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Нашата армия и народ, изпълнени с чувство
на дълбоко почитание към великия Ким Чен Ир
и твърда вяра в победата на революцията, отбеля-
зва 53-годишнината от деня, в който започна не-
говото сонгунско ръководство на революционно-
то дело.

Денят на сонгун, ознаменуващ началото на не-
говото сонгунско ръководство на революцион-
ното дело, заедно с Деня на основаването на ар-
мията са исторически дати, установяващи важни
събития в историята на изграждането на нашите
революционни въоръжени сили и в летописа на
Родината. Тази знаменателна дата доведе до исто-
рически прелом в укрепването, развитието на на-
шите революционни въоръжени сили и в завърш-
ването на революционното дело чучхе, като неиз-
менно продължение на историята и традициите
на нашата свещена сонгунска революция, започ-
ната със силата на оръжието и продължаваща по
победоносния път.

Сонгун - това е славна традиция, знаме на побе-
дата и славата на корейската революция, започ-
ната от великия Ким Ир Сен и провеждана от
другарите Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Великите генералисимуси първи в историята
проправиха пътя на сонгунската революция, съз-
давайки с това новата история, историята на сон-
гун и откриха епохата на сонгун.

Великият Ким Ир Сен отдавна освети истината
за революционната борба, която гласи: в бой с
въоръжения враг можем да победим само с оръ-
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жие в ръка, и начерта идеята и линията за отдаване
приоритет на оръжието, на военното дело. И
считайки изграждането на въоръжените сили за
ключов въпрос на революцията, той по-ложи
първостепенни усилия за създаването, укре-
пването и развитието на въоръжените отряди и
при опората на Корейската народно-революци-
онна армия като главна сила извърши историче-
ското дело - освобождението на Родината.

Опирайки се на оръжието в революцията, той
мъдро ръководеше на два пъти революционни
войни, двата етапа на социалната революция, из-
граждането на социализма и построи на наша земя
социализъм по наш образец, служещ на интереси-
те на народните маси, с което ярко прослави дос-
тойнството и честта на Родината.

Другарят Ким Чен Ир, верен на идеите и дело-
то на великия вожд, със своето самобитно сонгу-
нско ръководство на революционното дело, прео-
долявайки суровите изпитания и несгоди на исто-
рията, водеше нашата революция по пътя на слав-
ни победи.

На 25 август 1960 г. той остави следа от свое-
то ръководство в 105-а гвардейска Сеулска танко-
ва дивизия “Рю Гьон Су” на Корейската народна
армия. Това беше историческо събитие, провъз-
гласяващо продължението на революционното
дело сонгун и новото начало на сонгунското ръко-
водство.

Сонгун - това бяха революционните идеи на
другаря Ким Чен Ир, неговата революционна

практика, неговияг политически идеал и метод за
водене на политика.

В течение на дълго време, почти половин век,
от първия ден на своето сонгунско ръководство
на революционното дело той непрестанно извърш-
ваше инспекционни посещения в частите на На-
родната армия, укрепваше я като непобедима ре-
волюционна въоръжена мощ и със силата на сон-
гунското провеждане на революцията и строител-
ството на социализма я водеше към победа.

Считайки укрепването на Народната армия за
първото най-важно дело на сонгунската револю-
ция, той я превърна в армия на вожда, безрезер-
вно вярна на делото на партията, в непобедима
могъща революционна армия, определи я като
опора, главна движеща сила на нашата революция,
поведе суровата антиимпериалистическа, антиаме-
риканска конфронтация, насочена към запазване
сигурността на Родината и защитата на социали-
зма, към историческа победа.

Той определи проявения от народноармейците
дух на самоотвержена защита на вожда, дух на
самоотвержено изпълнение на поставените от не-
го задачи, героичния дух на самоотверженост като
революционен дух, символизиращ и представля-
ващ епохата сонгун, революционният воински дух
и го направи общо достояние на цялата войска,
на целия народ в техния живот и борба, което до-
веде до велик подем, гигантски промени във всич-
ки сфери на революцията и строителството на
социализма.
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За укрепване постиженията на сонгунското
ръководство и всестранното провеждане на поли-
тиката сонгун той предложи І сесия на Върховно-
то народно събрание на Корейската народно-де-
мократична република да приеме десетата поправ-
ка на социалистическата Конституция за претво-
ряване в дела на идеите и принципите на сонгун-
ската революция, установи новата система на
държавно управление с неговата сърцевина - Дър-
жавния комитет по отбраната, и мъдро пренасочи
държавните дела така, че те да се основават на
принципа да се дава приоритет на военното дело.

Историята на неговото сонгунско ръководство
на революционните дела - това е небивала досега
страница в историята, проникната с твърдия дух
на антиимпериализма, самостоятелността и духа
на безграничната патриотична самоотверженост,
това е летопис на ръководството, наситено с чув-
ство на абсолютно доверие към военнослуже-
щите от Народната армия и народа и благородна
бащинска любов към тях.

Благодарение на неговото сонгунско ръковод-
ство на революционните дела нашата революция
успя да преодолее всякакви исторически перипе-
тии и да се придвижва напред от победа към по-
беда. Именно неговият свръхинтензивен форси-
ран марш, наситен с образци на патриотична са-
моотверженост, позволи на нашата армия, на на-
шия народ да творят исторически чудеса, непоз-
нати на човечеството.

Сонгун действително беше непоклатимо рево-

люционно кредо за другаря Ким Чен Ир, което
през целия си живот той свято съхраняваше и
претворяваше в живота. Това беше велика рево-
люционна практика, с която той постигна славни
победи и извърши безсмъртни подвизи в истори-
ята на Родината.

 В хода на осъществяването на небивалото
досега сонгунско ръководство на революционни-
те дела великият Ким Чен Ир разработи, система-
тизира, задълбочи, разви революционните идеи
сонгун, които дадоха на нашия народ, на всички
революционни народи в света ръководство за дей-
ствие, всепобеждаващо знаме в осъществяване
делото на самостоятелността.

Същността на революционните идеи сонгун е
в това, че в осъществяване на делото на самос-
тоятелността на народните маси, делото на социа-
лизма да отдаде приоритет на военното дело, да
го постави на преден план и, смятайки революци-
онната армия за водеща сила, да осъществява ре-
волюцията и строителството на новото общество
като цяло.

Революционните идеи сонгун, чиято изходна
точка се явява чучхейското основополагащо на-
чало на революцията, означават, че за тържество
на революционното дело се определя оръжието
на революцията, дава научни и пракитчески отго-
вори на ключови въпроси за постигането на по-
беда в революцията.

Идеите сонгун на другаря Ким Чен Ир осветля-
ват теорията на революцията, чийто смисъл е да
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укрепва оръжието на революцията, революцион-
ната армия и при нейната водеща роля заякчава
субекта на революцията, и опирайки се на нея,
победоносно да се придвижва делото на револю-
цията и строителството на новото общество.

Придаването на голямо значение на военното
дело и обръщането на първостепенно внимание
на изграждането на въоръжените сили, за да укре-
пват и се развиват те като армия на партията и
вожда, като непобедими революционни въоръже-
ни сили, способни да победят всякакъв силен
противник - ето кое е най-актуалното изискване
на революционните идеи сонгун.

За да може в острата конфронтация с империа-
листите и в обстановката на остра заплаха от вой-
на да продължим по пътя на решаване съдбата на
народните маси и да осъществим делото на социа-
лизма, преди всичко е нужно да укрепваме оръжи-
ето на революцията и здраво да го държим в ръце.
Историята на световното социалистическо дви-
жение ни даде сериозен урок: ако оръжието на
революцията отслабне или се колебае, то не е въз-
можно да бъде защитена нито съдбата на народ-
ните маси, нито на социализма.

Смятайки революционната армия за главна
движеща сила, укрепвайки субектът на революци-
ята и при нейната върховенстваща роля да се при-
движва революционната борба и строителството
на новото общество - това е новата теория на ре-
волюцията, изяснена с идеите сонгун.

Революцията - това е решаващата схватка ме-

жду революционните сили и контрареволюцията:
“Кой - кого?” Следователно от укрепването на
субекта на революцията и повишаването на него-
вата роля зависи съдбата на революцията.

В социалистическото общество, чийто стопа-
нин станаха народните маси, в средите на соци-
алните колективи, съставляващи революционните
редици, най-силна със своята революционност,
организираност, дисциплинтираност и със своите
революционни идеи е революционната армия,
водена от вожда.

Благодарение на своите революционни идеи,
грамадна духовна сила и революционен захват,
революционната армия е способна да играе воде-
ща роля в цялото общество и да придаде динамика
на революционната борба и строителството на
социализма. Когато революционната армия върви
напред, войската и целия народ, образувайки еди-
нно цяло, се борят с революционния дух и захват
на революционната армия, то тяхната сила е не-
сравнима.

Революционните идеи сонгун откриха нов път,
пътя на победата, позволяващ да укрепва субекта
на революцията, да се повишава неговата роля и
успешно да се придвижва напред делото за осъ-
ществяване самостоятелността на народните ма-
си, делото на социализма.

По новому революционните идеи сонгун на
другаря Ким Чен Ир разкриват, че политиката со-
нгун е най-силната политика и че тя е основен
способ за водене на политика при социализма.
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Идеите и идеалите се осъществяват чрез поли-
тиката и тя става решаващ фактор, от който зависи
съдбата на народните маси, процъфтяването на
страната и нацията.

Великият Ким Чен Ир първи в историята пока-
за, че социалистическата политика, насочена към
всестранното осъществяване на изискванията на
народните маси за самостоятелност и техните ин-
тереси, трябва да бъде сонгунска, която отдава
приоритет на военното дело и гарантира неговото
изпреварващо провеждане, а също така определи
политиката сонгун за основен метод за водене на
политика при социализма.

Както ни учи той - политиката сонгун е такъв
метод за водене на социалистическа политика,
чрез който военното дело се превръща в изклю-
чително важно държавно дело и позволява при
опората на Народната армия като стражеви отряд,
като главна движеща сила да се защитават Роди-
ната, революцията и социализма, и да нарастват
темповете на строителството на социализма като
цяло. Политиката сонгун е самостоятелен метод
за водене на политика, всестранно въплъщаваща
в себе си основополагащото начало и принципи-
те на идеите сонгун.

Утвърждаването на политиката сонгун като ос-
новен метод за водене на политика при социали-
зма доведе до коренни промени в политическата
история на човечеството, в политическата исто-
рия на социализма, подготви всемогъщ меч в ус-
пешното осъществяване на идеалите и принципи-

те на социализма.
Идеите сонгун на другаря Ким Чен Ир са рево-

люционни идейно-теоретически разработки, изра-
зяващи неговата последователна антиимпериалис-
тическа, самостоятелна позиция, проникнати с ви-
сокия дух на патриотизма, любовта към своята
нация, към своя народ, опиращи се на неговите
железни убеждения и стоманена воля.

Самият термин на новото време “сонгун” е ро-
ден от непоклатимите, неизменни убеждения,
твърдата воля и огромната дързост на другаря
Ким Чен Ир, който в обстановка на продължител-
на остра конфронтация с големите държави на
империализма, поел върху себе си отговорността
за съдбата на страната и народа, за тяхното бъде-
ще, решаваше всички въпроси по нашенски, в съ-
ответствие с изискванията и интересите на нашия
народ, на нашата нация.

Великите идеи на другаря Ким Чен Ир, револю-
ционните идеи сонгун, направиха възможно на-
шите сили, нашето оръжие надеждно да защитава
достойнството на Родината, самостоятелността
на народа ни, завоеванията на социализма и откри
пътя към нарастване богатствата и могъществото
на Родината, нейното процъфтяване, към светлото
бъдеще на нацията.

Идеите сонгун, които и в бъдеще задълбочено
ще се развиват в хода на практическата борба за
претворяване в живота на идеите чучхе, са научно
обоснована революционна теория, позволяваща
изчерпателно, всестранно да се осъществяват
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изискванията на идеите чучхе.
Разработването, систематизацията, задълбоче-

ното развитие от великия Ким Чен Ир на револю-
ционните идеи и теорията сонгун доведоха до по-
нататъшно обогатяване на идейно-теоретическата
съкровищница на нашата революция, към необи-
чайно повишаване на притегателната, жизнената
сила на идеите чучхе.

Идеите чучхе са корените на идеите сонгун.
Идеите сонгун са ярко въплъщение в живота на
идеите чучхе.

Идеите чучхе, ярко въплътени в революцион-
ната практика благодарение на идеите сонгун, още
повече се прославиха като велика ръководна иде-
ология, гарантираща победоносното придвиж-
ване и завършване на делото за осъществяване
самостоятелността на народните маси.

Благодарение на своето забележително сонгун-
ско ръководство на революционното дело велики-
ят Ким Чен Ир има безсмъртни заслуги пред Ро-
дината и революцията, пред епохата и историята.

С това ръководство той с чест защити чучхейс-
кия социализъм, създаден от другаря Ким Ир Сен
и твърдо гарантира продължението на революци-
онното дело чучхе, на революционното дело
сонгун.

Чучхейският социализъм - това е безценно за-
воевание на нашата революция, на което посвети
целия си живот другаря Ким Ир Сен, това е жиз-
нен фактор за съществуването на нашия народ,
гнездо на неговия настоящ живот и щастие. Пе-

риод на най-суровите изпитания за нашата рево-
люция бяха 90-те години на миналия век.  По това
време своя апогей достигнаха безразсъдните инт-
риги на империалистите от САЩ, на коалицион-
ните сили на империализма, устремени към заду-
шаване на нашата Република - те се опитаха да
спрат победоносното шествие на нашата револю-
ция и да унищожат нашия социализъм. Нашата
армия, нашият народ се оказаха на кръстопътя
на съдбата: да бъдат победители - самостоятелен
народ, самостоятелни гвардейци; или отново да
бъдат колониални роби на империализма.

В тези дни другарят Ким Чен Ир, смело и ви-
соко вдигнал знамето сонгун, с чест защити чуч-
хейския социализъм и донесе славна победа. Това
беше историческо чудо, което би могъл да сътво-
ри само другарят Ким Чен Ир.

Със своето сонгунско ръководство на револю-
ционното дело той създаде траен здрав фунда-
мент, твърдо гарантирайки победа за умножаване
богатствата и могъществото на Родината, за ней-
ното процъфтяване и за завършването на револю-
ционното дело чучхе.

Най-главната гаранция за победата на револю-
цията беше укрепването на партията, щаба на ре-
волюцията, сплотяването на армията и народа,
обединени около партията, и заякчаването на су-
бекта на революцията.

Основен принцип на партийното строителство,
към който винаги неизменно се придържаше дру-
гарят Ким Чен Ир, беше да развива нашата партия
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като партия на вожда. Извършвайки преобразова-
ние на цялата партия въз основа на кимирсенизма
като генерална цел на партийното строителство,
той мъдро направляваше утвърждаването в цялата
партия на единна идейна система, единна система
на ръководство.

И така нашата партия успя да укрепне, да се
развива като революционна партия, безпределно
вярна на идеите и ръководството на вожда, отли-
чаваща се с висока организираност и дисциплина,
като непобедима кохорта със здрави масови воен-
ни устои, можа с чест да изпълни своята мисия,
ролята си като направляваща сила в завършване
на революционното дело сонгун.

Другарят Ким Чен Ир, считайки единодушието
и сплотеността за основа на основите на револю-
цията, постигна единодушие и тясна сплотеност
на партията, армията и народа около вожда, което
приведе до необичайно заякчаване на субекта на
сонгунската революция.

Той превърна Народната армия в непобедима
могъща армия и всестранно укрепи военното мо-
гъщество на страната с нейната водеща сила - На-
родната армия, създавайки заедно с това твърдата
военна гаранция за победа на революционното
дело чучхе.

Под неговото енергично ръководство нашата
Народна армия израсна като авангарден отряд,
считайки духа на самоотвержена защита на вожда
за жизнен фактор на своето съществуване и на
предния рубеж самоотвержено изпълняваща за--

поведите на върховния главнокомандващ, преден
отряд в завършването на революционното дело
сонгун.

С мощен размах се разгърна процесът на изгра-
ждане на съответстваща на реалните условия на
страната материално-техническата база на отбра-
нителната промишленост, нейната модернизация
и информатизация и стана възможно, отчитайки
своите собствени сили, отечествените технологии
да изготвят добро съвременно въоръжение, както
ние желаем.

Благодарение на неговото сонгунско ръковод-
ство на революционното дело, нашата Народна
армия нарастна като непобедима и могъща рево-
люционна армия, нашата страна подготви и пусна
изкуствен спътник на земята и притежавайки яд-
рено оръжие, започна достойно да демонстрира
внушителната сила на нашата пектусанска държа-
ва, успя да възпре всички агресивни акции и зап-
лахи на империализма и надеждно защити досто-
йнството на Родината и суверенитета на страната.

Той заложи трайно материално-техническата
база за построяването на могъща и процъфтяваща
социалистическа държава.

Благодарение на неговото ръководство в пери-
ода “Трудният поход”, форсирания марш, в пери-
ода на сурови изпитания за нашата революция,
беше начертан грандиозният проект за строител-
ството на могъща и процъфтяваща държава, за
увеличаване богатствата и мощта на Родината, за
нейното процъфтяване, по цялата страна беше из-
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вършен новаторски скок към истински чудеса.
Мощно се разгоря пламъкът на индустриалната

революция през новото столетие, открита беше
епохата на икономиката на знанията, в много
райони на страната бяха издигнати монументални
творения, пресъздаващи епохата, създадени бяха
много образци на сонгунската култура. Безценни
богатства и творби, създадени от нашата армия,
от нашия народ в епохата сонгун под мъдрото
ръководство на другаря Ким Чен Ир - всичко това
е солиден капитал за ръста на богатството и мо-
гъществото, процъфтяването на кимирсенската
нация, кимченирската Корея.

Неговото сонгунско ръководство на революци-
онното дело доведе до нов прелом в работата по
самостоятелното обединение на Родината, до на-
деждно съхранение на мира и сигурността на Зе-
мята. Той откри епохата на единството на 15 юни
под идеала за “Общата сила на нашата нация”,
заложи безценния фундамент за съединението на
Родината и общонационалното процъфтяване,
обузда непрестанните военно-подстрекателски
акции на империалистите, защити по този начин
мира в Азия и на планетата.

Великите подвизи на другаря Ким Чен Ир, из-
вършвани дълго, почти половин век в хода на
неуморното му сонгунско ръководство в името
на Родината и революцията, пред епохата и исто-
рията, ще се славят през вековете заедно с победо-
носното шествие на нашето революционно дело.

Ние сме длъжни вярно да наследим, неизме-

нно да прославяме великите сонгунски револю-
ционни идеи и заслуги на другаря Ким Чен Ир.

Революционните идеи сонгун са велик ръково-
дещ компас за нашата революция. Заслугите на
другаря Ким Чен Ир в сонгунското ръководство
са движеща сила за нашата победа.

Неизменно и високо издигайки знамето сонгун,
ще продължим и ще доведем до победен край ре-
волюционното дело чучхе - това непоклатимо на-
ше убеждение, стоманена воля на на нашата пар-
тия, армия и народ.

Ние сме задължени да продължаваме да вървим
докрай по пътя на сонгун, по пътя на самостояте-
лността, по пътя на социализма, който следваше
през целия си живот другаря Ким Чен Ир, успеш-
но да реализираме неговите завети в практиката
и блестящо да завършим революционното дело
чучхе, революционното дело сонгун.

Всички ръководни работници, членовете на
партията, всички трудещи се са длъжни основа-
телно да се въоръжат с революционните идеи
сонгун на другаря Ким Чен Ир, дълбоко да се
приобщят към неговите велики заслуги в сонгун-
ското ръководство, последователно да ги въплъ-
щават в живота и да ги прославят в практиката на
революционната борба и в строителството на со-
циализма.

Следва неизменно да претворяват в живота
линията с отдаване на приоритет на оръжието,
на военното дело и да усилват отбранителното
могъщество на страната като желязна крепост.
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Следва още повече да укрепват Народната ар-
мия като силна с идеите и убежденията си, като
могъща пектусанска революционна армия.

Ръководството на партията - това е жизненият
фактор за съществуването на Народната армия.
Откъснато от него не може да се говори за могъ-
ществото на Народната армия. Генералният ори-
ентир за действията на Народната армия е само
един. Той се състои в това да вървим направо,
насочили дулото на оръжията в указаното пар-
тийно направление. Нашето оръжие е длъжно да
бъде непоклатима опорна точка, винаги твърдо
поддържаща партията и нейното дело.

Каквито и изпитания да ни се стоварят, както
и да се измени ситуацията, сърцата на военнослу-
жащите в Народната армия са длъжни да бият с
пулса на една мисъл, на единна готовност да приз-
нават само партията и вожда, самотвержено да
ги защитават. Народноармейците следва основате-
лно да са въоръжени с революционните идеи на
партията ни и да имат непоколебимите убеждения:
нека умрем, но докрай да защитим Червеното зна-
ме на революцията, знамето на партията чучхе.

Следва силно да се разгори из цялата армия
пламъкът на боевата подготовка, като в годините
на борбата в планината Пекту, да се изкове от все-
ки воин храбър боец, готов да се сражава с проти-
вника на принципа “Един против сто”, да се усво-
ява кимирсенско-кимченирската военна стратегия
и тактика, героичният боеви порив и съвършената
практическа способност в боя, да се установи в

частите стоманена военна дисциплина, да им се
придаде безупречен облик на редовна войска.

Нужно е да се благоустрояват заставите и казар-
мите, като свой роден дом, за да носят воините
отлично воинската служба, а също и да им бъдат
създадени всички необходими условия за матери-
ално-културен живот.

Войниците и офицерите от Народната армия
са задължени да изпълняват своя основен дълг
като стражи на Родината и заедно с това да бъдат
първопроходци на много фронтове, важни участ-
ници в социалистическото строителство, винаги
вървящи напред, неудовлетворени от стореното
досега за благото на народа.

Следва да се обръща голямо внимание на раз-
витието на отбранителната промишленост. В нея
сме длъжни да съсредоточим усилията си за по-
стигането на още по-забележителен прогрес за
прославянето на нашата страна като непобедима
военна държава, да създаваме повече и по-каче-
ствено въоръжение по наш образец - точно, леко-
товарно, безпилотно, интелектуализирано.

Задачата на работническо-селското Червено
опълчение е да засилва политическата и боева под-
готовка за по-нататъшно повишаване на боеспо-
собността, да бъде готово в случай на извънредно
произшествие надеждно да защити своята про-
винция, своята околия, своя роден край.

На всички фронтове на социалистическото
строителство е необходимо да се извърши значи-
телен прогрес, голям скок напред.
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Горещо поддържайки линията на нашата партия
за паралелно водене на икономическото строител-
ство и изграждането на ядрените въоръжени сили,
трябва да се даде мощен импулс в процеса на по-
строяване на икономическа държава и да се пос-
тигне висок подем в благосъстоянието на населе-
нието.

Следва да се постигне новаторски прогрес от
участниците в селското стопанство и леката про-
мишленост, в тези направления да се насочат глав-
ните усилия за изграждането на икономическата
държава, да нарастват темповете на жилищното
строителство, за да се наслаждават хората на замо-
жен и щастлив живот.

Нужно е да се съсредоточат усилията към воде-
щите отрасли на народното стопанство, към клю-
човите отрасли на индустрията, за да може вече
създадената в тях база да заработи с пълен капа-
цитет, а също така да се осигури мощен ритъм на
модернизация и производство на стоки.

Особено внимание трябва да се обърне на енер-
гетиката и въгледобива, да се развива целият
народостопански комплекс с неговите две опори
- металургията и “голямата химия”.

Следва с ускорени темпове да се развиват на-
уката и техниката, да нараства нивото на знания
на целия народ до равнището на научно-техниче-
ските кадри, за да може в съответствие с повелята
на епохата икономическите знания да вдигнат
уровена на модернизацията на народното стопан-
ство, внедряването в него на техонологиите СNC

и да се усъвършестват икономическите структури
на страната.

Необходимо е да се даде мощен импулс на про-
цеса на изграждането на социалистическата циви-
лизована държава. Следва всички членове на об-
ществото да се превърнат в творци, притежатели
на социалистическа култура и да се извърши нов
прелом във всички сфери на културното строител-
ство, за да се реализира ярко желанието на нашия
народ да се наслаждава на здрав, цивилизован
живот.

За постигане на радикален прелом в строител-
ството на могъща и процъфтяваща социалисти-
ческа държава е нужно още повече да се усилват
боевите функции и роля на партийните органи-
зации. Партийните организации - това са аван-
гардните формирования в извършването на сон-
гунската революция. Чрез тях се осъществяват
идеите и ръководството на партията.

Неизменно следвайки установената единна
система на партийно ръководство, главната линия
на партийната работа, те са длъжни да ориентират
всички ръководители, членове на партията и тру-
дещи се, така че те да са верни в подържането на
идеите и ръководството на лидера и да провеждат
всички дела в съответствие с идеите и плановете
на партията.

Във вихъра на сегашното генерално настъпле-
ние партийните организации са задължени да изя-
вяват максимума от духовния потенциал на ръко-
водителите, на партийните и безпартийни трудещи
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се. Прекрасната майка дава духовна сила на ма-
сите. Основният ключ в откриването на нови ви-
соти на бурното развитие, в изграждането на мо-
гъща и процъфтяваща държава, е запалването на
огън в сърцата на масите.

Партийните организации следва щателно да
провеждат сред ръководителите, членовете на па-
ртията и всички трудещи се възпитателна работа
по задълбоченото познаване и прослава на вели-
чието на сонгунските революционни идеи и за-
слуги на другаря Ким Чен Ир.

Те са длъжни по фронтовашки енергично да
провеждат сред масите политическата работа, та-
ка че всички ръководители, партийни и безпар-
тийни трудещи се ярко да въплъщават в себе си
духа на самоотвержената защита на вожда, са-
моотверженото изпълнение на поставените от не-
го задачи и с боевия порив на Народната армия,
в пълна мяра да проявяват кимченирския патри-
отизъм и да разпалват мощния пламък на съзи-
данието с “масикрьонски темпове”.

Със силата на взаимодействието между армията
и народа е нужно енергично да се разгърне трудо-
вата вахта в грандиозното социалистическо стро-
ителство.

Взаимодействието между армията и народа -
това е действен боеви метод, позволяващ им с
единна душа, с единна мисъл да разгърнат упори-
то настъпление. Командирите от Народната армия
и ръководните работници в обществото следва
обмислено да провеждат организирането на вза-

имодействието на армията и народа, управлени-
ето на неговите операции, да дават ход на целия
заряд на духовния потенциал, целия арсенал от
средства на армията и народа, за да се изпълня-
ват своевременно и неизменно революционните
задачи, които поставят пред своите поделения.

По заветите и високите замисли на великите
генералисимуси е необходимо да се прилагат акти-
вни усилия за разкриване на новата ситуация по
съединението на Родината, за предотвратяване на
агресии и войни, за съхраняването на мира и си-
гурността на Земята.

Нашите сонгунски революционни идеи и дела
са непобедими. Пътят ни озарен от великите идеи
чучхе, от революционните идеи сонгун, нас ни
води мъдрата ръка на партията, цялата войска,
целият народ са споени в единна душа, ние имаме
всепобеждаваща Народна армия и тържеството
на революционното дело чучхе, както и револю-
ционното дело сонгун, несъмнено.

И занапред, както и досега, ние неизменно ще
вървим по победния път високо вдигнали знамето
на великия сонгун.
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