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Koreańska Armia Ludowa
zawsze zwyciężała pod sztandarem idei songun
W tym roku Koreańska Ludowa Armia obchodzi 74. rocznicę powstania.
Ponad 70-letnia historia wypełniona jest wspaniałymi zwycięstwami odniesionymi
pod przywództwem najwybitniejszych dowódców epoki rewolucji songun.
Potężna armia jest symbolem niezależnej godności narodu i gwarancją
niezwyciężoności państwa i narodu. Aby samemu decydować o losie Ojczyzny należy
posiadać potężną armię.
Twórca Koreńskiej Armii Ludowej i jej pierwszy Najwyższy Dowódca Kim Il Sung
kierował rewolucją według idei songun: przede wszystkim utworzył armię i dowodził
rewolucją w oparciu o siły militarne.
Władzę polityczną zdobywa się orężem i orężem jest ona utrzymywana. Bez broni nie
ma rewolucji, bez armii nie ma samodzielnego narodu.
To stanowi istotę idei songun Towarzysza Kim Il Sunga i ich rewolucyjną podstawę. Z
twardym przekonaniem o właściwości koncepcji rewolucji songun, w której oddaje się
priorytet kwestii wojskowej, Kim Il Sung od podstaw stworzył prawdziwą armię
koreańską. Gdy nie było władzy politycznej i suwerenności, podstawy narodowej armii i
zaplecza państwowego, 25 kwietnia 1932 roku założył Antyjapońską Ludową Armię
Partyzancką (ALPA) – poprzedniczkę Koreańskiej Ludowej Armii. Rozbudował i
przekształcił ALPA w Koreańską Ludowo-Rewolucyjną Armię i kierując nią prowadził
ostrą walkę zbrojną przeciw Japonii. Po rozgromieniu agresywnej armii japońskiej głoszącej
swoje „przywództwo” w Azji dokonał historycznego aktu wyzwolenia Ojczyzny.
Kim Il Song wychował armię nie tylko jako oręż walki antyimperialistycznej i
zdobywania władzy państwowej, lecz także jako główną siłę posuwającą naprzód dzieło
socjalizmu. Jego niezwykła przenikliwość i mądre przywództwo stały się główną rękojmią
tego, że Koreańska Armia Ludowa jako najpotężniejsza siła wojskowo-polityczna odegrała
decydującą rolę na całej drodze rewolucji koreańskiej. KLA dokonała militarnego cudu w
czasie Ojczyźnianej Wojny Wyzwoleńczej przeciwko imperialistom, którzy napadli na
młodą Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i odniosła zwycięstwo nad siłami
koalicyjnymi, którym przewodziły szczycące się swą „supermocarstwowością” wojska
Stanów Zjednoczonych.
Na pierwszej linii budownictwa socjalistycznego Koreańska Armia Ludowa
bezbłędnie wypełniała swoją misję jako mądra obrona zdobyczy rewolucji. To wspaniały
efekt prowadzonej polityki Kim Il Song udzielenia priorytetu armii.
Historia dowodzenia armią przez Kim Il Song jest pewnie kontynuowana
przez Kim Jing Ila, Najwyższego Dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej.
Jego kierowanie rewolucją także opiera się na idei songun. W każdych trudnych i
skomplikowanych warunkach twardo trzyma się zasady, że kwestia wojskowa jest
priorytetem i w oparciu o nią rozwiązuje kwestie w dziedzinie polityki, gospodarki,
ideologii i kultury,a kwestie dotyczące obronności kraju i budownictwa socjalistycznego są
rozwiązywane w oparciu o wojskową potęgę Armii Ludowej.

W historii dowodzenia armią przez Kim Jong Ila szczególne miejsce zajmuje okres
„trudnego marszu” w końcu ubiegłego wieku. W trudnych czasach, gdy naród koreański
przeżywał ciężkie próby, zdecydowanie uczynił politykę songun podstawową metodą
rządzenia obecnie państwem i kontynuował nieprzerwanie daleką drogę songun. Pod jego
mądrym przywództwem znacznie wzmocnił się podmiot rewolucji na wzór Armii Ludowej i
wzmocniła się potęga militarna zdolna zdusić i przerwać amerykańską politykę z pozycji
siły oraz groźbę wojny, w wyniku czego tak jak nigdy wzrosła państwowa potęga Korei. W
czasie, kiedy los Ojczyzny, narodu i socjalizmu znalazły się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie, odniesiono wspaniałe zwycięstwo w walce o socjalizm przeciwko
imperializmowi i rozpoczęła się nowa epoka budowania potężnego rozkwitającego
mocarstwa. To jest cud historii dokonany dzięki polityce songun.
W ciągu ponad 70 lat Koreańska Armia Ludowa przeszła niełatwą drogę, tworząc
pełną chwały historię, kiedy zwyciężyła w dwóch wojnach rewolucyjnych (antyjapońska
wojna rewolucyjna i trzyletnia Ojczyźniana Wojna Wyzwoleńcza) i w silnej konkurencji ze
Stanami Zjednoczonymi, bez wystrzałów, w końcu zeszłego wieku obroniła suwerenność
kraju i socjalizm. Armia Ludowa – kochająca gorąco Ojczyznę – odegrała rolę awangardy
we wzmocnieniu bazy socjalizmu oraz wypełniła rolę przodującego oddziału w obronie
zdobyczy rewolucji i stworzeniu deowo-politycznej i militarnej podstawy rewolucji
koreańskiej w warunkach trwających ponad pół wieku zmagań z USA.
Dzisiaj, gdy polityka songun wszechstronnie wprowadzana jest w życie, Koreańska
Armia Ludowa, wychowana przez najwybitniejszych dowódców na niezwyciężone siły
zbrojne, jest doskonale przygotowana pod względem ideowo-politycznym oraz wojskowotechnicznym i stanowi potężną, główną siłę rewolucji.
Dzięki głównej roli Armii Ludowej znacznie wzmocniła się jednomyślność i
solidarność Korei. Koreańska Armia Ludowa jest gwardią, która jako awangarda
społeczeństwa broni najwyższego przywództwa siłą oręża i ideowych przekonań.
Żołnierze Koreańskiej Armii Ludowej stworzyli charakterystyczny dla swojej epoki
przykład niezłomnego ducha rewolucyjnego i niezachwiania w walce. Dzięki potędze armii,
pewnie bronione jest centrum zjednoczenia oraz niezmiennie tradycja zjednoczenia.
Obecnie w Korei przejawia się wysoki duch jedności armii i narodu – armia aktywnie
pomaga narodowi, a naród okazuje szczerą pomoc żołnierzom. Cała armia i cały naród
duszą i czynem oddani są swojemu przywódcy i zjednoczeni jak towarzysze. W tym zawiera
się niezwyciężoność koreańskiego socjalizmu.
Dzięki awangardowej roli Armii Ludowej tworzy się nowa historia wielkiego
ożywienia w budowaniu potężnego rozkwitającego mocarstwa socjalistycznego.
Przykład żołnierzy Armii Ludowej wznoszących w całym kraju wiele
monumentalnych budowli sławiących epokę, a także niezawodnie wprowadzających w życie
politykę ekonomiczną Partii Pracy Korei, stanowią potężny czynnik stymulujący
budownictwo potężnego rozkwitającego mocarstwa. Głęboko ujawniane przez żołnierzy
rewolucyjne przekonania, kultura i moralność przekazywane są całemu narodowi –
zmieniają jego ideowe uczucia i atmosferę życia, i w rezultacie w całym społeczeństwie
panuje rewolucyjny romantyzm i duch bojowy. We wszystkich dziedzinach i na wszystkich
odcinkach budowania potężnego rozkwitającego mocarstwa mamy do czynienia z
nowatorstwem i cudami.
Chwała Koreańskiej Armii Ludowej sławnej swoją niezwyciężonością
pod sztandarem songun!

