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Esipuhe,
Helmikuun 16.päivänä Juche 99 (2010) tulee kuluneeksi 68 vuotta
Korean työväenpuolueen pääsihteerin toveri Kim Jong Ilin syntymästä.
Toveri Kim Jong Il on omistanut elämäntyönsä presidentti Kim Il Sungin
kuolemattoman Juche-aatteen soveltamiselle Korean kansan taisteluun
riippumattomuutensa ja kansallisen jälleenyhdistämisen puolesta, sotaa
ja imperialismia vastaan. Presidentti Kim Il Sungin luoma ja toveri Kim
Jong Ilin edelleen kehittämä Juche-aate antaa vahvan aseen
riippumattomuutensa puolesta taisteleville kansoille. Se selittää
tieteellisesti ihmisen ja kansanjoukkojen roolia suhteessa ympäristöönsä
ja oman kohtalonsa muovaamiseen luovasti.
Käsillä olevassa teoksessa toveri Kim Jong Il tarkastelee presidentti
Kim Il Sungin Juche-aatteen pohjalta kysymystä kansallisajattelusta sekä
tarkastelee Korean vallankumouksen ja sosialismin suhdetta tähän.
Samalla hän analysoi porvarillisen yhteiskunnan ja sovinistisen nationalismin
välistä suhdetta ja erottaa tämän aidosta sosialistisesta kansallisajattelusta,
joka tarkoittaa kansaa kohtaan osoitettavan rakkauden henkeä
internationalismin ja tasa-arvon hengessä.
Pääsihteeri Kim Jong Ilin teos valaisee korealaisten kamppailua
maansa riippumattoman ja rauhanomaisen jälleenyhdistämisen puolesta.
Hänen kehittämänsä Songun-politiikan myötä Korean kansa on kyennyt
entistä vahvemmin kamppailemaan kansallisen riippumattomuutensa
puolesta imperialismin jatkuvan painostuksen alaisina. Tämän Jucheaatteeseen perustuvan poliittisen taktiikan myötä KDKT rakentaa tänään
sosialismia ylpeinä omasta työstään, historiastaan ja kulttuuristaan.
Teos on myös merkittävä kansainväliselle sosialistiselle liikkeelle ja
kaikille riippumattomuutensa puolesta taisteleville kansoille maailmassa
aikana, jolloin imperialismi etenee globalisaation nimeen verhoutuen.
Kysymys kansallisajattelun ja sosialismin välisestä suhteesta on erityisen
tärkeä sosialismin teorian ja käytännön edelleen kehittämisessä
vastaamaan uuden vuosisadan haasteita.
Tämän teoksen julkaisun myötä Juche-aatteen opintoyhdistys ry. ja
Kommunistien liitto ry. toivottavat mitä parhainta onnea ja menestystä
pääsihteeri Kim Jong Ilille hänen syntymäpäivänään samoin kuin
menestystä Korean työväenpuolueelle ja koko Korean kansalle.
Juche-aatteen opintoyhdistys ry.

On tärkeää ymmärtää kansallisajattelu oikein. Vain ymmärtäessään sen
oikein kansa voi saavuttaa kansallisen yhtenäisyyden, puolustaa sen etuja
ja vaikuttaa kohtaloonsa. Kansallisajattelusta on tullut kansakunnan etujen
puolustamisen ideologiaa kansakunnan synnyn ja kehityksen myötä. Vaikka
kansakunnat eroavat taustoiltaan toisistaan, kaikki niistä ovat silti sosiaalisia
yhteisöjä, jotka ovat historiallisesti muodostuneet ja vakiintuneet yhteisen
perimänsä, kielensä, asuinalueensa ja kulttuurinsa pohjalta koostuen eri
luokista ja kerroksista.
Kukaan ei voi elää erillään maastaan tai yhteisöstään. Jokainen kuuluu
johonkin ryhmään tai kerrokseen ja samaan aikaan kansakuntaan, joka
varustaa jokaisen sekä kansallisella- että luokkaluonteella. Luokka- ja
kansallinen luonne sekä niiden vaatimukset ovat erottamattomia toisistaan.
Kansakunnan luokat ja kerrokset itse asiassa edustavat eri vaatimuksia ja
tarpeita niiden erilaisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten toimintojen
vuoksi. Tästä huolimatta kaikilla kansakunnan jäsenillä on yhteinen pyrkimys
taistella kansakunnan riippumattomuuden ja ominaispiirteiden puolesta
sekä kansallisen kukoistuksen saavuttamiseksi luokkaeroista huolimatta.
Näin on siksi että kansakunnan kohtalo on myös sen yksittäisen jäsenen
kohtalo. Toisin sanoen, kansakunnan yksittäisen jäsenen kohtalo on
riippuvainen kansakunnan kohtalosta. Kukaan ei voi olla onnellinen
kansakuntansa suvereniteetista ja kunniasta, mikäli se on poljettu jalkoihin
tai jätetty huomiotta. Kansankunnan jäsenet rakastavat kansakuntaansa,
vaalivat sen luonnetta ja etuja sekä haluavat sen kukoistavan yhteisten
ideologisten tunteiden ja psykologian pohjalta. Kun kansa päättää
kohtalostaan eläessään kansallisvaltiossa, vilpittömästä nationalismista
tulee patriotismia. Edistyksellinen kansallisajattelu on patrioottista
ideologiaa, joka edesauttaa kansallisten etujen puolustamista.
Nationalismi nousi edistykselliseksi aatteeksi kansakuntien
muodostuessa ja kehittyessä. Aiemmin se kuitenkin nähtiin porvarillisia
etuja puolustavana ideologiana. On totta, että feodalisminvastaisen
kansallisen liikkeen päivinä juuri noussut porvaristo ylläpiti nationalismin
lippua ja toimi tämän liikehdinnän kärjessä. Tuolloin sekä kansanjoukkojen
että uuden porvariston edut kohtasivat feodalisminvastaisessa taistelussa.
Näin ollen nationalismin tunnukset näyttävät heijastelleen kansakunnan
yhteisiä etuja. Kun kapitalismi kehittyi ja porvaristosta tuli taantumuksellinen
johtava luokka eri maiden porvarillisten vallankumousten voiton jälkeen,
nationalismia ryhdyttiin hyödyntämään porvarillisen luokan etujen
puolustamiseen. Porvarit naamioivat luokkaetunsa nationalististen etujen
kaapuun ja käyttivät sitä ideologisena aseena vakiinnuttaakseen ylivaltansa.
Tämä johdosta kansan keskuudessa kansallisajattelu ymmärrettiin
kansallisten etujen vastaisena porvarillisena ideologiana. Meidän tulee
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selvästi erottaa toisistaan kansakuntaa rakastava ja sen etuja puolustava
aito kansallisajattelu ja porvarillisen luokan etuja peräänkuuluttava
porvarillinen nationalismi. Porvarillinen nationalismin luonne pohjautuu
kansalliseen itsekkyyteen, individualismiin ja maiden ja kansakuntien
välisten suhteiden suurvaltasovinismiin; taantumuksellisesti se synnyttää
vihamielisyyttä ja erimielisyyksiä maiden ja kansakuntien välillä sekä estää
maailman eri kansojen välisten ystävällisten suhteiden kehittämisen.
Työväenluokan alkuperäinen vallankumouksellinen teoria ei kyennyt
täsmällisesti selittämään kansallisuusaatetta. Se keskitti kaiken huomionsa
työväenluokan kansainvälisen yhtenäisyyden ja solidaarisuuden
vahvistamiseen, joka tuolloin oli sosialistisen liikkeen päätehtävä, mutta ei
kyennyt huomioimaan kansallisia kysymyksiä. Porvarillisen nationalismin
sosialistiselle liikkeelle aiheuttamien suurten vastoinkäymisten vuoksi
nationalismi ryhdyttiin samoin näkemään sosialisminvastaisena
ideologisena suuntauksena. Tämän vuoksi edistykselliset piirit aiemmin
vastustivat kansallisajattelua ja kokivat sen olevan ristiriidassa
kommunismin kanssa. On väärin nähdä kommunismi ristiriidassa
kansallisajatteluun. Kommunismi ei ainoastaan puolla työväenluokan etuja
vaan myös kansakunnan – siten se on maata ja kansaa kohtaan osoitetun
huolenpidon ideologiaa. Kansallisajattelu on tätä samaa, sillä se puolustaa
maan ja kansakunnan etuja. Kommunismille ja kansallisajattelulle on
yhteistä ideologinen tunne maan ja kansan huolenpidosta; tässä on se
yhteinen ideologinen perusta, jonka pohjalta niissä on yhtäläisyyksiä. Siksi
ei ole mitään syytä tai perustetta vastakkainasettelulle ja kansallisajattelun
torjumiselle.
Kansallisajattelu ja internationalismi eivät ole ristiriidassa keskenään.
Keskinäinen apu, maiden ja kansojen välinen tuki ja yhteistyö – ne ovat
internationalismia. Jokaisella maalla on rajansa, kaikilla kansoilla on
identiteettinsä ja vallankumous ja rakennustyö suoritetaan maan ja kansan
yhtenäisyyden puitteissa. Tämän vuoksi internationalismi ilmentyy maiden
ja kansojen välisissä suhteissa, jonka edellytys on kansallisajattelu.
Internationalismi ilman yhteyttä kansakuntaan ja kansallisajatteluun on kuin
tyhjä kuori. Kukaan, joka ei välitä maansa ja kansansa kohtalosta ei voi olla
uskollinen internationalismille. Jokaisen maan vallankumouksellisten tulee
olla uskollisia internationalismille ensinnäkin taistelemalla maansa ja
kansansa menestyksen puolesta.
Ensimmäistä kertaa historiassa suuri johtaja presidentti Kim Il Sung
selitti oikein kysymyksen kansallisajattelusta ja selvitti sen ja kommunismin
sekä näiden edustajien välisiä suhteita hänen käytännön
vallankumouksellisen toimintansa kautta maansa ja kansansa kohtalon
muovaamiseksi. Ollakseen aito kommunisti täytyy ensin omaksua
kansallisajattelu, hän sanoi. Hän omisti päättäväisesti koko elämänsä
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maalleen ja kansalaisilleen, lähti vallankumouksen tielle jo nuorena ja loi
kuolemattoman Juche-aatteen Juche-suuntautuneen kansallisajattelunsa
pohjalta ja valaisi tieteellisesti kansallisajattelun edistyksellisen luonteen
olemusta. Yhdistämällä oikein luokka- ja kansallisen ajattelun piirteet ja
yhdistämällä sosialismin kohtalon kansakunnan kohtaloon, hän toteutti
kommunistien ja isänmaallisten voimien liiton, vahvisti sosialismimme
luokka ja kansallisasemaa ja johdatti isänmaalliset piirit ponnistelemaan
sosialistisen rakennustyön ja kansallisen jälleenyhdistämisen puolesta.
Ihastuneina hänen jalomielisyyteensä ja ylevään persoonallisuuteensa,
lukuisat isänmaalliset lähtivät kansallisen yhtenäisyyden ja
jälleenyhdistämisen tielle tehden selvän pesäeron virheelliseen
menneisyyteensä. Esimerkiksi kova anti-kommunisti Kim Ku* teki
isänmaallisen muutoksen ja liittoutui viimeisinä elinpäivinään kommunistien
kanssa. Samoin nationalisti Choe Tok Sin** löysi isänmaallisena
pelastuksen johtajan huomassa. Suuri johtaja vaali ja puolusti - ei vain
kansamme - vaan myös muiden maailman kansojen riippumattomuutta.
Hän teki kaikkensa koko maailman riippumattomuuden asian toteutumisen
ja Korean vallankumouksen hyväksi. On paikallaan sanoa ettei maailmassa
ole toista hänen kaltaistaan suurta henkilöä, joka olisi omistanut koko
elämänsä kansakunnan riippumattomuudelle ja vauraudelle sekä
ihmiskunnan valoisalle tulevaisuudelle. Hän oli kommunisteista
vankkumattomin ja samaan aikaan vertaansa vailla oleva isänmaanystävä
ja aito patriootti sekä internationalistin esikuva. Väitän myös, kuten johtaja
opetti, että ollakseen aito vallankumouksellinen kommunisti jokaisen täytyy
olla kiihkeä isänmaan ystävä ja aito patriootti. Kansanjoukkojen
riippumattomuuden puolesta taistelevan kommunistin täytyy ensimmäiseksi
omaksua aito patriotismi. Ne jotka taistelevat kansansa ja maansa puolesta
ovat aitoja kommunisteja, aitoja isänmaallisia ja innokkaita patriootteja. Ne
jotka eivät rakasta vanhempiaan, sisariaan ja veljiään eivät voi rakastaa
maataan ja maanmiehiään. Samoin ne, jotka eivät rakasta kotimaataan ja
kansaansa eivät voi olla kommunisteja. Olemme uskollisesti omaksuneet
suuren johtajan jalon aatteen maata, kansakuntaa ja kansaa kohtaan
osoitettavasta rakkaudesta ja tehneet antaumuksella kaikkemme
herättääksemme kansakunnan osa-alueet voidaksemme johdattaa heidät
patriotismin tielle.
Imperialistit - eivät kommunistit - ovat niitä, jotka vastustavat
kansallisajattelua ja yrittävät tällä hetkellä estää kansakuntien
riippumattoman kehityksen. Imperialistit pyrkivät ovelasti toteuttamaan
ylivaltapyrkimyksensä vetoamalla ”globalisaatioon” ja ”integraatioon”. He
väittävät kansallisvaltion rakentamisen ihanteiden tai isänmaanrakkauden
olevan ”vanhanaikaista kansallista ennakkoluuloa” ja globalisaation ja
yhdentymisen edustavan ajan suuntausta ja tätä päivää, kun tiede ja
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teknologia kehittyvät nopeasti ja kaupankäynti maiden välillä tapahtuu entistä
ripeämmin kansainvälisessä mittakaavassa. Nyt kun maat ja kansat
muovaavat kohtaloaan oman ideologiansa, järjestelmänsä ja kulttuurinsa
mukaisesti, maailman poliittinen, taloudellinen, ideologinen ja kulttuurinen
”integraatio” ei voi onnistua. USA:n imperialistien ”globalisaation” ja
”integraation” varjolla tapahtuva pyrkimys on muuttaa maailma heidän
mallinsa mukaiseksi ”vapaudeksi” ja ”demokratiaksi” ja näin alistaa maat
ja kansat heidän valtaansa ja kontrolliinsa.
Nykyinen aikakausi on riippumattomuuden aikakautta. Ihmiskunnan
historia on edennyt kansanjoukkojen riippumattomuuden puolesta
käymänsä taistelun johdosta eikä imperialistien ylivaltahaaveiden ja
aggressiivisen politiikan vuoksi. Imperialistien yritykset ”globalisaation” ja
”integraation” puolesta on tuomittu epäonnistumaan, sillä
riippumattomuuteen pyrkivät maailman kansat vastustavat niitä tarmokkaalla
kamppailullaan.
Meidän on päättäväisesti vastustettava imperialistien globalisaation ja
integraation nimissä tapahtuvia pyrkimyksiä ja taisteltava lujasti
kansakuntamme loistavien ominaisuuksien puolesta ja sen
riippumattomuuden turvaamiseksi. Olemme usein korostaneet Korean
kansakunta ensin -periaatetta säilyttääksemme kansalliset erityispiirteemme ja puolustaaksemme kansakunnan riippumattomuutta.
Tärkein tehtävä kansallisen riippumattomuuden puolesta on nyt taistella
ja toteuttaa maan jälleenyhdistäminen. Pitkän ja kunniakkaan historian ja
kulttuurin sekä patriotismin perinteet omaava kansakuntamme on ollut
vieraiden voimien toimesta jaettuna pohjoiseen ja etelään jo yli puoli
vuosisataa. Alueen ja kansakunnan jako estää kansakunnan yhteisen
kehityksen ja aiheuttaa sille suunnatonta kärsimystä ja vaikeuksia.
Kansallinen jälleenyhdistäminen ei ole vain kansamme elintärkeä vaatimus
vaan myös koko kansakunnan yksimielinen tahto ja toive.
Historiallinen Pjongjangin huippukokous ja kesäkuun 15. päivän
pohjoisen ja etelän julkilausuma avasivat uuden tien suurelle kansalliselle
yhtenäisyydelle ja riippumattomalle jälleenyhdistämiselle. Pohjoisen ja
etelän julkilausuma selventää kaikki periaatteet ja keinot omiin, yhteisin
voimiin pohjautuvan maan jälleenyhdistämisen eteen nousevien ongelmien
ratkaisemiseksi. Julkilausuma on kansallisen yhtenäisyyden ohjelma ja
jälleenyhdistämisen yleinen normisto, joka perustuu kansakuntamme itse
-ajattelulle ja huokuu maan ja kansan rakastamisen henkeä. Tukemalla ja
toteuttamalla julkilausumaa turvataan konkreettisesti riippumattomuus,
rauha ja kansallinen jälleenyhdistäminen. Katsomalla pohjoisen ja etelän
julkilausuman jälleenyhdistämisen yleiseksi periaatteeksi, koko
kansakunnan on käynnistettävä maanlaajuinen taistelu kansallisen
jälleenyhdistämisen historiallisen asian toteuttamiseksi.
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Viitteet
* Kim Ku (1876-1949) oli Korealainen itsenäisyysaktivisti Haejusta, Hwanghaen läänistä.
Hän osallistui jo nuorena japanilaisvastaiseen taisteluun. Maaliskuun 1. päivän
kansannousun jälkeen hän pakeni Shanghaihin Kiinaan, missä hänestä tuli Korean
maakuntahallinnon johtaja ja jossa hän perusti Korean itsenäisyyspuolueen. Japanilaisten
imperialistien häviön jälkeen hän palasi kotimaahansa ja taisteli Etelä-Koreassa
Yhdysvaltain vaikutusvaltaa vastaan. Vuonna 1948 hän osallistu Pjongjangissa Pohjoisen
ja Etelän poliittisten puolueiden ja järjestöjen yhteiseen konferenssiin. Konferenssin jälkeen
hän palasi Souliin ja kamppaili kansallisen jälleenyhdistämisen puolesta yhteistyössä
kommunistien kanssa. Hänet salamurhattiin vuonna 1949.
*’ Choe Tok Sin* (1914-1990). Toveri Kim Il Sungin lapsuuden koulun, Hwasong Uisukin
rehtorin Choe Tong On poika. Japanin miehitettyä Korean, hän pakeni Kiinaan ja palveli
upseerina vapautusjoukoissa. Korean vapautuksen jälkeen hän toimi Etelä-Korean
armeijan komentajana, maan ulkoministerinä ja suurlähettiläänä Länsi-Saksassa. Pak
Jung Hin otettua vallan Etelä-Koreassa, hän loikkasi Yhdysvaltoihin. Myöhemmin hän muutti
pysyvästi Korean demokraattiseen kansantasavaltaan ja toimi siellä Isänmaan
rauhanomaisen jälleenyhdistämisen komitean ja chondoistien Chongu-puolueen
varapuheenjohtana.
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