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Wybitny polityk Kim Dzong Il
(Z okazji 39 rocznicy rozpoczęcia pracy w KC PPK przez Marszałka Kim Dzong Ila)
Kim Dzong Il, przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, jako jeden z
najwybitniejszych przywódców państwowych przyciąga swoim politycznym talentem
uwagę na arenie międzynarodowej.
Dzięki swojej wspaniałej politycznej filozofii jest on wybitnym politycznym przywódcą.
Polityczna filozofia Kim Dzong Ila to Dżucze. Filozofia Dżucze, opracowana przez
Prezydenta Kim Ir Sena, wyjaśniała oryginalną zasadę rozwoju społeczno-historycznego
mówiącego, że masy ludowe są podmiotem ruchu społecznego - historia społeczeństwa
powstaje i rozwija się dzięki sprawczemu działaniu i roli mas ludowych w oparciu o
główną zasadę, że człowiek jest panem świata i odgrywa decydującą rolę w jego
przekształcaniu.
Polityczna filozofia przywódcy Kim Dzong Ila jest najpotężniejsza pod tym względem,
że polityka kieruje rozwojem społeczeństwa, a filozofia Dżucze wyjaśnia zasadniczą
podstawę polityki, kierującą właściwym rozwojem społecznym.
Na przestrzeni minionych dziesiątków lat Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
- dzięki temu, że kierowała się znakomitą filozofią Dżucze - także w szybko zmieniających
się surowych warunkach, umiała budować koreański socjalizm i pokonując sankcje
gospodarcze imperialistów, wkroczyła w etap budowy potężnego mocarstwa.
Dzisiaj na arenie międzynarodowej coraz więcej ludzi okazuje zainteresowanie filozofią
Dżucze, co wyraźnie świadczy o naukowości i prawdziwości oraz oryginalności i
przewadze filozofii Dżucze.
Przywódczą siłę politycznego lidera wyraźnie gwarantuje jego talent.
Nawet najlepsza filozofia polityczna przywódcy, ale niepoparta należytym
przywódczym talentem do wprowadzania w życie tej filozofii, nie daje prawa do
nazywania go utalentowanym przywódcą.
Minęło już prawie czterdzieści lat od kiedy Kim Dzong Il rozpoczął pracę w Komitecie
Centralnym Partii Pracy Korei (KC PPK). Przewodząc narodowi koreańskiemu położył w
tym czasie ogromne zasługi i zdobył bogate doświadczenie oraz ujawnił znakomity talent
jako wybitny przywódca polityczny.
Swoje przywódcze zdolności wyraźnie ujawnił w 90. latach.
W tym czasie groźba wojny i sankcje gospodarcze zachodnich sił koalicyjnych po
wodzą Stanów Zjednoczonych - mające na celu izolacje i zdławienie socjalistycznej Korei
- osiągnęły apogeum, spowodowane rozpadem socjalizmu w byłym ZSRR i krajach
Europy Wschodniej, a naród koreański utracił swojego Ojca - Prezydenta Kim Ir Sena. W
wyniku trwających kilka lat klęsk żywiołowych, KRL-D stanęła wobec groźby kryzysu
ekonomicznego i żywnościowego. Naród koreański musiał rozwiązać dylemat: bronić
socjalizmu czy go odrzucić?
W tym czasie Przywódca Kim Dzong Il ze swoją dalekowzroczną przenikliwością,
dźwigając na swoich barkach los kraju i narodu, zainicjował politykę nakierowaną na
sprawy wojskowe.
To nowość w światowej polityce, nowa metoda socjalistycznej polityki, która przede
wszystkim wzmacnia armię, tworzy z niej podporę kraju i główną siłę rewolucji i w ten
sposób posuwa naprzód dzieło całego socjalizmu, to metoda oparta na filozofii oręża,
mówiąca, że broń zabezpiecza partię, państwo i naród.
Poprzez swoje nieprzerwane inspekcje przekształcił on Ludową Armię Korei w
zwycięską, potężną armię, niezawodnie gotową pod względem ideowo-politycznym oraz
wojskowo-technicznym, posiadającą potężne środki obronne i zaczepne. Stała się zdolną
do czynu na najtrudniejszym posterunku budownictwa ekonomicznego.
Kim Dzong Il kierował krajem tak, aby społeczeństwo było przeniknięte
niezwyciężonym duchem bojowym i trwałym duchem rewolucyjnym oraz aby wszyscy
obywatele zdecydowanie stanęli do walki mającej na celu przezwyciężenie

nagromadzonych trudności, dzięki czemu w KRL-D dokonano cudów.
Socjalizm w Korei, który jak mówią, prawie upadł na skutek izolacji i zdławienia, nie
tylko dumnie trwa, lecz także odnosi zwycięstwo za zwycięstwem. Kolejne zwycięstwa
nad USA uczyniły KRL-D "wielkim mocarstwem chociaż jest małym krajem". W ostatnich
latach ponad dwadzieścia krajów, uprzednio wrogich wobec KRL-D, ustanowiło z nią
stosunki dyplomatyczne. Skostniała gospodarka kraju nie tylko odrodziła się, lecz idzie w
kierunku aktywacji mającej na celu budowę silnego i rozkwitającego mocarstwa.
Te fenomenalne sukcesy osiągnięte w czasie "trudnego marszu" i forsownego marszu,
kolejny raz potwierdzają niezwykły zmysł przywódczy lidera Kim Dzong Ila,
zmieniającego niekorzystne w korzystne dzięki swojej oryginalnej metodzie prowadzenia
polityki.
Przywódca Kim Dzong Il jest najbardziej utalentowanym przywódcą politycznym z
wielkimi zdolnościami. Wszyscy, których przyjmował, zachwycają się jego wielką
erudycją w każdej z dziedzin.
Posiada on wiedzę z każdej dziedziny: ekonomii politycznej, w której specjalizował się
w czasie studiów, filozofii, prawoznawstwa, lingwistyki, literatury pięknej, techniki
komputerowej, technologii genetycznej i w innych gałęziach współczesnej nauki. Jest
również znawcą prastarej historii i zwyczajów narodu koreańskiego oraz cywilizacji wielu
innych krajów.
Nie bez powodu jeden z amerykańskich pastorów powiedział: "Przywódca Kim Dzong Il
jest znawcą wszystkich kwestii w świecie. W niektórych aspektach przypomina on Boga".
Uważający wizytowanie za ważny środek w swojej praktycznej działalności, Kim Dzong
Il swą erudycją i nieprzeciętną siłą przywódczą zachęca do rozwoju odwiedzając zakłady
produkcyjne, wioski, placówki oświatowe, ochrony zdrowia, nauki, sztuki, jednostki
wojskowe itd.
W istocie Kim Dzong Il, lider Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - dzięki
swej wielkiej politycznej filozofii, erudycji w ekonomii, błyskotliwości w kwestiach
militarnych, nieskazitelności w dyplomacji - jest wybitnym politycznym przywódcą o
wielkich zdolnościach.

