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Kim Il Sung – pionier dzieła songun
Bez wahania można stwierdzić, że historia socjalistycznej Korei stanowi historię
dzieła songun. Prezydent Kim Il Sung (15 kwietnia 1912 r. - 8 lipca 1994 r.) jest pionierem
koreańskiej rewolucji i dzieła songun, które obejmuje zwycięski proces tej rewolucji.
On wysunął idee songun, będące podstawą dzieła songun.
Jako nastolatek wstąpił na drogę rewolucji myśląc o wyzwoleniu narodu koreańskiego
spod japońskiej okupacji i stworzył na początku swojej rewolucyjnej działalności idee Juche.
Ten fakt jest doskonale znany. Idee songun swój początek mają w ideach Juche.
Idee Juche są rewolucyjną nauką mającą na celu urzeczywistnienie samodzielności
mas ludowych. Rewolucja w celu urzeczywistnienia samodzielności mas ludowych prowadzi
walkę z imperializmem i wszelkimi siłami kontrrewolucji. I dlatego kwestia militarna staje się
kluczowym problemem w zwycięstwie rewolucji i decydowaniu o losie kraju i narodu.
Rewolucja nie może zwyciężyć bez potężnych sił zbrojnych. A nawet gdyby zwyciężyła, nie
dałaby rady obronić zdobyczy rewolucji przed atakiem sił kontrrewolucji i samodzielnie
decydować o losie kraju i narodu. Kim Il Sung przedstawił zasady i prawa walki rewolucyjnej
– broń gwarantuje zwycięstwo rewolucji, niezależność i suwerenność kraju i narodu.
Ujawnił on głęboką prawdę, że rewolucja jest bronią, a armia losem narodu. Na tej
podstawie wysunął idee priorytetu armii, idee songun, głoszące, że trzeba bronią pokonać
uzbrojonego wroga, a walkę rewolucyjną powinien prowadzić cały naród, którego jądrem i
podstawą jest armia. Dzięki jego ideom songun stworzona została baza i punkt wyjścia,
pozwalające na rozpoczęcie rewolucji koreańskiej i doprowadzenie jej do zwycięstwa.
Prezydent Kim Il Sung zbudował i, nieprzerwanie wzmacniając rewolucyjne siły zbrojne,
stworzył militarną rękojmię dzieła songun. Zbudował armię, a następnie partię i państwo.
25 kwietnia 1932 roku stworzył on Koreańską Ludowo-Rewolucyjną Armię, której
misją było wyzwolenie Korei spod japońskiej okupacji. (KLRA była poprzedniczką
Koreańskiej Armii Ludowej, która w KRLD stanowi podstawę i główny oddział dzieła
socjalizmu). Kim Il Sung przewodził i poprowadził KLRA do bohaterskiej walki mającej na
celu rozgromienie japońskiego imperializmu i odrodzenie ojczyzny (15 sierpnia 1945 r.), a

następnie stworzył Partię Pracy Korei (10 października 1945 r.) i powołał do życia Koreańską
Republikę Ludowo-Demokratyczną (9 września 1948 r.).
Kim Il Sung przywiązywał pierwszorzędne znaczenie do wzmocnienia rewolucyjnych
sił zbrojnych. Ustanowił system przywództwa Partii Pracy Korei wewnątrz Koreańskiej Armii
Ludowej i zatwierdził kierunek oparty na ideach Juche w dziedzinie militarnej. Nakreślił
również linię przekształcenia Armii Ludowej w kadrową, modernizacji całej armii, uzbrojenia
całego narodu i przekształcenia całego kraju w twierdzę. Nadzorował konsekwentną
realizację tej linii. Pod przywództwem Kim Il Sunga Koreańska Armia Ludowa zyskała
słuszny ideowo-polityczny i militarno-techniczny wizerunek rewolucyjnych sił zbrojnych. W
ostatnim okresie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna odnosi zwycięstwo za
zwycięstwem mierząc się z koalicyjnymi siłami imperializmu z USA na czele, co jest
niewyobrażalne w oderwaniu od potężnych sił samoobrony, których jądro tworzy Koreańska
Armia Ludowa. Przygotowaniu tych sił Prezydent Kim Il Sung poświęcił całe swoje życie.
Przez długie lata rewolucji koreańskiej Kim Il Sung stale trzymał się zasad songun. Po
odrodzeniu ojczyzny był zajęty sprawami budowania państwa, lecz zwracał baczną uwagę na
prace przygotowujące kadry wojskowe i zreformował KLRA zmieniając ją w regularną
Koreańska Armie Ludową. Dzięki temu, że we właściwym czasie stworzył potężne siły
zbrojne, KRLD mogła odeprzeć zbrojny atak Stanów Zjednoczonych wraz z satelitami i
odnieść historyczne zwycięstwo w wojnie koreańskiej (1950-1953 r.).
Po, wojnie w okresie budownictwa socjalistycznego. Kim Il Sung niezmiennie trzymał
się zasad songun. W początkach lat 60-ch Stany Zjednoczone wywołały kryzys kubański,
intensyfikowały działania wojenne w Wietnamie, wygrażały niepodległym krajom
antyimperialistycznym. W takich warunkach Kim Il Sung nakreślił strategiczną linię
równoległego budowania gospodarki i obronności. W swej istocie stanowi ona linię rozwoju
socjalizmu jako całości na zasadach priorytetu kwestii militarnej. Potężny przemysł obronny,
stworzony zgodnie z tą linią, służy za niezawodną gwarancję niewzruszoności armii i narodu
Korei wobec nieprzerwanych gróźb i wyzwań Stanów Zjednoczonych. Obecnie Koreańska
Republika Ludowo-Demokratyczna niezmiennie trzyma się nowej linii gospodarczej dającej
priorytet rozwojowi przemysłu obronnego.
Prezydent Kim Il Sung położył kamień węgielny pod świetlaną przyszłość dzieła
songun. Zwracał on głęboką uwagę na kontynuację dzieła songun i wychował najlepszego

następcę. W latach krwawej wojny koreańskiej, przy stole operacyjnym Głównej Kwatery
Najwyższego Głównodowodzącego, uczył młodego Kim Jong Ila wojennego rzemiosła. Przez
długie lata konsultował z dowódcą pułku Kim Jong Ilem ważne kwestie związane ze
sprawami militarnymi. Z nim również przeprowadzał inspekcje jednostek wojskowych.
W tym czasie w Koreańskiej Armii Ludowej ustanowiony został przejrzysty system
dowódczy pułkownika Kim Jong Ila. Na podstawie ustanowienia dziedziczenia przywództwa
armii, 24 grudnia 1991

roku

Kim Jong Il został mianowany Najwyższym

Głównodowodzącym KLA, a 9 kwietnia 1993 roku zajął odpowiedzialne stanowisko
Przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony KRLD.
Najwierniejszy ideom i dziełu Prezydenta Kim Il Sunga, dowódca pułku Kim Il Sung
wspaniale kontynuuje dzieło songun. W drugiej połowie lat 90-ch armia i naród koreański,
będąc na rozdrożu, na cały świat demonstrowali chwałę obrońcy socjalizmu, co jest
rezultatem potęgi songun. Dzisiaj KRLD podnosząc jeszcze wyżej sztandar songun mężnie
radzi sobie z gwałtem i samowolą, groźbą i prowokacją „jedynego supermocarstwa”, otwiera
nową epokę budowania potężnego rozkwitającego mocarstwa socjalistycznego.
Zasługi Prezydenta Kim Il Sunga będą wiecznie sławione razem z niezwyciężoną
socjalistyczną Koreą.
* Słowo songun znaczy - Umacniać jak monolit własne siły rewolucji, pewnie bronić
Ojczyzny i usilnie posuwać naprzód budowę socjalizmu jako całości, uznając kwestie
militarne za najważniejsze w działalności państwa i czyniąc KLA głównym oddziałem
rewolucji.

