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Dziś witamy nowy roku Dżucze 97 (2008) z wielką radością i optymizmem patrząc w
przyszłość socjalistycznej Korei. Naszym celem jest budowanie wielkiego, kwitnącego i silnego
kraju, który dokona ogromnego postępu, wkraczając w nowy rodział historii pod kierwnictwem
wielkiej Partii Pracy Korei. Dziś, gdy jasny poranek wschodzi nad tym kroczącym drogą Songun
krajem, krajem pewnym swojej wielkiej przyszłości, nasi żołnierze i lud pełni są zwycięskiej
dumy i cały kraj przepełniony jest niespotykanym duchem tworzenia i postępu.
Uczczeniem 95. rocznicy urodzin Prezydenta Kim Il Sunga i 75-lecia Koreańskiej Armii
Ludowej udowodniliśmy niezaprzeczalną wolę naszej Partii i ludu do wypełnienia rewolucyjnych
założeń Dżucze zapoczątkowanych na Górze Paektu i rozwijania elitarnej, niezwyciężonej armii.
Droga, którą kroczymy jest drogą Dżucze, drogą Songun, zapoczątkowaną przez Kim Il Sunga.
Celem naszego postępu jest wielki, kwitnący, silny, socjalistyczny kraj, a naszą siłą jest
nierozerwalna więź pomiędzy armią i ludem skupionym wokół Partii.
Dumne zwycięstwa i sukcesy jakie w ubiegłym roku osiągneliśmy w polityce,
wojskowości, gospodarce, kulturze i dyplomacji zawdzięczamy błyskotliwej i wybitnej strategii
Kim Jong Ila, jego taktyce, żelaznej woli i niestrudzonemu przywództwu.
Kim Jong Il powiedział:
„Musimy sprawić by nasz kraj, nasza Ojczyzna doskonale prosperowała, aby wypełnić wolę
Prezydenta Kim Il Sunga”.
W tym roku będziemy obchodzić 60. rocznicę proklamowania KRL-D, naszej wspaniałej
Ojczyzny. Nasza Republika jest wielkim, ludowym krajem, który ucieleśnia ideę Dżucze, krajem
najszacowniejszym, pełnym niezwycięzonej socjalistycznej siły, która zapewnia wieczne życie w
szczęściu naszemu ludowi. Proklamowianie KRL-D przez Kim Il Sunga było historycznym
wydarzeniem, które dało naszemu rewolucyjnemu ludowi niepodległość i wypływającą z niej
możliwość stworzenia prawdziwie socjalistycznego kraju, skoncetrowanego na masach.
W roku 2012 będziemy czcić 100. rocznicę urodzin Kim Il Sunga. Całe swoje życie
poświęcił on na budowanie wielkiego, kwitnącego i silnego socjalistycznego kraju, gdzie siłą
jest jedność narodowa, a wszystkie dziedziny życia rozkwitają, a

lud nasz żyje nie

zazdroszcząc niczego światu. Nasza Partia jest zdeterminowana by podnosić poziom życia
ludności do wysokiego poziomu opierając się na osiągnięciach polityczno-militarnych w dobie
rewolucji Songun oraz doprowadzić w 2012 roku do szerokiego otwarcia bram dla wielkiego,
kwitnącego i silnego kraju.
Obecnie jesteśmy w erze wielkich zmian, zupełnie jak w powojennych dniach, kiedy
nasz lud budował socjalistyczny kraj krocząc dumnie w wielkim marszu Chollima odpowiadając na wezwanie Partii. Aby w najbliższych latach wypełnić wspaniałe zadania

stawiane nam przez Partię, powinniśmy rozpocząć z nową siłą pracę na wszystkich frontach
budowy socjalizmu, popierając i wspierając rozwój najważniejszych tegorocznych kampanii.
„Uczcijmy rok będący 60. rocznicą powstania KRL-D jako rok historycznego zwrotu,
który złotymi literami zapisze się w historii kraju” - ten waleczny slogan powinniśmy teraz
wznieść wysoko.
Idea Dżucze i idea Songun są ideami naszej Partii zapewniające narodową pomyślność i
jednocześnie mentalną siłą naszego ludu. Powinniśmy wyposażyć się w idee Dżucze i idee
Songun, aby jeszcze silniej wspierać rewolucję i rozwój oparty na naszym narodowym stylu, w
linii polityki Songun, w każdej sytuacji.
W przemyśle powinniśmy skupić się na budowie nowych, wielkich elektrowni wodnych i
sieci niewielkich elektrowni oraz modernizacji istniejących elektrowni, aby doprowadzć do
skoku w produkcji energii elektrycznej. W przemyśle węglowym powinniśmy zwiększyć
inwestycje i rozpocząć drążenie nowych tuneli wydobywczych, aby dostarczyć dość węgla
zarówno dla rozwoju gospodarki jak i dla ludu. Przemysł metalowy powinien dalej z
pozytywnymi skutkami wdrażać nasz własny system wytwarzania żelaza i stali. W dziedzinie
transportu kolejowego powinniśmy skupić się na utrzymaniu taboru w dobrym stanie
technicznym i wzmacniać go wprowadzając wysoką dyscyplinę wzorowaną na Armii.
Obecnie nie ma bardziej palącego problemu do rozwiązania jak problem zaopatrzenia w
żywność. Sektor rolniczy powinien radykalnie zwiększyć wydajność poprzez sadzenie wysoce
urodzajnych roślin na szeroką skalę, jednocześnie stosując nowoczesne technologie uprawy,
które wymagane przez politykę Partii, aby doprowadzić do decydującej zmiany w rolnictwie.
Rolnictwo powinno czerpać z osiągnięć w uprawie ziemniaków i fasoli do jakich w ostaniej
dekadzie doszła KAL. Zarządzający rolnictwem i lud pracujący powinien dołożyć wszelkich
starań, aby osiągnąć wspaniałe wyniki.
Przemysł lekki powinien kontynuować rozszerzanie rodzaju produkcji dóbr dla ludności,
zapewniajac jednocześnie ich wysoką jakość, tak aby w pełni usatysfakcjonować korzystającą
ludność. Wszystkie sektory narodowej gospodarki powinny zwiększyć produkcję artykułów
codziennego użytku, osiągając swoją maksymalną wydajność.
Sektor budowlany powinien skoncetrować się na rozbudowie Pjongjangu – stolicy
rewolucji. Należy budować ulice z takim śmiałym rozmachem jak ulica Kwangbok i Tongil, a
także wznosić wspaniałe osiedla domków jak we wsi Migok-ri.
Źródło wojny powinno zostać zarzegnane, a stały pokój zapewniony. Pokój jest
największym dobrem pożądanym przez naród koreański, który przez ponad pół wieku żyje w
stałym zagrożeniu wojną. Wszyscy Koreańczycy powinni rozpocząć wielką anty-wojenną
kampanię. Agresywne manewry wojskowe nie powinny być kontynuwane, a bazy wojskowe
USA w południowej Korei powinny zostać zlikwidowane.
Współpraca międzykoreańskia powinna być oparta na szlachetnym celu patriotycznym
prowadzącym do budownia jedności narodowej, do pokoju, szczęścia i zjednoczenia. Wymiana
gospodarcza pomiędzy dwiema Koreami powinna być prowadzona w sposób zapewniający
satysfakcję obydwu stronom. Współpraca i wymiana pomiędzy północą a południem powinna

znacząco przyczynić się do narodowego zjednoczenia. Każdy kto kocha kraj i naród, pragnie
zjednoczenia powinien wnieść swój osobisty wkład we współpracę narodu koreańskiego.
Skupiając się wokół sztabu rewolucji na czele z Kim Jong Ilem powinniśmy pracować
ciężej dla pomyślności kraju i wypełnienia rewolucyjnych założeń Dżucze.

