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Rakentaessamme tänään kukoistavaa sosialistista valtiota, meidän on 
erittäin tärkeää soveltaa Kim Jong Ilin isänmaallisuutta.

Olen jo selittänyt Kim Jong Ilin isänmaallisuutta useaan otteeseen. Kui-
tenkin virkamiehillämme on edelleen heikko käsitys siitä, ja he epäonnis-
tuvat sen asianmukaisessa soveltamisesssa käytännön toiminnassaan.

Korostamme Kim Jong Ilin isänmaallisuutta kannustaaksemme virka-
miehiä, puolueen jäseniä ja muita työtätekeviä ei pelkästään pitämään 
sitä iskulauseen tai julistuksen tasolla, vaan oppiakseen siitä käytännön 
esimerkkejä, jotta he voisivat soveltaa hänen isänmaallisuuttaan perus-
teellisesti käytännön toiminnassaan rakentaessaan menestyvää maata.

Kenraali oli verraton patriootti. Hän rakasti maataan ja sen kansaa 
hartaammin kuin kukaan muu. Hän omisti koko elämänsä maan hyvin-
voinnin ja kansan onnen saavuttamiseksi sekä historian kuluessa esiin 
nousseiden ongelmien torjumiseksi.

Aina syvällä hänen sydämessään oli hänen rakas maansa ja sen kan-
sa.

Kun hän näki runsaspuustoisia metsiä tai laajoja kunnostettuja tasan-
koja, hän saattoi sanoa itselleen, ”vihreitä vuoria” ja ”vihreitä tasankoja”, 
hahmottaessaan mielessään tulevaisuuden kukoistavan maan ja onnel-
lisen kansan joka nauttii maasta kautta sukupolvien. Kun hän oli vierailut 
ulkomailla, hän saattoi sanoa syvällä tunteella, ”minun kotimaani, minun 
kansani”, kaivatessaan takaisin maansa ja kansansa pariin. Kun hän 
näki huonosti metsittyneitä vuoria tarkastusmatkakoillaan, hän saattoi 
tuntea tuskaa ja sanoa, että maatamme on kutsuttu kolmen tuhannen 
riin maaksi tai kultaisen kuvakudoksen maaksi ikimuistoisista ajoista läh-
tien, lisäten, että meidän pitäisi muuttaa se kukoistavaksi Työväenpuo-
lueen aikakaudeksi, aikakaudeksi, joka ulottuu yli tulevien sukupolvien. 
Kun hän näki, että armeijan palvelushenkilöstö oli istuttanut paljon puita 
kasarmeja ympäröiville vuorille ja hoitanut niitä hyvin, hän saattoi ylistää 
heidän isänmaallisuuttaan ja kutsua heitä oman yksikkönsä patriooteik-
si. Ja kun hän näki kyliä ja armeijan kasarmeja, jotka oli hyvin hoidettu ja 
ympäröity aprikoosi- ja kakipuilla, hän kutsui heitä kunnioittaen aprikoo-
sipuukyläksi ja kakipuukasarmiksi.

Hän oli omistautunut Korean vallankumouksen asialle ensimmäisestä 
päivästä lähtien. Hän puolusti maataan ja antoi kaiken lahjakkuutensa 
oman sosialistisen maansa käyttöön sitomalla siihen hänen koko elä-
mänsä ja rakastaen maataan ja kansaansa elämänsä viimeiseen het-
keen saakka. 

Taistelu sosialistisen maan puolustamiseksi imperialististen voimien 
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liittoumaa vastaan oli kiireellisin tehtävä, ennennäkemätön ja ankarin 
taistelu sen historiassa. Murtaakseen maata kohdanneen ankaran uh-
kan ja puolustaakseen maataan, Kenraali lähti pitkälle ja vaivalloiselle 
Songun-johtajuuden tielle ”taistele tai kuole” -hengessä. 

Yksinkertaiseen asuun pukeutuminen aina ”vaivalloisen marssin” 
ajoista elämänsä viimeisiin päiviin saakka, on eloisa todiste siitä, kuinka 
hankalaa polkua hän joutui kulkemaan puolustaessaan isänmaallisella 
antaumuksella sosialistista maataan. Erään kerran, miettiessään taak-
se jääneitä syviä koettelemuksia, hän kosketti pukuaan, joka oli hänel-
lä oli yllään. Hän sanoi alkaneensa käyttää sitä ”vaivalloisen marssin” 
alkaessa, sen jälkeen kun presidentti Kim Il Sung oli kuollut. Hän piti 
sitä päällään, koska hän ei voinut unohtaa kohtaamiaan koettelemuk-
sia. Hän jatkoi hartaasti, että asu oli Songun-vallankumouksen symboli. 
Koska asu on ohut ja kulunut, se ei voi suojata kylmältä. Vaikka jäinen 
tuuli pureutui läpi vanhan puvun, hänen sydäntään poltti vastuuntunto 
maansa puolustuksesta. Hän piti samaa pukua yli kymmenen vuotta 
osoittaen vahvaa tahtoa ja inhimillisiä energiaa kiertäessään tarkasta-
massa sotilasyksiköitä aina etulinjasta koulutuskeskuksiin. Chol Pass ja 
Osong vuorille hän kiipesi uhmaten lumimyrskyn ulvontaa, Cho-saarilla 
hän vieraili meren myrskytessä. Nämä ja muut eturivin tehtävät todista-
vat sitä isänmaallista antaumusta, Songun johtajuutta, jolla hän puolusti 
maataan.

Kuten näemme Presidentti Kim Il Sungin 100-vuotispäivän kunniaksi 
pidetyssä paraatissa, maamme, jonka suvereniteetti ryöstettiin vuosisa-
ta sitten sen heikon sotilaallisen voiman vuoksi, osoitti olevansa arvokas 
maailmanluokan sotilaallinen voima. Se omistaa verrattoman sotilaalli-
sen mahtinsa Kenraalin viisaalle johdolle. Aina kun pohdimme Songun 
johtajuuden tietä kulkenutta Kenraalia harteillaan vastuu maansa ja kan-
sansa kohtalosta, ymmärrämme syvästi, miten arvokkaalla ja jalostaval-
la isänmaallisuudella hän puolusti maatamme, isänmaatamme.

Hänen isänmaallisella omistautumisella kulkema vaikea polku johti 
muutoksiin maassamme ja laski vankan kulmakiven vauraalle ja voi-
makkaalle kansakunnalle.

Jopa synkkänä ajankohtana johtaessaan taistelua sosialismin puo-
lustamiseksi, hän teki kauaskantoisia suunnitelmia kukoistavan sosia-
listisen maan rakentamiseksi ja johti viisaasti ponnisteluja sen täytän-
töönpanemiseksi. Hänen energisella johtajuudellaan koko maan pellot 
uudistettiin silmälläpitäen sosialistisen maan etuja, painovoimalla toimi-
vat vesiputkistot rakennettiin monille alueille ja monet maaseudun kylät 
muuttuivat sosialistisiksi satumaiksi. Ja mikä tärkeintä, moderneja ras-
kaan- ja kevyen teollisuuden tehtaita rakennettiin suuria määriä, nykyi-
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siä tehtaita uudistettiin vastaamaan uuden vuosisadan vaatimuksia ja 
monumentaalisia rakenteita, jotka kuvastavat maan vaurautta ja kaikki-
en sukupolvien hyvinvointia, rakennettiin eri puolilla maata.

CNC-teknologian käyttöönotto, joka vaikutti meidän tyylisemme sosia-
limin teollisen vallankumouksen uudella vuosisadalla, osoittaa meille hä-
nen suurta isänmaallisuuttaan. Yhä elävästi mielessäni on kuva hänestä 
tammikuussa 2010, kun hän hartaasti selitti yksityiskohtia CNC-teknolo-
giasta virkamiehille, joilla ei ollut oikeaa käsitystä teknologian merkityk-
sestä tuotannon kehittämisessä. Aikana, jolloin maassa jo oli vaikeuksia, 
hän myönsi varoja CNC-teknologian käyttöön maan vaurastuttamisek-
si tulevaisuudessa, vaikka häntä ahdisti ajatus ihmisistä, jotka kärsivät 
ruokapulasta. Se, että hän päätti sydämensä kyyneleitä vuodattaen ir-
roittaa kallisarvoista varoja valtion kassasta CNC-teknologian käyttöön-
ottoon, oli rohkea päätös ja paras valinta, joka syntyi hänen isänmaal-
lisesta tahdostaan nostaa maansa, hänen isänmaansa kansainvälistä 
profi ilia edistämällä omaa tuotantoa, ei tuomalla muiden tekemiä konei-
ta. Isänmaallisuus näkyy voimakkaimmin oman maan hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Vahva kansallinen tahto tekee mahdolliseksi maan puolusta-
misen ja takaa kaikkien tulevien sukupolvien onnen. Aina kun hän kuuli 
laulun ”läpimurto huipulle”, hän saattoi vuodattaa kyyneliä kulkemansa 
vaivalloisen tien vuoksi, voitettujen henkisten ponnistusten vuoksi, jotka 
hän on tehnyt varmistaakseen CNC-tekniikan käyttöönoton. Todellakin, 
hänen kyyneleensä olivat kiihkeän isänmaallisuuden kyyneliä.

Maamme käänteentekevät muutokset ja ylpeät realiteetit menestyvän 
Songun-Korean rakentamisessa ovat kaikki arvokkaita hedelmiä, jotka 
ovat syntyneet hänen jalostavalla isänmaallisuudellaan.

Hänen palava rakkautensa sosialistista maataan ja kansaansa koh-
taan, ja hänen uhrautuva omistautumisensa maan hyvinvoinnin ja ih-
misen onnellisuuden parantamiseksi ovat peräisin hänen ehdottomasta 
luottamuksesta kansaansa kohtaan ja särkymättömästä luottamuksesta 
sosialistisen järjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja sosialismin voit-
toon. Ei voi olla rakkautta ja kiintymystä ilman luottamusta. Aito ja läm-
min rakkaus on syntyvät horjumattomasta luottamuksesta. Sanomalla, 
että ei ole maailmassa parempaa kansaa kuin omamme, hän osoitti 
ehdottoman luottamuksensa heihin. Ja sanoessaan: ”Katsotaan kuka 
viimeksi nauraa” hänellä oli luja luottamus maan voittoisaan tulevaisuu-
teen. Luottaessaan lujasti luotti kansaamme ja voittoisan maan tulevai-
suuteen kuin itseensä hän omistautui aina maansa ja kansan hyväksi 
suurinta raukkautta osoittaen.

Hänen lämmin rakkautensa ja kiintymyksenä maahan ja ihmisiin oli 
peräisin myös hänen jalostuneesta päämäärästään. Hän on edennyt 
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velvollisuudentuntoisesti kohti Presidentin antamaan päämäärää, jonka 
mukaisesti hän oli vastuussa maan ja kansan kohtalosta. Tästä mielessä 
hän lähti pitkälle, Songun johtajuuteen perustuvalle marssille ”menesty 
tai kuole” -hengessä ja omisti kaikkensa maan hyvinvoinnille sekä kan-
san onnellisuudelle. Tämä osoitti mistä suurinta rakkautta heitä kohtaan.

Ottaen huomioon hänen isänmaallisuutensa olennaisen sisällön ja 
suuren elinvoimaisuuden, sen soveltaminen käytännön toimintaan on 
kaikkein jalostavinta isänmaallisuutta, joka voidaan liittää ainoastaan 
hänen nimeensä. Tästä syystä kun puhun isänmaallisuudesta, en tarkoi-
ta isänmaallisuutta yleensä, vaan Kim Jong Ilin isänmaallisuutta, isän-
maallisuutta, jota hän sovelsi puolustaessaan maataan ja tehdessään 
siitä vauraan.

Kim Jong Ilin isänmaallisuus on kiteytys sosialistisesta isänmaallisuu-
desta.

Se on kaikkein innokkainta ja lämpimintä rakkautta meidän sosialisti-
seen maahamme ja kansaamme sekä kaikkein uhrautuvinta omistautu-
mista maan ja kansan hyvinvoinnille. Se on aitoa isänmaallisuutta, joka 
pitää rakkaana jokaista maan puuta ja jokaista pellon kortta ja omistaa 
sydämensä ja sielunsa niiden huolenpidolle.

Kim Jong Ilin isänmaallisuus perustuu jalostuneeseen näkymään isän-
maasta.

Kim Jong Il kirjoitti klassikoksi muodostuneessa laulussaan ”Kotimaani 
syleily”, että auringon säteilyä hohtavan maan syleily on Kim Il Sungin 
syleilyä. Tämä saa aikaan syvällisen ajatuksen siitä, että kansallemme 
isänmaa samaistuu heidän johtajaansa ja isänmaan syleily on johtajan 
syleilyä. Isänmaa ei ole pelkästään paikka, jossa jokainen on syntynyt 
ja varttunut. Sen on oltava paikka, joka takaa aidon elämän ihmiselle ja 
ikuisen onnen jälkipolville. Tämän varmistaminen on puolestaan johta-
jan tehtävä. Kansan aidon elämän ja jälkipolvien ikuisen onnen voi luoda 
ja puhkaista kukkaan vain johtaja, joka rakastaa maataan ja kansaan-
sa tosissaan ja antaa kaikensa heille. Maan ja kansan kohtaloa ei voi 
ajatella erillisenä heidän johtajastaan. Vain johtaja voi puolustaa maata 
ja turvata sen kohtalon. Siksi omistautuminen maalle on nimenomaan 
uskollisuutta johtajalle ja uskollisuus johtajalle on näyttö isänmaallisuu-
desta, isänmaallisuuden korkein ilmentymä.

Kim Jong Ilin isänmaallisuus perustuu jaloon näkemykseen kansasta, 
joka uskoo itseensä niin kuin taivaaseen.

”Ihmiset ovat minun jumalani” oli yleinen motto läpi hänen elämänsä. 
Hän sanoi, että jos tässä maailmassa on kaikkivaltias, se on kansanjou-
kot, ei jumala. Hänen isänmaallinen uskontunnustuksensa oli, että maa 
on olemassa jos on olemassa kansa. Hänen isänmaallinen mielensä oli 
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aina täyttynyt sanalla kansa. Jos se on kansan toive, minun pitää poimia 
tähdet taivaalta tai kasvattaa kukkia kivessä - se kuvasti hänen jaloa 
kiintymystään kansaan ja sen tahtoon. Nytkin, kun kuuntelen ”Laulua 
kiintymyksestä kansaan”, jossa lauletaan, että Kenraalin elinikäinen työ 
hyödyttää kansaa yhtä leveästi kuin meri ja yhtä korkeasti kuin taivas, 
ja että se on vain ihmisiä varten, en voi voi välttää kyynelten irtoamis-
ta muistaessani hyväntahtoista Kenraalia joka arvosti kansaa koko elä-
mänsä.

Nuorempien sukupolvien jaloa tulevaisuudennäkymää varten Kim 
Jong Ilin isänmaallisuus nostattaa tunteitamme edelleen.

Iskulauseeseen ”Eläkäämme ei pelkästään tätä päivää vaan myös 
huomista varten!” tiivistyy hänen asenteesa nuorempiin sukupolviin. 
Mitä tahansa teemmekin, meidän täytyy tehdä se kiitettävästi ja täydel-
lisesti, jotta tulevat sukupolvet voivat nauttia siitä vielä kaukana tulevai-
suudessa, vaikka emme voi nauttia siitä meidän elinaikanamme. Tämä 
oli hänen jalostunut aikomuksensa ja todellakin hän niin myös toimi.

Kim Jong Ilin isänmaallisuus ja hänen esimerkkinsä sen toteuttami-
sesta käytännössä on todella arvokas henkinen perintö, jonka hän jätti 
kansallemme.

Se on arvokasta ja välttämätöntä ideologista ja henkistä ravintoa kai-
kille, jotka rakastavat maataan. Niille ihmisille, jotka kamppailevat maan-
sa puolesta, se toimii voimakkaana vaikuttimena antaen heille rohkeutta 
ja voimaa. Se toimii kirkkaana majakkana kasvattaessamme kansas-
tamme aitoja patriootteja läpi sukupolvien ja kompassina opastaen heitä 
taistelusssa ja elämässä.

Kaikkien virkamiesten, puolueen jäsenten ja muiden työtätekevien pi-
täisi oppia positiivisesti Kenraalin jalostavaa isänmaallisuutta, Kenraalin, 
joka omisti väsymätömät ponnistelunsa maan ja kansan hyväksi koko 
elämänsä, sydämessään kiihkeä rakkaus heitä kohtaan ja soveltaen sitä 
käytäntöön sellaisenaan, mitään lisäämättä tai mitään poistamatta. 

Meidän on vahvistettava koulutusta, jolla istutetaan Kim Jong Ilin isän-
maallisuus syvälle ihmisten sydämiin.

Meidän pitää vahvistaa koulutusta Kim Jong Ilin isänmaallisuudesta 
kannustaaksemme kaikkia puolueen jäseniä, työväestöä, palvelushen-
kilöstöä sekä nuoria ja opiskelijoita ymmärtämään sen todellisen merki-
tyksen ja vaalimaan sitä sydämessään.

Koulutusta Kim Jong Ilin isänmaallisuudesta on harjoitettava kattavasti 
antaen sille myös teoreettinen selitys.

Tämän tyyppinen koulutus ei saa kuitenkaan koostua iskulauseista. 
Yhdistettynä teoreettiseen selitykseen se innostaa kaikkia puolueen jä-
seniä ja muita työtätekeviä, jolloin he myös saavat selkeän käsityksen 
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Kenraalin näkemyksestä maasta, kansasta ja nuoremmasta sukupol-
vesta. Tällöin heistä tulee todellisia patriootteja, jotka tekevät uskollisia 
palveluja maansa ja kansansa hyväksi kuin Kenraali. He uhraavat isän-
mallisuuden verta ja hikeä huomisen hyväksi kun heidän halunsa puh-
keaa kukkaan huolimatta siitä, että se on yhtä vaikeaa tänään niin kuin 
se oli anti-japanilaisen vallankumouksen edelläkävijöillä, jotka taistelivat 
omistaen nuoruuden ja elämänsä maansa ja kansansa tulevaisuudelle.

Koulutus Kim Jong Ilin isänmaallisuudesta on välttämättä suoritettava 
käsi kädessä käytännön kanssa.

Tärkein virhe nykyisessä isänmaallisuuskoulutuksessa on, että koulu-
tus toteutetaan kaukana käytännöstä. Koulutus on erotettu käytännöstä 
turhaan.

Isänmaallisuus kuuluu täydeltä sydämeltä maalle ja kansalle. Korosta-
en, että huoli maasta ei tarkoita isänmaallisuutta ja isänmaallisuus vain 
sanana on tarpeeton, Kenraali sanoi, että jos on valmis isänmaallisuu-
teen, pitäisi suorittaa isänmaallisia tekoja isänmaallisuuden hengessä. 
Isänmaallisuuden henki on ilmaistava käytännön toimintana maan ja 
kansan hyvinvoinnin parantamiseksi. Maan ja kansan kutsuun ei pitäisi 
vastata pelkillä sanoilla, vaan koko olemuksella. Tämä on oikeaa isän-
mallisuutta. Ne, jotka seuraavat todellisen isänmaallisuuden tietä epä-
röimättä, torjuen päättämättömyyden kaikissa vastoinkäymisissä, ne, 
jotka uskollisesti suorittavat ajoissa ja kirjaimellisesti maan ja kansan 
määrittelemät vallankumoukselliset tehtävät, ovat aitoja patriootteja.

Koulutuksen Kim Jong Ilin isänmaallisuudesta tulisi perustua todelli-
suuteen ja sopusointuun kulloisenkin tilanteen kanssa.

Isänmaallisuus ei ole abstrakti käsite. Se alkaa omasta kodista. Se 
syntyy rakkaudesta vanhempiin, puolisoon ja lapsiin, rakkaudes-
ta omaan kotiin, kotikylään ja työpaikkaan. Edelleen kehittyy rakkaus 
omaan maahan ja muihin ihmisiin. Ne, jotka eivät vaali kiintymystä van-
hempiinsa, puolisoihinsa ja lapsiinsa sekä heidän koteihinsa, kotikyliinsä 
ja työpaikoihinsa, eivät voi rakastaa maataan ja kanssaihmisiä. Heistä 
ei voi koskaan tulla aitoja patriootteja. Meidän pitäisi kouluttaa kaikki 
puolueen jäsenet ja muut työtätekevät aidoiksi patriooteiksi, jotka ensik-
si rakastavat vanhempiaan, puolisoitaan ja lapsiaan ja edelleen vilpit-
tömästi vuodattavat hikeä ja arvostavat siistejä kotejaan, kotikyliään ja 
työpaikkojaan niin, että ne ovat parempia kuin toisten ja lisäävät arvoa 
maahansa, heidän isänmaahansa.

Meidän on sovellettava tehokkaasti Kim Jong Ilin isänmaallisuutta käy-
tännön toimintaan.

Kim Jong Ilin isänmaallisuuden soveltaminen merkitsee perusteelli-
sesti konkretisoituneita Kenraalin ajatuksia ja toiveita maan hyvinvoinn-
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nin ja kaikkien sukupolvien onnen parantamiseksi sekä työskentelemis-
tä maan vaurauden saavuttamiseksi tavalla, jolla hän sen teki. Meidän 
pitää uskollisesti saattaa loppuun hänen elinaikanaan suunnittelemansa 
ja vireille panemansa hankkeet, niin että hänen ihanteensa ja toiveensa 
toteututetaan tässä maassa.

Isänmaallisuuden korkein ilmentymä löytyy isänmaan puolustamisesta. 
Missä on isänmaa siellä on puolue, hallituksemme, meidän sosialistinen 
järjestelmämme ja onnellisena elävä kansamme. Maanpuolustukselle 
omistettu elämä on arvokkain, isänmaallinen elämä. Kansanarmeijan 
palvelushenkilöstön, jotka seisovat etulinjassa kansallisessa puolustuk-
sessa, tulee tiukasti pitää kiinni vallankumouksen aseista ja luotettavas-
ti puolustaa maan etuvartioasemia. Ihmisten kotirintamalla on tuettava 
Songun kotimaatansa antaen vilpittömän tuen palvelushenkilöstölle. 
Kaikkien ihmisten pitää kiinnittää huomiota sotilaallisiin asioihin ja oppia 
niitä tosissaan. Vihollisen hyökätessä pitää tehdä päättäväinen vasta-
hyökkäys ja antaa maistaa isänmaallisuutta pyhässä sodassa kansalli-
sesta puolustuksesta.

Kaikkien virkamiesten, puolueen jäsenten ja muiden työtätekevien pi-
täisi vaalia Kim Jong Ilin isänmaallisuutta syvällä mielessään ja hyödyn-
tää sitä maan, heidän isänmaansa, vaurauden saavuttamiseksi. Pon-
nistukset maan vaurauden saavuttamiseksi ovat kannattavaa taistelua 
kansamme vuosisataisen toiveen toteuttamiseksi ja pyhää isänmaallista 
taistelua Presidentti Kim Il Sungin ja Kenraali Kim Jong Ilin ohjeiden to-
teuttamiseksi. Meidän pitää tulla aidoiksi patriooteiksi Songun-aikakau-
della ja rakentaa kukoistava sosialistinen maa muiden nähtäväksi. Niin 
kuin teki sukupolvi, joka rakensi uuden, demokraattisen Korean pian sen 
vapautumisen jälkeen vaalien Kim Il Sungin isänmaallista pyyntöä ja ku-
ten Chollima aikakauden sankarit, jotka rakensivat ihmisten paratiisin 
tyhjin käsin sodan jälkeen.

Kansamme, joka on kärsinyt pitkään sanoinkuvaamatonta epäonnea 
ja kärsimystä, on jaettu pohjoiseen ja etelään ulkopuolisten voimien toi-
mesta. Kansallinen jälleenyhdistyminen on ylin kansallinen tehtävä, jota 
ei pidä lykätä. Kansallinen jälleenyhdistäminen on puhdasta ja yksin-
kertaista isänmaallisuutta. Kansallinen jako on kansallinen petos. Nii-
den, jotka vilpittömästi rakastavat maataan ja kansaansa, asuvatpa he 
pohjoisessa, etelässä tai ulkomailla, tulee urhoollisesti ryhtyä taisteluun 
maan yhdistämiseksi uskollisena verrattoman patriootin Kim Jong Ilin 
ajatuksille rakkaasta maasta ja rakkaasta kansasta.

Isänmaallisuutta voidaan verrata jalokiveen. Niin kuin jalokivi hohtaa 
jopa maan alla, ajatus maan rakastamisesta, olipa se kuinka pieni ta-
hansa, on arvokas ja aina kaunis. Meidän pitää vaalia isänmaallisuutta 
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arvokkaasti ja kauniiisti kuin jalokivi ja vapaaehtoisesti tehdä hyödyllisiä 
toimia saavuttaaksemme maan ja kansan hyvinvoinnin. Meidän pitää 
aina kysyä itseltämme, mitä hyvää olemme tehneet maallemme ja kan-
sallemme. Meidän pitää viljellä ajatusta rakastavasta maasta. Vasta sit-
ten voimme näyttää aitoa isänmaallisuutta jopa istuttaessamme puun 
ja vuodattamalla isänmaallisuuden hikeä kaivaessamme lapiolla maata 
rakennustyömaalla.

Puolueen ja työtä tekevien ihmisten järjestöjen olisi täytettävä vas-
tuunsa ja roolinsa pyrkimyksissä oppia Kim Jong Ilin isänmaallisuutta ja 
soveltaa sitä käytännön toimintaan.

Usein sanotaan, että puoluetyö on työtä ihmisten kanssa, mutta itse 
asiassa, se ei onnistu innostamaan ja auttamaan ihmisiä isänmaallisuu-
den vaalimisessa. Koska sekä puoluetyö ja työ työtä tekevien ihmisten 
järjestöissä ovat työtä ihmisten kanssa sekä työtä maan ja kansan hy-
väksi, ne olisi luonnollisesti pyrittävä hyödyntämään ihmisten isänmaal-
lisuuden vaalimisessa. Nykyään monet puolueen jäsenet ja muut työtä-
tekevät ihmiset palvelevat isänmaataan ja kansaa uskollisesti omissa 
viroissaan riippumatta siitä, huomataanko heidät tai arvostetaanko hei-
tä. He ovat kaikki aitoja patriootteja. Puoluetta ja työtä tekevien ihmisten 
järjestöjä tulisi arvostaa. Niissä tulisi suorittaa isänmaallisia tekoja, nos-
taa isänmaallisuuden tuuli koko yhteiskunnassa, jotta kaikkia voitaisiin 
kannustaa osallistumaan isänmaallisiin hankkeisiin.

Kaikkien valtion elinten ja yhteiskunnallisten järjestöjen tulisi kiinnittää 
huomiota Kim Jong Ilin isänmaallisuuden opettamiseen. Opettuksessa 
ja Kim Jong Ilin isänmaallisuuden soveltamisessa oppilaitoksilla on eri-
tyinen rooli. Niiden pitäisi suunnata opetustaan Kim Jong Ilin isänmaal-
lisuuden opetukseen ja yhdistää koulutus tiiviisti perhe- ja yhteiskunnal-
liseen kasvatuksen.

Virkamiesten pitää olla esimerkillisiä Kim Jong Ilin isänmaallisuuden 
soveltamisessa.

Heidän ei pitäisi jäädä vain murehtimaan maatansa. Heidän pitäisi tul-
la aidoiksi patriooteiksi, jotka ovat valmiita heittäytymään maan tukemi-
seen. Puolueemme esittämä iskulause ”Palvelemme maata ja kansaa!” 
on isänmaallisuuden iskulause, jota virkamiestemme pitäisi pitää tänään 
korkealla. Virkamiehiä pitäisi polttaa isänmaallinen innostus enemmän 
kuin ketään muuta, maan ja kansan hyväksi. Heidän pitäisi vuodattaa 
hikeä kansan isänmaallisen taistelun eturintamassa. Kun kaikki virka-
miehet toimivat vilpittömästi, tekemällä kaikkensa ja jakamalla hyvät ja 
huonot ajat ihmisten kanssa, joskus kuljettaen taakkoja selässään, kaik-
ki ihmiset ottavat aktiivisesti osaa vauraan maan rakentamiseen patrio-
tismin hengessä.
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Muutama päivä sitten sanoin, että meidän pitäisi tehdä työtä niin, että 
ihmiset hurraavat meidän Työväenpuolueellemme missä ja milloin he 
ovatkin. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä työtä tehokkaas-
ti, jotta he tekevät niin vapaaehtoisesti. Ei pelkästään joukkokouksissa, 
mutta myös silloin, kun he ovat yksin kaukaisilla saarilla tai syvällä vuo-
ristossa. Kun meidän virkamiehemme, joiden on palveltava ihmisiä, te-
kevät väsymätöntä työtä vuodattaen hikipisaroita tehdessään maamme 
vauraaksi ja antakseen ihmisille yltäkylläisen elämän, ihmiset hurraavat 
Työväenpuolueelle sydämensä pohjasta missä ja milloin he ovatkaan.

Meidän puolueemme vaatii, että koko maassa osoitetaan innostus-
ta Kim Jong Ilin isänmaallisuudelle täysimääräisesti jouduttaaksemme 
lopullista voittoa kukoistavan sosialistisen maan rakentamisessa isän-
maallisuuden voimin yksimielisellä yhtenäisyydellä. Kuten Presidentti 
avasi polun uuden maan rakentamiseksi vapautumisen jälkeen, jatku-
valla isänmallisuuden liekillä, historiallisessa puheessaan voittoisan pa-
luun jälkeen. Puheessa, jossa hän vetosi uuden demokraattisen Korean 
rakentamiseksi: joilla on voimaa antakoon voimaa, joilla on tietoa tar-
jotkoon tietoa ja joilla on rahaa lahjoittakoon rahaa. Ja kuten Kenraali 
voitti vaikeudet ja avasi tien kukoistavan sosialistisen maan rakenta-
miseksi nostamalla isänmaallisuuden liekit kirjeessä, jossa hän vetosi 
kaikkiin ihmisiin työskentelemiseksi tarmokkaasti tarkoituksena tehdä 
maastamme, isänmaastamme yhä vauraampi. Meidän puolueemme 
aikoo saavuttaa uuden virstanpylvään kukoistavan sosialistisen maan 
rakentamisessa ruokkimalla isänmaallisuuden liekkiä, jonka Kim Jong 
Ilin isänmaallisuus aloitti. Tämä on horjumaton puolueemme tahto.

Kun koko maan on kyllästetty Kim Jong Ilin isänmaallisuudella ja kaikki 
ihmiset soveltavat sitä kirjaimellisesti käytännön toimintaan, maamme 
loistaa kukoistavana sosialistisena maana.


