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Partia Pracy Korei i Kim Jong Il
19 czerwca to znacząca data w historii Partii Pracy Korei. Tego dnia, 43 lata temu,
Towarzysz Kim Jong Il rozpoczął pracę w aparacie Komitetu Centralnego Partii Pracy
Korei. Potęga PPK jako organizatora i inicjatora wszystkich zwycięstw narodu
koreańskiego jest niemożliwa w oderwaniu od przywództwa Towarzysza Kim Jong Ila.
Wzmocnił on i rozwinął Partię Pracy Korei jako partię Kim Il Sunga w pełnym
znaczeniu tego słowa.
Od początku swojej pracy Kim Jong Il wkładał wiele wysiłku, aby rozwijać i
wzbogacić rewolucyjne idee Towarzysza Kim Il Sunga i idee Juche zgodnie z
wymaganiami epoki i rozwoju rewolucji. Sformułował rewolucyjne idee Towarzysza Kim Il
Sunga poprzez cały system idei, teorii i metod i określił kurs na przekształcenie całej partii
opierając się na ideach Juche. Dzięki jego niestrudzonej działalności wszystkie problemy
pojawiające się podczas budowania i działalności partii były rozwiązywane zgodnie z
zamiarem, wolą i metodami Towarzysza Kim Il Sunga, w kierowaniu rewolucją i
budownictwie konsekwentnie wprowadzane były w życie wymagania idei Juche. Po śmierci
Prezydenta w lipcu 1994 roku wysunął hasła: „Wielki Wódz Towarzysz zawsze z nami”,
„Jeszcze mocniej uzbroimy się w rewolucyjne idee Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Il
Sunga!”, napisał pracę „Partia Pracy Korei – partia Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Il
Sunga” i inne, i prowadził wszystkich członków partii, aby byli zawsze bezgranicznie
oddani dziełu Towarzysza Kim Il Sunga, który stworzył partię i przewodził jej prawie pół
wieku, i niezmiennie wprowadzali w życie idee Juche jako przewodnią ideologię. Kim Jong
Il, stosując w nowej rzeczywistości idee i kurs Songun, których zawsze trzymał się
Towarzysz Kim Il Sung, opracował politykę songun – oryginalna drogę polityki
socjalistycznej. W efekcie Partia Pracy Korei pomyślnie wypełniła swoją misję i rolę jako
przewodnich sił dzieła songun.
Towarzysz Kim Jong Il przekształcił Partię Pracy Korei w partię trwałej jedności i
zjednoczenia.
Od samego początku pracy w Komitecie Centralnym Partii Kim Jong Il nakreślił
realizację jedności i zjednoczenia partii jako zasadnicze wymagania dla partyjnego
budownictwa, wzmocnienia i rozwoju partii. Osiągnął to, że wszyscy członkowie partii
uzbroili się mocno w idee wodza, idee Juche, i w nawet najtrudniejszych warunkach myśleli
i działali tylko zgodnie z myślą i wolą partii. Ustalił wewnątrz partii system przywództwa
wodza i nie dopuścił do pojawienia się najmniejszego elementu obcego, naruszającego i
niszczącego jedność partii, i w ten sposób pewnie zapewnił czystość partyjnych szeregów.
W efekcie Partia Pracy Korei zjednoczyła się jak monolit na bazie jednej myśli wokół
jednego centrum, osiągnęła trwałą jedność swoich szeregów opartą na wspólnej woli i
poczuciu długu moralnego. W Partii Pracy Korei nigdy nie było sekciarzy i walki
frakcyjnej, często mające miejsce w partiach innych krajów. Wszyscy członkowie partii,
uzbrojeni w idee Juche, mocno skupili się wokół swojego przywódcy opierając się na
jedności myśli i woli, oddani jego ideom i przywództwu. Dzięki nienaruszalnej jedności i
spoistości, co odnosi się tylko do organizmu w całości, i w czasie, gdy szereg partii
1

komunistycznych i robotniczych przeżył tragedię rozpadu i upadku, Partia Pracy Korei bez
najmniejszego zachwiania i kłopotu mogła nieustannie iść naprzód drogą do zwieńczenia
socjalistycznego dzieła.
Towarzysz Kim Jong Il wzmocnił i rozwinął Partię Pracy Korei jako partię
posiadającą mocną masową bazę.
Wyjaśnił, że rola Partia Pracy Korei polega na tym, aby działać dla narodu, walczyć
o zaspokojenie jego niezależnych potrzeb i interesów. Zwracał szczególną uwagę na to, aby
PPK łączyła wokół siebie szerokie masy i wzięła na siebie odpowiedzialność za ich los, jak
rodzona matka. Jego dewiza: „kłaniać się narodowi jak słońcu” stała się podstawową zasadą
działalności partii. Wysuwając hasła „Cała partia – wśród mas!” i „Służę narodowi!” dał
przykłady, aby wszyscy partyjni pracownicy zawsze wchodzili do mas i wypełniali swój
dług jako słudzy narodu. Partia Pracy Korei opracowuje kurs i polityczny kierunek, będące
odbiciem dążenia i potrzeby mas ludowych i bez względu na jakiekolwiek trudne warunki
ekonomiczne nie pozwala na żadne odstępstwa lub taryfę ulgową w przeprowadzeniu
przedsięwzięć dla narodu – np. powszechne bezpłatna opieka lekarska, bezpłatne
obowiązkowe szkolnictwo.
Dlatego naród koreański nazywa Partię Pracy Korei „matką”, powierza jej swój los i
staje jak jeden, aby wprowadzić w życie linii i polityki partii. Nierozerwalna jedność partii i
narodu – oto prawdziwe oblicze Korei.
Partia Pracy Korei, pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego Towarzysza Kim
Jong Ila, zawsze będzie okazywać swoją niezwyciężoną potęgę.
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