Историческа победа на корейския народ
На 20 април се проведе пленум на ЦК на Корейската трудова партия.
Ким Чен Ун, председател на Корейската трудова партия, ръководи работата на пленума.
В своя доклад той обяви, че историческата задача поставена от ЦК на пленум през март
2013 година, за едновременно създаване на ядрени сили и ускорено икономическо развитие е
успешно изпълнена за по-малко от пет години. Това е истинско чудо и велика победа на
партията и на героичния народ на КНДР.
Корейският народ вече притежава могъщ меч за защита на мира, който е гаранция за
неговото щастливо бъдеще. Днес когато задачата за развитие на ядрените сили е успешно
завършена основните усилия трябва да се насочат към социалистическото икономическо
развитие и повишаване жизненото равнище на народа.
На новия етап на строителството на социализма краткосрочната цел е да се осигури работа
с пълно натоварване на индустрията и богата реколта за да се изпълнят задачите поставени от
петгодишната стратегия за икономическо развитие. Дългосрочната цел е да се постави цялата
икономика на основата на независимостта, модерната наука и технологии и да се осигури на
целия народ заможен и цивилизован живот.
Това може да стане само ако се развиват науката и технологиите в духа на опора на
собствените сили.
За да успее новата стратегическа линия трябва драстично да се повиши ролята на
партийните организации подчерта Ким Чен Ун.
Пленумът прие единодушно резолюцията „За Велика победа на линията за едновременно
развитие на икономиката и изграждане на ядрени сили“ в която са включени следните
решения:
- Тържествена декларация, че работата по развитие на ракетно-ядрените оръжия в КНДР е
успешно завършена.
- КНДР прекратява ядрените опити и изпитанията на междуконтинентални балистични
ракети от 21 април Чучхе 107 (2018). Северния полигон за ядрени изпитания ще бъде
затворен. Прекратяването на ядрените изпитания е важен принос на КНДР за процеса на
ядрено разоръжаване в света.
- КНДР няма да използва ядрено оръжие или да предава ядрени оръжия и технологии на
други страни, освен ако бъде заплашена или нападната с ядрено оръжия.
- Всички усилия ще се концентрират за изграждане на мощна социалистическа икономика
и значително подобряване стандарта на живот на хората. Това изисква приритет на науката и
образованието без които е немислимо бързото икономическо развитие.
(По материали на КЦТА)

