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Wspólny artykuł noworoczny 

    „Rodong Sinmun", „Josoninmingun", „Chongnyonjonwi* - organy partii, wojska i 
młodzieży opublikowały wspólny noworoczny artykuł wstępny pt.: Niech cała partia, 
armia i wszyscy ludzie zjednoczą sie i zdecydowanie zademonstrują potęgę songun". 
    W artykule możemy przeczytać m.in.: 
    94 rok ery Juchę (2005) będzie znaczącym rokiem, w którym zajdą wielkie zmiany w 
rewolucji koreańskiej i wysiłkach mających na celu budowę potężnego, rozkwitającego 
narodu. W tym roku będziemy w wielkim stylu, z dumą i godnością zwycięzcy, obchodzić 
60. rocznicę powstania Partii Pracy Korei i wyzwolenia narodowego. 
    60 lat temu Prezydent Kim Ir Sen wyzwolił kraj i utworzył Partię Pracy Korei. To 
historyczne wydarzenie zapoczątkowało nową, świetlaną epokę w dziejach kraju, 
rewolucji i narodu. 
    To będzie wydarzenie polityczne o szczególnym znaczeniu dla armii koreańskiej i 
narodu podkreślające ich znacznie w toku walki ku chwale nowej ery rewolucji 
zorientowanej na idee Dżucze, demonstrującej jedność narodu z polityką songun pod 
kierownictwem Kim Jong Ila. 
    Miniona dekada w 60-letniej historii Partii Pracy Korei jaśnieje blaskiem wielkich 
zwycięstw i cudów wbrew najgorszym przeciwnosciom, które trzeba było pokonać. 
    Te dwie rocznice będą ważnymi okazjami do wysławiania na wieki nieśmiertelnej 
rewolucyjnej historii Prezydenta Kim Ir Sena - założyciela Partii Pracy Korei i Ojca Narodu 
oraz jego dokonań - do zademonstrowania światu silnej woli armii i narodu, aby dokonać 
rewolucji Dżucze pod przywództwem polityki songun. 
    Cała partia, armia i naród powinni stworzyć jedność i dzięki potędze songun 
spowodować świeży rewolucyjny zryw, aby wysławiać obie rocznice jako największe 
święta zwycięstwa w historii partii i kraju. Jest to podstawowe zadanie, przed którym 
staje naród koreański w tym roku. 
    Powinniśmy przyspieszyć marsz rewolucji pod hasłem "Niech cała partia, armia i naród 
zjednoczą się i zdecydowanie zademonstrują potęgę songun!" 
    Konieczne jest silne zademonstrowanie politycznej i ideologicznej potęgi naszych 
rewolucyjnych szeregów złożonych z żołnierzy i narodu zjednoczonych wokół kwatery 
głównej rewolucji. 
    Ta jedność myśli jest podstawą rewolucji koreańskiej i bezcennym mieczem 
zapewniającym zwycięstwo, ponieważ jest potężniejsza od broni jądrowej. Właśnie 
niezłomna jedność myśli powoduje, że Partia Pracy Korei odczuwa dumę ze swej 60-
letniej historii. 
    Musimy bronić przywództwa rewolucji, jądra jedności za cenę każdego życia. My, 
żołnierze rewolucji, powinniśmy pieczołowicie chronić niezachwiane postanowienie, aby 
dzielić swój los z przewodniczącym Kim Jong Ilem do końca -bez względu na to, jak 
ciernista może być nasza droga i jakie mogą spotkać nas burze - a także rewolucyjny 
pogląd na życie. To przyjemność dla nas, odczuwać radość lub smutek i przechodzić 
ciężkie próby podążając za nim. 
    Szczególnie istotne jest ustanowienie rewolucyjnej dyscypliny i porządku w partii i 
społeczeństwie, zgodnie z którymi ludzie działają jak jedność pod przywództwem Partii 
Pracy Korei. 
    Powinniśmy bronić jedności i współistnienia opartych na idei songun jak źrenicy oka. 
    Konieczne jest również utrzymanie rewolucyjnej linii songun i zwiększanie wszelkimi 
sposobami militarnej potęgi kraju. 
    Musimy zgłębiać pod sztandarem polityki songun rewolucyjną historię Prezydenta, 
który zbrojnie urzeczywistnił wolność narodu, obronił kraj i rewolucję i zbudował 
niezwyciężone, socjalistyczne państwo na zasadach nadawania znaczenia armii i 
priorytetu kwestiom militarnym i chlubnie czynić postępy w dokonaniach, które poczynił 
w budowaniu armii i tradycji przez niego ustanowionej. 
    Powinniśmy polerować jako wieczny kamień węgielny rewolucji inspirowanej ideami 
Dżucze, najcenniejszego skarbu narodu, wszystkie osiągnięcia, tradycje i bogactwa 



zapewnione przez Kim Jong Ila na niekończącej się drodze polityki songun przez ostatnią, 
pełną trudności, dekadę poczynając od jego inspekcji posterunku pod sosnami. 
    Koreańska Armia Ludowa jest trzonem i główną siłą rewolucji songun. Cała armia 
powinna dynamiczniej działać, aby zdobyć miano O Jung Hup - dowodzącego 7. pułkiem, 
pod hasłem „Brońmy głównej kwatery rewolucji dowodzonej przez wielkiego Towarzysza 
Kim Jong Ila za cenę własnego życia!" i powinna ona stać się pierwszą linią oddziałów 
ryzykujących życiem i pierwszą linią ludzkiej amunicji i bomb, aby chronić najwyższego 
dowódcę. 
    Konieczne jest całkowite ustanowienie systemu dowodzenia rewolucyjnego i dyscypliny 
wojskowej Koreańskiej Armii Ludowej, zgodnie z którymi wszyscy żołnierze działają jako 
całość na rozkaz najwyższego dowódcy, aby można było zademonstrować niezwyciężoną 
potęgę silnej rewolucyjnej armii z Góry Paektu. 
    Powinniśmy przyspieszyć proces rewolucjonizowania ludzi i wyposażenia w 
socjalistyczny patriotyzm wymagany w epoce songun z zamiarem stałego doskonalenia 
szlachetnych cech armii rewolucyjnej. 
    Przemysł obronny jest podstawą militarnej i gospodarczej siły narodu. Należy 
wszelkimi sposobami powiększać potęgę przemysłu obronnego w celu samoobrony, którą 
nasz naród zbudował w harcie ducha od podstaw. Nieodzowne jest zaopatrzenie 
przemysłu obronnego na zasadzie preferencji, zgodnie z partyjną linią budowy struktury 
gospodarki w epoce songun. 
    Konieczne jest rozwijanie cech ważnych dla kwestii militarnych i wzmacnianie 
obecności armii w społeczeństwie. Każdy powinien aktywnie uczyć się od Koreańskiej 
Armii Ludowej stylu walki, pracy i charakteru. 
    Powinniśmy dokonać wielkiego rewolucyjnego skoku na wszystkich frontach 
budownictwa socjalistycznego, aby doprowadzić do decydującej zmiany w strukturze 
gospodarki i w rezultacie podwyższać standard życia ludzi w roku obchodów 60. rocznicy 
powstania Partii Pracy Korei i wyzwolenia kraju. 
    W tym roku armia i naród będą z wielką radością i podnieceniem śwładkami wydarzeń, 
podczas których poczują wartość wytężonej walki prowadzonej pod przewodnictwem 
partii w warunkach ciężkich prób i trudności, patrząc z nadzieją w przyszłość powinniśmy 
dokonać bezprecedensowego wzrostu produkcji, tak jak to się stało w okresie wielkiego 
wzrostu Chollima w latach 50. ubiegłego wieku, opierając się na mocnych fundamentach 
dla budowy rozkwitającego, potężnego narodu prowadzonego pod sztandarem songun, 
aby podkreślić znaczące święta w wielkim stylu oraz aby uczynić cały kraj tętniącym 
czynami. Takie są zamierzenia i determinacja partii. 
    Rolnictwo stanowi główny front socjalistycznego budownictwa gospodarczego w tym 
roku. 
    Dla rolnictwa konieczne jest kontynuowanie wdrażanej polityki dwukrotnych zbiorów 
rocznie, polityki zmian w hodowli ziemniaków, polityki uprawy fasoli, a także innych 
programów partii rewolucjonizujących rolnictwo, których słuszność potwierdzona została 
w praktyce. A na koniec, należy w większym stopniu wysiewać odmiany dające wyższe 
piony, dostarczać wystarczającą ilość nawozów i preparatów chemicznych dla rolnictwa, 
aktywnie wprowadzać nowoczesne metody uprawy roli oraz podwyższać stopień 
mechanizacji prac w gospodarstwach rolnych. 
    Cała partia, kraj oraz wszyscy ludzie powinni pracować i świadczyć pomoc materialną 
na rzecz wsi. 
    W artykule wstępnym podkreśla się potrzeby w dziedzinie energetyki, wydobyciu 
węgla, przemyśle metalurgicznym, transporcie kolejowym, aby osiągnąć przewagę w 
efektywności. Wzywa się do przebudowy i modernizacji zakładów przemysłu lekkiego, do 
produkowania na masową skalę różnorodnych wyrobów najwyższej jakości. 
    W artykule podkreśla się potrzebę upiększenia Pyongyangu oraz budowy wielu 
nowoczesnych domów mieszkaniowych w miastach i na wsi. 
    Wzywa się do ustanowienia unikalnego, koreańskiego systemu i metody zarządzania 
gospodarką oraz do rozwinięcia żywotności i dynamicznego kontynuowania zmian 
technologicznych gospodarki narodowej opartych na współczesnej nauce i technice. 
    Mówiąc o zadaniach, które mają być realizowane, aby wzmocnić funkcję i rolę rządu 
jako organizatora i realizatora polityki ekonomicznej, aby doprowadzić do rozkwitu 



rewolucyjną kulturę stworzoną przez żołnierzy w epoce songun oraz aby kierować wysiłki 
na edukację, podkreśla się potrzebę okazania przez partyjnych działaczy szczerej pomocy 
w pracy ekonomicznej, tak jak w pracy partyjnej oraz właściwego łączenia przez nich 
kwestii politycznych i administracyjnych. 
    Nazywając młodzież rezerwą rewolucji, która będzie sama brać odpowiedzialność za 
przyszłość kraju i narodu oraz potężną siłą, która zbuduje wspaniały, rozkwitający, 
potężnych naród, autorzy artykułu wzywają młodych ludzi do pełnego okazania ducha 
walki i odwagi jako młoda awangarda songun w generalnym marszu naprzód. 
    Ten rok jest znaczącym z powodu 5. rocznicy historycznego spotkania w Pyongyangu i 
podpisania wspólnej deklaracji. 
    Wszyscy towarzysze na Północy i Południu oraz za granicą powinni uczynić w tym roku 
nowy krok w realizacji dzieła ponownego zjednoczenia pod sztandarem wspólnej 
deklaracji. 
    Kroczmy trzymając wysoko flagę współpracy na rzecz narodowej niezależności, na 
rzecz pokoje przeciwko wojnie, współpracy na rzecz zjednoczenia i patriotyzmu!" - oto 
hasło ruchu na rzecz zjednoczenia. 
    Narodowa niezależność stanowi linię działania tego ruchu. 
    To wstyd nie do zniesienia dla narodu, którego suwerenność została ograniczona przez 
ponad 100 lat na połowie jego terytorium sumując trwającą 60 lat obecność oddziałów 
USA i 40 lat japońskiego imperialistycznego kolonializmu. 
    Wszyscy rodacy powinni połączyć stę w walce zmierzającej do zakończenia obcej 
dominacji i wpływu i bronić niezależności i dumy narodu. Powinni odrzucić „współpracę" z 
obcymi siłami, izolować je i pobudzić zastraszane siły, aby obalić je. 
    Konieczne jest prowadzenie dynamicznej walki o pokój przeciwko wojnie. 
    Niebezpieczeństwo wojny nuklearnej na Półwyspie Koreańskim wzrasta od dnia kiedy 
Stany Zjednoczone wyruszyły na podbój Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. 
Jeżeli wybuchnie wojna, to tylko Koreańczycy na Północy i Południu i ich kraj będą 
cierpieli w tej tragedii. 
    Wszyscy Koreańczycy powinni stanąć do zdecydowanej walki o pokój przeciwko wojnie, 
aby wycofać amerykańskie oddziały wojskowe z Korei Południowej, usunąć wszelkie 
środki wojny nuklearnej i bronić pokoju i bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego. 
    Podstawą jest nieść wysoko sztandar zjednoczenia i patriotyzmu. 
    Ten, kto ma duszę i krew narodu koreańskiego powinien płynąć z nurtem zjednoczenia 
i patriotyzmu i uczynić konkretny dar na rzecz zjednoczenia kraju. Organizacje społeczne 
wszelkich nurtów życia oraz osobistości na Północy i Południu i za granicą powinni 
urzeczywistnić solidarność i zjednoczenie na zasadzie wspólnych interesów narodu i 
niczym innym. 
    Wszyscy Koreańczycy powinni z sukcesem urzeczywistnić współpracę w wysiłku 
osiągnięcia narodowej niezależności, pokoju przeciwko wojnie, zjednoczenia i patriotyzmu 
na zasadzie idei „bądźmy własnym narodem', w wysiłku osiągnięcia otwarcia nowego 
rozdziału dla niezależnego zjednoczenia w tym znaczącym roku i zapisać wspaniałą kartę 
w historii ruchu na rzecz narodowego zjednoczenia. 
    Armia i naród Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej będą jak dotychczas 
bronić narodowej dumy i niezależności i niezmiennie będą przypominać prawdę o ideach 
jej polityki zagranicznej: niezależności, pokoju, przyjaźni - tymi słowami kończy się 
wspólny artykuł noworoczny trzech największych gazet KRLD. 

 


