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Днес ние осъществяваме велико дело - делото
за изграждане на могъща и процъфтяваща соци-
алистическа държава. При това изключително ак-
туално е изискването да се утвърждава в живота
кимченирският патриотизъм.

По-рано, ползвайки се от предоставените ми
случаи, аз говорих сериозно за кимченирския пат-
риотизъм. Но, за съжаление, нашите ръководни
работници все още нямат дълбокото разбиране
за кимченирския патриотизъм, а също така, не
умеят методически правилно и резултатно да раз-
гърнат работата по утвърждаването му в прак-
тическата дейност.

Ние акцентираме на кимченирския патриоти-
зъм, не за да го издигаме като лозунг, или да го
развяваме като флаг. Нашата цел е ръководните
работници, членовете на партията, всички труде-
щи се да се приобщят към ярките образци на па-
триотизъм, проявен лично от Ким Чен Ир, и по-
следователно да го внедряваме в своята практиче-
ска дейност в името на построяването на богата
и могъща родина.

Другарят Ким Чен Ир е несравним патриот.
Той, като никой друг, обичаше своята родина и
народ, посвети целия си живот на умножаване
богатството и могъществото на страната, на ней-
ното процъфтяване и щастието на народа, извър-
ши безсмъртни подвизи, които като неувяхваща
страница влязоха в летописа на отечеството.

В неговото сърце винаги, където и да се нами-
раше, свято се пазеше образът на любимата роди-
на и народа.
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Виждайки гъстите гори и простори като вели-
колепно подредени полета, той мислено обрису-
ваше пред себе си утрешния ден на родината, си-
пеща изобилие, могъщество и процъфтяване, бъ-
дещото щастие на нашия народ, когато хората ще
се наслаждават от поколение на поколение, и ти-
хичко, с топлина в душата, говореше като на себе
си: “зелени планини”, “зелени поля”. А при зад-
граничните пътувания се случваше, обхванат от
тъга по родината и родния народ, с дълбоко въл-
нение да казва: “нашата родина”, “нашата нация”.

Виждайки при някое инспекционно пътуване
планини с рядко разположени дървета, той с бол-
ка в душата, вълнуващо разказваше: “от древни
времена нашата страна е наричана “извезана като
шевица прекрасна земя, разположена на три хиля-
ди ли”, значи ние трябва добре да я благоустроя-
ваме, както и подобава на “извезана като шевица
прекрасна земя” в епохата на Трудовата партия и
да я предадем в такъв вид на нашите потомци.

А виждайки около местата за дислокация на
войскови части планини, засадени с дървета, зале-
сени с ръцете на народноармейците, той се рад-
ваше безкрайно и високо оценявайки чувството
на патриотизъм при войниците, ги удостояваше
с високото звание “патриотична част”.

Виждайки уютното заселване в ротната казар-
ма, обградена с гора от праскови и фурми, той,
радостно усмихвайки се, задушевно ги наричаше
в национален стил: “село с праскови” и “рота с
дръвчета от фурми”.

Той, още в първите дни по пътя на революция-
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та, окрилен от твърдата решимост да е стопанин,
отговорен за делото на корейската революция, по-
свети целия си живот на делото за защита на соци-
алистическата родина и прослава на нейната чест,
до последните минути на своя живот вървя по
пътя на патриотичното самоотвержено служене
на родината и народа.

Борбата за защита на социалистическото оте-
чество се водеше при най-ожесточена конфронта-
ция с коалиционните сили на империализма, тя
беше безпрецедентна в историята на суровата би-
тка. За да преодолее трудната, сурова ситуация,
надвиснала над родината, и да защити отечество-
то, другарят Ким Чен Ир пое по пътя на борбата
не на живот, а на смърт - по нелекия сонгунски
поход.

За това, какъв суров път е изминал с патриотич-
на самоотверженост, в името на защитата на соци-
алистическата ни родина, недвусмислено свидете-
телства неговата единствена ватена куртка, която
той носеше от периода на “Трудния поход” до
последните дни на своя живот. Помни се в какви
години той, не без вълнение, спомняйки си дните
на преодоляване на суровите изпитания, изведнъж
започваше да разказва за своята ватена куртка,
която в този момент беше върху него. Той проник-
новено споделяше:

“Тази ватена куртка аз започнах да нося, когато
след загубата на родния вожд, поехме по пътя на
Трудния поход. Аз не мога да забравя тази сурова
история, затова вече не я свалям от себе си. Тази
ватена куртка, бих казал, е символ на сонгунската
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революция”. На всички е известно, че ватената
куртка изтънява, ако се носи дълго, и вече не мо-
же да те защитава от студа. Но той, в тази тънка
куртка, мислеше не толкова за студа и мраза, про-
никващ през нея, а по-скоро се възпламеняваше
от горещото чувство на осъзнаване на своя дълг
като страж на родината.

И повече от десет години ходеше с тази един-
ствена ватена куртка, и, проявявайки стоманена
воля и свръхчовешка енергия, посещаваше пред-
ните рубежи на родината за нейната защита, а също
така, обгръщайки с грижа своите войници, изко-
ваваше от тях смелчаци, готови да се сражават с
противника по формулата “един против сто”.

И в свирепите вихри, вървеше и вървеше към
войниците, преодолявайки трудния преход Чхор
и планината Осон, и браздейки вълните на бушу-
ващото море, ходеше на остров Чхо. Тези и всички
други рубежи на отбраната на отечеството ще ос-
танат свидетели на неговата патриотична само-
отверженост в сонгунския поход.

Благодарение на неговото мъдро ръководство,
нашата родина, обидно лишавала се сто години
назад от своята държавност поради слабостите
на своите военни сили, сега демонстрира пред
целия свят своя внушителен облик като световна
военна държава, притежаваща непобедими воен-
ни сили, в което биха могли да се убедят и от не-
одавнашния военен парад, посветен на 100-годи-
шнината от рождението на другаря Ким Ир Сен.

Мисленото връщане в миналото към сонгун-
ския поход, извършен от другаря Ким Чен Ир,
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отговорен за съдбата на родината и нацията, ни
навежда на дълбоки думи за това, колко висок и
благороден е духът на патриотизма, като защитник
на нашата страна, на нашата родина.

През целия си живот той, с пламенно чувство
на патриотизъм, е преодолявал трудните пътища.
Великият поход за него, самоотвержения патриот,
е станал източник на обновление облика на на-
шата родина и полагане на вечния фундамент за
построяване на богато и могъщо отечество.

В суровите условия той, стоейки начело на бор-
бата за защита на социализма, начерта грандиозен
проект за изграждане на могъща и процъфтяваща
социалистическа държава, и мъдро направляваше
делото по неговата реализация.

Благодарение на неговото енергично ръковод-
ство, всички земеделски земи в страната бяха раз-
работени, както и подобава на земята в социалис-
тическата държава, в много райони бяха построе-
ни самотечни водни канали, селата в страната при-
добиха имидж, както се казва, на социалистиче-
ска феерия.

Освен това, израсна цяла гора от предприятия
на тежката и леката промишленост със съвремен-
ни технологии, на висотата на изискванията на
новото столетие бяха реконструирани вече същес-
твуващите предприятия, навсякъде бяха издигна-
ти монументални творби, способстващи за пови-
шаване богатството и могъществото на родината,
за нейното процъфтяване и създаване на щастие
за идващите поколения.

Процесът на внедряване на технологиите с ци-
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фрово-програмните устройства (ЦПУ), породили
индустриална революция в нашия стил през новия
век, демонстрира какъв висок рубеж достигна па-
триотизмът, свойствен на другаря Ким Чен Ир.
     И сега в моето сърце се е запазил образът на
другаря Ким Чен Ир, когато той през януари 2010
година с дълбоко вълнение си спомняше за дните,
в които с горещо сърце му се налагаше да разказ-
ва за ЦПУ на ръководните работници, нямащи
по това време точна представа за тази новост, и
им помагаше да направят първите крачки по вне-
дряване на технологията ЦПУ.

Това беше във времето, когато на нашата роди-
на се налагаше да преживее сурови изпитания.
Макар тогава той много да мислеше за страдащия
от недостиг на продоволствия народ, отдели цен-
ни парични средства за внедряване технологията
ЦПУ, за нарастване на богатството и могъщество-
то на родината в бъдеще.

Тогава душата му се пълнеше не с обикновени,
а с кървави сълзи. Това, че за тези цели се отдели-
ха такива финансови средства, които оставаха в
държавната хазна, беше голямо дерзание и най-
голям избор на другаря Ким Чен Ир като патриот,
движим от стремежа за нарастване силите на на-
шата страна, на нашата родина и да покаже пред
лицето на света достойното отечество, а не прос-
то да купи от чуждите страни лъскави машини.

Няма по-забележителна патриотична постъпка
от тази, да намериш сили за увеличаване богат-
ството и могъществото на родината, за нейното
развитие. Могъщата сила е гаранция за защитата
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на родината и вечното щастие на идващите поко-
ления.

Всеки път, слушайки песента “Превишавай ул-
трасъвременните рубежи!”, другарят Ким Чен Ир
проливаше сълзи, прехвърляше в паметта си стра-
ници от историята на внедряването технологията
ЦПУ, на изминатия от него суров път и на душев-
ните преживявания през тези дни. Тези сълзи на-
истина бяха горещи сълзи на патриот.

Вековните промени, станали в нашата страна,
и славната реалност на процъфтяващата сонгунска
Корея, увеличаваща своето могъщество - всичко
това са безценни плодове, постигнати от високи-
те патриотични идеи на другаря Ким Чен Ир.

Неговата любов към социалистическата родина
и народа бе по-пламенна от огъня, неговата само-
отверженост в служба на делото за умножаване
богатствата и могъществото на отечеството, за
неговото процъфтяване, за щастието на народа
идваше от абсолютната вяра в своя народ, непо-
колебимата вяра в правотата на социалистическия
строй и победата на делото на социализма.

Без доверие не може да има и любов, не може
да съществува и самоотверженост. Само върху
почвата на твърдата вяра може да се роди исти-
нска, гореща любов и самоотверженост - готов-
ност да се отдаде изцяло.

“На света няма по-добър народ от нашия!” - в
тези думи на другаря Ким Чен Ир е изразена твър-
дата вяра в нашия народ. “Ще видим, кой ще се
смее последен!” - с такова убеждение той твърдо
вярваше в победното утро на родината. Той вяр-
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ваше в своя народ като в себе си, твърдо вярваше
в победното бъдеще на нашата родина. И той ви-
наги, пазейки в себе си най-гореща любов към
родината и народа, продължаваше по своя път на
самоотвержено служене на делото.

Неговата пламенна любов към родината и на-
рода, готовността му да и служи самоотвержено,
идва от чувството за осъзнаване на неговата ви-
сока мисия. Той свято пазеше в себе си чувство
на дълбоко самосъзнание за своята висока мисия
- чувството на отговорност за съдбата на родина-
та, която му предаде другарят Ким Ир Сен, и за
съдбата на народа, който му повери вождът.

Това свято чувство на осъзнаване на своята
мисия, му позволи с твърда воля в борбата не на
живот, а на смърт, да тръгне по пътя на сонгунс-
кия поход и, с най-гореща любов към народа и
родината, да посвети изцяло себе си на увеличава-
не богатството и могъществото на страната и ней-
ното развитие, на делото за щастието на народа.

Патриотизмът на другаря Ким Чен Ир, с който
той живееше и който въплъщаваше на практика -
това е най-благородният патриотизъм, за какъвто
може да се говори само във връзка със скъпото
име на Ким Чен Ир както по неговото съществено
съдържание, така и по неговата голяма жизненост.

И затова аз, когато става въпрос за патриоти-
зма, говорейки не за патриотизма изобщо, а за
кимченирския патриотизъм - такъв, какъвто той
практически безкрайно пазеше в сърцето си и
въплъщаваше в живота заради защитата на наша-
та родина и умножаване на нейните богатства и

`



11

могъщество. Кимченирският патриотизъм - това
е най-високото въплъщаване на социалистическия
патриотизъм.

Кимченирският патриотизъм - по своята същ-
ност е най-гореща, пламенна любов съм нашата
социалистическа родина, към нашия народ, това
е и най-активното, самоотвержено служене на де-
лото за увеличаване богатствата и могъществото
на социалистическата родина, на нейното процъф-
тяване, на щастието на народа.

Това е истинският патриотизъм, носители на
който са всички в нашата страна, в нашата родина,
и който даже сгрява със своето дихание всяка
тревичка и всяко дръвче.

Кимченирският патриотизъм се основава вър-
ху благородния възглед за родината.

Още отдавна другарят Ким Чен Ир в своя кла-
сически шедьовър “Родина” възпяваше: “Нашата
родина е светла като слънчевите лъчи, а нашият
роден баща - пълководецът - е нейните обятия” и
освети дълбоко мисълта за това, че за нашия народ
родината е и нашият вожд, а грижата за родината
е и грижа за вожда.

Родината е не просто родната страна с планини-
те и реките, където ти си се родил и отрасъл, това
е такъв край, в който народът живее истински жи-
вот, и в който на бъдещите поколения щастието е
вечно гарантирано. Този край се създава от вож-
да. Истинският живот на хората и вечното щастие
на идващите поколения могат да се създават и
процъфтяват само под ръководството на вожда -
този, който истински обича родината и народа
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си и самоотвержено служи на тяхното дело, пос-
вещавайки се изцяло на това. Съдбата на родината
и народа е немислима без вожда, той я защитава
и гарантира.

Самоотверженото служене на родината, верно-
то служене на вожда, както и предаността към
вожда е проява на чувство на патриотизъм, него-
во висше изражение.

Кимченирският патриотизъм има своите коре-
ни в благородния възглед за народа, носителите
на който се поклоняват на народа, като на небето.

“Да се поклонявам на народа, като на небето!”
- такъв беше девизът през целия живот на другаря
Ким Чен Ир. Той отбеляза: “Ако има на света все-
могъщо същество, това не е Бог, а Народът. Има
народ - има и страна, има родина!” - ето в какво
се състоеше неговото патриотично убеждение.

В сърцето на патриота Ким Чен Ир неизменно
беше запечатана думата “народ”. “Ако народът
пожелае, нека звездата да стигне до небето, нека
на камъка да пораснат цветя” - такъв беше висо-
кият смисъл на неговата любов към народа, него-
вата воля. В “Песен за любовта към народа” има
такива стихове: заслугите през целия живот на
Ким Чен Ир са толкова велики и грамадни, че в
ширина те се равняват на морето, на висота дости-
гат до небесата, а да ги обобщим можем само с
една дума - любов към народа.

Всеки път, слушайки тази песен, аз не мога да
сдържа сълзите си - пред моите очи се появява
образът на любимият Ким Чен Ир, който през
целия си живот мислеше за народа.
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Кимченирският патриотизъм е толкова горещ
и проникновен, че е пронизан от благородния
възглед на другаря Ким Чен Ир за бъдещите поко-
ления.

Този възглед сбито е изразен в лозунга: “Днес
сме живи не заради днешния ден, а заради утреш-
ния!” Прави каквото и да е, но да бъде най-добро-
то и съвършено безупречно - така, че в далечното
бъдеще идващите поколения да се наслаждават
от благата на твоята работа, дори ако твоето поко-
ление не успее да го почувства - такъв беше него-
вият висок замисъл, неговата постоянна, сърдеч-
на молба.

Кимченирският патриотизъм - това е действи-
телно безценно духовно наследство, оставено от
него за нашия народ, ярък пример за практическа-
та му дейност.

Кимченирският патриотизъм - това е заветната
идейно-духовна “храна”, задължителна за всички,
които обичат родината и народа, това е източни-
кът на могъщата движеща сила, падаща като по-
ток от смелост и жива енергия в сърцата на всич-
ки борци за родината и народа. Той ще служи ка-
то светъл маяк, сочещ на нашите хора пътя към
възпитаването на истински патриоти от поколе-
ние на поколение, ще стане компас в тяхната бор-
ба и живот.

Всички наши ръководни работници, членове
на партията, всички трудещи се трябва с всички
сили да следват яркия образец на патриотичния
дух на другаря Ким Чен Ир, който възпламенявай-
ки своето сърце с огъня на горещата любов към
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родината и народа, през целия си живот полагаше
усилия за създаване блага за отечеството и наро-
да. Следва да се въплътява този дух в практичес-
ката дейност - без ни най-малко изменение.

Трябва да се усилва възпитателната работа, за
да се посели в душите на хората кимченирският
патриотизъм.

Наш дълг е да засилваме възпитанието на вси-
чки - членове на партията, трудещите се, народно-
армейците, младите хора, децата, учащите се - в
духа на кимченирския патриотизъм, за да може
всеки от тях дълбоко да разбере истинския му
смисъл и свято да го пази в своето сърце.

Възпитанието на хората в духа на кимченирския
патриотизъм следва да се провежда в цялата ши-
рина и дълбочина, в контекста на неговите осно-
вополагащи начала.

Такава възпитателна работа не трябва да се води
по маниера на издигане на лозунги. Трябва да се
провежда фундаментално и в широк мащаб, в ас-
пекта на основополагащите принципи. И нека чле-
новете на партията, всички трудещи се ясно да
разберат възгледите на другаря Ким Чен Ир за
родината, за народа и за идващите поколения.

Нека вярата и правдата служат на родината и
народа, и по неговия пример да станат истински
патриоти - такива, които независимо от сегашни-
те затруднения, без да жалят потта и кръвта си
заради утрешния ден, заради бъдещата реализа-
ция на народните надежди, както правеха това
техните предшественици - антияпонските револю-
ционери, отдали своята младост и даже живота
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си за бъдещето на отечеството и народа.
Възпитанието на хората в духа на кимченирския

патриотизъм следва да се провежда съдържател-
но и в тясна връзка с практиката.

Сегашният главен недостатък на патриотично-
то възпитание е откъсване на възпитателната ра-
бота от практиката. Възпитание, откъснато от пра-
ктиката е безмислица.

Патриотизмът е и самоотвержено служене на
родината и народа. Другарят Ким Чен Ир отбеля-
за: този, който само в душата си се тревожи за
съдбата на страната, не е патриот. “Патриотизъм”
на думи не ни е нужен. Ако наистина искаш да си
патриот - извършвай патриотични действия с чу-
вството на истински патриот! Същността на па-
триотизма трябва да се изразява в практическа-
та дейност, насочена за благото на отечеството и
народа.

На зова на родината и народа трябва да се отго-
варя не с думи, а на практика, жертвайки себе си
- ето какво значи патриот!Този, който не се спира
пред никакви трудности и изпитания, не се коле-
бае и върви напред без ни най-малко отклонение,
своевременно и честно изпълнява революционно-
то задание, поръчано от родината и народа - само
той е истински патриот.

Възпитанието на хората в духа на кимченирския
патриотизъм следва да се провежда, стоейки вър-
ху реалната действителност, в съответствие с конк-
ретните условия.

Патриотизмът не е абстрактно понятие. Патри-
отизмът започва от твоя дом. Чувството на патри-
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отизъм дава своите плодове на основата на любо-
вта към родителите, към жената и децата, любов-
та към родния край и месторабота, които прерас-
тват после в любов към отечеството и народа.
Който не обича своите родители, жена и деца,
който не обича своя роден край и местоработата
си, той не може да обича и своята родина и народ,
не може да бъде истински патриот.

Ние трябва да възпитаваме членовете на парти-
ята, всички трудещи се като истински патриоти -
такива, които започвайки с любов към своите ро-
дители, към жената и децата, такива, които благо-
устройват своя роден край, където са се родили
и израснали, и своето работно място, ще проли-
ват пот като честни трудещи се и ще отдават вси-
чко от себе си за по-нататъшната прослава на на-
шата страна и родина.

Следва обмислено да се провежда работата по
въплътяването на кимченирския патриотизъм в
практическата дейност.

Въплъщавайки в живота кимченирския патрио-
тизъм означава последователно да се реализират
начертанията и пожеланията на др. Ким Чен Ир
по въпроса за нарастване на богатствата и могъ-
ществото на родината, за неговото развитие и съз-
даване щастие за идващите поколения, означава
да се провеждат всички дела по кимченирски за
по-нататъшното процъфтяване на родината.

Ние следва вярно да продължим и завършим
тези дела, които проектираше и осъществяваше
другарят Ким Чен Ир през своя живот, за да може
неговите идеали и мечти да се реализират в дей-
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ствителността на родната ни земя.
Защитата на родината е най-важното изражение

на патриотизма. Има родина - има и партия, и
власт, и наш социалистически строй, и щастлив
живот за народа. Животът, отдаден за защитата
на родината, е най-ценният за патриота.

Войниците и офицерите от Народната армия,
защитниците на предната линия в отбраната на
родината са длъжни, здраво държейки в ръце оръ-
жието на революцията, да стоят като стоманена
стена на стража на отечеството. А жителите от
тила следва със своята активна помощ на войска-
та да поддържат нашата родина - страната сонгун.
     Целият народ трябва да отдава приоритет на
военното дело, честно да се учим на него, а ако
врагът ни нападне, решително да тръгне насреща
и да отдаде целия заряд на своя патриотизъм и
вярност към свещена война за защита на родината.

Всички ръководни работници, членове на пар-
тията, трудещи се, следва свято да пазят в сърцата
си духа на кимченирския патриотизъм, вдигайки
се на борба за увеличаване богатствата и могъще-
ството, за процъфтяване на нашата страна, на на-
шата родина. Тази борба е плодотворна борба за
осъществяване на вековните надежди на нашия
народ, тя е свещена патриотична борба за изпъл-
нение заветите на великия Ким Ир Сен и великия
Ким Чен Ир.

Следвайки примера на поколенията строители
на нова, демократична Корея, със сърцата си от-
кликвайки на патриотичния призив на другаря
Ким Ир Сен в първите години и след освобож-
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дението на страната, а също примера на героите
от епохата Чхолима, с голи ръце издигащи от сле-
двоенното пепелище, практически на пусто мяс-
то, щастлив край за народа, ние трябва да сме ис-
тински патриоти от епохата сонгун и да постро-
им напук на всички могъща и процъфтяваща со-
циалистическа държава.

За нашата нация, дълги години преживявала
неизчислими бедствия и страдания, вследствие
на разкола на Севера и Юга по вина на външни
сили, обединението на родината е най-голямата
национална задача, не търпяща ни най-малко от-
лагане. Обединението на родината е патриотично
дело, а нейното разчленение е предателство.

Всички, които искрено обичат родината и на-
цията, били на Север или на Юг, или зад граница,
трябва да поддържат високите идеали на несрав-
нимия патриот другаря Ким Чен Ир, проникнати
от чувство на любов към родината. и нацията, и
смело да се вдигнат на справедлива борба за обе-
динение на родината.

Патриотизмът може да се уподоби на скъпоце-
нен камък. Този камък, дори зарит в земята, не
губи своя цвят. Подобно на това, душата на патри-
ота, макар и не много забележима, е ценна и вина-
ги красива. Всеки, съхраняващ в сърцето си чув-
ството на патриотизъм, подобно на скъпоценния
камък, сам ще намери и извърши полезни дела за
увеличаване богатството и могъществото на ро-
дината, за нейното процъфтяване и щастието на
народа. Какво отдадох на народа и родината си?
Постоянно задавайки на себе си този въпрос, той
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възпитава себе си в дух на патриотизъм. Тогава,
засаждайки даже едно дърво, човекът ще се пот-
руди с чувството на истински патриот и проливай-
ки поне една капка пот, ще изкопае поне една ло-
пата земя.

В усвояването на кимченирския патриотизъм
и въплъщаването му в делата, партийните органи-
зации на трудещите се трябва с чест да изпълняват
всички свои задължения и роля.

Сега се говори много за това, че партийната
работа и работа с човека. Но, за съжаление, на
дело тя не е в състояние да изяви свято пазещото
се в сърцата на хората чувство на патриотизъм, и
не може да се опираме само на техния патриоти-
чен ентусиазъм. Разбира се, и партийната работа,
и работата на обществените организации на тру-
дещите се - това е работа с хора, тя е насочена
към благото на родината и народа, затова тя, ес-
тествено, трябва да възпитава у тях патриотизъм
и да спомага за неговото изявяване.

Сега сред членовете на нашата партия, сред
трудещите се - не са малко тези, които на заемани-
те от тях постове, без да се интересуват ще станат
ли предмет на повишено внимание или не, без
гръмка слава се трудят честно за благото на роди-
ната и народа. Всички тези хора, може да се каже,
са патриоти.

Партийните и обществените организации на
трудещите се трябва да отчитат всички патрио-
тични постъпки, извършени измежду членовете
на партията, сред всички трудещи се, и високо
да ги ценят, а също да разпалват в цялото обще-
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ство огъня на всички патриотични действия, за
да може всеки и всички да се включат в патрио-
тичното дело.

Всички държавни учреждения и други органи-
зации в обществото трябва да обръщат внимание
на хората в духа на кимченирския патриотизъм.
В това дело и в хода на въплъщаването му в жи-
вота трябва да стане много значима ролята, в час-
тност на учебните заведения, за да може всички
звена на педагогическата работа да бъдат съсре-
доточени за работа по възпитанието на хората в
духа на кимченирския патриотизъм, а училищ-
ното възпитание да се провежда в тясна връзка
със семейното и общественото.

Пример за утвърждаване в живота на кимченир-
ския патриотизъм трябва да покажат ръководните
работници.

Не е нужно да показват себе си като “патриоти”
които, влизайки в своите кабинети, само дават
вид, че се безпокоят за нещата в държавата. Те
трябва да са истински патриоти и с цялата си ду-
ша, с цялото си тяло да поддържат родината.
     Партията набеляза лозунга: “Служа на родина-
та и народа!” Този патриотичен лозунг високо да
носят днес нашите ръководни работници. Заради
родината и народа у тях следва по-ярко от всички
да гори огъня на патриотизма и, винаги стоейки
в първите редици на борците-патриоти, да проли-
ват пот, да се трудят заедно с народа.

Нека всички ръководни работници, делейки
скърби и радости с народа, заедно с обикновените
хора да носят своя кръст и с пълно отдаване да
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се трудят добросъвестно. Това ще помогне на
всички хора с чувство на патриотизъм активно
да се вдигнат за изграждането на богата и могъща
родина.

Неотдавна аз казах: нещата трябва да бъдат на-
правени така, че хората винаги, където и да се на-
мират, да казват: “Да живее трудовата партия!”
Смисълът на моя съвет е - хората по своя воля да
казват: “Да живее трудовата партия!” - при това
навсякъде, не само на митингите, но и когато са
сами на уединен остров, или в планината.

Ако нашите ръководни работници, слуги на на-
рода, проливайки пот като патриоти, са винаги
на крак, протривайки, както се казва, подметките
на обувките си, заради увеличаване богатствата
и могъществото на нашата родина и създаване на
хората условия за по-добър живот, то народът
винаги и навсякъде ще казва: “Да живее трудова-
та партия!”

Нашата партия изисква мощно да се раздухва
по цялата страна пламъкът на кимченирския па-
триотизъм и силата на приповдигнатото настро-
ение на патриотите, силата на единодушието и
сплотеността, което ще приближи деня на победа-
та в изграждането на могъща и процъфтяваща со-
циалистическа държава.

В първите дни след освобождението на страна-
та другарят Ким Ир Сен по случай триумфалното
му завръщане в родината произнесе историческа
реч, в която призова всички да съдействат на про-
цеса на изграждането на новата, демократична Ко-
рея: който има сила - със силата си, който има
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знания - със знанията си, който има пари - с пари-
те, и така запалвайки огъня на патриотичните по-
двизи, положи пътя към построяването на обнове-
ната родина.

А другарят Ким Чен Ир, със своите лични пос-
лания към целия народ, в които се казваше: “С
единна душа и единна воля енергично ще се тру-
дим в името на по-нататъшното обогатяване и ук-
репване на нашата страна, на нашата родина” - и
разпалвайки огъня на патриотичните дела, прео-
доля суровите изпитания, откри пътя напред към
изграждането на могъща и процъфтяваща социа-
листическа държава.

Подобно на това, днес нашата партия, възнаме-
рява чрез искрата на кимченирския патриотизъм
да разпали мощния пламък на патриотичните де-
ла, да създаде нова, преломна ситуация в изграж-
дането на могъща и процъфтяваща социалистиче-
ска държава. Такава е непоколебимата воля и твъ-
рдата решимост на нашата партия.

Нека из цялата страна се разгаря пламъкът на
кимченирския патриотизъм и целият народ ярко
да го внедрява в своята практическа дейност! То-
ва ще позволи на нашата родина да се издигне
във висините като могъща и процъфтяваща социа-
листическа държава, като богата и могъща страна.


