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Membrii Partidului Muncii din Coreea și toți cetățenii țării noastre întâmpină cea de-a
70-a aniversare a creării Partidului Muncii din Coreea ca fiind cel mai mare jubileu și
sărbătoare revoluționară.
Partidul Muncii din Coreea creat de Tovarășul Kim Il Sung este partidul glorios al
Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il, care sub conducerea lor eminentă și greu
încercată s-a dezvoltat într-un partid revoluționar invincibil, care a condus activitatea
revoluționară și de construcție pe drumul încărcat cu victorii strălucite.
Cauza Partidului Muncii din Coreea este o cauză istorică sacră a revoluției Juche,
dedicată realizării depline a independenței maselor populare.
Istoria Partidului Muncii din Coreea de 70 de ani este o istorie a victoriilor cu care ne
mândrim pe deplin, o istorie care a demonstrat justețea și caracterul invincibil al
cauzei partidului Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il.
În cei 70 de ani de la crearea sa, Partidul Muncii din Coreea s-a dezvoltat și consolidat
în lupta istorică pentru devenirea ca un partid revoluționar Juche, ca marele partid al
Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il, care și-a îndeplinit magistral rolul de
conducător și de călăuză în toate victoriile poporului nostru.
Succesele și eșecurile în revoluție și construcție depind de modul în care
Comandamentul General al revoluției construiește partidul și de felul în care
consolidează rolul conducător al acestuia.
Datorită ideilor Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il privind construcția
partidului de tip Juche și prin conducerea lor înțeleaptă, Partidul Muncii din Coreea sa construit, s-a consolidat și s-a dezvoltat ca un partid al Liderului, ca un partid
revoluționar de tip Juche, în care caracterul unitar și continuitatea ideologiei și al
conducerii sunt înfăptuite și asigurate.
În esență, Partidul revoluționar este Partidul Liderului său, care transpune în practică
ideologia și cauza Liderului, iar baza constucției de Partid o constituie asigurarea
unității ideologiei și conducerii Liderului, precum și continuitatea acestora.
În asigurarea unității ideologiei și conducerii, importante sunt modelarea întregului
Partid după ideologia revoluționară a Liderului, realizarea unității și coeziunii
Partidului avându-l în centru pe Lider și asigurarea că întregul Partid acționează în
mod consistent sub conducerea unitară a Liderului.
Călăuzit de ideologia revoluționară și de conducerea unitară a marilor conducători
Kim Il Sung și Kim Jong Il, Partidul Muncii din Coreea a desfășurat construcția și
activitatea de Partid numai potrivit cerințelor Kimilsungism-Kimjongilismului, ceea
ce a condus la dezvoltarea Partidului într-o structură puternică, care este integrată
perfect, ideologic și organizațional, cu Liderul, care este unic și în același trup, centrul
acestuia.
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Realizarea unității și coeziunii avându-l în centru pe Liderul a construit o problemă tot
mai serioasă pentru Partidul nostru, încă din prima zi de la înființare, din cauza
caracterului complex și dificil al revoluției Coreene. A fost realizată unitatea
Partidului prin înlăturarea unor tendințe ideologice de sectarism și oportunism care,
de-a lungul timpului, au dăunat serios unității și coeziunii rândurilor revoluționare, s-a
realizat unitatea și coeziunea Partidului și s-a intensificat lupta dedicată unității
absolute a rândurilor revoluționare, avându-l în centru pe Lider.
Partidul nostru a stabilit un sistem prin care, problemele legate de construcția și
activitatea de Partid sunt soluționate pe baza hotărârilor unitare ale Liderului, și s-a
instaurat un climat revoluționar în care organizațiile și membrii de Partid îndeplinesc
liniile și politicile trasate de Lider, fără niciun fel de deviere.
Marele Tovarăș Kim Jong Il a indicat linia modelării întregului Partid cu
kimilsungism și a aprofundat activitatea consacrată stabilirii unui sistem ideologic
monolitic în cadrul Partidului, ceea ce a constituit un moment de cotitură în asigurarea
unității ideologiei și conducerii Liderului. Dezvoltarea Partidului Muncii din Coreea
într-un Partid al Liderului, în Partidul Tovarășului Kim Il Sung, atât în plan personal,
cât și în realitate, reprezintă o realizare remarcabilă a Tovarășului Kim Jong Il.
Partidul Muncii din Coreea a soluționat problema continuității ideologiei și conducerii
Liderului într-o manieră corectă, astfel încât caracterul unitar al ideologiei și
conducerii Liderului poate fi transmis din generație în generație.
Continuarea ideologiei și conducerii Liderului constituie o problemă majoră legată de
soarta Partidului și a revoluției, este o chestiune fundamentală în construcția unui
Partid revoluționar.
Lecțiile dureroase ale istoriei au arătat că chiar dacă un Partid a îndrumat cu succes
revoluția sub conducerea corectă a Liderului, dacă nu sunt continuate corect ideologia
și conducerea Liderului, atunci Partidul degenerează și într-un final, conduce la
pierderi pentru revoluție.
Scurtând viitorul îndepărtat cu o viziune profundă, Marii Tovarăși Kim Il Sung și
Kim Jong Il au pus temelia organizatorică și ideologică și au stabilit sistemul de
conducere al Liderului care continuă cauza revoluției, oferind astfel chezășia
continuării într-un mod strălucit a ideologiei și conducerii din generație în generație.
Prezența, dintr-o generație în alta, a Liderului eminent, asigurarea unității și a
continuității ideologiei și conducerii Liderului a constituit factorul cheie al forței
militante și invincibilității Partidului Muncii din Coreea.
Continuând cu fermitate de la o generație la alta, caracterul unitar al ideologiei și
conducerii Liderului, Partidul nostru a fost capabil fără tăgadă, să mențină trăsăturile
revoluționare ale Partidului Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il, chiar și în
condițiile turbulente produse de degenerarea ideologică și denaturarea Partidelor de
3

guvernământ din țările socialiste, și a reușit să realizeze mărețe transformări sociale,
organizând și conducând cu pricepere revoluția și construcția țării.
Partidul Muncii din Coreea s-a consolidat ca un Partid revoluționar invincibil, aflat în
slujba poporului, cu care s-a integrat pe deplin.
Liderul, Partidul și masele populare formează o structură în care este împărtășit
destinul maselor în procesul de înfăptuire a cauzei independente. Așa cum masele
populare fără conducerea Partidului și Liderului, nu își pot făuri destinul lor într-un
mod independent, tot la fel și Partidul, dacă se separa de masele populare, nu poate fi
un organism politic puternic și nici nu poate să își exercite fără probleme rolul de
îndrumător politic.
Marele Tovarăș Kim Il Sung a construit Partidul Muncii din Coreea ca Partid de
mase format din muncitori, țărani și intelectuali care a orientat întreaga activitate de
partid spre apărarea cerințelor și intereselor maselor populare, ceea ce a făcut ca
Partidul nostru să capete rădăcini adânci în rândul maselor, integrându-se pe deplin cu
acestea.
Marele Tovarăș Kim Jong Il a consolidat și dezvoltat Partidul nostru ca adevăratul
Partid-mamă care își asumă integral responsabilitate și se îngrijește de soarta maselor
populare, și prin înfăptuirea politicilor, atât cuprinzătoare și liber consimțite, bazate pe
dragostea și încrederea față de masele populare, a construit legături solide, de
nezdruncinat de rudenie între Partid și mase.
Manifestând responsabilitatea și grija călduroasă față de oameni, cu o afecțiune
maternă, Partidul nostru a luptat activ pentru asigurarea unui trai îndestulat și fericit al
poporului nostru, credincios și devotat trup și suflet Partidului, ceea ce a determinat
pe oficiali să elimine unele practici cum ar fi abuzul de autoritate și birocrație și să
lucreze ca adevărați slujitori ai poporului.
Întrucât Partidul nostru își execută responsabilitățile și îndatoririle de Partid-mamă
care își slujește masele populare, poporul nostru, manifestându-și loialitatea sa pentru
a răspunde încrederii și dragostei Partidului, consideră Partidul ca fiind adevărata
mamă, căruia îi încredințează în întregime destinul și viitorul.
Integrarea deplină a Partidului Muncii din Coreea cu masele populare, având la bază
încrederea și dragostea Partidului față de popor, precum și sprijinul și credința
absolută a acestuia față de Partid, constituie izvorul trăiuiciei și forței rândurilor
noastre revoluționare, și o garanție fundamentală pentru toate izbânzile noastre. Prin
forța dată de integrarea deplină între Partidul și masele populare, Partidul nostru a
reușit să depășească cu curaj încercările și greutățile apărute în calea revoluției și
avansând cu încredere, a putut să își îndeplinească într-un mod magistral misiunea sa
sacră.
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Partidul Muncii din Coreea s-a consolidat și dezvoltat într-un Partid revoluționar cu o
forță conducătoare încercată, care conduce victorios revoluția și construcția într-o
manieră adecvată metodei de conducere de tip Juche.
Metoda de conducere reprezintă factorul de bază care determină forța conducătoare și
puterea de luptă ale Partidului.
Soluționarea tuturor problemelor legate de revoluție și construcție prin forța maselor
populare și cu sprijinul maselor care sunt forța motrice a revoluției constituie metoda
de conducere tradițională a Partidului Muncii din Coreea, creată și înfăptuită de marii
Tovarăși Kim Il Sung și Kim Jong Il.
Forța maselor populare este dată de forța ideologiei și de puterea colectivismului.
Partidul nostru a promovat în mod consecvent principiile de implementare a liniilor și
politicilor sale elaborate, ținând seama de cerințele și opiniile maselor populare, și
prin încurajarea ideilor acestora.
Aplicând teoria de orientare Juche potrivit căreia ideologia de bază în domeniile cheie
ale revoluției și construcției, iar conștiința ideologică este determinantă în toate,
Partidul nostru a acordat prioritate muncii ideologice mai întâi de toate față de oricare
altă activitate în vederea manifestării depline a forței spirituale și creativității maselor
populare, și a asigurat afirmarea puterii viguroase a colectivismului și a eroismului în
masă, prin organizarea și desfășurarea mișcărilor de masă în diferite forme pe o scară
largă, în fiecare etapă de dezvoltare a revoluției.
Bazându-se pe masele populare și stimulând forța spirituală a acestora, în procesul
luptei de creare a unui salt continuu în revoluție și construcție, Partidul nostru s-a
consolidat și dezvoltat într-un Partid revoluționar încercat, cu o forță origanizatorică și
o artă de conducere de excepție.
Conducerea revoluționară Songun a Partidului Muncii din Coreea este o metodă de
conducere revoluționară unică, care, în stilul nostru propriu, acordă prioritate
activităților militare, ceea ce face ca Armata Populară Coreeană să devină nucleul și
principala forță a revoluției Songun.
Pe baza principiilor originale ale revoluției Songun potrivit cărora Armata înseamnă
Partidul, statul și poporul, Partidul nostru a dezvoltat Armata Populară Coreeană întro forță înarmată revoluționară care luptă unul contra o sută, într-o armată puternică
prin ideologie, încredere și devotament nesfârșit față de Partid și Lider. În cursul
luptei pentru modelarea întregii Armate după doctrina KimilsungismKimjongilismului s-a realizat conducerea formă a Partidului față de Armata Populară
Coreeană, iar Armata Populară Coreeană s-a dezvoltat într-o armată puternică
revoluționară de tip Paektusan care se află în frunte în îndeplinirea liniilor și
politicilor de Partid. Chiar cu sacrificiu lui aceasta a condus la consolidarea vieții
fundamentului politic și militar extrem de solid al Partidului nostru.
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Sub conducerea Songun rândurile noastre revoluționare s-au dezvoltat într-o forță de
elită având ca model Armatei Populare Coreene, s-a întărit unitatea măreată dintre
Armată și popor, iar întregul Partid și întregul popor prin începutul dat de spiritul de
luptă și de temperamentul combativ Armatei Populare Coreene au depus eforturii
susținute pentru propulsarea revoluției și construcției.
Printr-o conducerea Songun originală, forța de conducere și capacitatea de luptă ale
Partidului nostru s-au consolidat în mod radical în procesul luptei dedicate progresului
cauzei revoluționare Juche.
Expriența dobândită de Partidul Muncii din Coreea în construcția de Partid, prin
parcurgerea unei căi noi de construcție de Partid și transformarea într-un Partid
invincibil, constituie un exemplu viu în înfăptuirea cauzei construcției unui Partid
revoluționar în era independenței.
În cei 70 de ani, Partidul Muncii din Coreea a condus cauza revoluției Juche, cauza
socialismului pe un drum plin de strălucite victorii, surmontând încercările dure și
complicate ale istoriei.
În procesul de conducere a cauzei revoluționare Juche și a cauzei socialismului,
Partidul nostru a dus o luptă politică acerbă și profundă și o luptă de clasă, o luptă
grea împotriva imperialismului și dogmatismului, a revizionismului, servicilismului
pe drumul consacrat construirii unei societăți adevărate pentru popor.
În întregul proces de conducere al revoluției și construcției în diferite etape Partidul
Muncii din Coreea nu a urmat nicio cale sau formulă existentă, ci a înaintat dinamic
pe drumul indicat de ideile originale Juche, pe drumul independenței, al politicii
Songun și socialismului.
Independeța, politica Songun și socialismul sunt coordonatele și căile fundementale
ale revoluției coreene, în concordanță cu aspirațiile poporului nostru și cu condițiile
actuale din țara nostră. Cele trei sunt o cristalizare a faptelor prețioase și a bogatelor
experiențe realizate de cei doi mari Lideri de a lungul aproape unei jumătăți de secol,
care trasează calea dreaptă și principiile fundamentale ale revoluției noastre.
Promovând liniile și principiile independenței, politica Songun și socialismul ca
strategie permanentă, Partidul nostru a condus revoluția și construcția, realizând fapte
nemuritoare pentru patrie și popor.
În lupta sa istorică de îndrumare a cauzei revoluționare Juche, Partidul Muncii din
Coreea a format poporul nostru ca popor cu înaltă demnitate, un popor independent,
ces este forță motrice puternică a revoluției.
Formarea maselor populare într-o forță indepedentă pentru îndeplinirea cauzei
revoluționare Juche constituie cea mai măreată realizare a Partidului Muncii din
Coreea.
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Masele populare sunt stăpâne pe destinul lor și sunt responsabile înfăptuirea cauzei
independenței, dar pot deveni ca adevărat forța principală a revoluției numai sub
conducerea justă a Partidului revoluționar.
Partidul nostru a considerat ca fiind cea mai importantă sarcină a sa, realizarea unității
solide a maselor populare în jurul său și al Liderului, prin conștientizarea și
organizarea ideologică a acestora, depunând în permanența eforturi prioritare în acest
sens.
Partidul nostru a realizat unitatea maselor populare într-un singur organism sociopolitic, prin înarmarea cu ideologia Juche și realizarea unității ideologice,
organizatorice și de voință în jurul Partidului și a stimulat înaltul lor entuziasm
revoluționar și forța creatoare nemărginită, ceea ce a condus la exercitarea de către
mase a responsabilităților și a rolului de forță motrice a revoluției.
În țara noastră, toți militarii Armatei Populare și întregul poporul sunt ferm înarmați
cu ideile Juche-ideologia călăuzitoare a Partidului nostru, sunt strâns uniți trup și
suflet în jurul Partidului și acționează cu devotament pentru înfăptuirea liniilor și
politicilor Partidului. Tot ceea ce este conceput și tot ceea ce este hotărât de Partidul
nostru pentru prosperitatea patriei și fericirea poporului, constituie voința
revoluționară și modul de acțiune al Armatei și poporului nostru.
Îndeosebi tânăra generație se dezvoltă ca schimbul de mâine de nădejde și succesor al
revoluției și își îndeplinește într-un mod remarcabil rolul de detașament de șoc în
înfăptuirea cauzei revoluționare Juche, țara noastră mândrindu-se astfel cu un tineret
puternic fără egal în lume. În istoria Partidului nostru sunt consemnate episoade
extraordinare legate de formarea tinerilor ca eroi ai epocii, ca fiind viitorul și flancul
înaripat al Partidului.
Faptul că avem un popor, o armată extraordinară și un tineret minunat care cu o
încredere absolută în Partid și Lider și cu un devotament nemărginit față de cauza
Partidului chiar și în împrejurări nefavorabile constituie un motiv de mare mândrie și
demnitate, și tocmai în aceasta constă secretul victoriilor înscrise în istoria Partidului
Muncii din Coreea de 70 de ani.
Construirea socialismului de tip Juche în care sunt înfăptuite năzuințele și idealurile
independente ale maselor populare constituie o realizare istorică a Partidului Muncii
din Coreea.
Socialismul este idealul celor ce muncesc, iar construirea socialismului este cea mai
importantă sarcină a Partidelor care înfăptuiesc revoluția.
Partidul Muncii din Coreea a inaugurat calea către socialismul adevărat care
corespunde idealurilor maselor populare și a promovat în mod consecvent liniile și
principiile revoluționare Juche, pe tot parcursul construcției socialismului.
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Partidul nostru a soluționat cu forțe proprii toate problemele din construcția
socialismului, în concordanță cu aspirațiile de independență ale poporului nostru și cu
realitățile din țara noastră. Respingând amestecul și presiunile din exterior, Partidul
nostru a înaintat fără șovăire pe drumul socialismului Juche, iar în perioada grea
încercată a Marșului Greu a depus eforturi susținute petnru accelerarea construcției
socialiste, contracarând în mod hotărât acțiunile odioase și insistente ale forțelor ostile
care urmărea sufocarea socialismului nostru, socialismul construit în țara noastră cu
aplicarea liniilor Juche și cu conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii din Coreea este
socialismul centrat pe masele populare în care masele sunt adevărații stăpâni ai
statului și societății și în care sunt realizate la cele mai înalte cote cerințele de
independență ale maselor.
În țara nostră, masele populare își exercită drepturile suverane în toate domeniile
vieții sociale și de stat și se înfăptuiesc politicile pline de respect și dragoste față de
popor care prioritizează cerințele și interesele maselor. Întrucât socialismul nostru este
un adevărat socialismul pentru popor și este socialismul centrat pe masele populare,
poporul nostru consideră socialismul ca fiind esența vieții sale, acționează pe deplin
devotat pentru a face pământul patriei socialiste tot mai frumos și pentru a construi un
stat socialist puternic și prosper cât mai curând posibil.
Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii din Coreea și prin lupta maselor
populare care sunt profund devotate Partidului, țara noastră, într-o perioadă scurtă
istorică, a devenit o țară puternică din punct de vedere politico-ideologic și militar și
înaintează dimanic în noul secol spre construcția unui stat cu o ecomonie avansată și
un nivel de civilizație socialistă, demonstrând forța puterii socialiste invincibile.
Conducând Armata și poporul, Partidul Muncii din Coreea a creat tradiții ale
victoriilor obținute în confruntarea cu imperialismului care a continuat din secolul
trecut și până astăzi, apărând cu onoare astfel demnitatea și suveranitatea patriei,
precum și cuceririle revoluționare.
Atât timp cât se manifestă imperialismul, cauza maselor populare pentru independență
și socialism va fi însoțită de confruntarea acerbă cu dușmanul. Întrucât țara noastră a
fost avanpostul în lupta antiimperialistă și antiamericană desfășurată în secolul trecut
și continuată în secolul prezent din generație în generație, apărarea demnității și
suveranității naționale și a cuceririlor revolutionare în fața agresiunii imperialiste
constituie o problemă deosebit de importantă pentru țara noastră.
Promovând în mod consistent linia și principiul prin care se acordă importanța
chestiunilor millitare, Partidul Muncii din Coreea a situat pe primul plan între
problemele naționale, le-a construit forțele militare revoluționare, a sporit
capabilitățile de apărare a țării și a înregistrat victorii după victorii în confruntarea cu
imperialismul american, bazându-se pe capabilitățile puternice de apărare, al căror
nucleu este Armata Populară Coreeană.
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Sub conducerea înțeleaptă a Tovarășului Kim Il Sung, marele conducător, poporul și
tânăra noastră armată au produs un miracol istoric în Războiul de Eliberare a Patriei,
învingându-i pe imperialiștii americani, un inamic redutabil, ale cărui forțe erau
incomparabil mai mari, lăudându-se aceștia sunt “cei mai puternici” din lume.
Victoria strălucită obținută în Războiul de Eliberare a Patriei a fost victoria ideilor
militare Juche și a strategiei militare remarcabile ale marelui Lider, comandant
strălucit au voința de oțel, a fost o victorie născută din spiritul eroic al militarilor și
poporului, care au luptat fără preget pentru apărarea patriei chiar cu sacrificiul
vieților.
Partidul nostru, după război, timp de zeci de ani în confruntarea cu forțele imperialiste
aliate prin forța Songun și prin puterea militară a dejucat la fiecare pas planurile de
agresiune continuă ale acestora.
Partidul nostru, într-o situație deosebit de critică creată recent, a inlăturat prompt
pericolul în care se afla țara, demonstrând abilitatea conducerii sale, salvând astfel
națiunea de la catastrofa unui război și apărând pacea și suveranitatea în lume.
Apărarea demnității și suveranității țării și a cuceririlor revoluționare în această
confruntare acerbă a însemnat o mare victorie născută din sperioritatea noastră
spirituală și morală și din puterea marii unități de trup și suflet dintre armata și
poporul care acționează în jurul Partidul Muncii din Coreea.
Faptele nemuritoare și prețioasa experiență dobândită de Partidul Muncii din Coreea
în înfăptuirea cauzei revoluționare Juche sub stindardul independenței al politicii
Songun și al socialismului au o semnificație istorică pentru progresul revoluției
noastre și pentru înfăptuirea cauzei maselor populare pentru independență.
Consituind o putere socialistă invincibilă sub stindardul desfășurat Juche, Partidul
Muncii din Coreea a ridicat în mod semnificativ demnitatea și statutul Republicii
noastre pe arena internațională și a construit un fundament trainic pentru prosperitatea
țării și înfăptuirea cauzei revoluției Juche.
Teoria destinului geopolitic al Peninsulei Coreene, care a fost o arenă de competiție
între marele puteri care a provocat mari suferințe, este acum de domeniul trecutului,
iar Republica noastră socialistă își exercită drepturile și înfluența sa în ceea ce
privește suveranitatea asupra propriului destin și ca forță motrice în evoluția situației
din regiune și din lumea întreagă.
Oricât de disperați ar fi imperialiștii americani și adepți lor, Partidul și Poporul nostru
au acum capacitatea să construiască un paradis al poporului și să realizeze prosperitate
permanentă a țării și națiunii într-un stil propriu, cu forța, și cu tehnologia și resursele
propriu, sprijinându-se pe puterea dată de unitatea de trup și suflet și pe capabilitățile
puternice de autoapărare, al căror pivot este forța nucleară descurajatoare.
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Partidul Muncii din Coreea a dovedit în practică justețea cauzei de independență a
maselor populare, precum și garantarea victoriilor.
Partidul nostru a demonstrat cu claritate că, datorită conducerii cu succes a luptei
consacrate apărării socialismului și construcției unei țări prospere în cele mai grele
condiții și împrejurării, cauza de independență a maselor populare este justă, iar
socialismul este o știință.
Prin lupta sa istorică, Partidul Muncii din Coreea a demonstrat adevărul istoric
potrivit căruia socialismul și dreptatea sunt vii pe glob, că forța acestora va prevala în
forța arogantei și arbitrariului forțelor imperialiste și că trendul epocii pentru
socialism și împotriva imperialismului cu nimic nu poate fi oprit.
Cauza revoluționară sacră a marelui al Partid al Tovarășilor Kim Il Sung și
Kim Jong Il este invincibilă întotdeauna, iar victoria finală a revoluției noastre este
sigură, întrucât există conducerea Partidului Muncii din Coreea;aceasta este concluzia
care se desprinde din istoria glorioasă de 70 ani a Partidului Muncii din Coreea.
Înfăptuirea cauzei revoluției Juche sub stindardul deschis al ideilor mărețe ale
Kimilsungism-Kimjongilismului constituie o misiune istorică și în același timp, este
voința fermă a Partidului Muncii din Coreea.
Kimilsungism-Kimjongilismul este ideologia unică călăuzitoare a Partidului Muncii
din Coreea, este stindardul veșnic al victoriilor.
Noi trebuie să urmărim neabătut calea Juche indicată de Kimilsungism-Kimjongilism.
Trebuie să consolidăm și să dezvoltăm pentru totdeauna Partidul Muncii din Coreea la
Partid al Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il.
Trebuie să îi avem pe marii Tovarăși Kim Il Sung și Kim Jong Il ca lideri eterni ai
Partidului Muncii din Coreea și să organizăm și să conducem construcția și activitatea
de partid în conformitate cu ideologia și intențiile Tovarășilor Kim Il Sung și
Kim Jong Il.
Trebuie să apărăm cu strășnicie ideologia și realizările lor remarcabile și să le dăm
acestora o nouă strălucire.
Organizațiile de partid trebuie să considere ideile privind construcția de partid și
învățăturile marilor Lideri ca fiind linia vitală, să înfăptuiască fără nici cea mai mică
abatere și să intensifice în permanență activitatea de slăbire a faptelor strălucite
obținute sub conducerea lor.
Trebuie să stabilim cu o mai mare fermitate un sistem de conducere unitară la nivelul
întregului Partid.
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Întregul Partid trebuie să devină sistemul decizional al ideologiei și credinței modelate
după Kimilsungism-Kimjongilism.
Toți activiștii și membrii de partid trebuie să păstreze în suflet credința neclintită că ei
nu cunosc o altă ideologie în afară de ideologia Partidului Muncii din Coreea și să
asigure cu fermitate puritatea ideologică a Partidului, desfăsurând o luptă fără
compromiteri împotriva curentelor ideologice de diferite orientări.
Să consolidăm în toate formele unitatea și coeziunea Partidului și să instituim o
disciplină organizatorică foarte fermă, astfel încât întregul Partid să acționeze unit în
jurul conducerii unitare a Comitetului Central al Partidului.
Spiritul organizatoare puternic, disciplina și forța unității constituie esența vieții de
Partid și este izvorul puberii invincibile a Partidului. Întregul Partid trebuie să fie ferm
unit în jurul Comitetului Central al Partidului cu o voința ideologică unică, toate
problemele din munca și activitatea de Partid să fie concentrate la Comitetul Central
al Partidului, și să fie soluționat potrivit deciziilor unitare ale Comitetului Central, iar
organizațiile și membrii de Partid să lucureze și să trăiască potrivit ordinii interne de
Partid.
Climatul revoluționar de apărare a ideologiei și politicilor Partidului și implementarea
acestora până în ultima clipă a vieții trebuie menținute ca o tradiție eternă. Toate
organizațiile de Partid trebuie să considere prioritară muncă de transpunere în realitate
a politicii Partidului și să înfăptuiască fără ezitare liniile și politicile Partidului.
Integrarea unitară a Partidului cu masele populare trebuie consolidată în continuare.
Integrarea unitară a Partidului cu masele populare reprezintă trăinicia și izvorul forței
vitale ale Partidului și este armă cea mai puternică pentru apărarea patriei, pentru
apărarea revoluției.
Întregul partid trebuie să promoveze cu putere lozinca “Totul pentru popor, totul se
bazează pe masele populare!”. Toți activiștii trebuie să își însușească viziunea despre
popor ale Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il, să manifeste credința supremă în
conducătorii, să devină slujitori adevărați ai poporului, să fie mereu în rândul maselor,
la bine și la greu, și să lucreze cu devotament pentru binele acestora.
Întregul Partid trebuie să desfășoare lupta fermă împotriva abuzului de putere, a
birocrației și a corupției și menținând astfel trăsăturile originale de partid revoluționar
Juche și de Partid-mamă să apere și să asugure cu strașnic cerințele și interesele
maselor populare.
Sub conducerea Partidului trebuie desăvârșite cauza revoluționară Juche și cauza
socialismului care au fost inițiate în muntele Paektu.
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Trebuie promovată ferm și înfăptuită linia generală a Partidului privind construcția
socialismului.
Puterea populară instaurată de marele Tovarăs Kim Il Sung trebuie consolidată în
continuu, să fie sporită funcția și rolul acesteia, iar linia generală privind înfăptuirea
fermă a celor 3 revoluții ideologice, tehnologie și cultură să fie linia strategică care să
fie promovată în permanență în construcția socialismului.
Trebuie consolidate și mai mult puterea populară și ordonarea socialistă și trebuie
asigurate toate condițiile pentru ca puterea populară să își exercite responsabilitățile și
rolul de reprezentatant al drepurilor poporului la independență, de organizator al
capacităților creatoare, de administrator responsabil pentru viața maselor, și de
protector al independenței și creativității maselor populare. Sistemul de lucru și
metodele puterii populare trebuie îmbunătățite în concordanță cu cerințele realității în
dezvoltare și trebuie sporite conducerea unitară a societății de către stat, precum și
funcțiile acestuia de organizator al activității economice, dând astfel un puternic
impuls construcției prosperității țării.
Cele 3 revoluții-ideologică, tehnologică și culturală constituie modalitatea de bază
prin care masele populare își realizează cerințele lor de independență în societatea
socialistă.
Acordând prioritate revoluției ideologice, trebuie promovate energic revoluțiile
tehnologică și culturală astfel încât să se realizeze cu succes transformarea omului și a
naturii și să se dezvolte relațiile sociale în concordanță cu cerințele construcției unei
țări socialiste prospere.
Trebuie să aceelerăm construcția unei stat socialist prosper prin promovarea liniei de
Partid care acordă importanță idelologiei, domeniului militar și științei.
Proioritatea trebuie să fie acordată consolidării statutului politic și ideologic care este
fortăreața cea mai importantă a revoluției noastre.
Prin promovarea educației ideologice în cinci puncte în rândul membrilor de Partid și
a categorii de oameni ai muncii trebuie să-i pregătim să devină titanii ideilor și
credinței, ale căror inimi sunt cuprinse cu ardere de spiritul revoluționar puternic
furtunile aspre din Muntele Paektu precum și care apără neclintit unitatea noastră, în
orice moment și în orice împrejurare, să fie lupătorii de clasă în avangardă care au
simț profund antiimperialist și cu conștiință de clasă și care să acționeze pentru
întărirea poziției noastre de clasă și revoluționare.
Trebuie să fim vigilenți față de diverse acțiuni ale dușmanului care urmăresc
subminarea din interior a sistemului nostru socialist să nu permitem niciodată ca și
sub nicio formă semințele oravite ale capitalismului să pătrundă în grădina
socialismului. Țăra întreaga trebuie să înlăture moralitatea și modul de viața învecite
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și depășite de epocă și să cultive dinamic trăsăturile sănătoase și armonioase ale marii
familii socialiste în care întregul poporul se ajută și se sprijină reciproc.
Viitorul țării și prospectivele revoluției depind de modul în care sunt pregătiți tinerii și
nouă generație. Toate organizațiile de Partid trebuie să promoveze ideologia și linia
Partidului care acordă importanța tinerei generații și să depună marii eforturi în munca
cu tineretul, astfel încât acesta să fie strâns în jurul partidului, să fie încurajat pentru a
deveni luptători de avangardă ai revoluției, precum și eroi Songun care preiau în
adâncul ființei background-ul ideologic al Partidului și credința curată și față în
Partid, cu care să își împartă destinul întotdeauna.
Capabilitățile de autoapărare reprezintă demnitatea și dreptul suveran precum și
garanția victoriilor Coreei Songun.
În vederea creșterii capabilităților de apărare a țării trebuie implementate ferm linia
militară de autoapărare și linia de promovare simultană acelor două fronturi.
Armată Populară Coreeană trebuie să instituie în interesul său în sistem de comandă al
comandantului suprem, un climat militar revoluționar și o disciplină militară de fier,
să intensifice pregătirea de luptă și politică, astfel încât toți militarii să devină
combatant unul contra sutei și toate unitățile militare să devină forțe combatante de
elită.
Armată populară trebuie să deschidă totdeauna pozițiile de atac pentru mersul inainte
în prima linie a frontului revoluției noastre și trebuie să demonstreze temperamentul
de luptă “toțideodată” și puterea unității dintre armată și popor în fiecare post al
construcției unui stat prosper.
Trebuie să producem în stilul nostru propriu echipamente militare de ultimă generație
în cantități sporite, să întărim constant capacitatea nucleară de autoapărare pentru
descurajare și să perfectăm pregătirile pentru rezistența întregului popor.
Construirea unui stat cu o economie puternică și cu o înaltă civilizație, prin forța
tehnologiei și științei moderne, cât mai curând posibil, constituie determinarea și
voința Partidului nostru. Trebuie să definitivăm în întregime înfățișarea statului
socialist prosper, acordând prioritatea fermă dezvoltării științei și tehnologiei și
concentrându-ne toate eforturile pentru construcția unui stat socialist cu o economie
puternică ți cu un nivel ridicat de civilizație.
Promovând linia economică revoluționare și politicile elaborate de Partidul nostru, noi
trebuie să ducem o luptă dinamică pentru înfăptuirea obiectivului privind construcția
în etapă a unei economii puternice, concentrând eforturile pentru consolidarea
sectoarele prioritare ale economiei naționale.
Trebuie să acordăm o atenție prioritară ridicării nivelului de trai al populației în
concordanță cu concepția și intențiile Partidului, astfel încât poporul să se bucure din
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plin de binefacerile socialismului și să ducă o viață fericită, fără o invidia nimic în
lume.
Trebuie să dezvoltăm toate sectoarele culturii, ale educației, sănătății publice
sportului, artei și literaturei, la standarde înalte ale unei stat socialist civilizat, așa
încât să înaugurăm o nouă epocă de aur a civilizației în secol XXI.
Trebuie să înfăptuim neapărat cauza istorică a reunificării patriei-dezideratul național.
Reunificarea patriei constituie sarcina supremă a Partidului nostru care își asumă
responsabilitatea față de destinele patriei și națiunii. Nu trebuie să mai tolerăm
tragedia divizării naționale care durează din secolul trecut. Așa cum se arată clar în
cele 3 prpunerii ale reunificării patriei și în Declarația comună istorice din 15 Iunie și
Declarația din 4 Octombrie convenite de Nordul și Sudul Coreei, noi trebuie să
reunificăm țara în mod independent, respingând forțele străine și pe principiul prin
națiunea însăși. Realizând dorințele și invățăturile marelor lideri, noi trebuie să
înfăptuim cauza istorică a reunificării naționale și să construim pe aceste meleaguri o
țară reunificată prosperă.
Trebuie să implementăm politica externă de independență a Partidului Muncii din
Coreea, contribuind astfel la realizarea cauzei independenței la nivel global.
Pe baza idealurilor de independență, pace și prietenie, trebuie să dezvoltăm relațiile cu
țările care au o atitudine prietenească față de noi, să întărim prietenia și solidaritatea
cu popoarele progresiste, să dejucăm cu hotărâre acțiunile arogante și arbitare puse la
cale cu scopul agresiunii și intervenției de forțele imperialiste și dominaționaliste și să
înfăptuim pacea, securitatea și independența în lume.
În prezent în țara noastră stă sarcina dificilă, dar nobilă de a depăși cu curaj greutățile
și încercările cu care ne confruntăm, pentru a obține victorie finală a cauzei revoluției
Juche.
Toți militarii și întregul popor trebuie să fie strâns uniți în jurul Partidului, în cuget și
simțire, și să accelereze în mod energic marșul general spre victoria finală a
revoluției.
Și în viitor, Partidul Muncii din Coreea, va demonstra în întreaga lume, demnitatea și
puterea sa de Partid al Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il și va înscrie numai
victorii în analele istoriei sale.
Cauza sacră a marelui Partid al Tovarășilor Kim Il Sung și Kim Jong Il va fi
întotdeauna triumfătoare.
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