
Biuletyn Ambasady KRL-D w Polsce 

Cztery dekady wybitnego polityka 

    19 czerwca 2004 roku będzie obchodzona czterdziesta rocznica działalności sekretarza 
Kim Dzong Ila w Komitecie Centralnym Partii Pracy Korei. 
    Przez ostatnie cztery dekady Kim Dzong Ila zawiadywał w swojej Partii 
wszechstronnym umysłem i talentem. Cieszył się zasłużonym, niezmiernym szacunkiem 
zarówno koreańskiego narodu, jak również społeczności światowej. 
    Przywódca Kim Dzong Il przekształcił Partię Pracy Korei w Partię Wodza Kim Ir Sena, 
najsilniejszą i najwartościowszą rewolucyjną partię, skierowaną w stronę polityki 
"songun". 
    Już w połowie lat siedemdziesiątych określił rewolucyjne tezy Prezydenta Kim Ir Sena, 
jako systemowe i wytyczył kierunek przekształcenia Partii Pracy Korei na podstawie Idei 
Dżucze. Tym samym stworzył podstawy umocnienia i transformacji Partii Pracy Korei w 
Partię Wodza Kim Ir Sena. 
    Kim Dzong Il wysuwając teorię budowy partii wypełniającej założenia Idei Dżucze i 
bazującej na niej polityki "songun" umocnił i określił Partię Pracy Korei jako kierowniczą 
siłę "songunskiej" rewolucji. Uczynił z Koreańskiej Armii Ludowej rewolucyjną siłę - nie 
tylko zwartą ideologicznie - ale też niezachwianą w jedności, dobrze zorganizowaną i w 
każdej chwili zdolną do walki. Przykład ten określa źródło potęgi Partii Pracy Korei, 
dążącej do zwycięstwa rewolucji w epoce "songun" 
    Kim Dzong Il w sposób wszechstronny umocnił narodowe siły zbrojne w kraju, na czele 
których stanęła Koreańska Armia Ludowa, stanowczo i nieustraszenie broniąca socjalizmu 
w Korei. 
    Szczególną uwagę skierował na wzmocnienie wojskowego oręża, stojącego na straży 
dalszego socjalistycznego rozwoju kraju. 
    Kim Dzong Il przez cały okres swojego przywództwa w Partii Pracy Korei dążył do 
przekształcenia Koreańskiej Armii Ludowej w niezwyciężoną armię. Określił dalszy rozwój 
sił zbrojnych jako priorytetowy cel wśród wszystkich założeń gospodarczych. Nieustannie 
wizytował strefy militarne, aby wszechstronnie wzmocnić obronne siły kraju. W tym 
czasie rozwinął się w Korei nowoczesny przemysł zbrojeniowy i urzeczywistniła się 
transformacja państwa w trwałą fortyfikację. 
    W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Kim Dzong Il stanął na czele przywództwa 
"songunskiej" rewolucji. Wzmocnił siły militarne kraju, na czele których stanęła 
Koreańska Armia Ludowa. Przeprowadził ciężką walkę o zwycięstwo i obronę socjalizmu w 
kraju. Uratował Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną od katastrofy i zrealizował 
wzniosły cel budowy potężnego i rozkwitającego mocarstwa. 
    Można śmiało stwierdzić, że czterdziestoletnia historia przewodniczenia Kim Dzong Ila 
w Partii Pracy Korei jest kroniką spełnionych cudów i przemian oraz przezwyciężania 
największych trudności. 
    Przez ostatnie dziesięciolecia budowa ustroju socjalistycznego w Koreańskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej borykała się z ciągłymi przeciwnościami losu. Kraj często 
znajdował się w niełatwym położeniu. W tym trudnym okresie przywódca Kim Dzong Il 
zawsze wykazywał się odważną i świadomą inicjatywą oraz zrealizował wiele swoich 
śmiałych pomysłów. 
    Dzięki jego dalekowzrocznym inicjatywom i niezachwianemu przywództwu, w 
socjalistycznej Korei nastąpił "renesans XX wieku" związany ze zdumiewającymi 
epokowymi sukcesami ekonomicznymi i rozwojem budownictwa na światowym poziomie. 
    W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy Korea znalazła się w 
najgorszym położeniu cały naród z niewymuszoną wolą zwycięstwa zakończył wymuszony 
"Trudny marsz" i odkrył nowy etap w budowie potężnego, rozkwitającego mocarstwa. 
Byłoby to niemożliwe do zrealizowania bez niezwykłego, rewolucyjnego rozmachu i 
przywódzczych zdolności Kim Dzong Ila, który dzięki tytanicznemu wysiłkowi i miłości do 
własnego narodu urzeczywistnił wielki krok w walce o zjednoczenie Korei. 
    Realizując swoją patriotyczną wolę, poprzez aktywne działania, przyczynił się do 
przyjęcia 15 czerwca 2000 roku wspólnej deklaracji połączenia Północy i Południa. 



Przedstawił także jasne perspektywy zjednoczenia Ojczyzny. 
    Przywódca Kim Dzong Ila przez cztery dekady prowadził koreański naród przez drogę 
do zwycięstwa. Było to możliwe dlatego, że został obdarzony wybitnym politycznym 
rozumem i wielkim charakterem. Jego działalność przyniosła wielkie korzyści zarówno dla 
obecnej epoki, jak też została pozytywnie odnotowana na kartach światowej historii. 
    Kim Dzong Il w okresie swojej działalności politycznej zaprezentował się jako wybitny 
mąż stanu oraz utalentowany przywódca. Rozwiązywał wielkie problemy związane z 
obroną suwerenności narodowej i budową socjalizmu. 
    Tak właśnie powstawała niebywała czterdziestoletnia historia przywódczej działalności 
polityka, którego decyzje nie dopuszczały żadnych błędów i chybionych decyzji w 
obranym politycznym kursie. Niezwykłe jest to, że cały świat zachwycił się się 
dalekowzrocznością i darem przywidywania Kim Dzong Ila, który pod sztandarem polityki 
"songun" założył polityczne i ideologiczno-kulturowe trwałe podstawy, pozwalające 
stworzyć rozkwitające mocarstwo, zdolne w każdych warunkach do walki z 
imperialistycznymi siłami. 
    Kim Dzong Il wyróżniający się wielką odwagą i inteligencją, z niezachwianym 
przekonaniem, pomysłami i silną wolą, na każdym kroku krzyżował zgniłe próby 
imperialistów chcących odizolować i zniszczyć KRL-D. Cały świat dostrzegał stanowczy 
opór armii i narodu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, gotowego na ostrą 
ripostę na okrucieństwa imperialistycznego świata i bezwględnie zdeterminowanego na 
pokonanie wroga. 
    Szlachetnie moralna osobowość Kim Dzong Ila zachwyca ludzi na całym świecie. 
Jednak w międzynarodowej polityce jest najbardziej znane jego przywódcze i rewolucyjne 
oblicze. 
    Dzięki niezrównanym wysiłkom Kim Dzong Ila, wyróżniających się bezgraniczną służbą 
Ojczyźnie oraz szlachetnej miłości do narodu i Towarzyszy, w Koreańskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej zalśniła wizja dobroczynnej polityki w koreańskiej rzeczywistości. 
Cały kraj skonsolidował się wokół swojego przywódcy i zjednoczył z nim w realizacji 
zaplanowanych zadań. 
    Przywództwo Kim Dzong Ila w socjalistycznej Korei stanowi gwarancję rozwoju kraju 
we właściwym kierunku oraz pozwala na potymistyczne prognozy rozkwitu państwa w 
przyszłości. 

 


