Biuletyn Ambasady KRL-D w Polsce
Niezwyciężona Partia Pracy Korei
Partia Pracy Korei (PPK) stała się partia rządzącą Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej od chwili swojego powstania w dniu 10 października 1945 roku. Cały
czas cieszy się ogromnym prestiżem, co pokreślane jest się w kręgach międzynarodowej
społeczności opiniami o niej jako partii „godnej i z autorytetem”, „dojrzałej i
doświadczonej”.
Gdzie kryje się tajemnica tego sukcesu?
Partia Pracy Korei niezmiennie uznaje idee Juche za swoją przewodnia ideologię i ideały.
Można powiedzieć, że siłą PPK, jest siła przewodniej ideologii. Idee Juche, jako
przewodnia ideologia Partii Pracy Korei stanowią nowy światopogląd, w którym centralne
miejsce zajmuje człowiek; światopogląd opierający się na twierdzeniu filozoficznym, że
człowiek jest panem wszystkiego i o wszystkim decyduje. Ta nieprzemijająca teoria
uznana została za przewodnią ideologię wszechtronnie oświetlającą ludzkości drogę do
niezawisłości mas ludowych, zarówno w ubiegłym jak i w przyszłym stuleciu.
Paria Pracy Korei przeszła drogę pełną chwały i zwycięstw, bez najmniejszych
zawirowań i wypaczeń, utrzymując przez cały czas swego istnienia kierunek nakreślony
przez idee Juche. Również dzięki stosowaniu idei Juche w życiu społecznym, Koreańska
Republika Ludowo-Demokratyczna jest socjalistycznym mocarstwem, niezależnym w
polityce, samodzielnym gospodarczo, zdolnym do obrony kraju, w którym masy ludowe
stały się panami wszystkiego i wszystko podporządkowane jest ich interesom. W wyniku
tego, że Partia Pracy Korei konsekwentnie wprowadziła w życie idee Juche, Koreańska
Republika Ludowo-Demokratyczna kontynuowała zwycięski marsz na drodze socjalizmu,
nie bacząc na polityczny chaos i wyjątkowo ostre naciski ze strony koalicyjnych sił
imperialistycznych w końcu ubiegłego wieku. Było to rezultatem przede wszystkim
konsekwentnego postępowania Partii Pracy Korei zgodnie z ideami Juche.
Partia Pracy Korei także obecnie nazywana jest „partią Towarzysza Kim Il Sunga”,
pomimo że zmarł on kilka lat temu. Znaczy to, że Koreańczycy nie tylko szanują
Prezydenta Kim Il Sunga jako wiecznego wodza, który stworzył PPK i przeprowadził ją
przez ponad pół wieku historii, lecz także stosują w życiu jego idee Juche uznane za
niewzruszoną przewodnią ideologię.
Ta rzeczywistość jest niewyobrażalna w oderwaniu od postaci Kim Jong Ila,
Generalnego Sekretarza Partii Pracy Korei. Po śmierci Prezydenta w lipcu 1994 roku
wysunął on hasła: „Wielki Wódz, Towarzysz Kim Il Sung zawsze z nami!”, „Jeszcze
mocniej uzbroimy się w rewolucyjne ideały Wielkiego Wodza, Towarzysza Kim Il Sunga!”,
a także opublikował pracę „Partia Pracy Korei – partia Wielkiego Wodza, Towarzysza Kim
Il Sunga” i wiele innych.
W swoim pracach podkreśla, że tak jak w przeszłości nadal będzie prowadził działalność
i pracę partyjną według pomysłu, planu i metod pracy Prezydenta, a Partia Pracy Korei
zasłynie na zawsze jako „partia Towarzysza Kim Il Sunga”.
Partia Pracy Korei stała się niezwyciężoną kierując się zawsze ideami Juche.
Partia Pracy Korei osiągnęła nierozerwalną jedność i zwartość.
Jedność i zwartość gwarantują niezwyciężoność i potęgę partii. Partia Pracy Korei
wspaniale rozwiązała ta pilną kwestię w odróżnieniu od innych partii politycznych na
świecie.
Jednolitość, nierozerwalna jedność i zwartość Partii Pracy Korei zostały osiągnięte
właśnie w oparciu o idee Juche Wielkiego Wodza, Towarzysza Kim Il Sunga. Nie ma w
niej miejsca dla sekciarstwa i walk frakcyjnych typowych dla partii politycznych innych
krajów, ponieważ Partia Pracy Korei zwarła się jak monolit pod względem ideowym, woli,
moralno-duchowym wokół jednego centrum. Wszyscy członkowie partii są silnie uzbrojeni
w idee Juche i zjednoczeni wokół swojego przywódcy poprzez jedność duszy i myśli z
wiernością podtrzymując jego idee i przywództwo. Oto w czym tkwi tajemnica
niezwyciężonej potęgi Partii Pracy Korei.
Partia Pracy Korei zapuściła swoje głębokie korzenie w masy ludowe.
Pozbawiona poparcia i zaufania mas ludowych partia nie ma racji bytu.

Życiowe credo Prezydenta brzmi następująco: „Jeśli wierzysz w naród i opierasz się na
jego sile – zwyciężysz po stokroć, a jeśli będziesz odrzucony przez naród – po stokroć nie
unikniesz przegranej”. Credo to również dziś stanowi o zasadach pracy i działalności Partii
Pracy Korei.
Przejmując ideę Prezydenta: „Pokłonić się narodowi jak niebu”, Kim Jong Il, Sekretarz
Generalny PPK, czyni tytaniczne wysiłki, aby Partia Pracy Korei stała się partią-matką,
która całkowicie ponosi odpowiedzialność za los i przyszłość narodu oraz troszczy się o
niego. Wysunął on hasła: „Cała partia wśród mas!” oraz „Służę narodowi!” i prowadzi
wszystkich działaczy partyjnych tak, aby zawsze znajdowali się wśród mas i wykonywali
swoje obowiązki jako słudzy narodu. Swoim postępowaniem daje tego osobisty przykład.
I dlatego właśnie Koreańczycy całkowicie popierają i ufają Partii Pracy Korei nazywając
ją partia-matką. Obecnie PPK dynamicznie forsuje dzieło socjalizmu tworząc jedność z
masami narodowymi.
Przez 59 lat swego istnienia niezwyciężona Partia Pracy Korei kieruje budową
potężnego socjalistycznego mocarstwa.

