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SZANOWNY PRZYWÓDCA KIM DZONG IL

Każdego roku naród koreański świętuje 16 lutego urodziny swego Przywódcy 

Kim  Dzong  Ila jako  największe  święto  narodowe.  Wyraźnie  świadczy  to  jak  gorliwie 

szanowany jest Przywódca przez swój naród.

Przywódca Kim Dzong Il realizuje wielowiekowe marzenie narodu o życiu z godnością 

w samowystarczalnym mocarstwie.

Dzisiaj KRL-D jest mocarstwem wojskowym, ideologicznym i politycznym, dzięki temu 

godność i chwała narodu koreańskiego już są w najwyższym poziomie.

Przywódca  Kim Dzong  Il bez  żadnego  wahania  reagował  bardzo  silnie  na  próby 

naruszenia suwerenności  narodu i  kraju,  budując mocne siły wojskowe będące twardą 

gwarancją polityki  samodzielności.

Ostatnie  dziesięciolecie  ubiegłego  wieku  było  najtrudniejszym  okresem  dla  narodu 

koreańskiego. W owym czasie imperialiści skoncentrowali wszystkie siły, aby zdusić 

KRL-D głosząc jednocześnie hasło „klęski socjalizmu”. W tym okresie – 8 lipca 1994 r. - 

naród stracił swego ojca, zmarł Prezydent Kim Il Sung – założyciel socjalistycznej Korei. 

Ogromnemu cierpieniu  narodu po stracie  swego Wielkiego Wodza towarzyszyły  liczne 

spektakularne katastrofy naturalne,  jakich dotąd nie znała historia  – spowodowały one 

liczne nieszczęścia.

Imperialiści zakładali rozpad socjalistycznej Korei jako historyczną konieczność. Naród 

koreański stał wówczas na historycznym rozdrożu: mógł zostać niewolnikiem imperialistów 

lub obronić swą chwałę i zostać sławnym narodem. 

Przywódca  Kim Dzong Il zdecydował,  aby bronić dzieła socjalizmu i  jeszcze wyżej 

wznieść sztandar polityki Songun, zakładającej duże znaczenie dla umacniania i rozwoju 

armii, będącej gwarantem interesów narodu, a także przeznaczać na nią większe środki. 
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Przywódca bez chwili  wytchnienia  dokonuje  inspekcji  w jednostkach Koreańskiej  Armii 

Ludowej, co wyraźnie pokazuje jak poświęca się On dla rozwoju i umacniania sił zbrojnych 

KRL-D. To Przywódca  Kim Dzong Il stworzył  unikalną koncepcję rozwoju gospodarki, 

która  umiejętnie  łączy  rozwój  przemysłu  zbrojnego  z  rozbudową  przemysłu  lekkiego  i 

rolnictwa, poświęcając największą uwagę wzmacnianiu potęgi wojskowej.

Pod  przywództwem polityki  Songun  wszystkie  jednostki  Koreańskiej  Armii  Ludowej 

tworzą  niezwyciężoną  armię,  która  zdolna  jest  odeprzeć  wszelkie  próby  agresji.  Dziś 

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna przekształcona jest w niedostępną twierdzę 

chronioną  przez  broń  nuklearną  –  będącą  doskonałym  gwarantem  pokoju.  Obecnie 

wszelakie wojskowe zagrożenia i wyzwania rzucane przez imperialistów nie są w stanie 

zagrozić bezpieczeństwu KRL-D. Największe cierpienia nie powaliły Socjalistycznej Korei. 

Przeciwnie  rozsławiły  one  godność  koreańskiego  narodu  jako  obywateli 

samowystarczalnego mocarstwa.

Przywódca  Kim  Dzong  Il realizuje  wielowiekowe  marzenie  narodu,  który  zawsze 

pragnął żyć w społeczeństwie, gdzie wszyscy są nastawieni przyjaźnie i pomagają sobie 

wzajemnie.

Socjalistyczna Korea przeżywała trudne czasy w końcu ubiegłego wieku, ale zdołała 

utrzymać stabilność polityczną na najwyższym poziomie, co jeszcze bardziej wzmocniło 

jednomyślność i  zwartość  całego społeczeństwa.  Nie  można  obecnie  wyobrazić  sobie 

życia  narodu  w  oderwaniu  od  polityki  Przywódcy  –  polityki  miłości  i  zaufania  wobec 

narodu.

Imperialiści  wiedząc, że nie da się pokonać Korei korzystając tylko z siły militarnej, 

uporczywie prowadzą wojnę psychologiczną i demagogiczną licząc, że uda się rozerwać 

kraj od wewnątrz. Głównym celem ich ataków jest Przywództwo socjalistycznej Korei. 

W tej wojnie korzystają oni z wszelkich nowoczesnych dróg przekazu informacji, a także 

ulotek i przekazów poprzez wielkie głośniki – wszystko aby przerwać nierozerwalne więzy 



łączące społeczeństwo i Przywództwo.

Wszelkie te próby nie trafiły jednak do serc ludzi.  Wszelkie środki  nie są w stanie 

złamać zaufania narodu koreańskiego wobec swego Przywódcy. W Korei głośno wznosi 

się pieśń: „Życie za obronę przywództwa rewolucji!”

Przywódca  Kim  Dzong  Il ma  pełne  zaufanie  do  narodu  i  opiekuje  się  nim  z 

bezgraniczną miłością. 

Kiedyś  Przywódca  przeprowadzał  inspekcję  na  budowie  hydroelektrowni  Samsu  w 

północnej części kraju. Zapoznając się z planami budowy zapytał kadr kierowniczych jakie 

działania  podjęto  dla  mieszkańców,  którzy  muszą  przeprowadzić  się  z  terenów 

zalewowych.  Podkreślił,  że  komfort  życia  ludzi  jest  ważniejszy  od  planów  budowy 

elektrowni wodnej i nakazał zbudować domy dla ludzi zanim skończona zostanie zapora, a 

także zapewnić im przedmioty codziennej potrzeby jako prezenty na nowe mieszkanie.

Polityka miłości do ludzi prowadzona przez Przywódcę jest gwarancją przekształcenia 

całego społeczeństwa KRL-D w jedną wspaniałą rodzinę, gdzie wszyscy członkowie żyją 

pomagając sobie wzajemnie. Pod kierownictwem polityki miłości normalną rzeczą jest w 

KRL-D przelewanie swej krwi, a nawet ofiara życia dla dobra innych. Ludzie w KRL-D wolą 

mówić „My” niż „ja” albo „Ty” i żyją przyjaźnie jak bracia w jednej rodzinie.


