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Kim Jong Il – polityk wybitny 

 

 19 czerwca mija rocznica, od kiedy Kim Jong Il, najwyższy przywódca Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej, rozpoczął pracę w Komitecie Centralnym Partii Pracy Korei. 

 Przez ponad 40 lat od 1964 roku, przywódca okazywał zalety właściwe niepokonanemu 

mężowi stanu. 

 Kim Jong Il jest politykiem prowadzącym rewolucję i budownictwo do zwycięstwa z 

przekonującą filozofią polityczną i unikalną polityczną formą. 

 Jego filozofią polityczną jest idea Juche, filozofia Juche. Usystematyzował wysunięte przez 

Prezydenta Kim Il Sunga filozoficzne zasady, stawiające w centrum uwagi człowieka oraz 

socjologiczno-historyczne zasady zorientowane na naród, dogłębnie je rozwinął i tym samym 

ustanowił filozofie Juche. 

 Jego polityczna filozofia zawiera się w jego samodzielności, dobroczynności i patriotyzmie. 

Jego samodzielna polityka zapewnia suwerenność i godność państwa i narodu; jego dobroczynność 

wszechstronną polityki obdarowuje czułością i zaufaniem masy ludowe; jego patriotyzm urealnia 

rozwój i ponowne zjednoczenie narodu. Jego samodzielna, dobroczynna, patriotyczna polityka 

konsoliduje i rozwija system i aktywność polityczną Korei w każdym zakresie i czyni Koreę siłą 

polityczną – najbardziej stabilną politycznie i bezpieczną we wszelkich niepokojach politycznych 

na świecie. 

 Polityczną działalnośc Kim Jong Ila wyróżnia polityka songun. Polityka songun jest 

ucieleśnieniem idei songun stworzonej przez Prezydenta Kim Il Sunga. Jest ona najsilniejszą 

metodą polityczną, która zabezpiecza socjalizm poprzez organiczne związanie polityki z kwestiami 

wojskowymi w ostatecznej rozgrywce z imperializmem i zwycięsko prowadzi sprawę socjalizmu w 

każdej próbie. 

 Polityka songun powoduje, że Korea, nie tak duża pod względem terytorium i mieszkańców, 

odnosi kolejne zwycięstwa w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, tak zwanym „jedynym 

supermocarstwem w świecie” i otwiera nową erę budownictwa wielkiego rozkwitu potężnego 

narodu socjalistycznego, przepełnionego zaufaniem i optymizmem, pokonującego poważne próby i 

trudności. 

 Kim Jong Il jest politykiem, który – dzięki swoim nadzwyczajnym umiejętnościom 

organizacji i mobilizacji mas ludowych, wytrwałości w praktycznym działaniu i niespotykanej 

kreatywności – prowadzi naród na drodze zwycięstwa. 



  

Jego zdolności organizacyjne i mobilizacyjne mas ludowych są szczególne w połączeniu w 

jeden monolit partii, armii i narodu. Jest to umiejętność, która sprawnie pobudza aktywność mas 

ludowych w rewolucji i do budownictwa poprzez wykorzystywanie ideologicznej siły mas. Obecnie 

naród koreański, połączony jedną myślą posuwa naprzód drogę urzeczywistnienia dzieła 

socjalizmu. Z poruszającymi hasłami pokonania każdego etapu ściskającego ludzkie serca masy 

ludowe podążają dynamiczną drogą rozwoju. A wszystko dzięki jego umiejętnym i dojrzałym 

zdolnościom organizacji i mobilizacji mas. 

 Jego działalność praktyczna przejawia się w tym, że planuje całą pracę z wielkim 

rozmachem, realizuje ją w wielkim tempie, bez zatrzymywania się w pół drogi i oczywiście 

doprowadzając do końca rozpoczęte dzieło. Pod jego przywództwem nieprzerwanie zachodzą 

wielkie zmiany w dziedzinach polityki  i wojskowości i powstają licznie wielkie budowle, jak 

zachodnio-morska zapora wodna, Autostrada Młodych Bohaterów, wielkie magistrale irygacyjne i 

naturalne kanały wodne. 

 Twórczy zmysł Kim Jong Ila przejawia się w tym, że nie toleruje żadnego naśladownictwa 

i dogmatycznego podejścia do tego, co już istnieje, próbując nieustannie wszystko stworzyć nowe. 

Dzięki jego nieomylnemu zmysłowi twórczemu, stworzono w minionym roku światowe arcydzieło: 

„Arirang” – masowe pokazy gimnastyczne połączone z przestawieniem artystycznym, którym 

ekscytowała się społeczność międzynarodowa i robotnicy w wielu modernizowanych zakładów 

produkcyjnych całej Korei. 

 Kim Jong Il jest politykiem, który z wiarą w zwycięstwo, żelazną wolą i wytrwałością 

prowadzi socjalistyczne dzieło do zwycięstwa. 

 Jakie by trudności, przeciwności i coraz bardziej pozbawione skrupułów wyzwania sił 

imperialistycznych nie piętrzyły się przed socjalistyczną Koreą,  Kim Jong Il z wiarą w 

zwycięstwo, żelazną wolą, niezrównaną śmiałością i odwagą zrywa ich knowania i zwycięża 

wroga. Z takimi cechami niestraszna mu jest też napaść milionowych zastępów wroga. Jeżeli wróg 

napadnie z nożem, pokonaj go mieczem, jeżeli napadnie z karabinem – armatą, na zaciętość wroga 

odpowiadać większą zaciętością – taka jest jego niezachwiana wola. 

 Jego nieugiętość woli i odwaga przejawia się w tym, że kiedy w różnych krajach upadł 

socjalizm, Korea wyżej wzniosła czerwone sztandary.  

Kiedy kraj znalazł się w tak ciężkich warunkach, że pojawiła się prognoza o 

„nieuchronności rozpadu” socjalistycznej Korei, Kim Jong Il poprowadził armię i naród do 

pokonania próby i osiągnął historyczny cud – obronił socjalizm. 


