Biuletyn Ambasady KRLD w Polsce
Koreańska Armia Ludowa i jej dowódca (2005-04-25)
9 kwietnia obchodzona będzie 12. rocznica objęcia stanowiska Przewodniczącego
Państwowego Komitetu Obrony Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przez
Przywódcę Kim Jong lla, a 25 kwietnia - dzień utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej.
Obchodząc te rocznice, społeczność międzynarodowa zwraca swój wzrok na Koreańską
Armię Ludową i jej wybitnego dowódcę.
Pod dowództwem Kim Jong lla, Przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony,
Koreańska Armia Ludowa jest silna swoimi ideałami i przekonaniami.
Głównym czynnikiem decydującym o bojowej potędze armii jest jej stan ideowomoralny. Przygotowana całkowicie pod względem ideowo-moralnym armia jest w stanie
odeprzeć silnego przeciwnika nawet nie posiadając najnowszego uzbrojenia.
A nawet wprost przeciwnie — armia bez orientacji ideologicznej, armia o słabych
przekonaniach nie jest w stanie zwyciężyć przeciwnika nawet przy pomocy doskonałego
sprzętu.
Przywódca Kim Jong II wysunął jako najnowsze zdanie w budowaniu armii,
nieprzerwany rozwój wewnętrznej siły żołnierzy. I nieprzypadkowo można go często tak
zobaczyć, jak podczas nieprzerwanego osobistego kierowania na miejscu sprawami
jednostek wojskowych pierwsze kroki kieruje do świetlicy i ogląda występy artystyczne
żołnierzy, ukazujące ich stano ideowo-moralny oraz podkreśla konieczność
uporządkowania ideowo-moralnego wychowania żołnierzy. Dzięki niemu wszyscy
wojskowi mogli zachować twardą wiarę w zwycięstwo socjalizmu i rewolucji, uczucie
miłości do Ojczyzny i narodu, ducha ich obrony.
Jeśli mówimy o potędze idei i przekonań Koreańskiej Armii Ludowej, to" przede
wszystkim należy podkreślić jej bezgraniczną wierność Przewodniczącemu Kim Jong Ilowi.
Wyraża je przysięga często wypowiadana przez koreańskich żołnierzy „piersią bronić
wodza". Inne hasło to: „Własnym życiem obronimy przywództwo rewolucji z wielkim
Towarzyszem Kim Jong Ilem na czele!". To nie są zwykłe przysięga i hasło. To stało się
ich dewizą walki i życia. Potwierdzają to fakty; jeden pilot, kiedy podczas ćwiczeń
zdarzyła się katastrofa nie wyskoczył z płonącego samolotu, lecz wziął kurs na morze,
aby zapewnić bezpieczeństwo dowództwu i zginął śmiercią bohatera.
Zdarzyła się tez inna historia, gdy 15 żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej prawie 3
miesiące dryfowało na morzu. Na chwilę przed śmiercią dokładnie owinęli portrety
swojego Przywódcy w nieprzemakalny materiał i pozostawili napis; „Niech żyje potężne,
rozkwitające mocarstwo Kim Jong Ila". Wywołało to sensację na świecie.
Twarde postanowienie walki do końca w obronie socjalizmu i w imię interesów Ojczyzny
i rewolucji, którego jądrem jest duch obrony wodza nie na życie, a na śmierć; duch walki
o bezwarunkowe wypełnienie wskazówek i rozkazów Przywódcy, idąc nawet w wodę i
ogień; przekonanie i wiara, że z Przywódcą Kim Jong Ilem zawsze odnosi się zwycięstwo
- oto ideowo-moralne oblicze żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej. Oto gdzie znajduje się
klucz do niezwyciężonej potęgi ludowej armii, silnej ideami i przekonaniami.
Kierowana przez Kim Jong Ma, Przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony,
Koreańska Armia Ludowa to armia silna, niezwyciężona, całkowicie przygotowana także
pod względem militarno-technicznym.
Nowoczesna wojna to walka zarówno umysłów dowódców jak i nauki i techniki
militarnej najnowszej generacji.
Przywódca Kim Jong II kieruje sprawa tak, aby dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej
nieprzerwanie doskonalili zdolności militarne zgodnie z właściwościami nowoczesnej
wojny i wymaganiami zaostrzonej sytuacji w kraju.
Pod jego mądrym kierownictwem, dowódcy ludowej armii zdobyli umiejętności
doskonałego zorganizowania i dowodzenia każdą akcją czy walką, a żołnierze stali się
niezwyciężonymi bojownikami, zdolnymi do zmierzenia się w czasie wojny z każdym
zadaniem bojowym.
Dzięki polityce songun, prowadzonej przez Kim Jong Ila i wynikającej z niej polityki
priorytetu przemysłu obronnego, Koreańska Armia Ludowa wyposażona została w

nowoczesne środki obrony i ataku i jest przygotowana do każdej wojny.
Wniknąwszy głęboko w wymagania nowoczesnej wojny, Przywódca Korei osiągnął
znaczny wzrost mobilności i siły natarcia ludowej armii. W walkach powietrznych,
pociskami dalekiego zasięgu, wojną elektroniczną, które stosowały Stany Zjednoczone w
wojnach ostatnich lat nie pokona się Koreańskiej Armii Ludowej.
Niech nikt nie lekceważy potencjału naukowo-technicznego Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej. Pomyślna próba wystrzelenia pierwszego koreańskiego
sztucznego satelity ziemi dokonana przed 7 laty świadczy o tym najlepiej.
Nieprzypadkowo wyniki symulacji wojennych w Pentagonie mówią: Stany Zjednoczone
zostaną pokonane.
Dowodzona przez Kim Jong Ila Koreańska Armia Ludowa to potężne siły zbrojne oparte
na jedności myśli i zespoleniu.
Jedność i zespolenie to najsilniejsza broń. Nikt nie zwycięży takiej armii, w której
dowódcy i żołnierze złączeni są jednym duchem i która stworzyła jednolitą całość z
narodem. Subordynacja oraz stosunki między dowódcami i żołnierzami w Koreańskiej
Armii Ludowej nie są po prostu stosunkami między zwierzchnikami a podwładnymi.
Dowódcy i żołnierze są towarzyszami połączonymi więzami krwi. A przywódca Kim Jong
II powiedział, że nie żołnierze istnieją dla dowódców, tylko dowódcy istnieją dla żołnierzy.
W Koreańskiej Armii Ludowej dowódca kompanii uważany jest za starszego brata, a
oficer polityczny kompanii - za starszą siostrę. A dowódcy troszczą się nie tylko o zdrowie
żołnierzy, lecz także o życiowe drobiazgi. Jeden z dowódców w czasie ćwiczeń na
poligonie zakrył swoim ciałem granat i uratował żołnierzy. Oto dlaczego uczciwie
wykonują rozkazy dowódców i bezgranicznie ich szanują. Kilka lat temu w czasie
konfliktu na Morzu Zachodniokoreańskim, wywołanym przez ataki południowokoreańskich
kręgów militarnych podjudzanych przez Stany Zjednoczone, północnokoreańscy
marynarze rzucili się pod pocisk lecący w kierunku dowódcy, czym zachwycili nawet
przeciwników.
Obecnie jedność armii i narodu to tradycyjna atmosfera społeczeństwa koreańskiego
podniesiona na wysoki stopień swojego rozwoju, co oznacza, że oni nie tylko pomagają
sobie i troszczą się o siebie nawzajem, lecz także osiągnęli pełnego zjednoczenie idei i
stylu pracy.
Pod sztandarem polityki songun przywódcy Kim Jong Ha, cały naród aktywnie
przejmuje od żołnierzy ich wysokiego, twardego ducha i moralne zalety, co jeszcze
mocniej jednoczy naród i armię w całość, przeżywając wspólny los, Dzisiaj w Koreańskiej
Republice Ludowo-Demokratycznej żołnierz i naród, połączeni jednym duchem i jedną
wolą, razem bronią Ojczyzny i razem budują socjalizm, taka jest rzeczywistość Korei,
Koreańska Armia Ludowa prowadzona przez wybitnego Dowódcę będzie odnosić jedno
zwycięstwo za drugim.

