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Скоро ще отбележим 100-годишнината от рождението
на другаря Ким Ир Сен. В преддверието на този знаменате-
лен Ден на слънцето ще се състои ІV конференция на Ко-
рейската трудова партия в обстановка на напрегнато вни-
мание и големи очаквания на нашия народ и световната
общественост.

На предстоящата ІV конференция партията ще обсъжда
и решава въпросите за проявяване на дълбоко уважение
към другаря Ким Чен Ир като вечен генерален секретар на
нашата партия и прослава във вековете на неговия револю-
ционен живот и безсмъртните му революционни дела, а в
съответствие с това да внесем в Устава на партията изме-
нения и допълнения. Освен това, в качеството на постоян-
но работеща партийна конференция ще се извърши и работа
по ново избиране и отзоваване на някои членове на цент-
ралния ръководен орган.

Ние трябва да направим така, че предстоящата партийна
конференция да стане преломен момент и най-висок етап
по отношение дълбоката почит към другаря Ким Чен Ир,
заедно с другаря Ким Ир Сен, като вечни вождове на нашата
партия, и успешното осъществяване на техните идеи и дела.

Партийната конференция трябва да продемонстрира яр-
ко с какви дълбоки убеждения, с каква твърдост на волята,
с какво чувство за морален дълг почитаме своите вождове
ние, потомците на другаря Ким Ир Сен, войниците и уче-
ниците на другаря Ким Чен Ир, как стремително се вдиг-
нахме за реализация на идеите и делата на вождовете.

Ние следва неизменно и дълбоко да почитаме другаря
Ким Чен Ир като генерален секретар на нашата партия.

Това се изисква принципно, за да може ръководейки се
последователно от издигнатите идеи и линии, победонос-
но да придвижваме напред делото на нашата революция.

Дълбоко уважавайки го като вечен генерален секретар
на КТП - това не изисква само символично почитание.
Това означава неизменно да се запазва за него високата
длъжност “Генерален секретар на партията” и да се води
партийното строителство, партийната дейност съгласно
неговите идеи и планове.

Неговите идеи и линия са вечно ръководство за действие
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на нашата партия и революция, това е всепобеждаващото
знаме, правотата и жизнеността на които са потвърдени
от практиката на революцията. С откъсването от издигна-
тите от него идеи и линии е немислимо победоносното
придвижване и осъществяване на нашето революционно
дело. И занапред нашата партия, както и досега, ще води
корейската революция към славни победи, а затова е необ-
ходимо дълбоко да почитаме другаря Ким Чен Ир като ве-
чен генерален секретар и последователно да претворяваме
в живота неговите идеи и линия, взимайки ги обезателно
на въоръжение.

Дълбоко уважавайки го като вечен генерален секретар
на нашата партия, трябва да подчертаем, че той дълги годи-
ни стоеше начело на нашата партия и има безсмъртни зас-
луги пред епохата и революцията.

Със своята изтъкната идейно-теоретична дейност, със
своето необикновено ръководство укрепи и разви нашата
партия като партия на великия Ким Ир Сен. Този историче-
ски период надхвърля половин век. Той укрепи нашата пар-
тия и я превърна в революционна организация, в която ут-
върдените идейна система на вожда и системата на негово-
то ръководство, в партията-майка, образуваща с народните
маси единно цяло, служещо на техните интереси, в непобе-
дима партия с желязна дисциплина и боеспособност и про-
демонстрира пред лицето на целия свят достойнството и
внушителната сила на кимирсенска Корея - ето в какво се
състои най-голямата заслуга, която влезе като ярка страница
в историята на нашата партия.

И в условията на загубата на бащата на нацията и вака-
нтни висши служебни длъжности в партията и държава-
та ние надеждно осигуряваме в страната политическа ста-
билност и провеждаме всички дела без ни най-малко отк-
лонение благодарение на това, че нашата партия е силна и
около нея като единна душа са сплотени армията и народът.
Това е немислимо при откъсване от заслугите на другаря
Ким Чен Ир по отношение на ръководството на нашата
партия и  революция, а също убедително свидетелства за
величието и непресъхващата жизнена сила на неговото
дело. Той е изтъкнатият лидер, най-старшият в света по-
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литически деятел, който укрепи КТП и я превърна в ор-
ганизаторка и вдъхновителка на всички победи на нашия
народ, водеше нашата революция от победа към победа.

Дълбоко почитайки го като вечен генерален секретар на
нашата партия - това съответства на благородните мис-
ли, чувства, очаквания на всички членове на партията, на
целия народ, и това е естествено в техния мироглед и мора-
лен дълг.

В света няма да се намери друг такъв лидер на страна,
който е отдал целия си живот на делото за увеличаване
могъществото и богатството на Родината, на нейното про-
цъфтяване, на делото за щастие на народа, но не направи
нищо за себе си. Такъв лидер, който, не позволявайки за
себе си ни минута отдих, извършваше свръхинтензивен фо-
рсиран марш и по този път завърши живота си във вагона
на препускащия влак при изпълнение на служебните си
задължения. Нашият народ, военнослужащите от Народната
армия живяха, поклонявайки се на другаря Ким Чен Ир,
като на небето и в техните сърца неговият образ се запеча-
ти като образ на баща нацията, като образ на генерален се-
кретар на нашата партия. И това се признава от всички хора
в света. Любимият негов образ като генерален секретар на
КТП ще се запази вечно в сърцата на членовете на нашата
партия, на целия народ.

Вие, присъстващите тук, всички останали ръководни ра-
ботници, всички членове на партията, войници и офице-
ри от Народната армия, всички сте възпитани от него като
войници и ученици. Да го почитате като свой възпитател
и попечител, като вечен вожд, като велик учител, е естест-
вен морален дълг и задължение. Той прославяше партията,
държавата и армията, но през целия си живот, като войник
на революцията, дълбоко почиташе другаря Ким Ир Сен
като вечния вожд на партията и народа, посвещавайки се
изцяло на реализацията на неговите дела. Тези негови най-
високи качества и благородното му чувство за морален дълг
трябва да бъдат ярък пример за всички нас.

Ние трябва да го почитаме дълбоко като вечен генерален
секретар на нашата партия. Само така ние и занапред, както
в миналото, ще можем да увеличаваме темповете на рево-
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люцията и строителството на социализма и да доведем
революционното дело чучхе до победен край. Нека се сме-
нят поколенията, но служебната длъжност “Генерален сек-
ретар на Корейската трудова партия” трябва да бъде запазе-
на само за другаря Ким Чен Ир. И ето на предстоящата пар-
тийна конференция ние искаме за приемем историческо
постановление за запазване за него високото звание “Вечен
генерален секретар на нашата партия”, вечен вожд на на-
шата партия и на нашия народ, и ясно да отбележим това в
Устава на партията.

Само дълбоко почитайки го като генерален секретар, на-
шата партия ще може с твърда идейно-организационна га-
ранция победоносно да води революцията и строителст-
вото на социализма до успешно завършване на револю-
ционното дело чучхе и революционното дело сонгун.

След партийната конференция ще се състои сесия на
Върховното народно събрание, на която искаме да обсъдим
също и въпроса за запазване за другаря Ким Чен Ир статуса
на вечен председател на Държавния комитет по отбраната
на нашата република.

На партийната конференция ние мислим да провъз-
гласим пред целия свят, че Корейската трудова партия е
славната партия на Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Историята на КТП - това е великата история на револю-
ционната дейност на основателя на партията ни другаря
Ким Ир Сен и достойния приемник на нетовите идеи и
дела другаря Ким Чен Ир. Високият авторитет и непобе-
димата сила на нашата партия, нейните велики завоевания
в делото на революцията и строителството на новото обще-
ство са свързани само с техните скъпи имена, които ще
бъдат вечни, наред с укрепването и развитието на нашата
партия. КТП е партия на Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, имаща
в тяхно лице своите вечни вождове.

Със своята енергична идейно-теоретична дейност, про-
никната от необикновения му ум и характеризираща се с
необикновено търсене, другарят Ким Чен Ир формулира
революционните идеи на вожда като кимирсенизъм, за да
прославя това учение още по-ярко великата ръководна
идеология на епохата на самостоятелността. Трябва осо-
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бено да се отбележи, че той разшири и разви идеите на
другаря Ким Ир Сен за приоритета на оръжието като ре-
волюционни идеи сонгун, сонгунска политическа теория,
и разработи теорията за строителство на могъща и процъф-
тяваща социалистическа държава, което доведе до необи-
чаен ръст на притегателната сила и жизненост на кимирсе-
низма и убедително потвърди неговата правота в практи-
ката на революцията.

Признавайки забележителните заслуги на Ким Чен Ир,
развил и обогатил кимирсенизма в съответствие с изиск-
ванията на времето и хода на революцията, членовете на
нашата партия, целият народ отдавна, свързвайки една с
друга революционните идеи на другаря Ким Ир Сен и дру-
гаря Ким Чен Ир, започнаха да ги наричат кимирсенизъм-
кимчениризъм и ги считат за ръководна идеология на на-
шата партия. Но безкрайно скромният другар Ким Чен Ир
настойчиво отказваше да бъде свързана ръководната идео-
логия на нашата партия с неговото име. Той казваше: “Кол-
кото и да се ровите в кимчениризма, нищо няма да видите
освен кимирсенизъм”.

Днес нашата партия и революция изискват твърдо да се
придържаме към кимирсенизма-кимчениризма като веч-
на ръководна идеология.

Кимирсенизъм-кимчениризъм - това е цялостна система
от идеи, теории и методи чучхе, това са всички революци-
онни идеи, представляващи епохата чучхе. Нашата задача
е, ръководейки се от кимирсенизма-кимчениризма, да про-
веждаме партийното строителство, партийната дейност и
да съхраним революционния характер на нашата партия,
придвижвайки напред делото на революцията и строител-
ството на социализма съгласно идеите, плановете на дру-
гаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир.

Преобразуването на цялото общество на основата на ки-
мирсенизма-кимчениризма - това е програмата-максимум
на нашата партия. Това е революционно продължение на
делото за преобразуване на цялото общество на основата
на кимирсенизма и неговото задълбочено развитие на нов,
по-висок стадий.

Под мъдрото ръководство на другаря Ким Чен Ир ние
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водихме упорита борба за преобразуване на цялото об-
щество на основата на кимирсенизма, и преди считайки
го за програма-максимум на партията. Подобно на тогава,
и занапред ние следва още по-енергично да разгръщаме
борбата за преобразуване на цялото общество върху ос-
новата на кимирсенизма-кимчениризма.

Независимо от всякакви изпитания, поднасяни ни в хода
на историята през изминатия път на славни победи, пред
нас лежи още дълъг, труден път на революцията. Импери-
алистите и други реакционери прибягват към гнусни опити
да изолират и задушат социализма по наш образец, служещ
на интересите на народните маси. Това, както и досега,
създава остра и напрегната ситуация. А пред нас стоят
много важни задачи: успешно да решаваме въпросите на
икономиката и повишаване на жизнения уровен на насе-
лението, и по този начин още по-пълно да изявяваме пре-
имуществата и силата на социализма, да строим могъща и
процъфтяваща социалистическа държава.

Колкото и да са трудни, огромните революционни зада-
чи, стоящи пред нас, нашата победа е несъмнена: озарява
ни пътят на вечното слънце чучхе - на изтъкнатите вождо-
ве, води ни непобедимата КТП, имаме народ, беззаветно
верен на партията и вожда, и непобедима и могъща пекту-
ска революционна армия.

Ние следва дълбоко да почитаме другаря Ким Чен Ир
като вечен вожд на нашата партия и нашия народ, навеки
да прославяме неговия революционен живот и непомрък-
ващите му революционни заслуги.

Другарят Ким Чен Ир е велик ръководител, несравним
патриот и любим баща на народа, който с абсолютна вяр-
ност към другаря Ким Ир Сен и горещата любов към роди-
ната и народа, посвети изцяло себе си на делото за умно-
жаване богатството и могъществото на родината, на нейно-
то процъфтяване, на делото за щастие на народа. Неговият
живот беше най-славният живот на изтъкнат, велик човек,
който претворявайки в живота великия замисъл на вожда,
извърши непомръкващи подвизи заради партията и рево-
люцията, заради родината и народа.

Нашият дълг е за вечни времена дълбоко да почитаме
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другаря Ким Чен Ир и да извършим цялата работа по осъ-
ществяване делото на безсмъртието на вожда с чиста съвест
и чувство за морален дълг.

Трябва да се направи всичко, за да може Кимсусански-
ят дворец на Слънцето, където се съхраняват телата на дру-
гаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир, да блести като
Светиня на вечното слънце. Този дворец е маяк, осветяващ
пътя на нашата революция, на нашата вечна духовна опора,
символ на победите. Дълг на нашите ръководни работници,
военнослужащите от Народната армия, на целия народ, е
още по-добре да благоустроим Кимсусанския дворец на
Слънцето като Светиня на вечното слънце, в ежедневния
живот и борба свято да пазим в дълбочината на сърцата
си слънценосния облик на другаря Ким Ир Сен и другаря
Ким Чен Ир.

Необходимо е надеждно да отстояваме, да защитаваме
идеите и заслугите на другаря Ким Чен Ир, да решаваме
всички въпроси на революцията и строителството на соци-
ализма в съответствие с неговите идеи и планове, по кимче-
нирски. Приживе той точно и ясно осветяваше пред нашата
партия и народа задачите и пътя на водене на революцията
и строителството на социализма. Ние трябва, считайки не-
говите завети за програмa и ръководство за действие, да
ги претворяваме в живота, без ни най-малки отклонения,
без никакви отстъпки, безусловно и докрай, за да се осъще-
ствят блестящо неговите начертания и желания. Ние следва
винаги, непрекъснато, да укрепваме и развиваме КТП като
славна партия на Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Това значи неизменно да считаме кимирсенизма-кимче-
ниризма за ръководна идеология на партията, да водим пар-
тийното строителство, партийната дейност от началото до
края съгласно идеите и плановете на другаря Ким Ир Сен
и другаря Ким Чен Ир. При това главното е още по-основа-
телно да осъществяваме единната система да ръководство
на партията. Нашата задача е непрекъснато да задълбочава-
ме това дело, считайки го за главна линия на партийната
работа, както се изисква това от новата, по-висока фаза на
развитие на партията и революцията.

Всички членове на партията, всички военнослужащи от
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Народната армия, целият народ трябва да поддържа идеите
и ръководството на партията по повелята на своите убеж-
дения и съвест, тясно сплотявайки се около ЦК на партията
в единна мисъл и воля, с чувство за морален дълг, да дели
с нашата партия мъка и радост, общата съдба винаги - и в
делнични, и в сурови дни.

Партийните организации следва да установят револю-
ционна атмосфера, безусловно, последователно изпълне-
ние на курса, решенията, директивите на партията. Те тряб-
ва незабавно да доведат до съзнанието на хората курса, ре-
шенията, директивите на партията, щателно да водят орга-
низационната работа по основателното изпълнение на по-
ставените задачи, да утвърждават революционната дисци-
плина и атмосферата на точна работа, своевременно да до-
кладват за провежданата и вече свършената работа.

В цялата партия трябва да се установи строга революци-
онна дисциплина и точен ред на работа, изискването вси-
чки да действат като един, под единното ръководство на
ЦК на партията. Дълг на партийните организации е да про-
анализират, обмислят въпросите на революцията и строи-
телството на социализма от гледна точка на интересите на
революцията, от позицията на отговорност за поръчаното
дело пред партията, държавата и народа, да долагат за всич-
ко на ЦК на партията и да решават въпросите след неговото
заключение.

Трябва непрекъснато да се полагат огромни усилия за
укрепване състава на кадрите. Кадрите - това е командни-
ят състав на революцията, гръбнакът на партията. Укрепва-
нето и развитието на партията зависи от качественото ни-
во на състава на кадрите.

Кардинално подобрявайки кадровата работа, трябва на-
деждно да се окомплектова кадровият състав от верни на
партията и способни работници, готови винаги да делят с
нас тъга и радост, обща съдба. В кадровата работа трябва
да се вземе за основа във всички случаи идейната зрелост
и подготовка, деловите способности на един или друг чо-
век. Следва да образуваме кадровия състав от многообе-
щаващи, отличаващи се с организаторски способности и
размах, изпълнителни работници, умеещи упорито да при-
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движват напред и докрай да изпълняват поръчаната им
работа при всякакви обстоятелства.

Трябва да усилваме идейното възпитание на кадрите и
живота им в организациите, непрекъснато да ги закаляваме
в хода на революционната практика така, че те с чест да
изпълняват своите задължения, което е основен дълг на
командния състав на революцията.

Необходимо е още по-добре да укрепваме редиците на
партията. В работата по ръста на партията трябва строго
да се съблюдават партийните принципи, за да може реди-
ците на партията да се изпълват с тези, които са зрели идей-
но-политически, проявяват висока отговорност и актив-
ност при изпълнение на поставените революционни зада-
чи, морално чисти и здрави в икономическия живот и по-
лзващи се с доверието на масите.

Партийните организации следва забележимо да издиг-
нат нивото на партийния живот на своите членове, за да
може, никога не забравяйки своята клетва, дадена пред зна-
мето на партията, показвайки на масите своя личен пример
на поръчаните им участъци на работа, с чест да изпълняват
отредената им авангардна роля в осъществяване на органи-
зационните задачи.

Наш дълг е постоянно да укрепваме и надеждно да за-
щитаваме единодушието и сплотеността на партията и ре-
волюционните редици. Единодушието и сплотеността - то-
ва е безценно революционно наследство, оставено ни от
другаря Ким Чен Ир, това е основа на основите на нашата
революция. Нашето единодушие и сплотеност, тоест твър-
дото единство между вожда, партията и масите, образувано
на основата на великите идеи, горещата любов и близките
чувства - това е най-голямото, несравнимо с никакви пла-
нини от злато достояние.

Ние трябва безкрайно да уважаваме народа, въздигайки
неговите интереси на най-високо ниво и да се грижим за
него наистина с майчинско сърце.

Поддържайки високия замисъл на другаря Ким Ир Сен,
претворен в девиза “да се покланяме на народа, като на
небето”, другарят Ким Чен Ир го считаше и за свой девиз.
Ние следва точно така да се отнасяме към народа, безмер-
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но да го уважаваме и ценим, да поставяме във всички слу-
чаи на преден план неговите потребности и интереси. Пар-
тийната организация следва винаги с майчино сърце иск-
рено да се грижи и обича хората, докрай да отговаря за те-
хния политически живот, да им помага и да ги прославя.
Нали майката не отделя от себе си ни едно от своите деца
- ни глупавото, ни немирното, даже повече се безпокои и
грижи за тях. Подобно на нея, първичната организация сле-
два да сгрява с цялата си топлота и грижа на партията, за
да може хората с душата и сърцето си да се свържат с дру-
гаря Ким Чен Ир. Нека, който е допуснал грешки, партий-
ната организация да не се отдръпва от него, а искрено да
се грижи за всички и да ги възпитава докрай, за да може те
да прославят своя живот в редиците на революцията.

Нека в цялата страна да цари прекрасна, благородна ат-
мосфера на взаимопомощ. В такъв случай следва да превъ-
рнем нашето общество в едно голямо дружно семейство,
членовете на което са сплотени в една душа.

Наскоро миньорът от Кумголския рудник Пак Тхе Сон и
труженикът от Охьонския селскостопански кооператив в
околия Йонан Ли Чхан Сон, без ни най-малко колебание,
отдадоха своя скъп живот за колектива, за другарите си.
Тяхната героична постъпка, дълбоко трогнала сърцата на
всички, се счита за прекрасно деяние, което може да се слу-
чи само сред хората от нашата епоха, възпитани от друга-
ря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир, служи като ярък
пример за всеобщо подражание.

Партийната организация следва да възпитава своите
членове, всички трудещи се в духа на формиране на верен
възглед за живота и самоотвержено служене на общество-
то, на колектива, на другарите така, че те да въплътят в се-
бе си духа на епохата, изцяло да способстват за сплотяване-
то и съгласието в колектива. В цялото общество трябва в
пълната си красота да разцъфти добрата нравственост, чий-
то носители уважават старото поколение революционери,
ценят героите на епохата и заслужилите работници, обичат
подрастващото поколение и се грижат изцяло за него, като
го поставят във фокуса на общественото внимание.

Следва да сме в курса на настроението на народа и да
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ориентираме всички провеждани дела към укрепване еди-
нодушието и сплотеността на революционните редици,
подчинявайки ги на тази цел.

Единодушие и сплотеност, откъснати от настроението
на хората, не е възможно. Работа на партийните организа-
ции е да се вслушват в гласа на масите, своевременно да
реагират на техните потребности и настойчиво да се борят
с несериозното отношение, невниманието към настроени-
ята на хората. При организиране макар и на едно меропри-
ятие, при решаване на какъвто и да е въпрос за съдбата на
човека, партийните организации следва дълбоко да осмис-
лят ще помогнат ли предприеманите мерки по осигуряване
единодушие и сплотеност, или не, и да се отнесат сериоз-
но към един или друг въпрос, изхождайки от принципа за
укрепване единодушието и сплотеността на редиците.

Следва решително да се провалят гнусните акции на
враговете, опитващи се да подронят нашето единодушие
и сплотеност.

Сега враговете се боят от единодушието и сплотеността
на нашите редици и за да го разрушат, отчаяно прибягват
към подли заговорнически акции. Те излизат вън от кожа-
та си в опитите си да създават пречки в стремежа и чисти-
те помисли на нашия народ, воден от нашата партия, да
го откъснат от нея. В тази обстановка следва още повече
да се усилва възпитанието на населението и заедно с това
да се разгръща активна борба за сриване опитите на про-
тивника.

Ние трябва, твърдо придържайки се към сонгунската
революционна линия на нашата партия, изцяло да заздра-
вим военното могъщество на страната.

Сонгун - това за нас е самостоятелност, достойнство и
живот. Ние не трябва да забравяме горчивия урок на ис-
торията от миналото, когато поради слаба армия ни се на-
ложи изцяло да се лишим от своята страна и да преживеем
трагичната участ на колониалното робство. Нямаш ли доб-
ра военна сила - няма да можеш да защитиш своя сувере-
нитет и право на съществуване и, накрая, ще станеш игра-
чка в ръцете на империалистите, тяхна жертва. Такава е
днешната сурова реалност. Каквото и да става, трябва не-
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прекъснато да укрепваме своята военна сила!
И занапред трябва да се отделя внимание на укрепване-

то на Народната армия. Мощта на сонгун е в силата на На-
родната армия, главното в нарастване на военното могъ-
щество е да укрепваме Народната армия.

Трябва обезателно да установим в цялата армия систе-
ма на ръководство на партията, система на ръководство на
войските от страна на върховния главнокомандващ и ре-
волюционна войнска атмосфера, за да стане Народната ар-
мия армия на вожда, армия на партията, армия на върхов-
ния главнокомандващ.

В Народната армия трябва да се придаде мощен импулс
на движението за званието “7-и полк на О Чжун Хуб”, счи-
тйки го за генерална задача на военно-политическата рабо-
та, за по-нататъшно нарастване на идейно-политическото
и военно-техническо могъщество на нашите революцион-
ни въоръжени сили. Необходимо е да се усили идейно-по-
литическото възпитание на воините, за да станат всички
надеждни бойци, силни със своите идеи и убеждения - та-
кива, които са безгранично предани на ръководството на
партията и са готови без колебание да отдадат живота си
за партията и вожда, за родината и народа.

В редиците на Народната армия следва много силно да
се разгръща пламъкът на бойната подготовка, както през
дните на борбата в планината Пекту, за да може всемерно
да нараства боеспособността и цялата войска да се нами-
ра в пълна бойна готовност. Секретът на формулата “един
против сто” е в упоритата бойна подготовка. Във военно
време героите са за слава на воюващите, а в мирно време
такива са отличниците в бойната подготовка. Военнослу-
жащите трябва да провеждат ученията в обстановка, мак-
симално близка до бойната, за да изковат от себе си уни-
версални войници, истински храбреци, готови да се сра-
жават с противника на принципа “един против сто” - таки-
ва, които притежават твърди духовни сили, упорит боен
дух, висока бойна готовност и воински навици. Всички
хора на военна служба трябва винаги, с дълбоко осъзнава-
не на своята висока мисия на стража на родината, да не
проявяват никаква пощада към врага, ако той се осмели да
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влезе макар и на дюйм в свещеното ни небесно простран-
ство, земята и морето на нашата република.

Народната армия като главна движеща сила на  револю-
цията трябва винаги да бъде знаменосец, ударник, не са-
мо при защитата на родината, но и в осъществяване  пред-
начертанията на партията, отнасящи се до построяване на
могъща и процъфтяваща държава, да бъде в челните реди-
ци при създаване и разпространение на сонгунската култу-
ра през новото столетие.

 Ние следва да създадем за военнослужащите още по-
добри условия за живот и служба. Народът е доверил на
върховния главнокомандващ и на командирите своите скъ-
пи деца. Това значи, че ние трябва да се грижим за живота
на воините с топлината на родните и близките им хора,
претворявайки в живота замисъла на другаря Ким Чен Ир,
който със сърце на роден баща окръжаваше войниците с
истинска любов и голямо внимание.

Следва много задълбочено да се провежда работата по
укрепване на великата консолидация между армията и на-
рода. Народноармейците трябва постоянно високо да дър-
жат лозунга “Да помогнем на народа!”, да обичат и уважа-
ват народа и доброволно да се занимават с нещата, насо-
чени към благото на народа, ставайки инициатори на го-
лямата сплотеност между армията и народа. Народът трябва
също активно да се старае да овладява революционния во-
ински дух и боевия стил на работа на народноармейците,
оказвайки им искрена помощ и в случай на извънредни
ситуации да споделя с бойците общата съдба в един окоп.

Необходимо е на високо ниво да се осъществява приве-
ждането на отбранителната промишленост към съответст-
ващата на реалните условия на страната материално-техни-
ческа база, нейната модернизация и провеждането й на на-
учна основа за създаване на трайни материално-техничес-
ки гаранции за отбранителното могъщество на страната.

Историята на отечествената отбрана е история на ре-
волюционната дейност на другаря Ким Ир Сен и другаря
Ким Чен Ир. Потенциалът на отбранителната промишле-
ност, създаван досега под тяхното мъдро ръководство, е
достатъчно солиден.
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Нашата задача е да се защитаваме, запазвайки техните
безсмъртни заслуги в създаването на военнопромишлените
комплекси и да обръщаме първостепенно внимание на
развитието на отбраната за пълно укрепване на военното
могъщество на страната, както изисква това линията на ико-
номическото строителство в епохата сонгун. Необходимо
е още повече да усилим самостоятелността на отбранител-
ната промишленост и да я поставим на трайна основа вър-
ху ултрасъвременната наука и техника.

Работниците и научно-техническите специалисти в об-
ластта на отбраната трябва още повече да разработват ул-
трасъвременни въоръжения наши модели и да осигуряват
високо качество на произвежданата продукция за забеле-
жително повишаване нивото на иновация на въоръжение-
то на Народната армия.

Трябва обезателно да се установи в цялото общество ат-
мосфера на приоритет на военното дело и да се осигури
общонародна, общодържавна система на отбрана с цел
превръщане на цялата страна в непристъпна крепост. Зада-
ча на бойците от Работническо-селското червено опълче-
ние и Червената млада гвардия е, усилвайки военните уче-
ния, да са в пълна готовност за надеждна защита на своя
роден край, селище, социалистическо отечество.

Ние трябва да постигнем забележителен прелом в подо-
бряване живота на населението и в икономическото изгра-
ждане на държавата. Сега решаването на въпроса за бла-
госъстоянието на населението и подобряване икономиката
на страната е най-важният проблем в осъществяване на
начертания от другаря Ким Чен Ир курс към построяване
на могъща и процъфтяваща държава.

Другарят Ким Чен Ир ни посъветва да подчиним всички
дела на развитието на икономиката на страната и нивото
на благосъстояние на населението, създаде трайна основа
за създаване на голямо изобилие от материални блага за
живот и подем на икономиката на страната в кратки сро-
кове. Ние трябва да направим всичко, за да може безцен-
ните базови комплекси, създадени с големите усилия на
другаря Ким Чен Ир, да работят с пълна сила и нашият на-
род, неизменно следващ партията с твърда вяра в нея, да
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стане най-щастливият в света. Това горещо желаеше друга-
рят Ким Чен Ир, това е и днес непоколебима решимост,
воля на нашата партия.

Ние трябва да решим въпроса с изхранването на населе-
нието в достатъчна степен. Сега за решаването на този въп-
рос се предприемат редица мерки. Следва значително да
се увеличат държавните инвестиции в производството на
селскостопанска продукция. Заедно с това цялата партия,
цялата страна, цялата армия, целият народ трява да се вдиг-
нат за последователно претворяване в живота курса на пар-
тията за коренно обновяване на селското стопанство. Зе-
меделието трябва да се развива върху трайна научно-техни-
ческа основа и да се повишава урожайността на зърнените
култури до непременно достигане на отбелязаните от пар-
тията показатели за количество зърно. Следва щателно да
се организира заготовката и продоволственото дело за без-
проблемно снабдяване на населението с продоволствие.

Необходимо е да се положат усилия за развитие на леката
индустрия и да се реши проблемът със стоките за народно
потребление. Трябва да се предприемат кардинални мерки
за снабдяване на предприятията от леката промишленост
със суровини за осигуряване на ритмично производство
на продукция от тях. Следва да се увеличава обемът на
производството на стоки за народно потребление и да се
повишава тяхното качество, за да може от всичко и всеки
да се интересува от стоките отечествено производство. За-
едно с това всички произвеждани изделия трябва да са до-
стъпни за населението.

Предмет на първостепенна грижа трябва да бъде реша-
ването на актуалните въпроси за живота на населението,
в това число и проблема с жилищата, питейната вода и
отоплението, за да може жителите да не изпитват неудоб-
ство в живота и бита.

Следва силно да се раздухва пламъкът на извършеното,
запален в провинция Южен Хамгьон и с упорит настъпа-
телен дух бързо да повдигнем на крака приоритетните от-
расли на народното стопанство, ключовите отрасли на ин-
дустрията с цел укрепване фундамента за развитие на ико-
номиката и достигане на подем на производството във
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всички сфери на народното стопанство.
Изпреварващото развитие на електроенергическата, въ-

гледобивната, металургическата промишелност и железо-
пътния транспорт гарантират динамизацията на народно-
то стопанство и стабилното подобряване живота на насе-
лението.

Следва да положим големи усилия за развитие на воде-
щите отрасли на народното стопанство, в частност елект-
роенергетиката. Става дума за това, значително да се уве-
личи обемът на произвежданата електроенергия, макси-
мално ефективно да се използва произведената електро-
енергия за икономическото развитие на страната като цяло
и подобряване благосъстоянието на населението, а също
да се засили инспекционно-контролната работа в това на-
правление. Ние трябва с всички сили да затегнем електро-
енергията с дълбокото разбиране на замисъла и планове-
те на другаря Ким Чен Ир, който по няколко пъти в годината
посещаваше строежа на Хичхонската хидроелектроцентра-
ла за решаване проблема с недостига на електроенергия.

Нашата задача е непрекъснато да осигуряваме изпревар-
ващо развитие на водещите отрасли на народното стопан-
ство и във всички негови отрасли, във всички подразде-
ления да се постигне производствен подем за основно пре-
творяване в живота грандиозната стратегия на нашата па-
ртия, насочена към умножаване богатството и могъщество-
то на страната, към нейното процъфтяване.

Поставя се задачата - силно да се раздухва пламъкът на
индустриалната революция на новия век, за да превърнем
нашата страна могъща държава, с икономика на знанието.

Сега в света протича процес на преход на стопанството
върху икономиката на знанието. Времето поставя пред нас
задачата: коренно да обновим стопанството на страната и
да го поставим върху релсите на растящата чрез силата на
знанието икономика.

Другарят Ким Чен Ир ни учеше: да стоим на краката си
върху родната земя, но да гледаме към света. Съгласно не-
говия замисъл трябва да си поставим висока боева цел, да
имаме грандиозен идеал и във всички сфери на живота да
лидерстваме в света. Въодушевявайки се от духа на първо-
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откриватели, творчески заемайки от колектива “Рьонха-
маш”, извършил стремителен скок в производството на ме-
талорежещи станове от най-новите модели на системата
ЦПУ (цифрово-програмно управление), следва да прида-
дем динамиката на битката за надминаване на ултрасъв-
ременните рубежи, за да изведем общата техническа наси-
теност на страната към световна висота и пълноценно да
усъвършенстваме структурата на икономиката в съответ-
ствие с изискването на епохата за икономически знания.

Трябва да утвърдим атмосфера на неизменно отдаване
приоритет на науката и техниката, тясна спойка между на-
учно-техническия прогрес и процеса на производство и
решаване на всички проблеми на стопанското строителст-
во на научна основа, за да се гарантира надеждно научно-
техническото развитие на икономиката на страната.

Необходимо е да се полагат усилия за подобряване зе-
меустройството, за да може нашата родина да стане още
по-красива и да се превърне в щастлив край за народа, къ-
дето всички хора живеят добре.

Земеустройството е патриотично дело, насочено към ум-
ножаване богатствата и могъществото на нашата страна,
на нашата родина, на нейното развитие, на вечното про-
цъфтяване на идващите поколения. Цялата партия, цялата
страна, цялата армия, целият народ трябва широко да за-
сажда дръвчета, за да може в близките няколко години ця-
лата страна да се покрие с гъсти зелени гори. Заедно с това
следва да се постигне коренен прелом в регулиране режи-
ма на реките, тяхното стопанство и в другите земеустрой-
ствени работи и в комуналното стопанство, за да може
нашата страна, нашата родина да придобие много ярък
имидж, както се казва, социалистическа феерия!

За извършване на революционен прелом в работата по
повишаване благосъстоянието на населението и в строи-
телството на икономическата държава трябва да се уста-
нови строга дисциплина и точен порядък, изискващи със-
редоточаване на всички проблеми на икономическата ра-
бота в ръцете на Министерския съвет и те да се решават
под неговото единно ръководство.

Кабинетът на министерите като икономическо команд-
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ване, отговорно за стопанството на страната, е длъжен до
определи целта и стратегията на икономическото развитие
на научна и реална основа, с отчитане перспективите на
бъдещето, а също така инициативно да провежда делото
на единния контрол, управлението на всички процеси на
икономическата работа.

Всички отрасли, всички подразделения при решаване-
то на въпросите, свързани с икономическата работа, да се
съветват отначало докрай с Кабинета на министрите и не-
пременно да изпълняват неговите постановления и дире-
ктиви по претворяване в живота на икономическата поли-
тика на партията.

Партийните комитети от всички степени трябва да запо-
чнат борба с явленията, създаващи пречки в укрепването
на системата от отговорности на Министерския съвет, си-
стемата на неговото централизирано управление, да оказ-
ват активна помощ и поддръжка на Кабинета на минист-
рите и на всички други административно-стопански учре-
ждения, за да може те в достатъчна степен да изпълняват
своя дълг, своята роля на изпълнители, стопани на иконо-
мическите дела.

В икономическата работа трябва да се съблюдават соци-
алистическите принципи, да се повишава отговорността
и ролята на трудещите се, участници в производството и
строителството, и да се полагат усилия да максимално уве-
личаване производството на продукция.

И в просветата, здравеопазването, литературата и изку-
ството, физкултурата и спорта, и във всички други сфери
на културно строителство трябва да се постига непрекъс-
нато революционен прелом, за да прославят нашата стра-
на като развита цивилизована социалистическа страна.

Необходимо е да се увеличи държавният бюджет за об-
разованието, да се извърши в него модернизация, значи-
телно да се повиши равнището на общото средно обра-
зование и да се подобри висшето образование за подго-
товка на голям брой талантливи научно-технически кад-
ри на световно ниво, призвани да поемат върху себе си
делото за изграждане на могъща и процъфтяваща социали-
стическа държава.
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Необходимо е да се изявяват в цялата си пълнота пре-
имуществата на социалистическата система на здравеопа-
зване в нашата страна, да се създават и разпространяват
шедьоврите на нашата епоха, да се постигне масово раз-
витие на физкултурата и спорта и да се придаде динамика
на увлечението по спорта в цялата страна.

В такъв случай, трябва да се направи всичко, за да може
нашият народ да стане и създател, и консуматор на благо-
родната, цивилизована социалистическа култура и цялото
общество да бъде преизпълнено с радост и романтика.

За да се постигне решаващ прелом в изграждането на
могъща и процъфтяваща социалистическа държава по на-
чертанието и желанието на другаря Ким Чен Ир, трябва
преди всичко да се усилват боевите функции и ролята на
партийните организации.

Партийните организации са политическият щаб на то-
ва или онова подразделение. Тяхната основна задача е да
вдигнат ръководните работници, партийните и безпартий-
ните трудещи се на безпрекословно, основно претворяване
в живота линията и политиката на партията. Успехите в
работата на дадените отрасли и подразделения зависят от
функциите и ролята на партийните организации.

Дълг на партийните ортанизации е точно да спазват в
работата политическите принципи и да придават мощен
импулс на организационно-политическата работа, за да мо-
же безусловно и основно да се претворяват в живота идеите
и линията, набелязани от другаря Ким Чен Ир. Следва дъл-
боко да се проучи какви са били плановете и намеренията
на другаря Ким Чен Ир, в какво се състоят задачите и пъти-
щата за тяхната реализация в дадените подразделения. Вър-
ху тази основа следва щателно, точно да се планират и про-
веждат делата, обмислено да се осъществява партийното
ръководство на административно-стопанските дела и да
се ангажират ръководните работници и широките маси за
изпълнение заветите на другаря Ким Чен Ир.

Партийните организации следва да засилят своето пар-
тийно ръководство над органите на правораздаването, про-
куратурата, народната безопасност и другите правоохра-
нителни органи.
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Борбата за изграждане на могъща и процъфтяваща со-
циалистическа държава се съпровожда от сериозна класо-
ва борба, насочена към ликвидиране на всякакъв род вра-
ждебни и несоциалистически явления. Партийните орга-
низации следва да ориентират правоохранителните орга-
ни към решителна защита на социалистическия строй и
завоеванията на революцията, към надеждна охрана на
живота и имуществото на населението, към осигуряване
на неговата безопасност поради това, че те с чест изпълня-
ват своята свещена мисия и задача.

Партийните организации са длъжни, горещо поддържа-
йки идеите на партията за отдаване приоритет на младеж-
та, всестранно да поощряват делото на юношите и девой-
ките, и да отделят неотслабващо, голямо внимание на рабо-
тата с тях. Партийните организации следва да ориентират
организациите на Съюза на младежта за по-нататъшна
прослава на безсмъртната дейност на другаря Ким Ир Сен
и другаря Ким Чен Ир.

В историята на корейското младежко движение и за ак-
тивизация на възпитателната работа сред членовете на Съ-
юза така, че щафетата на нашата революция да остане в
твърди ръце. Нашата младеж трябва винаги да върви на-
пред по пътя, начертан от партията, и нейният мощен ход
още повече да ускорява прехода към утрешния ден, обеща-
ващ ръст на могъществото и богатството на страната.

На партийните организации им предстои да подобрят
своето партийно ръководство върху организациите на про-
фсъюзите и Съюза на трудещите се от селското стопанст-
во, за да може нашите надеждни работници и труженици
на полето с чест да изпълнят своя основен дълг на стопани
на предприятията и полевъдните стопанства, непосредст-
вено участвайки в производството.

Нашите жени са могъща сила, движеща напред едно от
колелата на колата, името на което е революция. Партий-
ните организации следва да подобрят своето ръководство
върху организациите на Съюза на жените. Това е необходи-
мо, за да може жените с чест да изпълняват своя основен
дълг в името на увеличаване богатството и могъществото
на Родината, за нейното процъфтяване, в името на съгласи-
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ето в обществото и щастието в семейството, непрекъснато
да прославят своята чест като цветя на епохата.

По-нататък, ръководните работници следва с чест да из-
пълняват своите задължения и роля като команден състав
на революцията.

Именно те стоят в първите редици като самоотвержени
защитници на линията и политиката на партията, вдъхно-
вяват масите за претворяването и в живота, организират и
направляват генералното и шествие в нашите дни.

На тях следва да се връчват поръченията, тъй като тях-
ната работа е по-революционна, с чувство на пълна отгово-
рност за работата в своите отрасли и своите подразделения.
Особено се отнася това за отговорните работници. Те тряб-
ва да се трудят с висока готовност да оправдаят грижите и
доверието на партията и народа, които са им се доверили
и са ги издигнали. Те трябва да са искрени и способни рабо-
тници, такива като Ким Чак, който, поддържайки другаря
Ким Ир Сен, успешно е изпълнявал и най-трудните задачи.

Ръководителите трябва да имат творчески и предпри-
емчив подход и стил на работа. Те следва да проектират и
строят всички дела, имайки грандиозна цел и голям идеал,
да са първооткриватели, напредничави в създаване и вне-
дряване на новото, да са практици, умеещи упорито да при-
движват и довеждат до края започнатото. Всички ръко-
водители трябва решително да се разделят със старата иде-
ологическа гледна точка, остарелите стилове и маниери на
работа. Днес мястото на нашите ръководители е пред от-
ряда. Всеки от тях трябва да стане, образно казано, разуз-
навач в преодоляването от никого непровървяния, засне-
жен път, бидейки локомотив, водещ след себе си отряд, по
военната терминология, на огневата линия.

Задължение на ръководните работници е да се посветят
изцяло на благото на народа. Не за тях съществува народът,
а те - за народа.

Всички ръководители следва да вземат на въоръжение
кимирсенските, кимченирски възгледи за народа, да се хра-
нят заедно с него от един котел, да делят с него скръб и ра-
дост, общата съдба, заради него винаги да бъдат на крак, да
бягат и да бягат без умора, изпълнявайки работата си. Вед-

`
`
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нъж сложен ли си за ръководен работник - винаги мисли
преди всичко за народа, обръщай първостепенно внимание
на въпроса, касаещ живота на населението, постоянно раз-
мишлявай и с цялата си душа се старай да помагаш на на-
рода в решаване наболелите проблеми на бита, прави пове-
че дела за благото на народа. Ръководният работник трябва
да е истински слуга на народа, който не се интересува от
друго, освен от интересите на народа, честно и умело да се
труди заради народа и в това да намира своята радост и
смисъл на живота.

Ние трябва, реализирайки приживе волята и заветите
на другаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир, непреме-
нно да осъществим историческото дело - обединението на
родината. От все сърце възприемайки тяхната стратегия  и
планове за външнополитическата дейност, ние следва
динамично да провеждаме работата в това направление и
активно да съдействаме за осъществяване делото на са-
мостоятелността във всички страни на света.

Помня, че другарят Ким Ир Сен и другарят Ким Чен Ир,
винаги заедно с нас ни вдъхновяваха за извършване на
всички дела. Ние трябва удвоено, с десеторна енергия да
се трудим за успешната реализация на техните планове и
желания и да ознаменуваме новото столетие на чучхейска-
та революция като столетие на славни победи.

Дело на деня сега е да се проведат разнообразни търже-
ства, предшестващи партийната конференция и 100-го-
дишнината от рождението на другаря Ким Ир Сен. След-
ва щателно да се организира работата по успешното про-
веждане на мероприятията. Едновременно с това с дълбок
интерес, безупречно и обмислено да се водят всички дела,
за да може нашият народ знаменателно и весело да отпра-
знува Деня на слънцето.


