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Pełni głębokiego szacunku do wielkiego 

Towarzysza Kim Jong Ila i silnej ufności  

w zwycięstwo rewolucji, nasza armia i naród 

świętują 53. rocznicę rozpoczęcia przez 

niego przywództwa nad rewolucją Songun.  

Dzień Songun, kiedy Generał Kim Jong Il 

rozpoczął swoje przywództwo nad rewolucją 

Songun, jest, wraz z dniem założenia KAL 

(Koreańskiej Armii Ludowej), dniem histo-

rycznym, kiedy osiągnięty został ważny 

kamień milowy w historii budowania rewo-

lucyjnych sił zbrojnych i w historii naszego 

kraju. Dzięki temu znaczącemu dniowi, 

możliwe było dokonanie historycznego zwrotu 

w rozwijaniu naszych rewolucyjnych sił 

zbrojnych i urzeczywistnianiu dzieła rewo-

lucji Juche, a historia i tradycja naszej 

świętej i zwycięskiej rewolucji Songun, która 

została zapoczą-tkowana i rozwinięta siłą 

oręża, mogła być kontynuowana.  

Songun jest dumną tradycją koreańskiej 

rewolucji, która została zapoczątkowana 



przez Towarzysza Kim Il Sunga i poprowa-

dzona przez niego i Towarzysza Kim Jong Ila, 

a również sztandarem zwycięstwa i chwały.  

Wielcy Generalissimusowie po raz pierwszy 

w historii oświetlili szlak rewolucji Songun, 

w ten sposób tworząc nową historię Songun  

i zapoczątkowując erę Songun.  

We wczesnej młodości, odkrywszy tę prawdę 

o rewolucyjnej walce, że zwycięstwo nad 

uzbrojonym wrogiem osiągnąć można tylko 

z bronią w ręku oraz wysunąwszy idee i linię 

przywiązywania wagi do armii, spraw milita-

rnych, wielki Towarzysz Kim Il Sung określił 

budowę sił zbrojnych jako fundamentalny 

aspekt rewolucji, skierował główne wysiłki 

na organizację i rozwój szeregów armii     

i, z Koreańską Ludową Armią Rewolucyjną 

jako główną siłą, osiągnął historyczne dzieło 

wyzwolenia narodowego. W oparciu o siły 

zbrojne rewolucji, mądrze poprowadził dwie 

rewolucyjne wojny oraz dwa etapy rewolucji 

społecznej i budowy socjalizmu, w ten sposób 

urzeczywistniając na tej ziemi socjalizm      



w naszym stylu, w centrum którego stoi masa 

ludzi, oraz demonstrując godność i honor kraju.  

Towarzysz Kim Jong Il, wierny ideom i dzi-

ełu Towarzysza Kim Il Sunga, dzięki swojemu 

unikatowemu przywództwu rewolucji Songun 

przezwyciężył ciężkie historyczne próby i prz-

eciwności, prowadząc naszą rewolucję chlu-

bną drogą zwycięstwa.  

Jego wizyta w 105 Gwardyjskiej Dywizji 

Czołgowej Seulskiej im. Ryu Kyong Su, 

która miała miejsce 25 sierpnia 1960r. , była 

historycznym wydarzeniem, które obwieściło 

kontynuowanie przez niego dzieła rewolucji 

Songun i początek jego przywództwa Songun.  

Songun było rewolucyjnymi ideami     

Kim Jong Ila, jego praktyką w rewolucji, 

politycznym ideałem i sposobem prowa-

dzenia polityki.  

W ciągu długiego okresu ponad pół wieku 

od dnia kiedy rozpoczął on swoje przywództwo 

nad rewolucją Songun, Kim Jong Il odwie-

dzał jednostki KAL jedną po drugiej, uma-

cniając armię, aby stała się ona niezwyciężoną 



armią rewolucyjną, i siłą Songun poprowadził 

rewolucję i budowę socjalizmu do zwycięstwa.  

Uznając umacnianie KAL za najważniejsze 

zadanie w rewolucji Songun, wzniósł ją   

do roli fundamentu, głównej siły naszej rewo-

lucji, i przekształcając ją w armię przywódcy, 

bez-granicznie wierną dziełu PPK (Partii 

Pracy Korei), w niezwyciężoną rewolucyjną 

armię, osiągnął historyczne zwycięstwo    

w zaciętym, antyimperialistycznym, antya-

merykańskim starciu w obronie bezpiecze-

ństwa kraju i socjalizmu. Nazwał wykazanego 

przez Armię Ludową ducha bezinteresownej 

obrony przywódcy i bezinteresownego wyko-

nywania pow-ierzonych im zadań, bohate-

rskiego ducha poświęcenia, rewolucyjnym 

duchem symbolizującym i reprezentującym 

epokę Songun. Określił go jako żołniers-

kiego ducha rewo-lucyjnego i poprowadził 

całą armię i lud   do życia i walki w tym 

duchu, zapewniając w ten sposób nadejście 

wielkich przemian we wszystkich sferach 

rewolucji i budowy socjalizmu.  



Aby skonsolidować sukcesy swojego przy-

wództwa Songun i w pełni wcielić w życie 

politykę Songun, dopilnował, aby podczas     

1. Sesji 10. Najwyższego Zgromadzenia Lu-

dowego KRL-D przyjęto Socjalistyczną 

Konstytucję ucieleśniającą idee i zasady 

rewolucji Songun. Stworzył nową strukturę 

administracji państwowej, trzonem której 

jest Komitet Obrony Narodowej, i prowadził 

wszystkie sprawy państwowe w oparciu       

o zasadę priorytetowego traktowania spraw 

militarnych.  

Historia kierowania przez niego rewolucją 

Songun jest bezprecedensową historią prze-

pełnioną duchem antyimperializmu i nieza-

leżności, historią bezgranicznego patrio-

tycznego poświęcenia. Jest również kroniką 

przywództwa przepełnioną uczuciem abso-

lutnego zaufania do żołnierzy i ludu oraz 

szlachetną ojcowską miłością do nich.  

Dzięki jego przywództwu nad rewolucją 

Songun, nasza rewolucja mogła odnosić 

zwycięstwo za zwycięstwem, pokonując 



wszelkie kaprysy historii. Dzięki jego niebywale 

intensywnemu forsownemu marszowi patrio-

tycznego poświęcenia, nasi żołnierze i lud byli 

w stanie dokonać historycznych cudów, jakich 

ludzkość wcześniej nie poznała.  

Zaiste Songun było niezmienną rewolucyjną 

dewizą Kim Jong Ila, którą czcił i realizował 

przez całe swoje życie, jak również wielkim 

rewolucyjnym przedsięwzięciem, poprzez 

które ozdobił historię kraju wspaniałymi 

zwycięstwami i nieśmiertelnymi osiągnięciami.  

Na drodze swojego przywództwa Songun, 

Kim Jong Il sformułował i rozwinął idee 

rewolucji Songun, tworząc w ten sposób dla 

narodu naszego i wszystkich rewolucyjnych 

narodów świata przewodnią zasadę i sztandar 

zwycięstwa w walce o urzeczywistnienie 

dzieła niezależności.  

Podstawowym założeniem rewolucji Songun 

jest to, aby wcielając w życie dzieło niezależ-

ności mas, dzieło socjalizmu, przykładać wagę 

i priorytet do spraw militarnych oraz 

traktować rewolucyjną armię jako główną 



siłę rozwoju całej rewolucji i budowania 

nowego społeczeństwa.  

Począwszy od punktu wyjściowego rewo-

lucyjnej zasady Juche, mówiącej, że zwy-

cięstwo dzieła rewolucji determinuje siła 

oręża, idee Songun udzielają naukowych    

i praktycznych odpowiedzi na kluczowe 

pytania o osiągnięcie zwycięstwa rewolucji.  

Wyjaśniają one rewolucyjną teorię,     

w myśl której należy rozwijać oręż rewolucji, 

rewolucyjną armię, oraz umacniać siłę napę-

dową rewolucji przy wiodącej roli rewolucyjnej 

armii i, w oparciu o nią, zapewnić zwycięski 

postęp rewolucji i budowania nowego społe-

czeństwa.  

Ich najważniejszym wymogiem jest to, 

aby przywiązując wagę do spraw militarnych 

i kierując główne wysiłki na wzmacnianie armii, 

rozwinąć ją w armię Partii i przywódcy, w nie-

zwyciężoną, rewolucyjną armię zdolną 

pokonać każdego, nawet najpotężniejszego 

wroga.  

Jeśli masy mają kształtować swoje prze-



znaczenie i realizować dzieło socjalizmu   

w warunkach ostrej konfrontacji z imperi-

alistami i ciągłego zagrożenia wojną, przede 

wszystkim muszą stanowczo trzymać w dło-

niach i umacniać oręż rewolucji. Historia 

światowego ruchu rewolucyjnego daje poważną 

lekcję: jeśli oręż rewolucji osłabnie lub się 

zachwieje, nie będzie w stanie ochraniać ani 

przeznaczenia mas, ani socjalizmu.  

Należy umacniać siłę napędową rewolucji, 

traktując rewolucyjną armię jako główną siłę 

i opierając się na jej przewodniej roli popychać 

do przodu rewolucyjną walkę i pracę nad 

budową nowego społeczeństwa – oto nowa 

rewolucyjna teoria naświetlona przez idee 

Songun.  

Rewolucja jest walką na śmierć i życie, 

decydującą czy zwyciężą rewolucyjne siły, 

czy też siły kontrrewolucji, los rewolucji 

zależy więc od tego, jak zostanie umocniona 

siła napędowa rewolucji i zwiększona jej rola.  

Pośród grup społecznych, które tworzą 

rewolucyjne siły w społeczeństwie socjalistycz-



nym, gospodarzami którego są masy, grupą 

najsilniejszą, jeśli chodzi o rewolucyjnego 

ducha, dyscyplinę organizacyjną i zdolności 

bojowe jest rewolucyjna armia pod kiero-

wnictwem przywódcy. Rewolucyjna armia, 

dzięki swoim rewolucyjnym ideom, ogro-

mnej duchowej sile i rewolucyjnemu tempe-

ramentowi, jest zdolna odgrywać wiodącą 

rolę w społeczeństwie jako całości oraz 

nadawać dynamikę rewolucyjnej walce i bu-

dowie socjalizmu. Jeśli rewolucyjna armia 

stoi w awangardzie, a cały naród walcząc 

przejawia jej rewolucyjnego ducha i tempera-

ment, tworząc z nią integralną całość, ich siła 

jest niezrównanie wielka.  

Idee rewolucji Songun otworzyły nową 

drogę, drogę do zwycięstwa, pozwalającą na 

rozwój dzieła niezależności mas, dzieła 

socjalizmu, poprzez umacnianie siły napę-

dowej rewolucji i zwiększanie jej roli.  

Stworzone przez Kim Jong Ila idee rewo-

lucji Songun rzucają nowe światło na poli-

tyczną teorię, według której polityka Songun 



jest polityką najpotężniejszą i podstawowym 

sposobem prowadzenia polityki w socjalizmie.  

Idee i ideały są przekładane na praktykę 

poprzez politykę, która jest czynnikiem 

decydującym o przeznaczeniu mas oraz 

powstaniu i upadku kraju i narodu.  

Kim Jong Il po raz pierwszy w historii 

wyjaśnił, że socjalistyczna polityka, która 

pozwolić ma na pełną realizację niezależnych 

dążeń i interesów mas, powinna być polityką.  

Songun przykładającą wagę i priorytet     

do spraw militarnych i określił politykę 

Songun jako podstawowy sposób prowadzenia 

polityki w socjalizmie.  

Jak powiedział, polityka Songun jest 

metodą prowadzenia polityki socjalistycznej, 

która uznaje sprawy militarne za najważniejsze     

ze wszystkich spraw w państwie i traktuje 

KAL jako trzon, główną siłę, w obronie 

kraju, rewolucji i socjalizmu oraz w nada-

waniu tempa całemu socjalistycznemu 

budownictwu. Jest sposobem prowadzenia 

niezależnej polityki, która w pełni ucieleśnia 



podstawy i zasady idei Songun.  

Określenie polityki Songun podstawowym 

sposobem prowadzenia polityki w socjalizmie 

przyniosło fundamentalne zmiany w politycznej 

historii ludzkości i historii socjalistycznej 

polityki oraz stworzyło bezcenny miecz 

pozwalający na pomyślne urzeczywistnienie 

ideałów i zasad socjalizmu.  

Idee Songun autorstwa Kim Jong Ila są 

rewolucyjnymi ideami i teoriami ucieleśnia-

jącymi konsekwentnie antyimperialistyczne, 

niezależne stanowisko i ducha szlachetnej 

miłości do kraju, narodu i ludu, a oparte są    

na żelaznej wierze i sile woli.  

Songun, nowe pojęcie naszej ery, zrodzone 

zostało z niezachwianej wiary, siły woli 

Towarzysza Kim Jong Ila, który biorąc 

pełną odpowiedzialność za przeznaczenie 

oraz przyszłość kraju i ludzi, wśród długo-

trwałej, ostrej konfrontacji z siłami imperi-

alizmu, rozwiązał wszystkie problemy w 

nasz własny sposób oraz w zgodzie z dąże-

niami i interesami naszego ludu i narodu.  



Dzięki ideom rewolucji Songun, wielkim 

ideom Towarzysza Kim Jong Ila, byliśmy  

w stanie, własnymi siłami, własną bronią, 

niezawodnie ochronić godność naszego kraju, 

niezależność narodu i zdobycze socjalizmu 

oraz otworzyć drogę do dobrobytu kraju    

i kwitnącej przyszłości narodu.  

Jako idee wzbogacone i rozwinięte w toku 

praktycznej walki o wcielanie w życie idei 

Juche, idee Songun tworzą naukową rewolu-

cyjną teorią, która pozwala na zaspokojenie 

wymogów idei Juche w idealny i wszech-

stronny sposób.  

Sformułowanie oraz rozwój idei i teorii 

rewolucji Songun przez Kim Jong Ila 

doprowadziły do dalszego wzbogacania ide-

ologicznego i teoretycznego skarbca naszej 

rewolucji oraz przyczyniły się do znaczącego 

wzrostu atrakcyjności i żywotności idei 

Juche.  

To w idei Juche leżą korzenie idei Songun. 

Idee Songun są zaś olśniewającym ucieleś-

nieniem Idei Juche.  



Dzięki ideom Songun, idee Juche mogły 

zostać wspaniale zastosowane w rewolu-

cyjnej praktyce i rozbłysnąć jeszcze jaśniej, 

jako wspaniała przewodnia ideologia gwa-

rantująca zwycięski postęp i realizację dzieła 

niezależności mas.  

Kim Jong Il, poprzez swoje wybitne przywó-

dztwo nad rewolucją Songun, dokonał nieś-

miertelnych czynów na rzecz kraju i rewo-

lucji, czasów i historii.  

Dzięki temu przywództwu, z honorem 

ochronił zorientowany na Juche socjalizm, 

który stworzony został przez Towarzysza 

Kim Il Sunga, i zagwarantował trwałą kon-

tynuację rewolucyjnego dzieła Juche i rewo-

lucyjnego dzieła Songun.  

Zorientowany na Juche socjalizm jest 

cenną zdobyczą naszej rewolucji, dla której 

Towarzysz Kim Il Sung poświęcił swoje 

życie, jest on fundamentem naszego narodu, 

kolebką jego prawdziwego życia i szczęścia. 

Lata 90. XX wieku, kiedy wymierzone       

w KRLD lekkomyślne działania sił sprzy-



mierzonych z USA i innych imperialistów 

mające na celu zatrzymać zwycięski postęp 

naszej rewolucji i zdeptać nasz socjalizm 

sięgnęły skrajnego poziomu, były dla naszej 

rewolucji okresem najcięższych prób. Kiedy 

nasza armia i lud znaleźli się na rozdrożu, 

pomiędzy pozostaniem suwerennym narodem  

i strażnikami niezależności, w ten sposób stając 

się zwycięzcami, a zostaniem znów zredu-

kowanymi do roli kolonialnych niewolników 

imperialistów, Towarzysz Kim Jong Il       

z determinacją wzniósł sztandar Songun,    

i z godnością obronił zorientowany na Juche 

socjalizm, osiągając wspaniałe zwycięstwa. 

Był to historyczny cud, do którego doprowa-

dzić mógł tylko nasz Kim Jong Il.  

Dzięki jego przywództwu nad rewolucją 

Songun, położył on solidne fundamenty dla 

dobrobytu kraju i realizacji rewolucyjnego 

dzieła Juche oraz dostarczył pewną gwara-

ncję zwycięstwa.  

Najważniejszą gwarancją zwycięstwa re-

wolucji jest umacnianie Partii, Sztabu 



Generalnego rewolucji, i konsolidowanie siły 

napędowej rewolucji poprzez jednoczenie 

armii i ludu wokół niej.  

Fundamentalną zasadą budowania Partii, 

której konsekwentnie przestrzegał wielki 

Kim Jong Il, było rozwijanie naszej Partii  

w partię przywódcy. Nasycenie całej Partii 

Kimilsungizmem określił jako najwyższy 

cel jej rozwoju i mądrze poprowadził wysiłki 

na rzecz mocnego ustanowienia w niej mo-

nolitycznego systemu ideologicznego i mo-

nolitycznego systemu przywództwa. W rezu-

ltacie, nasza Partia mogła stać się rewo-

lucyjną partią niezachwianie wierną ideologii 

i kierownictwu swojego przywódcy oraz 

posiąść silny zmysł organizacji i dyscypliny, 

a również zwycięską partią o solidnych 

fundamentach wśród mas i armii, zdolną do 

spełniania swojej misji i roli jako siła 

przewodnia we wcielaniu w życie dzieła 

rewolucji Songun. Kim Jong Il uznawał 

jednomyślną jedność za najwspanialszy fun-

dament rewolucji i doprowadził do osiągnię-



cia jednomyślnego zjednoczenia Partii, armii 

i ludu wokół przywódcy, w ten sposób zna-

cząco wzmacniając siłę napędową rewolucji 

Songun.  

Przekształcając KAL w niezwyciężoną 

armię i wzmacniając do maksimum zdol-

ności militarne kraju, których trzonem stała 

się KAL, dostarczył pewną militarną gwa-

rancję zwycięstwa dzieła rewolucji Juche.  

Pod jego energicznym kierownictwem, 

KAL rozwinęła się w awangardowy oddział, 

który ducha bezinteresownej obrony przy-

wódcy uznaje za fundament swojego istnie-

nia i stoi na czele bezinteresownego wciel-

ania w życie rozkazów Najwyższego Dowó-

dcy, a również jest pionierem w walce o re-

alizowanie dzieła rewolucji Songun. Zostały 

podjęte ogromne wysiłki na rzecz uczynienia 

przemysłu obronnego zorientowanym na 

Juche, nowoczesnym i zinformatyzowanym, 

co umożliwiło nam produkcję dowolnej 

zaawansowanej broni, w oparciu o nasze 

własne wysiłki i technologie.  



Dzięki wybitnemu przywództwu spra-

wowanemu przez Kim Jong Ila nad rewo-

lucją Songun, KAL mogła zostać rozwinięta       

w niezwyciężoną rewolucyjną armię, nasz 

kraj mógł wyprodukować i wynieść na orbitę 

satelity, a również stać się państwem nukle-

arnym, w pełni demonstrując swoją godność 

jako potężna nacja Paektusan, mogliśmy 

także niezawodnie obronić godność kraju i 

suwerenn-ość narodu, na każdym kroku 

udaremniając agresywne działania imperiali-

stów i rzucane przez nich wyzwania.  

Kim Jong Il położył solidne, materialne   

i technologiczne fundamenty pod budowę 

kwitnącego socjalistycznego kraju.  

Podczas Żmudnego Marszu, Forsownego 

Marszu, kiedy nasza rewolucja przechodziła 

ciężkie próby, pod kierownictwem Kim Jong Ila 

rozwinięty został wielki plan budowy 

dostatniego kraju i ciepły wiatr dokonywania 

świeżych cudów i innowacji omiótł kraj. 

Rozbłysnęły żywiołowe płomienie rewolucji 

przemysłowej nowego wieku, rozpoczynając 



erę gospodarki opartej na wiedzy, w całym 

kraju wybudowane zostały monumentalne 

konstrukcje symbolizujące tę erę, a mode-

lowe prace reprezentujące kulturę Songun 

powstały w wielkich ilościach. Bogactwo i 

gmachy stworzone przez naszą armię i lud 

pod jego kierownictwem są cennymi akty-

wami służącymi dobrobytowi narodu    

Kim Il Sunga i Korei Kim Jong Ila.  

Kim Jong Il doprowadził do nowego 

zwrotu w walce o niezależne zjednoczenie 

kraju i stanowczo obronił globalny pokój   

i bezpieczeństwo siłą swojego przywództwa 

nad rewolucją Songun. Zapoczątkował erę 

zjednoczenia 15 czerwca, według idei „Od 

naszego narodu dla niego samego”, położył 

bezcenny fundament pod zjednoczenie kraju 

i wspólny dobrobyt narodu oraz ochronił pokój 

w Azji i reszcie świata, miażdżąc bezustanne 

knowania imperialistów chcących wywołać 

wojnę.  

Wielkie czyny Towarzysza Kim Jong Ila, 

których przez ponad pół wieku dokonywał 



on dla kraju i rewolucji, czasów i historii, 

dzięki swojemu niestrudzonemu przywództwu 

Songun, zawsze olśniewać będą, wraz z triu-

mfalnym postępem naszego rewolucyjnego 

dzieła.  

Powinniśmy wiernie nieść naprzód wielkie 

idee i zasługi Towarzysza Kim Jong Ila dla 

rewolucji Songun oraz na zawsze okryć je 

chwałą.  

Idee rewolucji Songun są wspaniałym 

drogowskazem dla naszej rewolucji. Zasługi  

Kim Jong Ila związane z jego przywództwem 

Songun są zaś siłą napędową dla zwycięstwa.  

Niezachwianą wiarą i niezłomną wolą 

naszej Partii, armii i ludu jest to, aby, wysoko 

wznosząc sztandar Songun, kontynuować   

i osiągnąć rewolucyjne dzieło Juche.  

Do końca powinniśmy podążać drogą 

Songun, drogą niezależności i drogą socjalizmu, 

którą Kim Jong Il szedł przez całe swoje 

życie, przekładać jego testament na olśnie-

wającą rzeczywistość i niezawodnie zrealizować 

rewolucyjne dzieło Juche, rewolucyjne dzieło 



Songun.  

Wszyscy urzędnicy, członkowie Partii i inni 

ludzie pracy powinni mocno uzbroić się w idee 

rewolucji Songun Kim Jong Ila, uważnie 

studiować jego wielkie osiągnięcia związane 

z przywództwem Songun oraz prowadząc 

rewolucyjną walkę i pracując na rzecz budowy 

socjalizmu gruntownie je stosować i okrywać 

chwałą.  

Linia priorytetowego traktowania uzbrojenia, 

spraw militarnych, powinna zostać skrupulatnie 

wcielona w życie, aby uczynić zdolności 

obronne kraju twardymi niczym stal.  

KAL powinna zostać jeszcze bardziej wzmo-

cniona, jako armia silna w ideologii i wierze, 

potężna rewolucyjna armia Paektusan.  

Przywództwo Partii jest linią życia KAL i jej 

potęga byłaby bez niego nie do pomyślenia.  

Dla KAL jedynym kierunkiem jest marsz 

naprzód z bronią skierowaną dokładnie tam, 

gdzie wskazuje Partia. Nasze siły zbrojne muszą 

służyć jako wieczna podstawa i gwarancja dla 

Partii i jej dzieła.  



W sercach oficerów i żołnierzy KAL zaw-

sze powinien płonąć ogień jednej idei i jed-

nej determinacji, aby popierać tylko Partię  

i przywódcę i bezinteresownie ich chronić, 

niezależnie od napotykanych na drodze prób 

i jakkolwiek zmieniłaby się sytuacja. 

Powinni oni mocno uzbroić się w rewo-

lucyjne idee naszej Partii i przeniknąć nie-

zachwianym przekonaniem, że do końca, aż 

do śmierci, będą bronić czerwonej flagi 

rewolucji, partyjnej flagi Juche.  

Powinni oni uczynić swoje szkolenie 

jeszcze bardziej intensywnym, jak robili to 

antyjapońscy partyzanci na Górze Paektu, 

aby każdy z nich stał się dorównującym stu 

bojownikiem wyposażonym w strategie i taktyki 

militarne Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, 

bohaterskiego ducha walki i zdolności bojowe, 

powinni również ustanowić twardą dyscy-

plinę w swoich jednostkach i prezentować 

się jako doskonała regularna armia.  

Wojskowe placówki i koszary powinny 

zostać tak zorganizowane, by były dla żołnierzy 



jak ich własne domy, a również powinny 

zostać im zapewnione satysfakcjonujące 

materialne i kulturalne warunki życia, aby 

mogli oni dobrze wykonywać swoją służbę.  

Podczas wypełniania swoich podstawowych 

obowiązków obrony kraju, żołnierze powinni 

dokonać przełomu w różnych innych sektorach i 

dużych projektach budownictwa socjalisty-

cznego; nie powinni nigdy spocząć w robieniu 

dobrych rzeczy dla ludzi, ale zawsze odgrywać 

wiodącą rolę w tym zakresie.  

Wielkie wysiłki powinny zostać skierowane 

na rozwój przemysłu obronnego. Przemysł obr-

onny powinien skoncentrować się na doko-

naniu jeszcze większych postępów w prze-

budowie naszego kraju w niezwyciężoną potęgę 

militarną, tak więc produkować więcej i lepszej 

jakości sprzęt militarny w naszym własnym 

stylu, który jest precyzyjny, lekki, bezzałogowy 

i inteligentny.  

Robotniczo-Chłopska Czerwona Gwardia 

powinna zwiększyć swoje zdolności bojowe 

poprzez intensywny trening bojowy i polityczny 



oraz niezawodnie bronić swoich prowincji, 

powiatów i wiosek w czasie zagrożenia.  

Wszystkie sektory budownictwa socjali-

stycznego powinny doprowadzić do wielki-

ego skoku naprzód i wielkich innowacji.  

Powinniśmy radykalnie podnieść standardy 

życia ludności poprzez nadanie pędu wysiłkom 

na rzecz budowy gospodarczego giganta, gorąco 

popierając partyjną linię jednoczesnego rozwoju 

dwóch frontów.  

Powinniśmy dokonać innowacji w sektorach 

rolnictwa i przemysłu lekkiego, kluczowych 

obszarach budowy gospodarczego giganta, oraz 

promować budowę budynków mieszkalnych tak, 

aby zapewnić ludziom prowadzenie dostatniego 

i szczęśliwego życia.  

Powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki na 

priorytetowych sektorach gospodarki na-

rodowej, kluczowym przemyśle, aby już istni-

ejące niezależne fundamenty pracowały wydaj-

nie, a także dynamizować proces modernizacji  

i zapewniania rytmiczności produkcji.  

Szczególnie wiele uwagi należy zwrócić  



na przemysł energii elektrycznej oraz przemysł 

węglowo-wydobywczy i rozwijać wszystkie 

sektory gospodarki narodowej oparte na bliźnia-

czych filarach – przemyśle metalurgicznym    

i chemicznym.  

Poprzez szybki rozwój nauki i technologii 

oraz kształcenie wszystkich ludzi, aby byli 

dobrze zorientowani w tych dziedzinach, powi-

nniśmy wznieść gospodarkę narodową na wyż-

szy poziom nowoczesności i CNC oraz udo-

skonalić strukturę ekonomiczną kraju zgodnie  

z wymogami ery gospodarki opartej na wiedzy.  

Powinniśmy przyspieszyć proces budowy 

cywilizowanego państwa socjalistycznego.  

Ważne jest, aby wszyscy członkowie społe-

czeństwa stali się artystami i użytkownikami 

socjalistycznej kultury, oraz doprowadzenie do 

świeżego przełomu we wszystkich sektorach 

budownictwa kulturowego. W ten sposób 

należy przekładać na rzeczywistość pragnienia 

ludzi o zdrowym i kulturalnym stylu życia.  

Aby doprowadzić do decydującego zwrotu 

w budowie kwitnącego socjalistycznego kraju, 



należy jeszcze bardziej wzmocnić bojowe 

funkcje i role organizacji partyjnych.  

Organizacje partyjne są awangardowymi 

formacjami rewolucji Songun, ideologia    

i przywództwo Partii są przez nie realizo-

wane. Powinny one uznawać ustanowienie 

monolitycznego systemu przywództwa Partii 

za główną linię partyjnej pracy i zapewnić, 

aby wszyscy urzędnicy, członkowie Partii   

i inni ludzie pracy z lojalnością popierali 

idee i kierownictwo przywódcy oraz wyko-

nywać każdą pracę w zgodzie z ideologią   

i intencjami Partii.  

W aktualnej ofensywie generalnej, organi-

zacje partyjne powinny jeszcze pełniej 

ukazać duchową siłę urzędników, członków 

Partii i innych ludzi pracy. Matką cudów jest 

duchowa siła mas, zaś kluczem do zapoczą-

tkowania nowego złotego wieku budowy 

kwitnącego narodu jest zainspirowanie ich.  

Organizacje partyjne powinny starannie 

prowadzić działalność edukacyjną pośród 

urzędników, członków Partii i innych ludzi 



pracy, aby uczyli się o wielkości idei i zasług 

Kim Jong Ila dla rewolucji Songun i wysła-

wiali ich wybitność. Powinny zintensyfi-

kować prowadzoną we frontowym stylu 

prace polityczną wśród mas, aby wszyscy 

urzędnicy, członkowie Partii i inni ludzie 

pracy uczynili częścią swojego życia uczenie 

się od żołnierzy ducha bezinteresownej 

obrony przywódcy i bezinteresownego wy-

konywania powierzonych im zadań oraz ducha 

walki, a również podjąć wytężone wysiłki na 

rzecz stworzenia prędkości Masikryong 

manifestując patriotyzm Kim Jong Ila.  

Armia i lud powinni popychać naprzód wiel-

kie socjalistyczne budownictwo siłą wspólnej 

pracy.  

Wspólna praca armii i ludu jest potężną 

metodą walki, pozwalającą im z jedną myślą 

i celem prowadzić nieugiętą ofensywę.   

Personel dowódczy KAL i cywilne kierow-

nictwo powinni skrupulatnie taką pracę organi-

zować i dowodzić nią, umożliwiając pełne 

wykorzystanie duchowego potencjału armii    



i ludu i wszelkich innych środków, tak aby 

mogli oni niezawodnie i na czas wykonać 

rewolucyjne zadania przydzielone ich jedno-

stkom.  

Zgodnie z testamentem i szczytnymi za-

mysłami wielkich Generalissimusów, powi-

nniśmy dokonać aktywnych wysiłków    

na rzecz otwarcia nowej fazy zjednoczenia 

narodowego, zapobiegając agresji i wojnie 

oraz broniąc globalnego pokoju i bezpie-

czeństwa.  

Idee i dzieło naszej rewolucji Songun są 

niezwyciężone.  

Ponieważ wielka idea Juche i rewolucyjna 

idea Songun oświetlają drogę przed nami   

i mamy mądre przywództwo Partii, jedno-

myślną jedność całej armii i ludu oraz 

niezwyciężoną KAL, zwycięstwo rewolucyj-

nego dzieła Juche i rewolucyjnego dzieła 

Songun jest zagwarantowane.  

Jak przedtem, tak i zawsze w przyszłości, 

osiągać będziemy tylko zwycięstwa, wzno-

sząc wielki sztandar Songun.  


