم على المناضلين الثوريين -

ات الحب    - ى عالق زعيم والشعب ه ين ال اد وب د والمنق ين القائ ات ب العالق

 .المتبادل وليس عالقات السيطرة واالخضاع

 .اوراق النبات وازهاره تتوجه الى الشمس حيثما آانت -

ة           - ا جه ا من ايم دو اخالصه جلي ذى يب نحن بحاجة الى المخلص الثابت ال

 .وعلى اى طريق سلك عسرا ويسرانظرنا اليه 
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ا    - ا م ى عنهم ورة ال يخف ام الحزب والث دا ام المخلص شخص صريح ج

 .يدور فى قرارة نفسه

ذين   - المناضلون الثوريون المخلصون الحقيقيون الذين يريدهم حزبنا هم ال

ى الحزب، دون         ا ال تناد تمام اخالص صامتين، باالس ون ب يعيشون ويعمل

ان اآل   ا اذا آ م ام ال، وبغض      ان يبالوا بم درون عمله رونهم او يق خرون ي

 . النظر عن المكافآت والمصلحة الشخصية

 .يعرف المخلص عند العسر وليس عند اليسر -

 .الشخص الطيب هو من يعمل باختيار ذاته وليس باالآراه -

 .المخلص مجد فى العمل وليس فصيحا فى الكالم -

 .االخالص زائد التقنية هو الرد الحقيقى بالجميل -

ة الى عمل     م - ة واالمكاني ة والطريق ا ان يتوفر اخالصك، حتى تجد الحكم

 . وتتوطد ثقتك بنفسك

 .ال تشيخ روح الثوريين الخالصهم -

ة ام        - ة الحداث ا سواء فى مرحل الوفاء للحزب والزعيم ينبغى ان يكون ثابت

 .الشباب ام الشيخوخة

 . س المؤقتةاخالص الكوادر الحقيقى لقائدهم يكمن فى الحماسة الدائمة ولي - 

 . التردد هو بداية االرتداد والخيانة -

ياق    - ذب وانس ام المحن والمصاعب، وتذب بن ام ا ج ة هم داد والخيان االرت

ى    ادئ ف ن االرادة والمب ى ع اءة تثن ب، ودن راء والترغي هل وراء االغ س

 .اللحظة المصيرية

 . المغاالة فى االهتمام بالمصلحة الشخصية قد تؤدى الى الخيانة -
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 .خائن عند العسر وليس عند اليسريتضح ال -

 .دروب الخائن ليست واحدة، انها تتبدل على هواه وحسب مصلحته -

 .طبيعة الخائن هى تجاهل ارادة الشعب وعدم الثقة بقوته -

 .الخائن عاجز امام السلطة القوية ولكن اليد الطولى له عند ضعفها -

 .لسان المخلص فى قلبه وقلب الخائن على لسانه -

 .الخالص من اجل المصلحة الشخصية آالم معسولالكالم عن ا -

 .آالم الخائن يقطر عسال وفى باطنه خنجر -

 .المخلص يهب قلبه والخائن ال يفعل -

 .المخلص والخائن آالهما على مقربة منك -

 .حياة المخلص ابدية وحياة الخائن قصيرة -

 . عند آثرة المخلصين تزدهر البالد وعند آثرة الخونة تصاب بالدمار -

أآال من         ال يم - ا تحت سقف واحد وال ان ي كن للمخلص والخائن ان يعيش

 . قدر واحدة

 .التملق واالتهام هما اسلوب الخونة الذى يكفل بقاءهم -

 .االخالص ناجم عن القلب الصادق والتملق مدبر فى الظاهر ومصطنع - 

 .التملق هو ما يخص الجناة -

ق  تحقيق المطامع الشخصية والسعى الى الشهرة يتخذان من ال - كذب والتمل

 .وسيلة

اعب        - ن والمص ام المح هولة ام ردد بس يئة تت ادة س ودد ع ق والت التمل

 .واالغراء والترغيب، وتخضع للسلطة

 .النقد من المرؤوسين دواء شاف والتملق منهم سم معسول -
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  االيمان واالرادة، والضمير والواجب االخالقى) ١٠
 

 . االيمان نواة رئيسية تحدد قيمة حياة االنسان -

 .االيمان والضمير اثمن من الروح بالنسبة لالنسان -

 .االيمان هو سر الحياة القيمة وحبل الحياة للحزب والشعب الثائرين -

ذاتى     - ه ال اذا اراد المرء ان يكون سيدا للثورة ولنفسه، عليه ان يتسلح برأي

 . مع االيمان

 .الثورة تنفذ بااليمان والواحب االخالقى وتتألق حياة الثوريين بهما -

وقفهم        -  اتهم على م د فى ثب قيمة الثوريين وجمالهم وسر بقائهم يكمن بالتحدي

 .الذى ال يتغير حتى فى بوتقة النار وال بعد مرور ماليين السنين

ايمان الثوريين بالنصر االآيد قائم على ثقتهم بزعيم الثورة والسير وراءه  -

 . فى الجوهر

المبدأ فى الحياة، فى السر   االيمان الثورى الذى ندعو اليه هو الثبات على -

 . وفى العلن، فى اليسر وعند العسر

ه بشعبه ونفسه     - يمكن القول ان ايمان المرء بعظمة زعيمه وحزبه، وايمان

 . هو بالذات قوته وحماسته وحجر االساس لتفاؤله الثورى

ر     - ى يس ر ال ل العس وهرى لتحوي اس الج ر االس و حج ورى ه ان الث االيم

 .الضمانة الفكرية لوالدة تكتيكات ثورية بارعةوالمصيبة الى منفعة، و

تعد للموت     " - ى من يس ان وعزم    "ما من احد فى الدنيا يتغلب عل ذا ايم ، ه

 .يتعين على ثوريينا ان يتحلوا به
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رى      - رة اخ نهض م ه ان ي اعب، ال يمكن رء للمص لم الم ا اذا . اذا استس ام

ى       ق للخالص حت ه يوجد طري اطبقت  تحداها، مدفوعا بااليمان القوى بان

 .السماء على االرض، فسوف يتغلب على المصاعب مهما آلف الثمن

ن     - ا ال يمك زل عنهم ان، وبمع الق دون ايم ظ الضمير واالخ ن حف ال يمك

 .حفظ االيمان

 .من يفتقر الى االيمان خانع للمتنفذين وهو يرتكب االخطاء -

ب    - ى انجازه، ال يه ط ايمان المرء بأنه ليس ثمة امر مستحيل اذا ما عزم عل

 .عليه من السماء، بل انه ينطلق من الثقة بقوته ومواهبه وحكمته

ورة ال    - ادئ الث ن دون ادراك مب اق، وم ة ال نستشف اآلف ن دون المعرف م

 . نحمل الثقة بالنصر االآيد وال نوطد العزم على تحقيقه

رة       - الكالم وفى الفت يس ب ة ول ايمان الناس يتم اختباره فى الممارسة الواقعي

 .يس فى الظروف المواتيةالعصيبة ول

 .حياة الثوريين ذوى االيمان تتألق خالدة حتى بعد وفاتهم -

 .على االنسان ان يصبو الى اهداف بعيدة المدى، ويتسلح بقوة االرادة -

 .ارادة الثوريين غير قابلة للتكسير ونضالهم ال يتوقف -

ارهم  - د افك ن تقيي ن ال يمك االغالل، ولك وريين ب ام الث د اجس ن تقيي يمك

 .لساميةا

ر خضرته          - ه رغم تكسره، والصنوبر ال يغي د لون الياقوت االبيض ال يفق

 .رغم دفنه فى الثلوج، والخيزران ال يثنى عن استقامته رغم حرقه بالنار

لبة    - ل االرادة الص ن يحم تحيل م رف المس ت   . ال يع تحيل ليس ة المس آلم

 .عبارة آورية
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 .مامن يحمل ثقة اآيدة وارادة صلبة يحب المستقبل دائ -

وة    - در الق ان، ومص يلة لالنس يلة اص ى فض ب االخالق مير والواج الض

 .الروحية التى تدفعه الى االفعال الواعية والجميلة

ام     - ة ام ليس الضمير شعورا شخصيا؛ بل انه احساس بالمسؤولية االخالقي

عب  ع والش ائن     . المجتم انية آك ه االنس د لقيمت ا  فاق عر به ن ال يش وم

 .اجتماعى

 .قلبهضمير االنسان  -

 .ضمير االنسان ال يمكن التخلى عنه بسهولة وال آسبه ايضا بسهولة -

 .ضمير االنسان مرآة سلوآه ومعيار للتمييز بين الكذب والصدق -

 .من يبقى مرتاحا رغم تلوث ضميره هو المصاب بالمرض الخطير -

 . من تلوث ضميره يقلق دائما -

دهم م  - م وح اهرا ه ا وط ون ضميرا نقي ذين يحمل ون ال ن يشعرون الثوري

 .براحة البال

 .الضمير الثورى آنز روحى قيم يحمله المرء فى سياق مواصلة تثقيفه -

ية      - ؤونهم الشخص رين آش ؤون اآلخ رون ش ذين يعتب ك ال و مل الصدق ه

 .ويستعدون لتكريس انفسهم لآلخرين

 .الواجب االخالقى معيار رئيسى لتحديد شخصية الثوريين -

ألق آ    - ى تت ب االخالق اس بالواج ات    باالحس أ العالق ان، وتنش ة االنس رام

 .الحقيقية مع اآلخرين، وتغمر المودة وااللفة حياته

وان  - ا عن در هم ة والغ ان الخيان وريين، ف ات اسمى فضيلة الث ان الثب اذا آ

 .الرذيلة والخزى
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ام ينبغى         - ورة وواجب اخالقى س احترام الثوريين السابقين هو مطلب الث

 .للثوريين ان يتحلوا به

و ا - زعيم ه ن    ال ر ع مى تعبي ه اس ابقين، واالخالص ل وريين الس م الث عظ

 .الواجب االخالقى الثورى

اءة    - ا االس االفتراء على الثوريين السابقين والتشهير بافكارهم ومآثرهم هم

 .الى الثورة والتملق العداء الثورة والخضوع لهم

 .شيم الشعب الروحية واالخالقية وقف على شيم الزعيم وسياسة الحزب - 

اق - اج   النف ى نت اد االخالق تغاللية، والفس ة االس ة الطبق و طبيع ى ه االخالق

 .حتمى للمجتمع البرجوازى

  

  

  الثقة والمحبة، والرفاق والمحبة الرفاقية) ١١
 

 .الثقة مصدر روحى للمحبة والواجب االخالقى -

 .الرد على الحب بالحب هو اخالق االنسان الجميلة -

 .واجب االخالقىيجب الرد على الثقة والحب باالخالص وال -

 .وراء آل متسلط متملق ووراء آل واثق ومحب مخلص -

 .دون الثقة ال يوجد الحب ودون الحب ال توجد عالقات رفاقية -

عالقات االنسان الشيوعية الزوتشية، العالقات الرفاقية تبدأ بالثقة وتتوطد  -

 .بالحب

 .، هذا هو شعارنا!"لنبن المجتمع الجديد بالثقة والحب" -

 . الوالء والريبة تقود الى الغدر الثقة تولد -
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 .الثقة تولد الوحدة والريبة تأتى بالغدر والتشتت -

ا مع شخص     - شخص وفى صادق هو موضع الثقة وال يمكن التالحم رفاقي

 .غير اهل للثقة

اثمن شىء بالنسبة للثوريين هو ثقة الزعيم بهم وصون هذه الثقة هو اآبر  -

 .شرف لهم

 .الثقة محبة بحد ذاتها -

 . اآبر محبة يمنحها الثوريون لرفاقهم الثقة -

 . الثقة ذاتها تربية مقتدرة -

 .تقديم المهام تعبير عن الثقة -

 .الثقة تربى الناس -

 .ال يمكنك آسب قلوب اآلخرين اال اذا اعطيتهم قلبك -

ا  "نرد على فلسفة الذئاب االمبرياليين اليابانيين الوحشية القائلة انه  - اذا قتلن

ل   مئة شخص سيكون بينهم ش ى االق ه    "يوعى واحد عل ة ان فتنا القائل ، بفلس

ة فسينكشف    " دناهم بالرعاي اذا وضعنا ثقتنا فى عشرة آالف شخص وتعه

 ".من بينهم جاسوس واحد

اهم   - ندعو الى فلسفة الثقة القائلة انه اذا وثقنا بعشرة ماليين شخص واحطن

 .بالعناية فانه ال يمكن الى شرير ان يعيث فسادا

 .المة والبشرية مفهوم واحدالحب لالنسان وا -

 . الحب للشعب هو نقطة انطالق الوطنية والثورة -

ر عن اسمى            -  ورة التى تحقق استقاللية االنسان هى تعبي ول ان الث يمكن الق

 .هذه هى فلسفة المحبة. معانى الحب لالنسان، وسبيل الستكمال ذاته
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ة         -  ة العامل امر يخص   تثقيف الشعب باالفكار االشتراآية من قبل حزب الطبق

 . الشعب نفسه، وهو تجسيد لحب الحزب للشعب وتعبير عن عنايته الكبرى به

ر   - ا واآب ه فكري تقل وتوعيت الوعى المس ليحه ب ة للشعب هى تس ر محب اآب

 .جريمة بحقه هى شل وعيه المستقل وافساده فكريا

 .االنسان العظيم هو وحده قادر على الحب العظيم -

 .ع الثورةمن ال يحب االنسان ال يستطيع صن -

ه         - زون ب ون االنسان ويعت ذين يحب اس ال وب الن المودة االنسانية هى فى قل

 . الى ابعد الحدود

 .شخص متحجر القلب اشبه بزهرة بال رائحة وشجرة بال اوراق -

 .شخص جاف وغير وجدانى ال يحب االنسان بصدق -

 .ال يوجد حقد دون حب وال روح للتضحية دون اعتزاز -

 .بل انه نفاقالحب االنانى ليس حبا  -

 .الحب الحقيقى يوجد فى النقد -

 .النقد هو بالذات حب وثقة -

 .يتصلب الفوالذ فى النار، لكن الناس يتدربون وينمون من خالل النقد -

دو صلبة      - ار تغ الحديد يتحول الى فوالذ فى بوتقة النار، وشجيرات االزه

 . وتتفتح ازهارها جميلة حين تنمو فى السهل تحت االمطار والرياح

 . من ال يتألم الخطاء اآلخرين ال يبتهج لنجاحهم ايضا -

ة         - ة، واذا توحدوا فى الغاي اذا اشترك الناس فى الشعور توحدوا فى الغاي

 .صاروا رفاقا

ا      - د ان تكون رفيق ورة، ال ب اذا اردت ان تكون رفيقا حقيقيا على طريق الث
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 .ابديا يشاطر الحياة والموت

و      - اق الث ن الرف ز م دنيا اع ى ال يس ف دة   ل درة الوح ن ق وى م ريين وال اق

 .المتالحمة بالمحبة الرفاقية الثورية

ألف   - يقول المثل القديم ان المرء يشترى بيته بثمانمئة قطعة ذهبية وجاره ب

 .قطعة، ولكن ال يمكن شراء رفيق ثورى حتى بألف قطعة ذهبية

 .يكسب الثوريون اصدقاء لهم ورفاقا بغايتهم وفضيلتهم -

ر سرور، حين يعثرون على رفيق صادق، ويحسون  يحس الثوريون باآب -

 .بأشد الحزن اذا فقدوه

ال يمكن للثوريين ان يعيشوا للحظة واحدة بعيدين عن رفاقهم وان عاشوا   -

 .بعيدين عن والديهم

ص       - ه ان يخل اخالص ال يمكن املهم ب دق وال يع اق بص ب الرف ن ال يح م

 .للحزب والثورة ايضا

 .ة الحب لالنسانالمحبة الرفاقية الثورية هى ذرو -

تهم بكل     - ال يمكن شراء محبة الرفاق لقاء الف قطعة ذهبية وال مقايضة ثق

 .ما فى العالم

 .من ال يحب رفاقه ال يحظى بحبهم -

ا     - ون ان ث يك ة واالخالص حي ة والمحب اق اال الثق الم الرف ى ع د ف ال يوج

 .وانت مفهوما واحدا

 .فى حقل الوحدة والتالحممحبتنا الرفاقية هى زهرة الحب واالخالص المزدهرة  - 

ذى يستطيع ان    -  من يعتز بالرفاق الثوريين ويحبهم الى ابعد الحدود هو وحده ال

 .يكسب رفاقا حقيقيين ويتمتع بالحياة الخالدة محاطا بحبهم وعنايتهم
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ر ملموس عن     - المساعدة بالنسبة لنا ليست نوعا من االحسان، بل هى تعبي

ويم اخالق    المحبة الرفاية، وآيفية مساعدة الر ار لتق فاق الثوريين هى معي

 .الثوريين وموقفهم من الثورة

اربون او يتباعدون حسب         - اس يتق انية تجعل الن ات انس نحن نرفض عالق

 .الوضع، ويكونون اصدقاء او اعداء، حسب المصلحة الشخصية

  

 

  التفكير والحماسة، والوقت والجهود) ١٢
 

 .التفكير هو ام االختراع -

 .ستنجح ، عندئذ!فكر مليا -

 .المتراخى فى التفكير آسول آبير -

 .فقر الفلسفة يأتى بفقر التفكير، ويأتى فقر التفكير بفقر االبداع -

ا  - ة يعلوه تخدامها، وبالعطال ادة اس ا وتطورا بزي زداد تفتح اس ت ان الن اذه

 .الصدأ وتصبح آليلة

 .فكر مئة مرة قبل اتخاذ اى قرار -

 .االرتجال هو مقدمة االخفاق -

 .ما فى االشياء البسيطة والتافهةجد شيئا عظي -

 .من تضعف قدرته على الحكم يشتد احساسه بالتحيز -

 .اذا غشت عينك تخطئ فى اصابة الهدف -

درة          -  د ق ذلك تتول ة وب ر الحماس ذآى التفكي ر وي الزم التفكي ة ت الحماس

 .خالقة ال تعرف آلال
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 .الحماسة ينبوع ابداع عظيم -

 . تتفجر الحماسةدون االحساس بالتأييد ال يتحرك القلب وال -

 .الخطبة الخالية من الحماسة ال تهز افئدة الناس -

 .الوقت اسهل ما يفوته االنسان -

 .من يعرف قيمة الوقت هو الذى يستطيع بلوغ قلعة العلوم -

م    - روح العل اء ص ن بن وا ع ات، وال تتوقف ل االمكاني ت بك بوا الوق اآس

 .والمعرفة

 . المستقبل الواسع يتطلب جهودا عظيمة -

 .الصادق اثمن من الموهبة الفطريةالجهد  -

 . ليس فى الدنيا ثمار يمكن قطفها دون جهد وال عمل ينجح دون آد -

تعد     - ه اس دم خبرت رف بق تعلم، واذا اعت ى ال ل عل ه اقب رء بجهل ر الم اذا اق

 .لقبول الجديد

 . الرضى عن النفس هو مقدمة االخفاق -

 .الغرور يولد التراخى والسآمة وعدم المسؤولية -

  

 

  لسياسة واالقتصاد، والعالقات الخارجية والشؤون الدبلوماسيةا) ١٣
 
 .السياسة فن -

 .الفلسفة السياسية هى بوصلة القيادة -

 .فقر الفلسفة يأتى بفقر السياسة -
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 .فلسفة زوتشيه هى فلسفة حزبنا الثورية وفلسفته السياسية -

ل  - وعية بعق روف الموض ى ادراك الظ ة ف ة الحقيقي حر السياس ن س يكم

 . ستفادة منها فى الوقت المناسب لخلق مجال جديدمرهف واال

 .تزدهر امور آثيرة اذا امتازت البالد بسياستها وافئدة شعبها الجميلة -

اس فى آل المجتمعات الحضارية هى            - دها الن ا ويؤي السياسة التى يطلبه

 .السياسة الديمقراطية

 .اليها السياسة الديمقراطية الحقيقية هى الثقة بكالم الجماهير واالنصات - 

 .حقوق االنسان هى سيادة الدولة -

ة          - ا سياسة الحب والثق ل فى آونه ى الفضيلة تتمث سياسة حزبنا القائمة عل

ن   رد م ل ف ية لك ة والسياس اة االجتماعي ادة الحي ى قي ى تهدف ال ة الت الثابت

 .الناس بصورة مسؤولة

ارت    - ث ص تراآى حي ع االش ة المجتم وهر سياس ا ج ة هم ب والثق الح

 .سيدة للسياسة بعد ما آانت ضحية لها جماهير الشعب

اآرة        - ية والم ب القاس طهاد والنه ة االض ى سياس ة ه ة البرجوازي السياس

 .المرتبطة بسلطة المال

 .التنازل خطوة واحدة فى النضال السياسى يكون تنازال ابديا -

ذى يخدم مصلحة الشعب هو االقتصاد المخطط          - االقتصاد االشتراآى ال

 .و اقتصاد مستقل وليس اقتصادا تابعاوليس اقتصاد السوق، وه

القوة السياسية والعسكرية وفى      - المواجهة مع االمبرياليين هى المواجهة ب

 .الوقت ذاته مواجهة بالقوة االقتصادية

على االشتراآية ان تتغلب على الرأسمالية فى مجال التطور االقتصادى      -
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ذى يستطيع      ان يتغلب  ايضا، واالقتصاد االشتراآى المخطط هو وحده ال

 . على اقتصاد السوق الرأسمالى

ه      - دو آون ادى ال يع ذاتى االقتص اء ال ن دون االآتف ى م تقالل السياس االس

 .مجرد آالم فارغ

 .الخراب االقتصادى سبيل حتمى القتصاد االرباح الرأسمالى -

 . ال وجود للشؤون االقتصادية دون السياسة -

شتراآى ومصدر رئيسى  قيادة الحزب هى حبل الحياة الدارة االقتصاد اال -

 .لتفوقه وحيويته

 .الشؤون االقتصادية تشبه الرياضيات -

 .صفارة القطار هى نفس الوطن ونبضه -

 . التوفير فى االستهالك هو بالذات انتاج -

 . االختالس والتبذير توأمان -

ة  - دة، والسياس ة الوطي ات الدولي ة هى اساس العالق بالد واالم تقاللية ال اس

 .اسة اآثر عدالة ومبدئيةالخارجية المستقلة سي

 .الشؤون الخارجية هى ايضا عمل مع الناس آالعمل الحزبى -

 . النشاطات الخارجية عمل مع الناس االجانب ونشاطات سياسية -

دا تتطلب النظرة السياسية      - النشاطات الخارجية نشاطات سياسية معقدة ج

 .الحادة ومنتهى الجدية والمعرفة الغنية بالمراسم

 . شاطات الخارجية هو اعتماد النهج الزوتشى المستقلاالساس فى الن -

ى        - ل اال عل ة ال تكف داقة الحقيقي تقاللية والص ة لالس ا الزم داقة ايض الص

 .اساس الموقف المستقل
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 . الدبلوماسية الحزبية دبلوماسية فكرية ونظرية فى الجوهر -

 .تتطلب الشؤون الدبلوماسية ضحكا حتى عند اآل الحنظل -

 .حرمة فى الشؤون الدبلوماسية ايضاالنزعة السلبية م -

 . الدبلوماسية الحالية معرآة باالدمغة -

 . الموظفون الدبلوماسيون هم وجه البالد -

وا      - ة ان يمتلك دان الشؤون الخارجي املين فى مي ى الموظفين الع ينبغى عل

 .المعارف الواسعة والعميقة آالبحيرة وليس معارف ضحلة آساقية

ود     الموظفون الدبلوماسيون الذي -  به بجن ة اش ة االجنبي ن ال يعرفون اللغ

 .دون سالح

  

  العلوم والتعليم) ١٤
 

دم      - اس التق ى اس ا وه وم والتكنولوجي ر العل و عص راهن ه ر ال العص

 .االقتصادى

ن   - ف م رة والموق ا النظ ا هم وم والتكنولوجي ن العل ف م رة والموق النظ

 .الثورة، واالستخفاف بهما اشبه برفض الثورة

ة،        ممارسة االنتاج هى  - ه الدافع ا، وقوت وم والتكنولوجي مصدر تطور العل

 . واآبر معيار للتأآد من نتائج االبحاث العلمية

تقبل        - ف مس ن ان نستش ة، ال يمك ورات واقعي ة وتص يالت علمي دون تخ

 .العلوم ولن تكون قادرة على تطوير نفسها بسرعة

ه، وال      - وطن ورخائ ار ال عب، الزده ا للش ون علوم ا ان تك ى لعلومن ينبغ

 .يجوز ان تكون مجرد علوم من اجل العلوم



٤٥ 
  

 .مفتاح النجاح فى ابحاث العلوم يكمن فى الحماسة المتقدة والجهود الدؤوبة - 

 .ال يوجد فى العالم لغز يستحيل حله -

ل         - ا قب ا متحمس وم ان يكون وطني ه بالكامل للعل على من يود ان ينذر حيات

 .ان يكون عالما

ا وطن اشتراآى      ال توجد حدود للدولة فى العلوم، ولك - دى مثقفين ن يوجد ل

 .زوتشى

 . المبادئ حقيقة عميقة لكنها بسيطة وواضحة -

 . الموضة مؤقتة والحقيقة ابدية -

 .ال يمكن ستر الحقيقة وطمسها -

 .الحقيقة الصادقة تبقى آما هى حتى فى المحن القاسية وتقلبات الزمن -

 . تزداد قيمة الحقيقة بقدرما تكون بسيطة وسهلة الفهم -

 .ليم عمل بعيد المدىالتع -

 . المدرسة هى عش التربية لمستقبل الوطن -

ا، وال يصبح          - ه ثوري ه لمجرد آون ابي اء ذات ال يصبح االبن ثوريا من تلق

دوا     ونهم ول م لك اء ذواته ن تلق يوعيين م ا ش د اناس ل الجدي راد الجي اف

 . وترعرعوا فى النظام االشتراآى

ل الناشئ خطوة واحدة،      - ة الجي وطن عشر      اذا تأخرت تربي دم ال أخر تق يت

 . خطوات

وا          - ل ان يعرف ا وشعبنا قب ا ومجتمعن ا وثورتن وا بالدن ا ان يعرف على طالبن

 .التكنولوجيا

بحوا         - ن ان يص هم م ين انفس د للمعلم وريين ال ب ذ آث ة التالمي ة تربي بغي
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ة          ل تربي ن اج يوعيين م ا ش ن ان يكون دين م د للوال ا ال ب وريين، مثلم ث

 .االوالد آشيوعيين

ون       المع - تانيين يعتن ل بس وطن، مث تقبل ال ون بمس ون يعتن ون ثوري لم

 .باالزهار واالشجار

 .ال بد للمرء ان يعرف العشرة او المائة، اذا اراد تعليم اآلخرين الواحد -

 .يمكن القول ان مؤهالت المعلمين هى بالذات جودة التعليم وآفاءات التالميذ - 

ورة ومرحل      - ة الث ة الدراك حقيق ة هام ى الرساء النظرة    الدراسة حلق ة اول

 .الثورية الى العالم

ردد آراء     - ن ان ت دال م رة، ب ك، م ليم بنفس ك الس ن رأي ر ع ف تعب م آي تعل

 .اآلخرين مئة مرة آالببغاء

 .التحصيل العلمى هو ثمرة الدراسة الدؤوبة والمتحمسة -

 .اختبار الواقع دراسة -

 .لحياةالكتاب معلم صامت ورفيق عزيز فى الطريق ال يستغنى عنه فى ا - 

 .الكتاب الطيب هو ثروة البشر المشترآة -

 .العصر الراهن هو عصر المعرآة باالدمغة والمعارف -

دم     - المعارف هى القوة وتتعاظم قوة المعارف بقدرما يتطور المجتمع ويتق

 .العصر

 .المعارف جواهر تزيد قيمة االنسان -

 .المواهب رصيد اثمن من اى ثروة مادية -

ة       مثلما ال يدوم البيت القا -  ئم على اسس ضعيفة طويال، آذلك التخيالت الجميل

 .القائمة على اصول معرفية ضعيفة هى ضرب من االحالم الفارغة
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 .االنسان يرى ويسمع ويحس ويقبل بقدرما يعرف -

 . المعارف تولد المعارف -

 . ال تتوفر الجرأة دون المعرفة -

 .ذوو الثقافة مرنون فى العمل والحياة ومتواضعون فى السلوك -

 .اهر الجاهل بالعلم هو تصرف سخيف يخدع به نفسه ويلحق الضرر بهاتظ - 

 .الحكيم هو من يحس بجهالته وليس من يتظاهر بمعرفة آل شىء -

تخدم          - ع وال يس ة للجمي ارات مفهوم تخدم عب ن يس و م ر ه ف الكبي المثق

 .عبارات متكلفة وصعبة فى اللغة المنطوقة والمكتوبة

 . لتراخى والكسل والسآمة فى العملالتباهى يالزم الغرور الذى يولد ا -

االمر السهل  - يس ب واحى ل ددة الن ة متع عة والعميق ارف الواس تالك المع ام

 .اطالقا، ولكن ذلك قمة ينبغى لكوادرنا ومثقفينا ان يبلغوها

 .النوابغ هم آنز البالد -

  
  

  االدب والفن) ١٥
 

 .االدب والفن هما نتاج السياسة وسالحها -

ه، وان  ان بمقدور االدب والفن  - ان يخترقا ما يصعب على السياسة اختراق

 .يكسبا ما ال يمكن آسبه بالبنادق والمدافع

 .الروائع االدبية والفنية هى نتاج النضال العظيم والعصر العظيم -

وير بالنسبة      - ام للتث االعمال االدبية آتاب تعليمي للحياة والنضال وغذاء ه

 . للثوريين
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اة بعمق اال ف     - ذه     ال يكمن تصوير الحي انية وال تتضح ه ات االنس ى العالق

 .العالقات اال فى الحياة

 .معيار الجمال هو تطلعات جماهير الشعب ومتطلباتها -

 .معيار الخير والجمال هو ارادة جماهير الشعب -

 .انبل الفنون واصدقها هو ما تحبه جماهير الشعب -

ة       - اال ودق ر جم ات اآث وير آلم راع وتط ى اخت ة ف عب بارع اهير الش جم

 .وقوة

 .يوجد االدب والفن فى الحياة الحقيقية -

الخصائص الجوهرية للروائع الكبيرة ومعيارها الرئيسى هى فى العمق      -

 .الفلسفى لمضمونها الفكرى وليس بحجمها وشكلها

ا   - ة وصفا حي ة االجتماعي ألة ذات االهمي ا يصف المس ا وفني ان عمال ادبي

ز هو اغل     ة    وقويا من خالل تصوير االنسان الحى المتمي ى واثمن من مئ

 .عمل من االعمال الروتينية الشائعة والجافة المطبوعة عن نسخة واحدة

يس        - لعة، ومن يضعه ل ل س العمل الموضوع فى قالب جامد ليس عمال، ب

 .آاتبا بل انه منتج للسلع

 . االصالة هى طبيعة االبداع -

 .االبداع عمل من القلب -

 . الحماسة االبداعية هى شريان حياة المبدع -

 .ل ينطوى على الفلسفة والحياة هو عمل ناجحعم -

 .االدب هو علم سلوك االنسان -

 .االدب هو فن اللغة -
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ألة مصير االنسان من         - ة عن مس االدب هو فلسفة الحياة التى تعطى اجاب

 .خالل الصور الفنية

ة        - يم مائ يس تعل ة بواسطة الواحد ول قدرة التعميم الفنى تكمن فى تعليم مائ

 .بواسطة مائة

 .تصوير تكمن فى المصداقية والصفة الفلسفيةقوة ال -

 .الفكر الخالى من التصوير هو جثة االدب -

 .النهج الزوتشى المستقل هو وجه الثقافة القومية وروحها -

 .االدب القومى الخالى من الروح القومية المستقلة اشبه بجسد دون روح -

 . ان النمطية المتحجرة حاجز يفصل بين االدب والقراء -

 .تأتى بالصيغة الجاهزة والموضات المماثلة وهذا موت فى الفنالمحاآاة  -

 .على الكاتب ان يكون حامل راية يرتاد الحياة ويقودها فى طليعة العصر -

 .ال يمكن لكاتب غير وطنى وثورى ان يكتب عمال وطنيا وثوريا -

 .على الكاتب ان يكون فيلسوفا ورائدا متحمسا للحياة وماهرا فى فن اللغة - 

ن لالن - ب يمك ن للكات ادق ويمك الم ص وه بك ده ان يتف ادق وح ان الص س

 .الصادق وحده ان يؤلف عمال صادقا

اة،        - ار الحي اجز عن اختب فى العمل االدبى والفنى الذى وضعه الكاتب الع

ة، وان احسست       اة االيجابي ال يمكنك ان تحس بنبضة قلبه الحار عن الحي

 .بمهارة يده

فا طبيعيا وسط الحياة المؤثرة مهارة الكاتب هى وصف ما هو فلسفى وص -

 .الحية

ار     - تح ازه ة خصبة لتف ذى ال ينضب، وترب ارف ال ع المع و منب ع ه الواق
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 .مواهب الكتاب االبداعية

 . قصيدة ثورية واحدة تضاهى الماليين من الرماح والسيوف -

 .لن تكون القصيدة صادقة ومؤثرة اال عندما تصدر عن قلوب مؤثرة -

انى ا  - ات االغ ائد وآلم عب دون   القص اهير الش دى جم د ل ة توج لحقيقي

 .استثناء، ويتم خلقها فى خضم حياتها الملموسة

 .ينبع الشعر الحقيقى من آالم الشعب -

 .حياة الشاعر الذى يحب الشعب خالدة -

ة وايضاح الفكر من       - طبيعة الفن االصيلة هى تنظير المسائل ذات االهمي

 .خالل الحياة

وبهم   - ذى      الفن الذى يحرك فكر الناس وقل ورى ال در للنضال الث سالح مقت

 .يغير العالم

و    - اس عل ة لقي طرة هام ة مس ون بمثاب ة ان يك د وام ى اى بل ن ف ى للف ينبغ

 .سياسته واقتصاده وافكاره واخالقه

 .الطبيعية مذهب مضاد للواقعية ويتنكر لها -

 .الفن نتاج لالفكار والحماسة -

 .اهير الشعبالمبدعون والفنانون هم الناطقون باسم العصر وضمير جم - 

 .المسرحيات هى فن الحوار والفيلم هو فن االفعال -

 .حياة الشعب حافلة بالكالم البليغ -

 .الكالم البيلغ آالم مفهوم عميق المعنى -

 .الممثل هو وجه الشاشة والمسرح -

 .مصداقية التمثيل هى شريان حياة الممثل -
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د فى  يجب ان يكون اداء الممثل خالقا دائما، ويختلف فى آل عمل ويستج -

 .آل مسرح

 .االخراج هو فن االبداع وفن القيادة -

 .عين المصور هى الصور، والصور هى الواقع -

 .الموسيقى هى فن النغمات -

اؤل   - د تف انى، يوج د االغ ا توج انى، وحيثم د االغ ل توج د العم ا يوج حيثم

 .الحياة

 .توجد الموسيقى واالغانى حيثما توجد الحياة -

 .ى اشبه ببستان بال ازهارحياة االنسان الخالية من الموسيق -

ارش   - ى صفوف النضال وم ة ف دم المدوي ة التق ة هى اغني ة الثوري االغني

 .العصر

 .ينبغى ان تكون آلمات االغانى قطعة شعر متكاملة -

نفس    - االغانى المشهورة اغان وقعها عذب فى االذن وتأثيرها عميق فى ال

 .آلما سمعت، واغان يحبها الشعب ويولع بانشاها

د  االغانى ا - لمشهورة اغان طيبة فى االذن آلما سمعت وعميقة المغزى عن

 .التفكير بها، واغان تشتد الرغبة فى انشادها بعد آل مرة

 .االغانى المشهورة هى ما يحبه الشعب ويولع بانشاده -

 .ال تخرج االغانى المشهورة هى ما يحبه الشعب ويولع بانشاده -

 .الواقع النابض بانفاس العصرال تخرج االغانى المشهورة فى العصر اال فى  - 

ا ان تحل محل         - ة، ال يمكنه الم رائع مهما آانت االغانى المشهورة فى الع

 .اغانى بالدنا التى تعكس مشاعر شعبنا وفكره
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 .من الطبيعى ان تتعالى اصوات االغانى، اذا آانت البالد مزدهرة -

 .االوبرا فن لالغانى والسلوك والحياة -

ون      المصداقية فى تصوير الحياة - اة الفن وفى الفن التشكيلى هى شريان حي

 .الجميلة الواقعية

ا وال ان يرسمها بصورة         - ه ان يحبه ار ال يمكن ال االزه من ال يعرف جم

ة ار    . جميل ز اوت تطيع ان يه وطن ال يس يم لل وم دون حب حم م مرس رس

 .قلوب الناس

ى بعض          - ة ف ة آلم ن مئ ر م اس اآث وب الن س قل دة تلم م واح ة رس لوح

 .االوقات

 .فنون الجميلة تخلف شواهد فى حوليات التاريخال -

 .البناء المعمارى فن جامع -

 .جماهير الشعب ناقد اآثر حكمة -

 .الواقع حاآم صارم -

  

 

  الصحافة واالعالم، والرياضة والصحة) ١٦
 

ورة وآتب           - ق الث ى طري اس ال ود الن م صامت يق ة معل المطبوعات الثوري

 .تعليمية للحياة

 .بهة رئيسية لعمل حزبنا الفكرىميدان الصحافة واالعالم ج -

 .الصحيفة واالذاعة واالنباء سالح مقتدر للنضال الثورى -

 .الروح الثورية والطبقية هى حبل حياة العمال حزبنا الصحافية واالعالمية - 
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 .االلتزام بالمناسبات واالوقات هو شريان حياة الصحافة واالعالم -

 . الصحيفة داعية ومحرضة صامتة -

اهير    على الصحف ان تع - اتهم، وتثقف الجم بر عن متطلبات القراء وتطلع

 .وتنورها وترشدها بلطف

 .صحفنا هى صحف الشعب الذى تخدمه -

 .المقالة االفتتاحية اشبه بعلم الصحيفة -

 .التعليق هو صوت الحزب وليس بصوت افراد -

 .الكتابة حسب فكر الزعيم وارادته مبدأ رئيسى لنشاط حملة االقالم -

 .فى صحيفة الحزب هى ارشاد الحزب المقالة االفتتاحية -

 .عين الصحفى واذنه وصوته هى ما يخص حزبنا -

الم      - ة االق تخرج االقوال والجمل المأثورة الى حيز الوجود اذا شاطر حمل

 .الحزب انفاسه ونبضات قلبه

 .مقال مستعار ليس فيه اال اسم صاحبه، هو مقال بال وجه -

 .مشوهين عقليامقال مكتوب بارادة اآلخرين يحول اناس الى  -

 .فخر الصحفيين هو االرتياد -

 .الصحفى حارس واقف على جبهة الحزب الفكرية -

ة  - ى ذروة دعاي ون ف ذين يقف الم ال م رجال االق الصحفيون والمحررون ه

 .حزبنا بالوسائل الصحافية واالعالمية

 .نشر االخبار الجديدة هو مهمة رئيسية لوسائل االعالم -

 .ة الرأى العاموآالة االنباء رائدة فى اثار -

 .االذاعة هى صوت البالد -
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 .االذاعة وسيلة هامة للسياسة وواسطة اعالمية جماهيرية مقتدرة -

 .موظفو االذاعة خفراء فى جبهة حزبنا الفكرية االمامية -

 .يمكن القول ان الصحة هى رأس المال للثوريين -

الجسم السليم هو مصدر حماسة الشباب وقدرتهم، وضمانة العمل الخالق   -

 .النضال البطولىو

وة   - االجسام السليمة للشباب واالطفال الذين يترعرعون آعماد البالد هى ق

 .للبالد بحد ذاتها

 .اهم مفتاح للنصر فى المباريات الرياضية يكمن بالتحديد فى الفكر -

ات      - ا فى خوض المباري م مبادئن ة هى اه الفكر واالرادة والسرعة والتقني

 .رياضى المتفوقالرياضية، وهى تشكل اسلوبنا ال

 .البيانو هو اساس الموسيقى، والعاب القوى هى اساس الرياضة -

 .الخدمة الطبية للشعب عمل سياسى هام وليست عمال روتينيا بسيطا -

 .ما من مرض يستعصى على العالج بالنسبة لطبيب يحب االنسان -

 .اخالص االطباء هو اآسير الحياة -

  

 

  الجيش والطريقة الحربية) ١٧
 

 .عبى هو جامعة الثورةالجيش الش -

يس مجرد  - دنى ول دريب الفكرى والروحى والب ة للت الجيش مدرسة رائع

 .اداة للقتال

 .الجيش واالنضباط مفهوم واحد -
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 .السالم وانتصار االشتراآية مرهونان ببنادق الجيش الشعبى -

حزب ال يتمسك بالجيش عاجز، والجيش البعيد عن قيادة الحزب ال حول   -

 .له وال قوة

 .بالناس وال بالبنادقنقاتل  -

ن    - ون افضل م ن تك ورى ل ى وث رء دون وعى طبق ا الم ة امسك به بندقي

 .عصا خشبية

ائج ال           - ى نت ه الحال ال لم للراحة اصابه داء التراخى ووصلت ب من استس

 .تحمد عقباها

 .موقع الجندى الذى يمسك بالبندقية هو خط امامى للثورة دائما -

 .الحارس هو عين الوطن بحد ذاته -

 .ندقية رفيق ابدى بالنسبة للثوريينالب -

 .اذا اردت ان تعرف ضمير الجندى، انظر الى سالحه -

 .جندى خال من الروح الوطنية ال يعرف قيمة السالح -

ى         - ون عل ذين يحمل ود ال بة للجن رفها بالنس اة وش ة الحي و قيم دريب ه الت

 .عاتقهم مصير الحرب

 .ن االعداءتشديد التدريب مفتاح رئيسى حتى يقهر الواحد مائة م -

 .الشكلية والتحايلية فى التدريب العسكري خداع للنفس وموت لها -

ع     - ى موق ا ف تح ازهاره دريب، وتتف دئ بالت ود تبت ة للجن اة الحقيقي الحي

رة وفى ساحة         ة العسكرية المثم ام الخدم التدريب المضنى، وتتألق فى اي

 .المعرآة الطاحنة

 .الرماية علم -
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 .الرماية االساس فى مظهر الجنود هو براعة -

 .على الجندى الذى يمسك بالسالح ان يخرق به دائما قلوب االعداء -

 .اقدام الجنود اجنحة -

 .الدفاع االيجابى احباط لمحاولة العدو القيام بالهجوم مسبقا -

 .القتال فى الحرب الحديثة هو معرآة القادة باالدمغة -

 .يجب قهر العدو بالدماغ قبل استخدام السالح -

درة العلم - ى   دون الق عة عل درة الواس ين، ودون الق تحكم والتخم ى ال ة عل ي

 .التخيل، ال يمكن القيام بالعمليات الجريئة وال التغلب على العدو بها

ة،       - ل بالنصر فى آل معرآ اذا عرف الجندى نفسه والعدو، امكنه ان يتكل

 .واال خسر آل المعارك

بالد،    - ل ال ن اج ارك م ى المع ة ف ادة القتالي اليب الق ع اس د ال تنف اال عن

 .ارتباطها بالروح الوطنية لدى جماهير الشعب

يم       - الوحدة بين الضباط والجنود، والوحدة بين الجيش والشعب هى من ش

وة  ى الفخر، ومصدر الق ى تبعث عل ده الت امية وتقالي ورى الس الجيش الث

  .القاهرة التى ال يمكن الى جيش عدوانى ان يملكها
 
 




