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Songun i prestiż 

Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 

         Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna weszła na nową drogę swojego 

rozwoju dzięki oryginalnej metodzie polityki songun w epoce Kim Ir Sena. KRLD 

utworzona została 9 września 1948 roku przez Prezydenta Kim Ir Sena w oparciu o 

rewolucyjne siły zbrojne i kieruje się jego wskazówkami songun.  

         Polityka songun opiera się na zasadach songun - armia jest partią, państwo i naród 

pomagają umacniać potęgę KRLD i zapoczątkować nowy okres budowania potężnego 

rozkwitającego mocarstwa socjalistycznego, znacznie zwiększyć prestiż i ocena KRLD na 

arenie międzynarodowej.  

         Polityka songun przede wszystkim sprzyjała pewnej obronie godności i 

suwerenności kraju i narodu Korei.          

         Minione 10 lat w historii KRLD charakteryzuje bohaterska walka w obronie 

socjalizmu - godności i życia narodu koreańskiego, walka przeciwko skrajnie nieludzkim 

intrygom USA mającym na celu zduszenie     i izolację.  

         Wykorzystując upadek socjalizmu, który miał miejsce w wielu krajach Stany 

Zjednoczone prowadzące od początku wrogą politykę w stosunku do socjalistycznej KRLD 

uruchomiły wszystkie środki aby zrealizować swoje niecne cele. Militarno-polityczne 

naciski, blokada gospodarcza i sankcje USA wobec KRLD osiągnęły apogeum. Jednak 

amerykanie przeliczyli się.  

         Pod dumnie wzniesionym sztandarem songun KRLD nie dopuściła do żadnego 

nacisku i interwencji Ameryki mających na celu zamach na suwerenność i obniżenie 

pozycji KRLD. Ostro zrywała intrygi Amerykanów dumnie demonstrując swoje prawo jako 

suwerennego państwa.  

         Przykładem może być ostateczne wystąpienie KRLD z Układu o 

Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, gdy USA czyniły zamach na jej suwerenność i 

ogłoszenie, że KRLD posiada broń jądrową jako odpowiedź na groźbę ataku jądrowego ze 

strony USA.  

         Dzięki polityce songun KRLD nie tylko pewnie obroniła suwerenność i godność 

kraju lecz także umocniła potęgę państwa co wpłynęło na podniesienie prestiżu kraju i 

narodu na arenie międzynarodowej.  



          W polityce songun kwestie militarne uważane są za najważniejsze w działalności 

państwowej, a w trudnych warunkach, gdy wszystkiego brakowało, umożliwiła 

maksymalne wzmocnienie potęgi państwowej KRLD opartej na siłach zbrojnych.  

          W ciągu ostatnich 10 lat na Płw. Koreańskim istniała groźba wybuchu wojny jako 

skutek działań amerykańskich. A KRLD musiała kontynuować dzieło socjalizmu znajdując 

się w otoczeniu zachodnich sił koalicyjnych. Wielu ludzi przepowiadało rychły upadek 

KRLD spowodowany długotrwałych i uporczywych intryg mających na celu izolację, 

zduszenie i blokadę. Jednak Korea nie bacząc na trudną sytuację i niespotykanie ciężkie 

warunki przystąpili pod sztandarem songun do realizacji swojego celu - budowa 

potężnego kwitnącego mocarstwa socjalistycznego. Przy tym pomyślnie wystrzeliła 

sztucznego sateelitę produkcji koreańskiej i stała się mocarstwem jądrowym i w ten 

sposób zademonstruje całemu światu swoją wartość i potęgę odpowiadając swoimi siłami 

powstrzymania jądrowego na groźby jądrowe Ameryki.  

         Dzięki polityce songun przerwano amerykańskie koło otaczające mające izolować i 

blokować Koreę  

         Ci, którzy wcześniej mieli niewielkie pojęcie o KRLD na skutek wrogiej polityki USA 

wobec niej widzą w Republice suwerenne państwo, silne poprzez politykę songun, 

rozpoczęli niezależną politykę w stosunku do KRLD, uwalniając się spod skrzydeł Ameryki. 

Inni, którzy mieli wrogi stosunek do Korei, kroczą drogą normalizacji stosunków 

międzypaństwowych z KRLD. W rezultacie w ostatnich latach ponad 20 krajów, w tym 

kraje Unii Europejskiej, ustanowiło z nią stosunki dyplomatyczne.  

         Dzięki polityce songun KRLD stanowi awangardę dzieła niezależności człowieka i 

forpocztę frontu antyimperialistycznego.  

         Dzieło niezależności człowieka rozwija się oczywiście w nieludzkich zmaganiach z 

imperialistami.  

         Obecnie, gdy USA dążą do budowy jednobiegunowego świata i zniszczenia dzieła 

niezależności człowieka powstaje życiowo ważna kwestia, od której zależy los całej 

ludzkości: prowadzenie walki w konsekwentnie antyimperialistycznym duchu.  

         USA  otwarcie informują o uderzeniu prewencyjnym i  utworzeniu nowego 

imperium, prowadzą politykę przemocy, samowoli i wojny. I właśnie one są główną 

przeszkodą w postępie i rozkwicie ludzkości, zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na 

naszej planecie.  



         Socjalistyczna Korea pod sztandarem songun pewnie maszeruje drogą budowy 

potężnego, rozkwitającego mocarstwa, odnosząc zwycięstwo za zwycięstwem w walce 

antyimperialistycznej. Taki słuszny wizerunek KRLD stanowi światełko nadziei w 

odniesieniu do przyszłości dzieła samodzielności człowieka w  XXI wieku dla wszystkich 

postępowych narodów świata, walczących o sprawiedliwość i pokój, niezależność i rozkwit, 

podrywa je do nowej walki o samodzielność i przeciwko imperializmowi. Polityka songun 

doprowadziła do zmian również w światowych prądach politycznych. W warunkach, gdy 

KRLD zdecydowanie odpowiada na twardą linię Ameryki jeszcze twardszym stanowiskiem 

wiele krajów występuje przeciwko unilateralizmowi i samowoli USA, a Stany Zjednoczone 

stały się przedmiotem światowego osądu.  

         Polityka songun, można powiedzieć, że jest jedynym sprawiedliwym    i potężnym 

sposobem prowadzenia współczesnej polityki albowiem w rzeczywistości potwierdziła, że 

jedyna droga do osiągnięcia niezależności kraju, umocnienia i rozkwitu narodu prowadzi 

poprzez konsekwentną samodzielną świadomość antyamerykańską i umocnienie 

własnych sił, obronę samodzielności i narodowości podczas budowania nowego 

społeczeństwa.  

         Nieprzypadkowo obecnie na całym globie wychwalana jest polityka songun. Stała 

się przedmiotem studiów. Takie są tendencje naszych czasów.  

         W wielu krajach, w tym na Ukrainie, w Peru i Anglii powstały i działają  organizacje 

mające na celu studia nad polityką songun. Nawet w USA istnieje Instytut Studiów nad 

polityką songun. Słowo songun pojawia się w mass mediach w ponad 100 krajach, a 

także na sympozjach, wykładach w różnych zakątkach świata. Słowo songun można 

usłyszeć w poezji, pieśniach, wspomnieniach i książkach napisanych w różnych krajach. 

Ten fakt wyraźnie świadczy o oddźwiękach jakie wywołuje polityka songun.  

         KRLD będzie sławić swoje wartości na cały świat poprzez moc songun na równi z 

udeami Juche.  

* Songun – umacniać jak monolit własne siły rewolucji, pewnie bronić Ojczyzny i usilnie 
rozwijać budowanie socjalistyczne jako całość, uznając kwestie militarne za 
najważniejsze w działalności państwa i traktując Armię Ludowo za główny oddział 
rewolucji. 


