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Kim Il Sung – sławna historia
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(15 kwietnia 1912 – 8 lipca 1994).
Kim Il Sung był najwspanialszym człowiekiem, niespotykanym wcześniej w
historii. Był wybitnym myślicielem-teoretykiem, twórcą jasno oświetlających drogę
rozwoju narodu koreańskiego i postępowej ludzkości idei Juche. Prezydent był
niezrównanym strategiem wojennym, który zwyciężył w dwóch wojnach z
grabieżcami japońskiego militaryzmu i amerykańskiego imperializmu oraz rozpoczął
nowy rozdział rozwoju walki antyimperialistycznej. Kim Il Sung był wybitnym
działaczem politycznym, który przekształcił kraj opanowany przez epokowe zacofanie
i biedę w mocarstwo socjalistyczne; niezależne, samodzielne i potrafiące się obronić.
Z nieugiętym przekonaniem i niezwykłą zuchwałością przezwyciężył wszelkie
doświadczenia historii i doprowadził naród do radykalnych przemian i zwycięstw. Za
owe zasługi naród koreański i postępowa ludzkość obdarzyli go bezgranicznym
zaufaniem i wiarą; traktowali go jako wielkiego rewolucjonistę i wybitnego wodza.
Historyczne czyny Kim Il Sunga położyły trwałą podstawę i niezachwiany fundament
gwarantujące wieczne zwycięstwo działa samodzielności.
Historyczne czyny Kim Il Sunga są bogactwem narodu koreańskiego i
postępowej ludzkości w dalszym zdecydowanym podążaniu drogą samodzielności.
Korea podążała i zwyciężała pod sztandarem idei Juche. Droga pokonana przez
naród koreański to droga historii zwycięstwa idei Juche.
Kim Il Sung, wcześnie wstępując na drogę rewolucji, w początkowym okresie
swojej działalności stworzył idee Juche i rozwiązał wszelkie problemy opierając się na
realnych warunkach kraju, potrzebach narodu i w oparciu o siły własne narodu, a nie
zgodnie z gotowymi teoriami lub cudzymi doświadczeniami. Na bazie zasady
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samodzielności, stanowiącej podstawową zasadę idei Juche, zawsze opracowywał kurs
i politykę w zgodności z potrzebami całego narodu i konkretnymi warunkami Korei
oraz, trzymając się metod idei Juche, rozwiązywał wszelkie problemy poprzez
ujawnianie niewyczerpanej, twórczej siły mas ludowych. Dzięki temu Korea
zdecydowanie podążała drogą zwycięstwa, niedopuszczając do żadnych odchyleń i
komplikacji. Idee Juche Kim Il Sunga zapoczątkowały epokę samodzielności na naszej
planecie.
Historia działalności Kim Il Sunga pomaga wszystkim w uzyskaniu przekonania,
że oświetlona ideami Juche droga samodzielności, to droga sprawiedliwości, prawdy i
zwycięstwa. Wzmacnia ona niezmienną wolę obrony idei Juche jako sztandaru w
walce o dzieło samodzielności.
Historia działalności Kim Il Sunga jest cenną encyklopedią, dającą odpowiedzi
na wszystkie nowe, złożone pytania, dotyczące losów kraju i narodu oraz w
kontynuowaniu dzieła samodzielności ludzkości.
W trakcie długich lat swojej działalności Kim Il Sung zawsze przewidywał
przyszłość rewolucji koreańskiej i dzieła samodzielności ludzkości, planował i
realizował prace z perspektywą czasu. Kierował wszystkimi sprawami partii, państwa,
armii, gospodarki i kultury, przygotował ideowo-teoretyczne wartości, dokonał
wielkich dzieł i zgromadził bogate doświadczenie i pozostawił ten cały skarb nie tylko
obecnemu, ale i przyszłym pokoleniom.
W ostatnich latach minionego wieku naród koreański odniósł zwycięstwo w
wojnie ze Stanami Zjednoczonymi oraz w walce w obronie socjalizmu i dzisiaj osiąga
zdumiewające sukcesy w budowaniu potężnego i rozkwitającego mocarstwa
socjalistycznego. Wszystko to stało się możliwe tylko dzięki bezcennemu osiągnięciu
przygotowanemu przez Kim Il Sunga. Stworzył on potężną Partię Pracy Korei,
niepokonaną Koreańską Armię Ludową i urzeczywistnił jednomyślność i zwartość
całego społeczeństwa, co dało Korei możliwość zdecydowanie zniweczyć napaści
koalicyjnych sił imperializmu. Dzięki stworzeniu przez niego tradycji songun, trwałej
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podstawy samodzielnej gospodarki i ducha rewolucyjnego opartego na własnych
siłach, naród koreański przezwyciężył najbardziej ciężkie doświadczenia i dokonał
przełomu w budownictwie potężnego, rozkwitającego mocarstwa. Dzisiaj, pomimo
niespotykanej samowoli i bezprawia imperialistycznego „supermocarstwa”, dzieło
samodzielności ludzkości rozwija się bez żadnych przeszkód. Wszystko to byłoby nie
do pomyślenia bez zasług Kim Il Sunga we wzmocnieniu i rozwijaniu ruchu
socjalistycznego i ruchu niezaangażowania.
Historia rewolucyjnej działalności Kim Il Sunga jest bezcennym podręcznikiem
pomagającym ludziom nabyć cech prawdziwego rewolucjonisty.
Kim Il Sung, posiadając wiele cech koniecznych dla rewolucjonisty, poświęcił
całe swoje życie świętej sprawie urzeczywistnienia samodzielności mas ludowych.
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samodzielności kraju i działa samodzielności ludzkości, niezachwiana wola i
zuchwałość niepoddające się żadnym burzom, nieustraszoność w walce z
trudnościami, wola stałego atakowania, płomienna miłość do towarzyszy, narodu i
młodej generacji, narodowy styl pracy, bogate emocje, optymizm – wszystkie te jego
liczne cechy służą narodowi koreańskiemu, narodom postępowym i rewolucjonistom
przykładem w życiu i walce.
Idee, dzieło i wiele cech Kim Il Sunga zostały przeniesione na Kim Jong Ila.
A historia działalności Kim Il Sunga jeszcze jaśniej będzie błyszczeć jako
bezcenne dobro socjalistycznej Korei i dzieła samodzielności ludzkości.

3

