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Ważnym  jest,  aby  prawidłowo  rozumieć  nacjonalizm.  Tylko  wtedy,  gdy  lud
posiądzie takie zrozumienie, może osiągnąć jedność narodową, bronić interesów narodu i
przyczyniać się do kształtowania losu narodu. 

Nacjonalizm  powstał  jako  ideologia  broniąca  interesów  narodu  w  trakcie  jego
tworzenia i rozwoju. Choć narody różnią się od siebie długością czasu formowania się,
każdy z nich jest  wspólnotą społeczną,  która została  wytworzona i  skonsolidowała się
historycznie  na  podstawie  wspólnego  pochodzenia,  powinowactwa,  języka,
zamieszkiwanego obszaru i kultury oraz składa się z różnych klas oraz warstw. Nie ma ani
jednego człowieka w żadnym kraju ani w żadnej wspólnocie, który żyje poza własnym
narodem,  w  separacji  od  niego.  Każdy  człowiek  przynależy  do  klasy  społecznej  lub
warstwy  i  w  tym  samym  czasie  do  narodu,  co  nadaje  tej  osobie  zarówno  charakter
narodowy, jak klasowy. Charakter klasowy i narodowy oraz wymagania klas i narodu są
nierozłączne. W rzeczywistości, klasy i warstwy narodu przedstawiają różne wymagania
oraz  przejawiają  różne  zainteresowania  ze  względu  na  ich  różne  funkcje  społeczne  i
gospodarcze.  Jednakże  wszyscy  członkowie  narodu  mają  wspólne  interesy,  ponad
interesami  poszczególnych  klas  i  warstw,  w  walce  o  zachowanie  niepodległości  i
charakteru  narodu,  jak  też  tworzenie  narodowego  dobrobytu.  To  dlatego  że
przeznaczeniem narodu jest właśnie przeznaczenie poszczególnych jego członków; innymi
słowy,  przeznaczenie  poszczególnej  osoby  zależy  od  przeznaczenia  narodu.  Nikt  nie
będzie  szczęśliwy, gdy suwerenność  i  godność  jego narodu będą  deptane,  a  charakter
narodowy  nie  będzie  brany  pod  uwagę.  Jest  to  wspólne  odczucie  ideologiczne  i
psychologia członków narodu, aby kochać swoją nację, miłować jej cechy i interesy, jak
też  dązyć  do  osiągnięcia  dobrobytu  narodu.  Nacjonalizm  odzwierciedla  to  uczucie  i
psychologię. Innymi słowy, nacjonalizm jest ideologią, która pielęgnuje miłość do narodu
i broni jego interesy. Od kiedy ludzie wykuwają swój los żyjąc w państwie narodowym
jako  jednostce,  prawdziwy  nacjonalizm  stanowi  patriotyzm.  Postępowa  natura
nacjonalizmu  polega  na  tym,  że  jest  patriotyczną  ideologią,  która  wspiera  obronę
interesów narodowych.

Nacjonalizm pojawił się jako postępowa idea wraz z formowaniem się i rozwojem
każdego narodu. W przeszłości rozumiano go jednak jako ideologię broniącą interesów
burżuazji.  To prawda,  że  w  czasach  ruchu  nacjonalistycznego  występującego  przeciw
feudalizmowi,  nowobogaccy  burżuje  -  trzymając  sztandar  nacjonalizmu  -  stanęli  w
awangardzie  ruchu.  Wówczas  w  walce  z  feudalizmem  interesy  mas  ludowych  i
nowobogackich  burżujów  w  zasadzie  pokrywały  się.  Dlatego  sztandar  nacjonalizmu
trzymany przez nowobogackich burżujów wydawał się odzwierciedlać wspólne interesy
narodu.  Gdy kapitalizm rozwinął  się  i  burżuazja  stała  się  reakcyjną klasą rządzącą po
zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych, nacjonalizm wykorzystywany był jako środek
obrony interesów klasy  burżujów. Burżuje  tworząc  pozory, że  ich interesy  klasowe są
interesami  narodowymi,  użyli  nacjonalizmu  jako  ideologicznego  instrumentu
wzmacniającego ich panowanie klasowe. Doprowadziło to nacjonalizm do stanu, gdzie
ludzie  rozumieli  go  jako  ideologię  burżujów,  która  jest  sprzeczna  z  interesami
narodowymi.  My powinniśmy odróżnić wyraźnie  prawdziwy nacjonalizm, który  kocha
naród  i  broni  jego  interesów  oraz  burżuazyjny  nacjonalizm  chroniący  interesy  klasy
burżujów.  Burżuazyjny  nacjonalizm  objawia  się  jako  narodowy  egoizm,  narodowy
ekskluzywizm i szowinizm w relacjach między krajami i narodami; jest reakcyjny w tym
iż  tworzy  antagonizmy  i  niezgodę  pomiędzy  krajami  i  narodami  oraz  hamuje  rozwój
przyjaznych relacji pomiędzy ludźmi na świecie.



Oryginalna  teoria  rewolucji  klasy  robotniczej  nie  dała  właściwego  wyjaśnienia
pojęcia  nacjonalizmu.  Główną  uwagę  skupiała  na  wzmacnianiu  jedności
internacjonalistycznej i solidarności klasy robotniczej na całym świecie, które stanowiły
wówczas  podstawowe zadanie  w ruchu socjalistycznym,  zawodząc  w przywiązywaniu
należytej uwagi do problemów  narodowych.

Zaszło  to  tak  daleko,  że  odnoszono  się  do  nacjonalizmu  jako  do
antysocjalistycznego trendu ideowego, ponieważ burżuazyjny nacjonalizm czynił wielką
krzywdę  ruchowi  socjalistycznemu.  Dlatego  postępowi  ludzie  w  przeszłości  odrzucali
nacjonalizm, uważając go za niezgodny z komunizmem. 

Błędnym  jest  postrzeganie  komunizmu  jako  niezgodnego  z  nacjonalizmem.
Komunizm broni nie tylko interesów klasy robotniczej; chroni również interesy narodu -
jest zatem ideologią miłości do kraju i narodu. Nacjonalizm jest również ideologią miłości
do własnej ojczyzny i ludu, gdyż broni interesów kraju oraz narodu. Miłość do kraju i ludu
jest to uczucie wspólne dla komunizmu i nacjonalizmu; tutaj leży ideologiczny fundament,
na  którym mogą sprzymierzyć  się  ze  sobą.  Dlatego nie  ma  powodu lub podstaw aby
nastawiać jednych przeciw drugim i odrzucać nacjonalizm.

Nacjonalizm  nie  tworzy  sprzeczności  z  internacjonalizmem.  Wzajemna  pomoc,
wsparcie  i  sojusz  między krajami  i  narodami  to  jest  internacjonalizm.  Każdy  kraj  ma
swoje  granice,  a  każdy  naród  ma  swoją  tożsamość  i  rewolucja  oraz  budownictwo są
prowadzone z krajem oraz narodem jako jednostką.

Z tego powodu, internacjonalizm znajduje swój wyraz w relacjach między krajami i
między  narodami,  gdzie  przesłanką  konieczną  jest  nacjonalizm.  Internacjonalizm
oddzielony od narodu i nacjonalizmu, jest po prostu pustą skorupą. Człowiek, który jest
obojętny wobec losów swojego kraju i narodu nie może być wierny internacjonalizmowi.
Rewolucjoniści  z  każdego  kraju  powinni  być  wierni  internacjonalizmowi  przede
wszystkim poprzez walkę o dobrobyt ich własnego kraju i narodu.

Pierwszy  raz  w  historii,  Wielki  Wódz  Prezydent  Kim  Il  Sung  dał  prawidłowe
wyjaśnienie nacjonalizmu i wyjaśnił  związek pomiędzy komunizmem i  nacjonalizmem
oraz pomiędzy komunistami i nacjonalistami w jego rewolucyjnej praktyce kształtowania
losu swojego kraju i narodu. Powiedział on, że zanim będziemy prawdziwym komunistą,
wpierw trzeba zostać prawdziwym nacjonalistą. Z determinacją do poświęcenia swojego
życia  dla  własnego kraju i  rodaków, wstąpił  na  ścieżkę  rewolucji  w młodym wieku i
stworzył nieśmiertelną Ideę Juche, na bazie której ustalił ukierunkowany na Juche pogląd
na  naród,  a  naukowo  wyłożył  istotę  i  postępowy  charakter  nacjonalizmu.  Poprzez
właściwą  kombinację  charakteru  klasowego  z  charakterem  narodowym  oraz  losu
socjalizmu z losem narodu, zrealizował sojusz pomiędzy komunistami i nacjonalistami,
scalający klasowe i narodowe stanowiska naszego socjalizmu, doprowadził nacjonalistów
do  tego,  iż  przyłączyli  się  do  wysiłków  na  rzecz  budowy  socjalizmu  i  zjednoczenia
narodu.  Zafascynowani  jego  wielkodusznością  i  szlachetną  osobowością,  wielu
nacjonalistów  obrało  patriotyczną  drogę  ku  jedności  narodu  i  zjednoczeniu  ojczyzny,
odcinając się od błędów z własnej przeszłości. Kim Ku, antykomunista przez całe życie,
który sprzymierzył się z komunistami, co było patriotycznym przekierunkowaniem się u
schyłku jego życia oraz Choe Tok Sin - nacjonalista, który w ramionach Wodza znalazł
wybawienie  jako patriota.  Wielki  Wódz cenił  i  bronił  niezależności  nie  tylko naszego
narodu, ale także narodów reszty świata. Poświęcił wszystkie swoje wysiłki, aby uczynić
cały świat niezależnym, tak jak osiągnął to w rewolucji koreańskiej. Możemy powiedzieć,
że nie  było drugiego tak wielkiego człowieka na świecie  jak on,  który poświęcił  całe



swoje życie sprawie niepodległości narodu i jego dobrobytowi, świetlanej przyszłości dla
całej  ludzkiej  populacji.  Jest  on najbardziej  niezłomnym komunistą  i  -  w tym samym
czasie  -  niezrównanym  patriotą,  prawdziwym  nacjonalistą  i  wzorem  dla
internacjonalistów.

Ja także twierdzę, że jak nauczał Wódz, trzeba być żarliwym patriotą, prawdziwym
nacjonalistą, aby stać się prawdziwym rewolucjonistą, komunistą. Komunista walczący o
realizację niezależności mas ludowych, wpierw musi być prawdziwym nacjonalistą. Ci,
którzy  walczą  za  swój  lud,  swój  naród  i  ojczyznę  są  prawdziwymi  komunistami,
prawdziwymi  nacjonalistami  i  żarliwymi  patriotami.  Ci,  którzy  nie  kochają  swoich
rodziców, braci i sióstr, nie mogą kochać swojego kraju i rodaków. Podobnie ci, którzy nie
kochają  swojej  ojczyzny  i  narodu  nie  mogą  stać  się  komunistami.  Dziedziczymy  z
wiernością szlachetną ideę  Wielkiego Wodza, ideę miłości do własnego kraju, narodu i
ludzi i dokładamy wszelkich starań aby zebrać wszystkie sekcje narodu w odczuwalnej
przez wszystkich polityce oraz prowadzić je do drogi patriotyzmu.

To nie komuniści ale imperialiści stoją w opozycji do nacjonalizmu i obecnie tworzą
przeszkody na drodze ku niezależnego rozwoju narodów. Imperialiści manewrują sprytnie
by  zrealizować  swoją  ambicję  dominacji  pod  szyldami  "globalizacji"  i  "integracji".
Twierdzą,  że  ideał  budowy  suwerennego  państwa  narodowego  lub  miłość  do  kraju  i
narodu są "anachronicznymi narodowymi uprzedzeniami", a "globalizacja" i "integracja"
jest  znakiem  czasów  w  obecnej  sytuacji,  gdzie  nauka  i  technologia  rozwija  się
błyskawicznie, a wymiana gospodarcza pomiędzy krajami jest prowadzona energicznie na
skalę światową.

Dziś,  gdy  kowalem własnego  losu  jest  każdy  kraj  i  naród  z  własną  ideologią,
systemem i kulturą, nie może być politycznej,  ekonomicznej  i  ideologiczno-kulturalnej
"integracji"  świata.  Wysiłki  imperialistów  z  USA poczynione  dla  "globalizacji"  oraz
"integracji"  skierowane  są  na  stworzenie  -  jak  to  oni  nazywają  -  "wolnego"  i
"demokratycznego"  świata  wzorowanego  na  Stanach  Zjednoczonych,  a  zatem
sprowadzenie wszystkich krajów i narodów do roli zdominowanych, podporządkowanych
im. Obecnie żyjemy w epoce niezależności. Historia ludzkości napędzana jest przez walkę
mas  ludowych  o  niezależność,  a  nie  ambicję  dominacji  i  agresywną  politykę
imperialistów.  Manewry  imperialistów  pod  szyldami  "globalizacji"  i  "integracji"  są
skazane na porażkę, ponieważ stoją w opozycji do energicznych wysiłków narodów świata
aspirujących do niepodległości.

Powinniśmy zdecydowanie przeciwstawić się i odrzucić manewry imperialistów w
kierunku  "globalizacji"  oraz  "integracji",  twardo  walczyć  aby  zachować  doskonałe
właściwości naszych narodów i uchronić swoją niezależność. Często podkreślamy zasadę
- "Naród Koreański Na Pierwszym Miejscu" - aby zachować narodowy charakter i obronić
niepodległość.

Obecnie  najważniejszym  zadaniem  stojącym  przed  nami  w  walce  o  realizację
niezależności  narodowej  jest  osiągnięcie  zjednoczenia  kraju.  Nasz  naród,  który
odziedziczył  historię  i  kulturę  uświęcone  tradycją  patriotyzmu,  został  podzielony  na
Północ i Południe przez siły obce od ponad pół wieku. Podział terytorium i narodu blokuje
drogę  rozwoju  narodu jako  całość  i  powoduje  nieopisane  nieszczęścia  oraz  trudności.
Zjednoczenie ojczyzny  jest nie tylko istotnym zapotrzebowaniem naszego narodu , ale
także jednomyślną wolą i dążeniem całego narodu.

Historyczne spotkanie w Pjongjangu i Wspólna Deklaracja Północno-Południowa z
15 Czerwca zapoczątkowała nową erę wielkiej jedności narodowej oraz samodzielnego



zjednoczenia kraju. Wspólna deklaracja Północno-Południowa określa wszystkie zasady i
sposoby samodzielnego rozwiązywania kwestii zjednoczenia kraju za pomocą wspólnych
wysiłków naszego  własnego  narodu.  Deklaracja  jest  programem narodowej  jedności  i
główną zasadą zjednoczenia ojczyzny, bazującą na idei "Własnymi siłami narodu" oraz
przepełnioną  duchem  miłości  do  ojczyzny  i  narodu.  Podstawowa  gwarancja
niepodległości,  pokoju  i  zjednoczenia  ojczyzny   leży  we  wspieraniu  i  dokładnym
dostosowaniu  się  do  Deklaracji.  Wyżej  wznosząc  Wspólną  Deklarację  Północno-
Południową jako główną zasadę zjednoczenia, cały naród musi stoczyć ogólnokoreańską
walkę aby zrealizować historyczne dzieło zjednoczenia ojczyzny.


