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Songun – wspaniała broń Najwyższego Dowódcy
Kim Jong Il – najwyższy przywódca Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej i przewodniczący Narodowej Komisji Obrony – jest idealnym
Najwyższym

Dowódcą

sił

zbrojnych,

wyposażonym

wysokim

poziomem

możliwości politycznego przywództwa i militarnych kwalifikacji.
Dzięki polityce songun, zakładającej priorytet kwestii wojskowych,
Kim Jong Il większą mocą niż bron jądrowa wzmocnił jedność całego
społeczeństwa.
„Przewodzenie rewolucji, jednomyślna zwartość i socjalizm związane są
wspólnotą losów” – to nowa zasada, którą Kim Jong Il wysunął w trakcie
realizowania polityki songun.

W ten sposób tradycyjna jednomyślna zwartość

koreańskiego społeczeństwa przyjęła nowe, znacznie ważniejsze znaczenie.
Zgodnie z wymogami epoki songun, Kim Jong Il twórczo rozwinął dzieło
urzeczywistnienia
społeczeństwie.

nierozdzielnego

przywództwa

idei

songun

w

całym

W wyniku tego armia i naród Korei stali się wiernymi

zwolennikami idei songun, niezachwianymi jej obrońcami i stopniowo wprowadzają
je w życie.

Na bazie idei songun całe społeczeństwo przekształciło się w

najtrwalszy związek wspólnego losu.
Kim Jong Il, u podstaw ciągłego przywództwa songun, umiejscowił swoją
koncepcję koleżeńskości.

Do żołnierzy ma stosunek nie wynikający z pozycji

wojskowej hierarchii, nie jak Najwyższy Dowódca do swoich podkomendnych.
Odnosi się do nich, jak do kolegów wspólnej doli i losu, okazując im
bezgraniczną miłość i zaufanie.

Przebywa wszędzie, gdzie są żołnierze, bez

względu na odległość i kłopoty związane z dotarciem na miejsce. Dzięki temu
stosunkowi Najwyższego Dowódcy do żołnierzy, pomiędzy przywódcą i narodem
zostały zbudowane więzi miłości i oddania, wiary i poczucia długu. Na miłość i
zaufanie przywódcy żołnierze i naród odpowiadają oddaniem i poczuciem
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moralnego długu. Wszyscy żołnierze i cały naród są w pełni gotowi bronić swojego
przywódcę, Najwyższego Dowódcę własnym ciałem. W tym właśnie leży główna
przyczyna trwałości koreańskiego narodu i niezwyciężoności socjalistycznej Korei.
Dzięki polityce songun, Kim Jong Il przygotował niepokonaną wojskową siłę.
Koreańska Armia Ludowa wyrosła na niepokonane, najsilniejsze na świecie
siły zbrojne. Wszyscy żołnierze wychowani są na dzielnych żołnierzy, gotowych
bronić Najwyższego Dowódcę i za cenę życia wypełniać jego rozkazy i wskazówki.
Siły zbrojne Korei są gotowe nie tylko jednym uderzeniem rozgromić
wrogów, którzy napadną na kraj, ale również zniszczyć twierdzę tej agresji. Siły
zbrojne Korei pokazały już, że nikt nie może zagrażać choćby najmniejszemu
skrawkowi ziemi koreańskiej. W grudniu 1994 roku helikopter wojskowy Stanów
Zjednoczonych, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej, został zestrzelony pociskiem wystrzelonym przez
żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej. W marcu 2003 roku amerykański samolot
zwiadowczy RC-135, prowadzący działania szpiegowskie w pobliżu przestrzeni
powietrznej KRLD, uciekł w panice widząc zbliżający się do niego myśliwiec
koreański.
Dzięki polityce songun Kim Jong Ila, przemysł obronny Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej osiągnął niespotykany poziom rozwoju.
Dzisiaj, dzięki swoim możliwościom, może on dostarczyć współczesne typy
broni, potężne wyposażenie i technikę wojskową służące zarówno do obrony, jak i
do prowadzenia akcji zbrojnych.
W minionych latach Korea informowała, że w obliczu niezmiennie wrogiej
polityki

Stanów

Zjednoczonych

i

zagrożenia

prewencyjnymi

uderzeniami

jądrowymi, posiada broń jądrową i będzie kontynuowała rozwój jądrowych sił
powstrzymywania. Było to szczególnie ważne wydarzenie, zademonstrowane wobec
wszystkich ludzi na całym świecie, aby pokazać im, że nic nie zachwieje Koreą – ani
zagrożenie wojenne, ani też zagrożenie jądrowe. Najwyższy Dowódca Kim Jong Il
pokazuje, że dzięki polityce songun, z niczym nie może się równać twarde
przekonanie, wola i odwaga.
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Kim Jong Il reprezentuje sobą osobowość z twardymi przekonaniami,
niepokonaną wolą i niezwykłą odwagą. Jako Najwyższy Dowódca sił zbrojnych jest
nieugięty ani przed chmarami wrogich prowokacji, ani przez zagrożeniem i
szantażem ze strony wrogów. Jako naczelny przywódca socjalistycznej Korei, Kim
Jong Il w każdej sytuacji bez najmniejszego wahania wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom i przeciwnościom.

Za każdym razem, kiedy ma miejsce napięta,

ostra sytuacja, prawidłowo ją ocenia, podejmuje zdecydowane decyzje i bezlitosnym
ciosem przerywa wrogą prowokację. Jego niepospolitą zuchwałością i spokojem
zachwyca się cały świat.
W latach 90. minionego wieku, kiedy zimna wojna między Wschodem i
Zachodem

zamieniała

się

w

zmagania

Koreańskiej

Republiki

Ludowo-

Demokratycznej ze Stanami Zjednoczonymi i cały świat obawiał się o los Korei,
Kim Jong Il podniósł wysoko sztandar songun.
Polityka

songun

ucieleśnia

i niezwyciężoność Kim Jong Ila.
niezwyciężony

jest

ten,

kto

twarde

przekonanie,

wolę

Polityka songun oparta na przekonaniu, że
nie

boi

się

śmierci,

na

twardej

woli

i przekonaniu, żeby nigdy nie rzucać słów na wiatr i kiedy już raz skrzyżujesz broń z
wrogiem, koniecznie trzeba go pokonać.

Jeżeli wróg atakuje nożem, poraź go

mieczem, jeśli wróg napada z karabinem, wystrzel do niego z armaty. Oto pogląd,
wola i odwaga Kim Jong Ila.
Posiadając

takie

cechy

charakteru,

Kim

Jong

Il

bez

snu

i odpoczynku kierował polityką songun. Z krótkimi przerwami wyruszał,
niezważając na pogodę, w dalekie podróże na pierwszą linię, do swoich ukochanych
żołnierzy. Jechał w śnieżnej zamieci, sam prowadząc samochód, mężnie walcząc o
budowę potężnego, rozkwitającego mocarstwa. Jego przekonanie, wola i odwaga
przechodziła na żołnierzy i ludzi pracy Korei i podnosiła ich na wyżyny.

W

podzięce, Korea stała się zwycięzcą w ciężkiej walce o obronę socjalizmu i wstąpiła
na drogę budowy potężnego, rozkwitającego mocarstwa.
W rzeczywistości Kim Jong Il jest najwybitniejszym Najwyższym Dowódcą,
który z groźną bronią songun prowadzi armię i naród od zwycięstwa do zwycięstwa.
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24 grudnia mija 14. rocznica od chwili mianowania Kim Jong Ila
Najwyższym Dowódcą Koreańskiej Armii Ludowej. Cały naród przekazuje mu
z tej okazji najwyższy szacunek i przesyła gorące pozdrowienia.
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