
1

Kim Jong Il
Kimilsungismin alkuperäisyyden

oikea ymmärtäminen

Helsinki, Suomi
Juche 95 (2006)



2



3

Juche-aatteen opintoyhdistyksen julkaisuja 2/2006
ISSN  1457-859X
Helsinki, Suomi

Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen !

Kim Jong Il
Kimilsungismin alkuperäisyyden oikea

ymmärtäminen

Puhe puolueen teoreettisille kaadereille
2. lokakuuta 1976



4

Jakelu: Juche-aateen opintoyhdistys,
juche.aate@saunalahti.fi



5

Esipuhe

Juche-aatteen opintoyhdistys julkaisee tämän Toveri Kim Jong Ilin kir-
joittaman artikkelin lokakuun merkittävien juhlapäivien kunniaksi. Loka-
kuun kymmenentenä vietetään Korean työväenpuolueen perustamisen
61-vuotisjuhlaa. Presidentti Kim Il Sungin perustaman Alas Imperialismi
liiton perustamisesta tuli kuluneeksi 17.10 80 vuotta. Yhdeksän vuotta
sitten (8. lokakuuta 1997) Toveri Kim Jong Il valittiin Korean työväenpuo-
lueen pääsihteeriksi.

Tämän kirjasen myötä Juche-aatteen opintoyhdistys toivottaa menes-
tystä Korean kansalle, Korean työväenpuolueelle ja Pääsihteeri Kim Jong
Ilille.

Lokakuussa 2006

Juche-aatteen opintoyhdistys
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Sen jälkeen, kun muotoilimme johtajan vallankumoukselliset ajatukset
kimilsungismiksi ja määrittelimme mitä se tarkoittaa, ihmiset ymmärsivät
asian paremmin. Tällä hetkellä jokainen kutsuu johtajan vallankumouk-
sellisia ajatuksia kimilsungismiksi ja tietää sen olevan aate, joka perus-
tuu Juche-aatteen teoriaan ja metodiin.

Aikaisemmin johtajan vallankumouksellisia ajatuksia kutsuttiin nykyajan
marxismi-leninismiksi. Se on ilman muuta osittain totta, mutta se ei ole
oikea määritelmä, koska se pitää ensisijaisena kimilsungismin suhdetta
marxismi-leninismiin. Nykyään kukaan ei enää kutsu johtajan vallanku-
mouksellista aatetta tällä tavoin. Edelleen kuitenkin elää pyrkimys tulkita
kimilsungismia marxismi-leninismistä käsin.

Me kutsumme johtajan vallankumouksellista aatetta kimilsungismiksi,
koska hänen kehittämänsä aate ja teoria ovat alkuperäisiä. Määritelmä,
jonka mukaan kimilsungismi on järjestelmä, joka perustuu Juche-aat-
teen teoriaan ja metodiin, tarkoittaa, että kimilsungismi on sisällöltään
yhdenmukainen Juche-aatteen kanssa ja sitä, että se on luonteeltaan
aatteen, teorian ja metodin muodostama järjestelmä. Sekä sisällöltään
että olemukseltaan kimilsungismi on alkuperäinen aate, jota ei voi selit-
tää ei voi selittää marxismi-leninismin viitekehyksellä.

Juche-aate, joka muodostaa kimilsungismin olennaisimman osan, on
aate joka, on uudelleen selittänyt ihmisen ajattelun historian.

Aiemmin Juche-aate pyrittiin selittämään marxilaisen dialektisen
materialismin pohjalta. Jokin aika sitten sain kirjeen jossa tuotiin esiin
näkökanta, jonka mukaan Juche-aate on Juche-materialismia ja Juche-
dialektiikkaa. Tämä osoittaa, että Juche-aatteen alkuperäisyyttä ei ole
ymmärretty oikein.

Marxilainen materialistinen dialektiikka pitää filosofian
peruskysymyksenä korrelaatiota materian ja tajunnan välillä sekä olemi-
sen ja ajattelun välillä. Se osoittaa materian ja tajunnan ensisijaisuuden.
Tästä lähtökohdasta se selvittää objektiivisen maailman lainalaisuudet.
Aineellisen maailman universaalit lait on selvitetty ja Juche-aate esittää
filosofian peruskysymyksenä ihmisen aseman ja roolin maailmassa ja
osoittaa, että ihminen on kaiken isäntä ja päättää kaikesta. Se selventää
tältä pohjalta lait, joiden avulla ihminen hallitsee, dominoi ja kehittää maa-
ilmaa. Juche-aate asettaa ihmisen paikalle, jossa se hallitsee maailmaa
erotuksena siitä että hän vain olisi osa sitä. Tätä Juche-aatteen filosofista
periaatetta ei voi selittää materialistisen dialektiikan viitekehyksellä.

Pyrkimys selittää Juche-aatetta olemassa olevien teorioiden kautta tu-
lee esiin erityisen silmiinpistävästi yhteiskuntahistoriassa. Jopa filosofian
oppikirjat tulkitsevat Juche-aatteen selittämiä yhteiskuntahistoriallisia pe-
riaatteita materialistisen historiankäsityksen valossa.

Historiallinen materialismi on sovellus alkaen aineellisen maailman ylei-
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sistä lainalaisuuksista päättyen yhteiskuntahistoriallisiin lainalaisuuksiin.
On tarpeetonta sanoa, mutta yhteiskunta kuuluu materiaaliseen maail-
maan, jolloin materiaalisen maailman universaalit lait toimivat myös siel-
lä. Mutta yhteiskunnassa vaikuttavat sille luonteenomaiset lainalaisuu-
det, jotka poikkeavat luonnon lainalaisuuksista. Poiketen luonnossa ta-
pahtuvasta liikkeestä, yhteiskuntahistoriallisella liikkeellä on subjekti eikä
yhteiskuntahistoriallista liikettä voi olla ilman subjektia, jolla on tehtävä ja
merkitys. Juche-aate on täsmällisesti selvittänyt yhteiskuntahistoriallisen
liikkeen lainalaisuuden olevan liikkeen subjektin liikettä. Tämä Juche-aat-
teen selvittämä yhteiskuntahistorian näkökulma on yhteiskunta-
historiallisen liikkeen keskeisin lainalaisuus. Tätä yhteiskuntahistorian
Juche-näkökulmaa ei voi selittää materialistisen historian näkökulmasta.

Juche-aate on alkuperäinen aate, joka selvittää ei vain uudet filosofiset
ja yhteiskuntahistorialliset lainalaisuudet vaan myös vallankumouksen
yhteiskunnan rakentamisen johtavat periaatteet.

Kimilsungismin vallankumouksellinen teoria on alkuperäinen teoria
Juche-aatteen ohella.Kuitenkin eräillä ihmisillä on edelleen taipumusta
sekoittaa se marxismi-leninismin vallankumousteoriaan. Kun tarkastellaan
työväenluokan vallankumouksellisia teorioita, marxismi-leninismi on se his-
toriallisen aikakauden vallankumouksellinen teoria, joka edelsi
kimilsungismin syntyä. Marx todisti tieteellisesti dialektisen materialismin
pohjalta kapitalismin kaatumisen välttämättömyyden ja siirtymisen sosia-
lismiin. Lenin seurasi hänen teoriaansa ja teki analyysin monopoli-
kapitalismista. Tältä pohjalta hän selvitti kapitalismin välttämättömän ke-
hityksen lainalaisuuden ja sosialismin voiton mahdollisuuden yhdessä
maassa sekä asetti etusijalle vallankumouksellisen teorian siirtymisessä
sosialistiseen järjestelmään. Sen takia marxismi-leninismin vallankumous-
teorian pääsisältö on teoria kapitalismin ja imperialismin kaatamisesta ja
sosialistisen järjestelmän perustaminen.

Kimilsungismin vallankumousteoria on vallankumousteoria, joka on rat-
kaissut ongelmat nostamalla vallankumouksen käytännön uudelle tasol-
le eroten näin aikakaudesta, jolloin syntyi marxismi-leninismi. Johtaja an-
toi Juche-aatteen lähtökohdista syvällisen selityksen kansakunnan va-
pautumisen teoriasta, strategiasta ja taktiikasta, luokkien vapautumisesta
sekä inhimillisestä vapautumisesta meidän aikakaudellamme. Sen vuok-
si voidaan sanoa, että kimilsungismi on täydellinen kommunistinen
vallankumousteoria Juche-aikakaudella.

Marxilais-leniniläisestä teoriasta ei ole tarpeen etsiä piirteitä, jotka
selvittäisivät uutta vallankumouksellista teoriaa, jonka kimilsungismi selit-
tää, erityisesti teoriaa sosialismin ja kommunismin rakentamisesta.

Sosialismin ja kommunismin rakentamisen ongelmia on selvitetty uu-
della tavalla kimilsungismin myötä. On totta, että myös marxismi-leninis-
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min perustajat selvittivät muutamia näkökohtia sosialistisesta ja kommu-
nistisesta yhteiskunnasta, mutta heidän näkökulmansa ei mennyt kovin
pitkälle koskien näihin oletuksiin liittyviä rajoitteita. Johtaja sanoi kauan
sitten että puolueemme oli ottanut huomioon kaikki ansiokkaat ehdotuk-
set jotka marxismi-leninismin perustajat olivat tehneet ja sosialismin to-
teutumisen jälkeen puolue oli ratkaissut kaikki ongelmat käyttämällä sen
omaa harkintaa. Itse asiassa, vallankumouksen ja sosialistisen rakennus-
työn teoreettiset ja käytännölliset ongelmat sosialistisen järjestelmän pe-
rustamisen jälkeen on ratkaistu täydellisesti johtajan ainutlaatuisella ide-
ologisella ja teoreettisella toiminnalla. Näin ollen marxilais-leniniläiset klas-
sikot eivät voi antaa ratkaisuja näihin ongelmiin.

Edelleen, kimilsungismi nosti esiin uuden kysymyksen johtajuudesta
työväenluokan vallankumouksen teoriassa ja valaisi sitä seikkaperäisellä
tavalla.

Kysymys johtajuuden menetelmästä työväenluokan vallankumoukselli-
sessa taistelussa on itsenäinen sekä teoreettisesti että käytännöllisesti.
Työväenluokan vallankumouksen asia, sosialismin ja kommunismin ta-
voite, on voimakas, monimutkainen taistelu maailman muuttamiseksi pe-
rusteellisesti. Se on suuri taistelu, johon laajat kansanjoukot osallistuvat.
Siksi tämä vallankumouksellinen tavoite voidaan voitokkaasti saavuttaa
vain oikealla johtajuuden menetelmällä, yhdessä oikean ohjaavan aatteen
ja teorian kanssa. Kysymys johtajuuden menetelmästä on vielä tärkeäm-
pi sitten kun työväenluokan puolue ottaa vallan, hallitsee uutta yhteiskun-
taa ja ohjaa sosialismin ja kommunismin rakennustyötä. Mutta työväen-
luokan vallankumouksellisessa teoriassa tätä kysymystä ei ole koskaan
aikaisemmin järjestelmällisti systematisoitu itsenäisenä teoriana.

Kimilsungismin tärkeä merkitys on siinä, että se tuo uutta valaistusta
johtajuusteoriaan ja järjestelmällistää sen itsenäisenä elementtinä.
Kimilsungismi esittää johtajuuden menetelmän yhtenä peruskysymyksenä
vallankumouksen voittamiseksi ja antaa täyden selityksen sille. Erityisesti
se selvittää ja täydellistää johtajuusmetodin, menetelmän sosialismin ja
kommunismin rakentamiseksi kun puolue on saanut vallan. Mutta jois-
sain tapauksissa johtajuusmenetelmä, joka muodostaa itsenäisen osan
kimilsungismia, on nyt väärin tulkittu kysymykseksi menettelytavoista. Tämä
on kimilsungismin johtajuusteorian väärin ymmärtämistä.

Tämän vuoksi on selvää, että kimilsungismi eroaa marxismi-leninismistä
rakenteellisen järjestelmänsä ja sisältönsä osalta.

Kuten tiedätte, marxilaisuudessa kolme perustaa; klassinen saksalai-
nen filosofia, Britannian klassinen kansantalous ja oppi utopistisesta sosi-
alismista Ranskassa. Sen rakenteellinen järjestelmä sisältää nämä kol-
me osa-aluetta. Leninismi kehitti ja rikastutti marxilaisuutta monin tavoin,
mutta omaksui nämä kolme elementtiä  filosofian, kansantaloustieteen ja
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tieteellisen sosialismin.
Ihmiskunnan historian uudella aikakaudella kansanjoukot ovat tulleet

maailman isänniksi ensimmäistä kertaa historiassa ja ovat muovaamassa
kohtaloaan riippumattomalla ja luovalla tavalla. Meidän aikakaudellamme
työväenluokan vallankumouksellinen liike on edennyt pitkän matkan, le-
vinnyt laajemmalle ja syvälle koko maailmaan. Vallankumouksellinen käy-
täntö edellyttää uutta vallankumouksen johtajuuden teoriaa ja se on osoit-
tanut, että johtajuuskysymys korostuu mobilisoitaessa kansanjoukkojen
kaikkia kerroksia vallankumouksen edistämiseen nopeasti. Kimilsungismi,
joka koostuu kolmesta elementistä - Juche-aatteesta, vallankumoukselli-
sesta teoriasta ja johtajuusmetodista - on täyttänyt nämä vallankumouk-
sellisen liikkeen uudet vaatimukset.

Kimilsungismi on ideologinen ja teoreettinen järjestelmä, jonka ydin on
Juche-aate. Kimilsungismin alkuperäisyys johtuu Juche-aatteen
alkuperäisyydestä. Siksi kun me puhumme kimilsungismista, meidän on
ensimmäisenä ajateltava Juche-aatetta. Meidän ei kuitenkaan pitäisi aja-
tella Juche-aatetta samassa valossa kuin kimilsungismia. Jotkut ihmiset
niputtavat ne samaan kategoriaan, mutta niillä on erilainen sisältö.
Kimilsungismi koostuu Juche-aatteesta sekä kauaskatseisesta vallanku-
mouksellisesta teoriasta ja johtajuusmenetelmästä jotka ovat kehittyneet
tästä aatteesta. Sen tähden olemme määritelleet kimilsungismin järjes-
telmäksi, joka perustuu Juche-aatteen teoriaan ja menetelmään.

Kun me sanomme, että kimilsungismi on alkuperäinen vallankumouk-
sellinen aate, joka eroaa marxismi-leninismistä, emme koskaan tarkoita
että sitä ei olisi johdettu marxismi-leninismistä. Nykyään on myös taipu-
musta asettaa vastakkain kimilsungismi ja marxismi-leninismi tämän
alkuperäisyyden korostamiseksi. Mutta kimilsungismin alkuperäisyyttä ei
tarvitse todistaa asettamalla se vastakkain marxismi-leninismin kanssa
kiistämällä yhtymäkohdat.

Sekä kimilsungismi että marxismi-leninismi ovat vallankumouksellisia
aatteita, jotka ovat tarjonneet ratkaisuita työväenluokan vallankumouk-
sen käytäntöön.

Työväenluokan vallankumouksellinen asia on tehtävä, joka ulottuu pit-
källe aikavälille, tehtävä joka täytetään eri historiallisten aikakausien ku-
luessa. Tässä mielessä uuden historiallisen aikakauden vallankumouk-
sellinen taistelu on jatkumoa edelliseltä aikakaudelta. Kuten työväenluo-
kan vallankumouksellinen taistelukin, myös heidän vallankumoukselliset
aatteensa ja teoriansa, jotka heijastavat heidän tarpeitaan, johtuvat ja
kehittyvät aikakaudelta toiselle. Vaikka kimilsungismi on aate, joka edus-
taa erilaista historiallista kautta kuin marxismi-leninismi, se on läheisesti
yhteydessä jälkimmäiseen yleisen luokka-ajatuksen ja työväenluokan
vallankumousta palvelevan ajatuksen vuoksi. Kimilsungismi perustettiin
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ja sitä on kehitetty aikana, jolloin puolustettiin marxismi-leninismin ide-
ologisia ja teoreettisia saavutuksia. Juche-aate itsessään on aate, joka
on kehitetty marxismi-leninismin lipun alla käydyn vallankumouksellisen
taistelun myötä; se on aate, joka on vastustanut kaikkia idealismin ja
metafysiikan trendejä ja visusti pitäytynyt materialistiseen ja dialektiseen
lähtökohtaan. Kimilsungismin vallankumouksellinen teoria on myös teo-
ria, joka on perustettu ja edelleen kehitetty taistelussa, jossa marxilais-
leniniläisen vallankumouksellisen teoriaa on puolustettu porvarillisia ja
opportunistisia teorioita vastaan ja luovasti sovellettu ja kehitetty nykypäi-
vän vallankumouksellisten käytäntöjen vaatimusten mukaisesti.

Meidän pitää vastustaa sekä dogmaattista asennetta marxismi-
leninismiin, jolloin ei nähdä sen historiallisia rajoitteita sekä nihilististä
asennetta, jolloin nähdään vain sen rajoitteet.

Marxilais-leniniläinen teoria on nähtävä niitä olosuhteita vasten kun se
on syntynyt. Historiallisesti marxilaisuus ja leninismi, jotka syntyivät aika-
kaudella, jolloin valmisteltiin ja tehtiin proletaarinen vallankumous, asetti-
vat vallankumouksellisen taistelun suoraksi tehtäväksi teorian, strategi-
an ja taktiikan osalta kapitalismin lyömisen. Lopulta he suorittivatkin tä-
män tehtävän. Edelleen, marxismi-leninismin perustajat vetivät oikeat  teo-
reettiset johtopäätökset analyyseistaan kapitalistisista maista, ensisijai-
sesti kapitalistista maissa Euroopassa, missä he työskentelivät ja missä
vallankumous oli ajankohtainen.

Marxismi-leninismin rajoitteet ovat, kuten tiedetään, suhteessa ajan-
kohtaan, niihin historialliseen tehtäviin mitkä se asettaa itse ja niihin his-
toriallisiin lähtökohtiin josta se alkoi. Sen tähden onkin väärin kieltää mar-
xismi-leninismi siksi, että sen kaikki ehdotukset ja teoriat eivät vastaa
kaikkiin nykyajan vallankumouksellisiin käytännön tarpeisiin.

Meillä pitää olla oikea käsitys kimilsungismin ja marxismi-leninismin
välisestä korrelaatiosta, jälkimmäistä on arvioitava oikeassa valossa. Näi-
den välisessä suhteessa meidän ei pitäisi yrittää nähdä alkuperäisyyttä
jättämällä huomiotta aatteiden kehityshistoria eikä meidän vastaavasti
pidä olla huolestuneita tästä kehityshistoriasta. Sanomattakin on selvää,
että pääasia tässä kohden on alkuperäisyys. Korostamalla alkuperäisyyttä,
mutta näkemällä kehityshistoria ja korrelaatio kimilsungismin ja marxis-
mi-leninismin välillä on peruslähtökohta.

On tärkeää antaa puolueen jäsenistölle ja työväestölle oikea käsitys
kimilsungismin alkuperäisyydestä ja historiallisesta merkityksestä. Jos-
sain sopivassa tilaisuudessa selvitän yksityiskohtaisemmin tätä kysymystä.
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