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Wybitny Dowódca Kim Jong Il 

  
24 grudnia 1991 roku  naród koreański gorąco powitał swojego przywódcę Kim 

Jong Ila wybranego na funkcję Głównodowodzącego Siłami Zbrojnymi.  

15 minionych lat pokazało jego wielki prestiż jako wybitnego Dowódcy. 

Kim Jong Ila cechuje wspaniały umysł i zaradność. 

Opierając się na analizie sytuacji międzynarodowej, w której znajduje się 

Korea, oraz procesu zachodzących zmian, Kim Jong Il pogłębiał i rozwijał wysunięte 

przez Towarzysza Kim Il Sunga ideę i linię nadania priorytetu sprawom militarnym, 

wszechstronnie wprowadził w życie oryginalną metodę prowadzenia polityki songun. 

Dzięki polityce songun, Korea mogła za pomocą potężnej militarnej siły 

powstrzymywania przerwać próby Stanów Zjednoczonych i sił koalicyjnych 

imperializmu zduszenia jej i w ten sposób obroniła socjalizm, rozsławiła suwerenność  

i godność narodu wobec całego świata. 

Jego zmysł dowódczy i wielka pojętność ujawniają się w wielkiej 

przenikliwości i dalekowzroczności. Widząc zjawisko z zewnątrz, Kim Jong Il od razu 

odkrywa jego głębokie  jądro. 

W niezauważanej jeszcze przez nikogo drobnej zmianie sytuacji militarnej, 

dostrzega mogące powstać konsekwencje i podejmuje staranne środki zaradcze. 

W takich trudnych warunkach, gdy USA jak nigdy wzmacniały próby militarnej 

i politycznej izolacji i zduszenia Korei, stosowały blokadę gospodarczą, Kim Jong Il 

skierował wszystkie wysiłki na rozwój kwestii militarnej. 

W efekcie, Koreańska Armia Ludowa stała się niezwyciężonymi siłami 

zbrojnymi, posiadającymi środki militarne, zarówno do ataku jak i obrony oraz 

wyposażoną w bronie, gwarantujące bezpieczeństwo kraju i rozwój dzieła socjalizmu. 

Jego zaradność ma charakter zaczepny. Pewnie przejmuje inicjatywę oraz 

zdecydowanie powstrzymuje i zagania w ślepy zaułek każdego wroga. Kim Jong Il 

stworzył również precedens – zawsze mieć przewagę nad Stanami Zjednoczonymi, 

które uważają się za jedyne supermocarstwo świata.  

Fakt, że w ciągu minionych 15-tu lat wojny bez wystrzałów w obronie 

socjalizmu Korea zawsze zwyciężała, udowadnia, że Kim Jong Il niezwykłą 

przenikliwością i elastycznością zadawał poważny cios w czułe miejsce i powalał 

wrogów na kolana. 

Kim Jong Il niezachwianie wierzy w zwycięstwo, posiada nieugiętą wolę i 

bezprzykładną odwagę oraz wytrwałość. 

Jego wiara w zwycięstwo i wola nakierowane są na to, aby nawet wobec groźby 

i szantażu milionowych zastępów wroga, w każdych trudnych warunkach stać bez 

wahania, mężnie i z wiarą w siebie. Odwaga i wytrwałość Kim Jong Ila wyrażają się w 

tym, aby nie bać się potyczki z wrogiem i koniecznie w niej zwyciężyć, bezlitośnie 

dławiąc ogniem ogień, siłę – siłą, broń – bronią.  



W latach 90-ch zeszłego wieku, kiedy „zimna wojna” między wschodem i 

zachodem sprowadziła się do rywalizacji między Koreą a USA, w pełni ujawniły się te 

jego cechy osobiste. 

Na twarde stanowisko USA przedstawić swoje jeszcze twardsze, na nóż wroga 

odpowiedzieć mieczem, na strzelbę – armatą. Z takim zdecydowaniem Korea odniosła 

zwycięstwo za zwycięstwem w politycznej, militarnej i dyplomatycznej rywalizacji z 

USA. 

Nie bez przyczyny wielu ludzi twierdzi, że dzięki odwadze  

Kim Jong Ila nasza planeta nie odchyla się od swojej orbity, dzięki jego woli kręci się 

ona równo. 

Kim Jong Il w najwyższym stopniu uosabia miłość i zaufanie do żołnierzy. 

Odnosi się on do uzbrojonych żołnierzy nie jak do żołnierzy 

podporządkowanych Najwyższemu Głównodowodzącemu, lecz jak do towarzyszy 

rewolucyjnych, których łączy wspólna myśl, wola i uczucie. „Poprzez zaufanie i 

miłość uczynię armię zespołem, zwartym kolektywem” – z taką myślą jedzie tam, 

gdzie tylko znajdują się żołnierze, bez względu na odległość i trudy podróży. 

Aby spotkać się z żołnierzami przebywał na posterunkach na pierwszej linii, 

skąd wróg jest na wyciągnięcie ręki, pokonywał często kręte górskie ścieżki czy 

morskie fale. 

W ten sposób stosunki między Najwyższym Głównodowodzącym  

i żołnierzami stały się ścisłe i mocne, a ich cechą charakterystyczną jest 

jednomyślność i zwartość. Pewien lotnik, aby zapewnić bezpieczeństwo dowództwa 

rewolucji koreańskiej odmówił katapultowania się i zginął spadając z płonącym 

samolotem. 

Pewnego razu żołnierze przykryli własnym ciałem wybuchający granat ręczny, 

czym uchronili od zniszczenia portrety Kim Il Sunga i Kim Jong Ila oraz uratowali 

swoich towarzyszy. Koreańska Armia Ludowa, mocno złączona gotowością bronić 

własną piersią swojego przywódcę, stanowi symbol niezwyciężoności państwowej 

potęgi Korei, a jej potęga jest silniejsza od broni jądrowej. 

Koreańska Armia Ludowa, której Najwyższym Głównodowodzącym jest Kim 

Jong Il zawsze będzie zwyciężać. 

 


