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Kim Il Sung – twórca
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Około 60 lat temu, 9 września 1948 roku, utworzono Koreańską Republikę
Ludowo-Demokratyczną. I naród koreański doświadczywszy wcześniej niewoli
kolonialnej stał się godnym narodem samodzielnego niepodległego państwa, a Korea,
która nie istniała na mapie świata stała się ojczyzną Juche. To historyczne wydarzenie
miało miejsce dzięki Kim Il Sungowi – Wielkiemu Wodzowi narodu koreańskiego
(1912-1994).
On to, pielęgnując daleko sięgający pomysł zbudowania prawdziwie ludowego
kraju, władzy ludowej, na początku lat 30-tych aż do połowy lat 40-tych ubiegłego
wieku prowadził zbrojną walkę o wyzwolenie Korei spod wojennej okupacji i
panowania kolonialnego Japonii. Jeszcze w okresie początkowym zbrojnej walki
antyjapońskiej stworzył ludowo-rewolucyjne przywództwo prezentujące sobą nową
formę władzy i wniósł cenne doświadczenie budownictwa władzy ludowej. W oparciu
o to doświadczenie po wyzwoleniu kraju nakreślił kurs na budowanie nowej ojczyzny
i mądrze kierując dziełem przetworzenia tego kursu w życie zbudował pierwsze w
Korei państwo ludu.
Tworzenie KRLD przebiegało nie bez trudności.
Po zakończeniu II wojny światowej Stany Zjednoczone pod pretekstem
„rozbrojenia” zwyciężonej armii japońskiej zajęły południową część Korei, co
stworzyło groźbę rozpadu narodu koreańskiego.
W tych trudnych warunkach Kim Il Sung skierował główne siły przede
wszystkim na przerwanie prób USA podziału narodu koreańskiego i na skupienie
wszystkich sił patriotycznych Południa i Północy pod sztandarem narodowej
samodzielności. I tak w kwietniu 1948 roku w Pyongyang odbyła się wspólna narada
przedstawicieli partii politycznych i organizacji społecznych Korei Północnej i
Południowej. Jak wielkie było znaczenie tej narady w zjednoczeniu patriotycznych sił
Północy i Południa, dobrze pokazuje fakt, że wziął w niej udział Kim Ku, który

poświęcił swoje życie „antykomunizmowi” oraz inni liderzy prawicowych sił
Południa. Uczynili oni zwrot o 180 stopni w stronę koalicji z komunistami.
Jednoczenie się patriotycznych i demokratycznych sił Południa i Północy było mocną
podstawą społeczno-polityczną dla utworzenia Republiki.
Jednakże w maju 1948 roku Stany Zjednoczone urządziły „separatystyczne
wybory”, co jeszcze pogłębiło niebezpieczeństwo rozpadu narodu koreańskiego. Aby
pokonać to niebezpieczeństwo, Kim Il Sung w czerwcu tego roku zwołał naradę
przywódców partii politycznych i organizacji społeczno-politycznych Północy i
Południa, na której nakreślił kurs na niezwłoczne utworzenie Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej poprzez powszechne wybory na Północy i Południu. W
sierpniu,

w

atmosferze

wielkiego

politycznego

entuzjazmu

całego

narodu

koreańskiego, odbyły się powszechne wybory na Północy i Południu Korei, a we
wrześniu otwarto historyczną I sesję Najwyższego Zgromadzenia Ludowego.
Sesja uchwaliła Konstytucję Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i
powołała rząd KRLD – zjednoczone centralne kierownictwo całej Korei.
9 września 1948 roku, po raz pierwszy w historii Korei, przedstawiciele narodu
zgodnie z wolą całego narodu wybrali głowę państwa. Zgodnie z wolą całego narodu
głową państwa został Kim Il Sung mający wtedy prawie czterdzieści lat.
Kim Il Sung był wielkim człowiekiem, rzadko spotykanym w dziejach
ludzkości. W wieku prawie dwudziestu lat w imieniu Ojczyzny i narodu wkroczył na
drogę rewolucji. W wieku prawie trzydziestu rozwinął walkę zbrojną z potężnym
wrogiem – japońskim imperializmem, którego celem było panowanie nad Azją, i
następnie nad światem. Po czterdziestce doprowadził do wyzwolenia Ojczyzny i
zbudował nowe państwo.
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna utworzona przez Kim Il Sunga,
dzisiaj umacnia się i rozwija pod przywództwem Kim Jong Ila jako potężne
rozkwitające mocarstwo socjalistyczne.
Wielkie czyny Kim Il Sunga – twórcy nowego państwa zapiszą się w historii
złotymi literami.

