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Ojciec narodu koreańskiego
Historia zna wielu ojców i założycieli państw, zna wiele czynów przywódców klasy robotniczej, którzy
wnieśli nieśmiertelny wkład w dzieło wolności człowieka, w dzieło socjalizmu.
Wybitnego człowieka, wielkiego przywódcę ma także naród koreański – jest nim wielki Kim Ir Sen.
Wielki wódz, twórca socjalistycznej Korei, urodził się 15 kwietnia 1912 roku w historycznym miasteczku
Mangyongdae. Był on najstarszym synem niezłomnych rewolucjonistów Kim Hyong Jika i Kang Ban Sok.
Ojciec nadał mu imię Song Ju (Song – spełnić, dokonać: Ju – oparcie, filar), sens tego imienia zawierał
wiarę, że syn w przyszłości stanie się oporą kraju.
Był to okres, kiedy Korea stanowiła kolonię japońskiego imperializmu, a naród koreański był niewolnikiem
zakutym w kajdany przez japoński despotyzm.
Towarzysz Kim Ir Sen wspominał:
,, Kiedy miałem 14 lat przeprawiłem się przez rzekę Amnok z twardą decyzją nie wracać do ojczyzny, póki
nie odzyska ona niepodległości. Często myślałem kiedy znowu będę mógł stąpać po tej ziemi, kiedy znowu
wrócę do kraju gdzie wyrosłem, gdzie spoczywają prochy moich przodków.”
Kim Ir Sen podjął twardą decyzję przywrócenia niepodległości kraju drogą walki zbrojnej z japońskim
okupantem.
17 października 1926 roku towarzysz Kim Ir Sen ogłasza utworzenie Związku Obalenia Imperializmu
(ZOI). Programem bojowym ZOI były: walka o obalenie imperializmu japońskiego, wyzwolenie Korei i zdobycie
jej niepodległości, zbudowanie w Korei socjalizmu, następnie komunizmu, a także osiągnięcie zwycięstwa
komunizmu na całym świecie.
Wielki Kim Ir Sen wyzwolił swój naród spod ucisku kolonialnego, stworzył i przekazał temu narodowi w
wieczyste dziedzictwo kraj socjalizmu. Towarzysz Kim Ir Sen założył podwaliny budowy socjalizmu, które
służą interesom mas ludowych. Jako pierwszy w historii stworzył on ideę Juche, wytyczając tym samym nową
drogę do socjalizmu w Korei.
Przywódca narodu koreańskiego Towarzysz Kim Dzong Il powiedział : ,,pierwszym założycielem naszego
państwa był Tangun, zaś założycielem socjalistycznej Korei – Wielki Wódz, Towarzysz Kim Ir Sen.”

Idea Juche powstała w toku walki podjętej pod kierownictwem ZOI. Istotą tej idei stał się człowiek, jedyny
gospodarz wszystkiego, decydujący o wszystkim. Idea Juche to naukowa, socjalistyczna ideologia, która
odzwierciadla w sposób prawidłowy wymogi nowej epoki historycznej, epoki niezależności, kiedy na arenę
dziejową wstępują masy ludowe jako jedyny gospodarz swoich losów.
Nowa historia socjalistycznej Korei, jej narodziny i jej rozwój, to historia rewolucyjnej działalności
Towarzysza Kim Ir Sena.
Towarzysz Kim Ir Sen mając na uwadze wielkie znaczenie dla sprawy wychowania nowego człowieka, już
od pierwszych dni kierowania i budowy nowego społeczeństwa, uzbroił naród koreański w potężny oręż i ideę
Juche, oraz zjednoczył cały naród wokół partii i rządu.
Po utrwaleniu ustroju socjalistycznego Wielki Wódz wytyczył kierunek przeprowadzenia trzech rewolucji:
ideologicznej, technologicznej i kulturalnej, ukierunkowując cały naród na ich urzeczywistnienie, aby pomyślnie
budować ustrój sprawiedliwości społecznej – socjalizm.
Partia Pracy i cały naród koreański darzą najwyższym szacunkiem rewolucjonistów, którzy walczyli o
rewolucyjną sprawę Juche pod wodzą Wielkiego Kim Ir Sena. Partia Pracy i cały naród koreański otaczają
czcią twórców teorii naukowego socjalizmu, jako przywódców klasy robotniczej. Towarzysz Kim Ir Sen
twórczo stosując zasady marksizmu-leninizmu, przystosował je do warunków rewolucji koreańskiej.
Od pierwszych dni działalności rewolucyjnej opracował on ideę Juche i dzięki niej wskazał drogę całkowicie
niezależnego rozwoju rewolucji koreańskiej. Dzięki twórczemu zastosowaniu idei Juche, rewolucyjna idea i
teoria klasy robotniczej mogły rozwijać się i wejść w swoje najwyższe stadium.
Towarzysz Kim Ir Sen tworząc i rozwijając partię i władzę, kładł nacisk na to, aby czuły się one zawsze
odpowiedzialne za losy narodu. Był on przywódcą który stworzył rewolucyjne siły zbrojne dla obrony wolności i
szczęścia narodu.
Towarzysz Kim Ir Sen, twórca socjalistycznej Korei stworzył bezcenne wartości dla dalszego,
zwycięskiego budownictwa socjalizmu.
Imperializm amerykański, uważając Koreę jako trampolinę do zagarnięcia Azji, od pierwszych dni okupacji
Korei Południowej, prowadził wojenną, agresywną politykę kolonialnego jej zniewolenia i gorączkowo
przygotowywał się do wojny celem zlikwidowania ustanowionego w północnej części kraju ustroju ludowo –
demokratycznego i rozciągnąć swoje panowanie nad całym półwyspem koreańskim.
25 czerwca 1950 roku rozpętali agresywną wojnę przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo –

Demokratycznej.
Bohaterska walka narodu koreańskiego o ostateczne zwycięstwo w tej okrutnej wojnie toczyła się nie tylko
na froncie, ale także i na tyłach. Mieszkańcy znajdujący się na tyłach, nie zwracając uwagi na bombardowania
przeciwnika, pomyślnie zabezpieczali produkcję czasu wojennego, swoją pracą okazywali oni pomoc dla
frontu.
Całkowicie nieskuteczną była liczebna i techniczna przewaga wojsk USA.
27 lipca 1953roku wojna zakończyła się zwycięstwem narodu koreańskiego. Generał Clark, ówczesny
dowodzący ,,wojskami ONZ” w swej książce pisał: ,,Wykonawszy rządowe instrukcje, ja tylko miałem zaszczyt
z niesławną sprawą dla honoru, okazać się pierwszym amerykańskim dowodzącym, który podpisał
porozumienie o rozejmie i przegranej wojnie”.
Amerykańscy imperialiści, zrzucając średnio 18 bomb na 1 m 2 terytorium Północnej Korei, obrócili
Pjongjang oraz inne miasta i wsie w pogorzelisko. Całkowicie zniszczone zostały: przemysł, gospodarstwa
wiejskie, transport kolejowy i inne gałęzie gospodarki narodowej, a także wszystkie instytucje oświaty, kultury,
ochrony zdrowia. Bardzo trudna była powojenna sytuacja w Północnej Korei.
Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen twardo wierzył, że jest naród, jest terytorium, jest partia, jest władza, a
zatem można zbudować nowe życie, i zmobilizował cały naród do wielkiej walki o powojenną odbudowę
i rozbudowę kraju.
Naród koreański, zahartowany w walkach, ściśle skupiony wokół Wielkiego Wodza, przejawiający wysoki
poziom rewolucyjnego ducha, opierając się na własnych siłach, rozwinął ofiarną, bohaterską walkę. Każdego
dnia czynił cuda we wszystkich dziedzinach produkcji i budownictwa.
Historia XX wieku bogata była w dużą ilość politycznych postaci. Większość z nich podobna była do
pęcherzyków bagiennych, które wypłynąwszy na powierzchnię pękały, nie pozostawiając śladu. Ich imiona
zachowały się w podręcznikach historii politycznej, no jeszcze w dokumentach, na których składali swoje
podpisy.
W kapitalizmie jest to zasadą. Burżuazyjni liderzy polityczni nie wyrażają interesów ludu i dlatego nie mają
prawa do miejsca w pamięci historycznej. Tylko nieliczni zachowali takie miejsce, albo ci którzy dokonali
zbrodni w skali historycznej, albo ci którzy chcąc nie chcąc, przeciwdziałali tym okolicznościom w latach
II wojny światowej. Na ogół rola polityków burżuazyjnych sprowadza się do mniej lub bardziej wprawnej
obrony kapitalistycznego porządku.

Na zawsze pozostaną w pamięci ludu wodzowie stojący na czele walki o jego podstawowe interesy.
Rewolucja koreańska twardym krokiem posuwała się do przodu. Były to dni wielkich dokonań. Masy
ludowe rewolucyjne całą duszą, świadomością, rozumieli wielkość idei Towarzysza Kim Ir Sena, jego mądrość
przewodzenia, jego wysoką moralność. Dlatego też nadali Mu imię Kim Ir Sen, po koreańsku brzmiące
Kim Il Sung (gwiazda i słońce), wyrażając tym samym gorące życzenie aby był on słońcem narodu.
Koreańczycy mówią: ,,Wielki Wódz Towarzysz Kim Ir Sen pozostanie na zawsze w naszych sercach”.

