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     Корейскияг народ и всички прогресивни народи
по света знаменателно и тържествено отбелязаха 100-
годишнината от рождението на великия вожд другаря
Ким Ир Сен като най-великия революционен празник
на нашата нация, като празник от общочовешко зна-
чение. Тържествата, посветени на 100-годишнината от
рождението на нашия вожд ознаменуваха ярко изразя-
ване на чувствата на дълбока почит на нашия народ
към вожда-баща, към неговия висок морален дълг, ор-
ганизираха се грандиозни политически фестивали, на
които всички хора изказваха похвала към 100-годиш-
ната история на Корея с чучхейска ориентация.
     На мероприятията, посветени на 100-годишния
юбилей на вожда, ние продемонстрирахме ярко своя-
та непоколебима убеденост и твърда воля да почитаме
другаря Ким Ир Сен като вечния вожд на нашата
партия и народа, убедително показахме революцион-
ния порив на всички наши войски, на целия народ,
които по зова на партията с твърда стъпка се придвиж-
ват напред към окончателната победа.
     Цялата наша нация, хората от целия свят дълбоко
уважават великия Ким Ир Сен. Това, че в негово лице
нашия народ има вечния вожд - за нас е най-голяма
чест, гордост и щастие за бъдещите поколения.
     Нашата партия, нашата армия, нашият народ са длъ-
жни винаги дълбоко да почитат великия Ким Ир Сен
като Слънцето чучхе, длъжни сме достойно да продъ-
лжим и победоносно да завършим свещеното револю-
ционно дело на вожда.
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     Великият Ким Ир Сен - най-изтъкнатият вожд, е
несравнимо велик човек на ХХ век.
     Двадесетото столетие беше век на безпрецедентни
революционни промени в хода на борбата на народни-
те маси за самостоятелност, беше век на ожесточена
борба между прогреса и реакцията, между социализ-
ма и империализма.
     През изминалия век, изпълнен с резки промени,
имаше немалко видни политически дейци, велики
личности, оставили свои следи в решаване съдбата
на народните маси и на паметните събития в истори-
ята на световната политика, но няма друг такъв из-
тъкнат вожд, несравним патриот, велик революцио-
нер, като нашия вожд, който в продължение на дълги
години, от юношеска и младежка, до старческа 80-го-
дишна възраст, със своите изтъкнати идеи, със своята
висока нравственост спечели за себе си абсолютна
поддръжка, доверие на народите и прослави двадесе-
тото столетие като век на тържеството на делото на
антиимпериализма и самостоятелността, делото на
социализма.
     ХХ век се яви като век на Ким Ир Сен в буквалния
смисъл на думата, който беше ознаменуван от неговите
безсмъртни върхове и лични качества, присъщи на
великия човек.
     Другарят Ким Ир Сен е най-изтъкнатия вожд, най-
старият политически деец, който със своите дълбоки
идейно-политически разработки, със своето необикно-

вено изкуство да ръководи, със своята гигантска рево-
люционна практика извърши безсмъртни подвизи
пред Родината и народа, пред епохата и революцията.
     Другарят Ким Ир Сен е велик вожд на народа, кой-
то постави угнетените, унижените народни маси в по-
ложението на стопани на историята, издигна тяхното
достойнство и ценност на най-високия рубеж.
     Целият му живот се характеризира с високи нравст-
вени качества на народен вожд, който считайки идеята
“да се покланяме на народа като на небето” за девиз
на своя живот, успя да го въплъти в практиката си на
ръководство, даде му да разцъфне в реалния живот.
     За него народните маси винаги са били учител, а
самият той беше предан син на народа. С това, че той
отиде при народа и там започна своята революционна
дейност, намирайки се винаги между народните маси,
цялата му дейност беше посветена на защитата и от-
стояването на тяхната самостоятелност.
     Изискването и стремежъг на народните маси към
самостоятелност бяха отразени от вожда в идейно-
теоретичните му концепции, в неговата линия и по-
литика, в тях беше разработено най-революционното,
научно обосновано ръководство за действие - такова,
което е леко разбираемо от народните маси и им чертае
истинския път за решаване на своите съдбини.
     Той бе убеден в основополагащите революционни
начала, същността на които се състои в това, че сто-
панин в делото на революцията и строителството на
новото общество са народните маси и че движещата
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сила на тези процеси се намира в самите народни маси.
     Той постоянно се движеше сред народа и, използ-
вайки неговата неизчерпаема сила и творчески ум,
решаваше всички въпроси в съоветствие с потребнос-
тите и интересите на народа.
     Неговото абсолютно доверие в народа, беззавет-
ната служба в интерес на народа стана за него осно-
вен ключ за преодоляване на безпрецедентните в
историята трудности и изпитания, към постигане на
победа през целия ход на революцията и изграждане-
то на новото общество.
     Той вярваше на народа и се опираше твърдо на на-
родните маси. Това му позволи едновременно да ръко-
води целия комплекс от грандиозни дела - разработка
за ръководната роля на революцията, създаване на
авангардна организация и въоръжени сили, превръща-
нето на народните маси в съзнателни, организирани,
и прокарвайки нов път в историята - пътя на чучхей-
ската революция, започна победоносно, без каквито
и да е грешки и неудачи в разработката на своята ли-
ния, да направлява трудната, сложна революционна
борба и изграждането на новото общество в различ-
ните негови етапи.
     Издигнатата върху родната ни земя несъкрушима
социалистическа държава и тържествуващото сега
революционно дело чучхе е безценен плод на усилията
на нашия вожд, който пося семената на простора, чи-
ето име е народ, и през целия си живот е израствал за-
едно с него.

     Имайки в лицето на другаря Ким Ир Сен свой вожд,
народните маси, поставени преди това извън истори-
ята, можаха да посрещнат новата историческа епоха -
епохата чучхе, в която те, играейки главната роля в
придвижване на епохата и развитие на историята, със
собствени сили проправят пътя към решаване на сво-
ята съдба.
     Другарят Ким Ир Сен е изтъкнат и изпитан ръково-
дител на революцията, който издигайки знамето на
самостоятелността, водеше нашата революция от по-
беда към победа, по нов начин прокара пътя на съв-
ременната история и я прослави.
     Самостоятелността беше запазена през целия му
живот и той я въплъти в революционните си убежде-
ния като начин за водене на революцията и революци-
онната практика.
     Още в началния прериод на своята революцион-
на борба, той със своя необикновен ум, със своята
прозорливост освети истината за революцията, която
се заключава в това, че самостоятелността е жизнено
важен фактор в съществуването на народните маси,
страната и нацията, и че за нейното осъществяване
трябва да преодолеем низкопоклонството и догмати-
зма, водейки революцията върху самостоятелни и
творчески начала.
     Нашият вожд пръв издигна знамето на самосто-
ятелността, определи я като основополагащо начало
в революцията, като начин за провеждането й и я
въплъти в живота. Това се ознаменува като историче-
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ско събитие, имащо особено значение в историята на
човешката мисъл, в летописите на революционната
борба на народните маси.
     Корейската революция бе остра политическа, кла-
сова борба против империализма, против тенденции-
те му за установяване на свое господство, низкопок-
лонството, догматизма и ревизионизма, беше невиж-
дано сложна, сурова борба, която не можеше да се
води с помощта на готови формули и методи.
     Другарят Ким Ир Сен, решително разделил се с
миналото, опетнено от мръсното низкопоклонство и
догматизма, през целия период на своето ръководство
на революцията виждаше в самостоятелността нейна
жизнена артерия и решаваше всички въпроси на рево-
люцията и изграждането на новото общество по наше-
му - в съответствие с повелята на нашата революция,
с интересите на нашия народ, с реалните условия на
нашата страна.
   Той, неизменно и твърдо придържайки се към при-
нципа на самостоятелността, съумя да създаде могъщ
субект на нашата революция, проваляйки всякакви ко-
нтрареволюционни настъпления на империалистите и
другите реакционери, пресече вмешателството на опо-
ртюнистите от “левия” и десен уклон, поведе към по-
беда в двете революционни войни и в делото на въз-
становяването и строителството, социалната револю-
ция в двата й етапа и изграждането на социализма.
     Отношенията с чуждестранните партии и другите
държави той също непрестанно развиваше върху осно-

вата на принципа за самостоятелност. Това му позволи
да издигне на международната арена авторитета и дос-
тойнството на нашата партия, на нашата държава, вна-
сяйки огромен принос в делото на антиимпериализма
и самостоятелността, в делото на социализма.
     Той със своята висока революционна практика по-
твърди, че самостоятелността не разяжда правдата на
историята, победата на революцията, а е основа за
справедливи международни отношения. Той, ориенти-
райки хода на историята на ХХ век по руслото на само-
стоятелността, положи началото на новата история -
историята на самостоятелността, когато народните
маси, освободили се от оковите на господството и
робството, самостоятелно провеждат делото на рево-
люцията в своята страна.
     Неговата решимост високо да издигне знамето на
самостоятелността през изминалото столетие бе дей-
ствително голяма, тъй като тогава се ширеше заразна-
та болест на чуждопоклонството, догматизма и се ус-
тановяваше тенденцията на свое господство над дру-
гите - феноменално чудо в историята на политиката
на съвременността беше неговата революционна пра-
ктика, когато в толкова суровата обстановка на прояви
на насилието и произвола на империалистите, които
се опитваха да установят свое господство над другите
държави, той неизменно се придържаше към собст-
вените си убеждения и уверено придвижваше делото
на нашата революция.
     Сега самостоятелността стана ярък символ на об-



                       1110

лика на другаря Ким Ир Сен, понятието несравнимо
велик човек влезе като термин в лексиката на нашето
време, възхваляващ неговия свят революционен жи-
вот и непомръкващи заслуги.
     Другарят Ким Ир Сен е непобедим стоманен пъл-
ководец и военен гений, който със силата на оръжие-
то прокара пътя на нашата революция и я поведе към
победа.
     В продължение на целия исторически период, об-
хващащ две революционни войни, революционната
борба на нашия народ преминаваше в условията на
остра военна конфронтация с агресивните сили на им-
периализма, когато се решаваше въпроса: “Кой - кого?”
     Другарят Ким Ир Сен, отдавна издигнал идейно-
теоретичните концепции по въпросите на военното
дело, основани на принципите чучхе, през целия пери-
од на своя революционен живот полагаше големи уси-
лия за укрепване на революционните военни сили и
винаги удържаше победа в кръвопролитните решител-
ни битки и в суровата конфронтация с империалистите.
     В антияпонската революционна и в Отечествената
освободителна война с идейно-политическо тактико-
стратегическо превъзходство той победи най-силните
врагове - империалистите, имащи числен и технически
превес, и хората по света с безкрайно доверие го въз-
хваляват като стоманен пълководец, изтъкнат военен
стратег, като символ на победата в антиимпериалисти-
ческата борба.
     Историята на човечеството още не помни такъв

несравним пълководец, такъв вожд с пълководческо
дарование, хармонично съчетаващо в себе си научни
знания и военно изкуство като при др. Ким Ир Сен,
който през целия си живот с оръжие в ръка, в името
на революцията със своята необикновена военна стра-
тегия, със своето пълководческо изкуство е удържал
победа след победа на най-предния рубеж на антиим-
периалистическата битка.
     Другарят Ким Ир Сен е велик революционер, велик
човек, надарен с безкрайно високи лични качества.
Нашият вожд е най-великият от великите хора, с когото
никой не би могъл да се сравни по качества както на
революционер, така и на човек.
     Другарят Ким Ир Сен се показа като велик револю-
ционер, който с чувство на беззаветна  преданост към
делото на революцията напълно се посвети на нейната
победа. Заставайки на пътя на революцията, той в раз-
стояние на дълги години преживяваше всякакви те-
гоби и страдания, които би могъл да изпита човек, но
устремяваше всички свои помисли към делото на ре-
волюцията и направи всичко за нейната победа.
     Той никога не си позволи спокойно да почива, и
когато беше на повече от 80 години, той непрестанно
продължаваше своите работни посещения в предпри-
ятията и в селата. В света не е имало друг такъв велик
революционер, като нашия вожд, който е служил така
самоотвержено на делото на революцията и на народа,
който със свръхчовешка енергия е работил до послед-
ния ден на своя живот и го е завършил в своя работен
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кабинет, безупречно приключил всички свои дела.
     Той беше силен в своите убеждения и воля, прите-
жаващ несравними стремежи. Ако се загледаме в ми-
налото, ще узнаем, че по това време никога не е спада-
ло напрежението и военната заплаха от страна на
империалистите против нашата Република, а и на пътя
на революцията възникваха много сурови изпитания
и трудности.
     Но всеки път той, преизпълнен с вяра в победата
и с непоколебимо убеждение, че докато у нас има
партия и власт, армия и народ, то ние непременно ще
победим - и вдъхновен с безпримерен оптимизъм,
уверен в това, че “и небето да се събори, все пак из-
ход ще намерим”, смело тръгваше срещу трудности-
те и, превръщайки неблагоприятната ситуация в бла-
гоприятна, бедата - в щастие, удържаше победа след
победа.
     Нашият вожд беше най-великото олицетворение на
любовта към другарите си по революция. Революция-
та е дело на другарите, а делото на другарите е рево-
люция - изхождайки от тази неоспорима истина, той
започна своята борба с намирането на другари и съз-
даде най-прекрасната история на революционното
другарство. Дълги години тяхната революция била об-
ладана от мисълта: завържеш ли веднъж с някого дру-
гарски отношения - докрая трябва да си отговорен за
запазване на тяхната съдба и бъдеще.
     И той окръжаваше хиляди, десетки хиляди войни-
ци на революцията с голямо доверие и дълбоки грижи.

Неговата безмерно голяма любов към другарите в зо-
рата на корейската революция доведе до създаването
на кохорта революционери от новата формация, спое-
ни от любов към другарите и чувство на морален дълг,
а днес цялото общество на основата на най-висока
любов към другарите се превърна в своего рода свят
от другари с център - вожда.
     Славната история на революционната дейност на
другаря Ким Ир Сен е история на другарската любов,
която набира сила в любовта към другарите и която
победи чрез силата на другарството.
     Другарят Ким Ир Сен беше велик човек с благоро-
дни лични качества и висока нравственост. Надарен с
гореща човешка привързаност, безкрайна скромност
и простота, той се отнасяше към хората топло и грижо-
вно. Сред враговете се славеше като безстрашен тигър
от планината Пекту, но за нашите войници и народа
той беше най-близкият, любим баща.
     В разговорите с децата той беше човек с детска
душа, с възрастните хора се показваше като близък
другар, без задръжки, вникваше в душата на хората,
подобно грижовна майка. На среща с работниците той,
без стеснение, хващаше омаслените им ръце, а в села-
та, в края на полето, задушевно разговаряше със се-
ляните. В разговор с хората той обичаше да се шегува,
честичко разказваше с хумор, говореше за житейските
неволи.
     Той се ползваше с безкрайно уважение и почит от
страна на нашия народ, на прогресивните хора в света,
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но не си позволяваше никакви привилегии, винаги
живееше скромно и просто заедно с народа. И есте-
ствено, между нашия вожд и целия народ, от малко
до голямо, нямаше никаква отчужденост, нашият на-
род безкрайно почиташе вожда-баща, беше му безза-
ветно верен.
     Другарят Ким Ир Сен, бих казал, беше свят човек,
с широка като океан душа и притегателна сила. Него-
вата грижовност беше безгранично щедра и дълбока
- такава, че се проявяваше в запазване съдбата на всич-
ки, които обичат своята Родина и нация.
     Топлотата на неговите ръце почувства всеки, кой-
то обича своята Родина и нация, повела го като ве-
чен спътник за благото на Родината и нацията. Към
всички той се отнасяше топло и с доброта, сърдеч-
ност и великодушие. И, разбираемо е, даже тези, кои-
то вчера са сгрешили пред нацията, го уважаваха ка-
то спасител на живота, като баща на нацията, смог-
нали да прославят своя живот за благото на Родина-
та и народа.
     Той, човек с безкрайно дълбока и обширна човеш-
ка привързаност, имаше тесни дружески връзки със
стремещите се към самостоятелност глави на партии
и държави, с многобройни видни дейци на полити-
ческите, обществените и научни кръгове от различни
страни в света.
     И хората с различна идеология и различни поли-
тически възгледи, каквито и да са, още от първата сре-
ща с нашия вожд, очаровани от неговите благородни

лични качества, започваха безгранично и дълбоко да
го уважават и почитат. И така той повече от всички
имаше по света другари и приятели.
     Действително другарят Ким Ир Сен е невиждан в
историята велик вожд на революцията, любим баща
на народа, несравнимо велик човек, заслужаващ все-
общо уважение.

           2
     Великият Ким Ир Сен е вечен вожд на нашата пар-
тия и народа - Слънцето чучхе. Той заложи вечен
фундамент за победоносното движение напред и из-
вършване на революционното дело чучхе.
     Той, основоположникът на великите идеи чучхе,
откри нова ера - ерата на чучхейската революция и,
претворявайки идеите чучхе в живота, доведе до сла-
вна победа на социалната революция в различните й
етапи. На него принадлежат непомръкващите заслуги
във всички области на революцията и строителството
на новото общество.
     Идеите чучхе, създадени от другаря Ким Ир Сен и
плодотворно въплътени от него в революционната
практика, са вечното знаме на победата на нашата ре-
волюция.
     Идеите чучхе, като революционни идеи, цялост-
но систематизиращи философската мисъл с нейния
център - човека, революционните теории и методи на
ръководство, в центъра на които се намират народ-
ните маси, са съвършената ръководна идеология на
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революцията, сочеща на народните маси пътя на бор-
бата за тяхната самостоятелност.
     Идеите чучхе, формиращи мирозрение с център чо-
века, откриха на хората самостоятелния път към
обществено-историческото развитие и решаване на
своята съдба със съзнанието на властелин на света,
стопанин на своята съдба.
     Идеите чучхе, разработвайки революционни те-
ории и методи на ръководство с център - народните
маси, сочат на народните маси ясен път към успешното
провеждане на революцията и изграждане на новото
общество, към победоносто извършване делото на тя-
хната самостоятелност при опора на революционни-
те, научно обосновани теория, стратегия, тактика и
методи в каквито и да е трудни, сложни обстоятелст-
ва и условия.
     Великите идеи чучхе, представляващи мирозрение
с център човека, революционните теории и методи, в
центъра на които се намират народните маси, са най-
правилните, най-жизнеспособните революционни
идеи, които леко предизвикват симпатия у тези, които
се стремят към самостоятелност, и които се възпри-
емат от тях като собствени.
     Убедително свидетелство за това е славната исто-
рия на нашата революция, извървяния и обвеян със
слава победен път под знамето на идеите чучхе, а
също сегашната реалност, когато в световен мащаб с
всеки ден расте стремежът на народните маси към
самостоятелност под лъчите на идеите чучхе.

     Идеите чучхе са енциклопедични революционни
идеи, представляващи целия исторически период на
осъществяване делото на самостоятелност на народ-
ните маси, делото на социализма, това са велики идеи,
ориентиращи бъдещето на човечеството.
     Непомръкващите революционни заслуги на вели-
кия Ким Ир Сен, победоносно преориентиращи рево-
люционната борба и изграждането на новото обще-
ство под знамето на идеите чучхе, служат като вечен
фундамент, трайна гаранция за осъществяване делото
на чучхейския социализъм.
     Революционната партия, власт, армия са най-мощ-
ното политическо оръжие, гарантиращото начало, при-
движване напред и тържество на делото на революци-
ята. Историята сочи: съдбата на революцията, съдбата
на социализма зависи от това, как ще се изгради пар-
тията, властта и армията, как ще бъде подготвен наро-
дът в идейно-политическо отношение.
     Другарят Ким Ир Сен основа, укрепи и разви ре-
волюционната партия от чучхейски тип - Корейската
трудова партия, истинската народна власт, властта на
Републиката, превърна Народната армия в непобедима
и направи нашия народ силен на идеи и убеждения.
     Благодарение на това нашата революция и сега, от
век на век, преодолявайки неподдаващи се дори на
въображението трудности и изпитания, ражда исто-
рически чудеса във всички сфери на социалисти-
ческото строителство, с мощни крачки се придвижва
напред КТП, надеждно осигурява заръката на вожда:



                       1918

делото на революцията и изграждането на социализма
води след себе си народните маси, които, верно под-
държайки ръководството на партията и вожда, с чест
изпълняват своите задължения, своята роля на стопа-
ни на революцията и строителството на социализма.
     Нашата народна власт, като стопанин в делото за
развитие икономиката на страната, отговорна за живо-
та на населението, защитава и осигурява суверенни-
те права и интереси на народните маси, в единен по-
рядък направлява делото по изграждането на могъща
и процъфтяваща Родина и повишаване благосъстоя-
нието на населението.
     Народната армия, израснала в могъща пектуска
революционна армия, като преден отряд, като главна
движеща сила на нашата революция в борбата за за-
щита на социализма, на трудните, най-важните участъ-
ци на неговото изграждане демонстрира  високата чест
на творец с чудеса и подвизи, като създател и разпро-
странител на сонгунската култура.
     Още повече да укрепва партията, държавата и ар-
мията на Ким Ир Сен, непрекъснато да изявява целия
заряд от искряща духовна сила и творчески потенциал
на нашия народ - ето в какво е решаващата гаранция
за надеждна защита на нашия социализъм, за процъф-
тяването на Родината и нацията.
     Социализмът по наш образец, служещ на интере-
сите на народните маси, е истински социализъм, при
който народните маси се явяват стопани на държава-
та и обществото, всичко е поставено в тяхна служба,

това е несъкрушим социализъм, пуснал своите дълбо-
ки корени в живота на нашия народ като най-важен
фактор в неговото съществуване. През миналото сто-
летие във връзка с крушението на социализма в редица
страни на света империалистичесикте реакционери с
пяна на устата твърдяха, че е настъпил “краят” на со-
циализма. Но социализмът по наш образец, независи-
мо от политическите катаклизми в световен мащаб,
остава непобедим във всички сфери на политиката,
военното дело, икономиката и културата. Социализмън
в нашата страна е несъкрушим социализъм, при който
вождът, партията и масите са сплотени в една мисъл.
     Целият народ е тясно сплотен около своя вожд в
единство на идеите и волята, в чувството на морален
дълг; цялото общество образува едно голямо семейст-
во, за което е характерна другарската взаимопомощ -
ето какви са съществените черти на социализма по
наш образец, източникът на неговата неизчерпаема
сила. Нашето единодушие и сплотеност, при което ця-
лата партия, цялата армия, целия народ са монолитно
сплотени около вожда, сега гарантират надеждно по-
литическата стабилност и трайност на нашата държава
и общество, явяват се могъща движеща сила в защита
на социалистическото Отечество, в ускоряване проце-
са на революцията и изграждането на социализма.
     Социализмът в нашата страна е социализъм със
самостоятелна ориентация, силен със своя чучхейски
и национален характер.
     Чучхейският характер е в природата на социализ-
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ма. Независимост в политиката, самостоятелност в
икономиката, самоотбрана в защита на страната - в
това се състои пътят към вечната победа на социали-
зма по наш образец, към неговото процъфтяване.
     Независимата политика позволява в каквато и да е
трудна, сложна ситуация да се разработва линия и
политическа схема в съответствие с основните прин-
ципи на революцията, изискването на народните маси
към самостоятелност и техните интереси, последова-
телно да се претворява в живота и победоносно да се
провежда революцията и изграждането на новото об-
щество, тя дава възможност да се осъществява по от-
ношение на външните работи пълен суверенитет и
равноправие, ярко да се прославят достойнството и
внушителния облик на страната.
     Самостоятелната национална икономика и самоби-
тна национална култура правят възможно да се надми-
нат свръхсъвременните рубежи за сметка на собст-
вените сили, отечествените технологии и ресурси, да
се изгради научно-техническа държава, държава с ико-
номика върху знанията от ХХІ век, да се открие нов
период на бурен разцвет на културата и изкуството.
     Самозащитното отбранително могъщество с него-
вата основа - Народната армия, позволява да се изгра-
ди стоманена стена в делото за защита на социалис-
тическата Родина от империалистическата агресия,
трайно да се гарантира строителството на могъща и
процъфтяваща държава във военно отношение, наде-
ждно да се осигури запазването на мира и сигурност-

та на Корейския полуостров и в Азия.
     Запазването на мира, заедно с чучхейския характер
и националните черти в революцията и изграждането
на социализма се явява основен принцип при осъщест-
вяване делото на социализма. Другарят Ким Ир Сен
пръв обедини делото на социализма и делото за наци-
онална самостоятелност в единен комплекс, направи
целия ход на строителството на социализма процес
на разцвет на най-добрите традиции и културата на
нацията.
     Нашето социалистическо Отечество е истинска
народна Родина, Родина с национална самостоятел-
ност, в която се защитават надеждно нуждите и ин-
тересите на народните маси, изявяват се най-добрите
черти на нацията и последователно се осъществяват
националните изисквания и интереси.
     Великият вожд другарят Ким Ир Сен, успешно ре-
шавайки въпроса за приемствеността в революцион-
ното дело, създаде надеждна гаранция за победонос-
но продължаване и извършване на революционното
дело чучхе от век на век, от поколение на поколение.
     Той обръщаше особено внимание на решаването
на въпроса с приемствеността в делото на революция-
та, считайки за не прост въпрос предаването на ръково-
дното място в период на смяна на поколенията в хода
на революцията, а въпрос на запазване и прослава от
поколение на поколение на революционните идеи на
вожда и неговото революционно дело, като най-важен
въпрос, определящ бъдещата съдба на революцията.
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     Той сочеше, че основен в продължаване на рево-
люционното дело е въпросът за приемника на вожда
и реши пълноценно този проблем. Заедно с това той
положи огромни усилия революционните традиции
да се наследяват и развиват при пълна чистота, а пред-
ставителите на новото поколение да се възпитават от
надеждни продължители на революцията, и това дело
даде своите щедри плодове. Необикновената дално-
видност на вожда и неговото мъдро ръководство дове-
доха до създаването на ярък пример при решаване на
въпроса за приемствеността в делото на революцията.
     Днес нашите народноармейци, народът, младежта,
вървейки по скъпата чучхе, приложена с цената на
кръвта на представителите на миналите поколения в
революцията, водят плодотворна борба за изгражда-
не на могъща и процъфтяваща социалистическа дър-
жава и довършване на революционното дело чучхе,
те са изпълнени с увереност в светлото бъдеще.
     Великият Ким Ир Сен, считайки обединението на
Родината за най-голямото патриотично дело на нашата
нация, положи грамадни усилия за укрепване и раз-
витие на Движението за обединение на Родината и на
него принадлежат безценните заслуги в осъществяване
на националната надежда.
     Той, разработвайки трите принципа за обединение
на Родината, постави траен фундамент за това, всички
наши съотечественици на Север и Юг в Корея, зад
границата, да образуват могъщ субект за обединение
на Родината, с общата сила на нацията да сложат край

на вмешателството на външниге сили и да ускорят
процеса за самостоятелно обединение на Родината.
     Благодарение на безценното наследство, оставено
ни в делото за осъществяване на обединението на Ро-
дината, днес Движението за обединение на Родината
енергично се придвижва напред към самостоятелно
обединение даже в такава сериозна ситуация, при коя-
то външните и вътрешни разколнически сили прибяг-
ват към гнусни опити против обединението на Корея.
     Със своята енергична външнополитическа дейност
великият Ким Ир Сен направи голям принос в делото
за осъществяване самостоятелността във всички стра-
ни в света. Високо издигайки знамето на самостоятел-
ността, знамето на международната справедливост,
той водеше активна политика за пресичане и сриване
на опитите на империалистическата реакция да уста-
нови свое господство над другите страни, за по-ната-
тъшно укрепване и развитие на световното социалис-
тическо двежение, за победоносно портивопоставяне
срещу империализма и самостоятелност, за установя-
ване на справедливи международни отношения на
основата на самостоятелността, за запазване на мира
и сигурността на Земята, и на него принадлежат непо-
мръкващите заслуги в това дело.
     Историята свидетелства, че делото за самостояте-
лност на народните маси, делото на чучхейския соци-
ализъм ще се придвижва победоносно, ако върви уве-
рено по пътя на идеите на великия Ким Ир Сен до
своя край.
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     Другарят Ким Ир Сен, основоположник на ръко-
водещата идеология за епохата на самостоятелността,
създател на вечния фундамент за победоносно из-
вършване делото за осъществяване самостоятелност-
та на народните маси, делото на социализма, е вечно
жив като велик вожд на народа, като Слънцето чучхе.

                                           3
     Великият Ким Ир Сен ще бъде вечно жив като
Слънцето чучхе, а 100-годишната история на Корея с
чучхейска ориентация ще се прославя заедно с името
на вожда. Това е така, защото другарят Ким Чен Ир
надеждно защити идеите и делото на вожда, и мъдро
направляваше борбата за тяхното осъществяване.
     Другарят Ким Чен Ир беше най-близкият другар
на вожда на революцията, беше негов най-верен сърат-
ник по революция, който, считайки защитата и просла-
вата на идеите на вожда, на неговото дело за мисия на
своя живот, дълбоко го уважаваше и почиташе.
     Той формулира революционните идеи на вожда
като кимирсенизъм и определи преобразуването на
цялото общество на основата на кимирсенизма като
програма-максимум на нашата партия и революция,
което доведе до коренен прелом в осъществяването
на революционното дело чучхе.
     Със своята енергична идейно-теоретическа дей-
ност той непрекъснато задълбочаваше, развиваше и
обогатяваше революционните идеи на вожда в съот-
ветствие с изискванията на епохата и развитието на

революцията, благодарение на което кимирсенизмът
започна да се прославя още по-ярко като непомрък-
ващи революционни идеи, имащи голяма жизненост
и вечна жизнеспособност.
    Той мъдро направляваше борбата за преобразуване
на цялото общество върху основата на кимирсенизма
и нашата партия укрепна и се превърна в непобедима
партия на Ким Ир Сен, нашата армия - в несъкруши-
ма армия на Ким Ир Сен, а народните маси са тясно
сплотени около партията, което доведе до необичаен
ръст силите на субекта на нашата революция.
     Борбата за преобразуване на цялото общество вър-
ху основата на кимирсенизма откри път за пълен раз-
цвет на страната в епохата на Трудовата партия в по-
литиката, военното дело, икономиката, културата и във
всички други сфери на живота.
     Другарят Ким Чен Ир пръв в историята успешно
осъществи делото на безсмъртието на вожда, което
даде възможност на нашата партия, на нашия народ
дълбоко да почита великия Ким Ир Сен като вечния
вожд, навеки да прославя неговия свещен революци-
онен животп и непомръкващи революционни дела.
     Изхождайки от основното изискване на нашата
революция и най-благородните чувства на морален
дълг, той предприе мерки за запазване за Ким Ир Сен
на статута на вечен вожд на нашата партия и на нашия
народ, вечен президент на Републиката, определи заве-
тите на вожда-баща като програма на партията и вдъх-
нови цялата партия и целия народ за нейното изпълне-
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ние. Неговата беззаветна вярност към вожда, дълбоко-
то чувство за морален дълг и голямата самоотверже-
ност доведоха до това, че нашият вожд Ким Ир Сен
ще живее вечно в сърцата на нашия народ и на родната
земя ще продължи историята на неговата революцио-
нна дейност.
     Издигайки знамето сонгун, великият Ким Чен Ир
при опора на могъщата сила на оръжието защити дос-
тойнството и висшите интереси на Родината и нация-
та, прослави нашата страна с чучхейска ориентация,
нашата социалистическа Родина като несъкрушима
социалистическа държава.
     През 90-те години на миналия век, когато настъпиха
в страната сурови изпитания, той определи политиката
сонгун като основен способ за водене на политиката
при социализма и, опирайки се на силите на сонгун,
не само надеждно защити нашата Родина, нашия соци-
ализъм, но и трайно въведе нашата страна в статута
на идейно-политическа и военна държава, откри нов
период - периода на изграждане на могъща и процъф-
тяваща социалистическа държава.
     Политиката сонгун - това е всепобеждаваща полити-
ка: тя позволява в условията на крайно остра конфрон-
тация с империалистическата реакция успешно да се
претворяват в живота издигнатите от др. Ким Ир Сен
политически идеали на социализма - самостоятелност,
демокрация, сплотеност и висока нравственост, и на-
деждно да се гарантира победоносното шествие на
чучхейския социализъм; тази политика е всемогъща

стоманена сабя: тя дава възможност енергично да се
ускори процеса на революцията и изграждането на
социализма, съгласно заветите на вожда.
     Другарят Ким Чен Ир, считайки военното дело за
най-важното държавно дело, изкова от нашата армия
непобедима, могъща революционна армия, направи
нашата Родина военна държава, способна на самоза-
щита, на която не се осмеляват да посягат никакви аг-
ресивни сили. Той, укрепвайки и развивайки нашата
армия като главна движеща сила на революцията, в
първите редици на поддържащите ръководството на
партията, превърна партията и армията в едно цяло и,
постигайки велика консолидация на военнослужещи-
те и народа, още повече закрепи корените на нашето
общество.
     В името на процъфтяването на Родината и щасти-
ето на народа той, не знаейки ни минута отдих, непре-
къснато продължаваше форсирания марш с инспекци-
онни посещения, за да се разгори в цялата страна пла-
мъкът на новия революционен подем. Неговото неу-
морно, енергично ръководство доведе до привеждане
на народното стопанство към съответстващата на на-
шите условия материално-техническа база, нейната
модернизация, привеждането й на научна основа на
високо ниво, към създаването на траен фундамент за
голям прелом в подобряването живота на население-
то, откри нова полоса на разцвет в социалистическото
културно строителство.
     Империалистите и всякакъв род други реакционе-
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ри безпрецедентно усилват акциите за изолиране и за-
душаване на нашата Република. И при тази сурова си-
туация нашата малка страна защитаваше социализма,
ярко демонстрирайки своето достойнство и по съще-
ство като военно-политическа държава, и извършва
нов скок на висотата на икономическа държава по наш
образец. Това е вековно чудо, родено от сонгунската
политика на другаря Ким Чен Ир.
     Той, верен на заветите на вожда, със своето енер-
гично ръководство откри епохата на обединението и
от 15 юни създаде нова ситуация в развитието на вън-
шните контакти.
     Неговият изключително светъл ум, забележително
изкуство на ръководене, стоманена воля и свръхчове-
шка самоотверженост позволиха на нашата социали-
стическа Родина, сонгунска Корея, да е ярка сила на
Земята заедно с името на вожда, и нашият народ, пре-
изпълнен с чувство на безмерна национална гордост
и собствено достойнство, прославя своя облик на дос-
тоен народ, уверено проправяйки пътя към решаване
на своята съдба.
     Той ни водеше след себе си и днес др. Ким Ир Сен
като Слънцето чучхе вечно живее в сърцата на нашия
народ, на прогресивните хора в света, а 100-годишна-
та история на чучхейска Корея - страната чучхе - блес-
ти още по-ярко.
     100-годишната история на чучхейска Корея - това
е най-свещената, най-славната история, ознаменува-
на с имената на великите вождове на нашата партия,

на нашия народ Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, с техните
безсмъртни революционни дела.
     Историческият път, извървян от кимирсенската на-
ция, кимирсенска Корея - това е обвеян със слава мар-
шрут, за който нашата революция получи своя старт
в планината Пекту и донесе сегашните победи, и вър-
ху него лежи нашият път към вечна победа, път към
процъфтяване на Родината, по който ние следва да
вървим непрестанно към окончателната победа.
     Винаги дълбоко почитайки великия Ким Ир Сен и
великия Ким Чен Ир, достойно продължавайки и пре-
давайки от поколение на поколение революционното
дело чучхе - това е революционната задача, свещени-
ят морален дълг на нашата партия и нашия народ.
     Нека минават годините, нека настъпват сурови из-
питания, ние трябва уверено да вървим по пътя на са-
мостоятелността, по пътя сонгун, по пътя на социа-
лизма по който вървяха през целия си живот другарят
Ким Ир Сен и другарят Ким Чен Ир, за да изпълним с
чест своята мисия като потомци на Ким Ир Сен, вой-
ници и ученици на Ким Чен Ир.
    “Великият Ким Ир Сен и великият Ким Чен Ир са
винаги с нас!” - запазвайки в дълбочината на сърцата
си това твърдо, неизменно убеждение, трябва надежд-
но да защитаваме, отстояваме, вечно да прославяме
техните идеи и дела.
     Нашата задача - считайки кимирсенизма и кимче-
ниризма за единствена ръководеща идеология на рево-
люцията и като свое вечно ръководство за действие,
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да насочваме делото на революцията и изграждането
на социализма съобразно техните изисквания.
     Необходимо е непрекъснато да укрепваме и разви-
ваме нашата партия, нашата държава, нашата армия
като партия, държава и армия на Ким Ир Сен и на
Ким Чен Ир. В партийното, държавното строителство,
в строителството на революционните въоръжени си-
ли трябва надеждно да следваме идеите и действия-
та на другаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир,
провеждайки ги от началото до края по кимирсен-
ски и кимченирски.
     Във всички отрасли, във всички дела следва да се
прославят техните исторически заслуги в ръководст-
вото на съответните подразделения и последовател-
но да осъществяват техните завети, за да се реализи-
рат техните прижизнени помисли и желания.
     Под ръководството на партията следва да се разгъ-
рне генерално настъпление и да се постигнат нови
победи в изграждането на могъща и процъфтяваща
социалистическа държава.
     Необходимо е надеждно да се защитава и значи-
телно да се укрепва сплотеността на партията, ней-
ните революционни редици и ярко да се демонстри-
ра внушителният облик на идейно-политическа дър-
жава, а също още повече да се укрепва Народната ар-
мия и всемерно да нараства отбранителната способ-
ност на страната.
     Във всички отрасли, във всички подразделения на
народното стопанство трябва, разгаряйки пламъка на

довършване започнатото от другаря Ким Чен Ир в
провинция Южен Хамсон, пламъка на индустриална-
та революция на новото столетие, да се постигне го-
лям подем в производството и строителството, и в
частност, радикален прелом в работата по увеличава-
не благосъстоянието на населението.
     Достойно наследявайки самобитните идеи и дей-
ствия на другаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир
в областта на културното строителство, ние трябва да
изявяваме изцяло преимуществата и жизнеността на
социалистическата култура по наш образец.
     В генералното постъпателно движение, насочено
към изграждане на могъща и процъфтяваща социа-
листическа държава, е необходимо съществено да се
издигне ролята на партийните, обществените органи-
зации на трудещите се и органите на властта, всички
ръководни работници трябва с чест да изпълняват
своите задължения, своя основен дълг като команден
състав на революцията.
     Ние следва, претворявайки в живота високите па-
триотични замисли и завети на другаря Ким Ир Сен и
другаря Ким Чен Ир, непременно да осъществим ис-
торическото дело - делото за обединение на Родината,
и ръководейки се от идеала за самостоятелност, мир
и дружба, да разширяваме и развиваме външните
връзки със страните, за да внесем активен принос в
делото за осъществяване на самостоятелността във
всички страни на света.
     Нашата партия, нашата армия, нашият народ, ви-
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соко носейки знамето на кимирсенизма и кимченири-
зма, вярно унаследявайки идеите и делото на великия
Ким Ир Сен и великия Ким Чен Ир, ще доведат рево-
люционното дело чучхе до победоносен край.
     Великият Ким Ир Сен и великият Ким Чен Ир са
винаги с нас!


