
KIM JONG UN

VALJASTAKAAMME PUOLUE, 
ARMEIJA JA KOKO KANSA 

VOIMAKKAASEEN METSIEN 
ENNALLISTAMISKAMPANJAAN 

PEITTÄÄKSEMME MAAMME 
VUORISTOT VIHREILLÄ PUILLA 

Helsinki 2017



Julkaisija Juche-aatteen opintoyhdistys ry.
www.jucheaate.com
Helsinki 2017

ISBN 978-952-67938-7-0 (nid.)
ISBN 978-952-67938-8-7 (PDF)



3

KAIKKIEN MAIDEN TYÖLÄISET, LIITTYKÄÄ YHTEEN!

KIM JONG UN

VALJASTAKAAMME PUOLUE, 
ARMEIJA JA KOKO KANSA 

VOIMAKKAASEEN METSIEN 
ENNALLISTAMISKAMPANJAAN 

PEITTÄÄKSEMME MAAMME 
VUORISTOT VIHREILLÄ PUILLA 

Puhe puolueen, armeijan ja valtion taloudellisten organisaatioi-
den virkamiehille 26. helmikuuta Juche 104 (2015)



4



5

Muutaman päivän kuluttua vietämme puunistutuspäivää, merkit-
tävää päivää, jolloin presidentti Kim Il Sung sytytti puiden istutta-
misen liikkeen liekit.

Huolimatta siitä, että hän oli kiireinen johtaessaan uuden maan 
rakentamista kansallisen vapautuksen jälkeen, suuri johtaja kiipesi 
Moran kukkulalle 2. maaliskuuta 1946 ja näki Japanin imperialis-
tisen siirtomaavallan tuhoamat vuoret ja joet. Hän paljasti kauas-
kantoisen suunnitelman kaikkien vuorten muuttamiseksi runsas-
metsäisiksi kansan varannoiksi istuttamalla runsaasti puita. 

Metsät ovat maan arvokkaita resursseja, joita on syytä jättää pe-
rinnöksi jälkipolville mahdollisimman runsaasti. Maatamme on kut-
suttu kultaisen kuvakudoksen maaksi runsasmetsäisten vuorten 
ja runsaskukkaisten niittyjen vuoksi. Tästä huolimatta ihmiset ovat 
kaataneet puita sattumanvaraisesti vaivalloisen marssin ajoista 
lähtien kasvattaakseen viljaa tai saadakseen polttopuita ja, mikä 
vielä pahempaa, emme ole ryhtyneet asianmukaisiin toimiin met-
säpalojen ehkäisemiseksi, arvokkaita metsävaroja on tuhoutunut. 
Kun vuorilla on vähän metsiä, jopa sadekauden lievät rankkasa-
teet aiheuttavat tulvia ja maanvyörymiä ja joet kuivuvat kuivalla 
kaudella. Tämä vaikeuttaa suuresti talouden rakentamista ja pyr-
kimyksiämme parantaa ihmisten elintasoa. Tästä huolimatta mei-
dän viranomaisemme ovat tyytyneet jälleenrakentamaan tulvien 
tuhoamia teitä ja rakennuksia ilman, että he olisivat toteuttaneet 
toimenpiteitä tulvavahinkoja aiheuttavan syyn poistamiseksi istut-
tamalla suuria määriä puita vuorille.

Tällä hetkellä maamme metsien voidaan sanoa olevan taite-
kohdassa – tuhoutuako ikuisesti vai palautua. Me emme voi enää 
sivuuttaa metsäkysymystä. Niin kauan kuin metsiä katoaa kuten 
nyt, kukaan ei voi väittää, että hän on maan isäntä eikä voi puhua 
isänmaallisuudesta.

Surressaan maamme metsävarantojen vähenemistä pääsihteeri 
Kim Jong Il laati suunnitelman koko maan kattamiseksi puilla ja ku-
killa omistaen asialle suuria ponnisteluja, kunnes hänen elämän-
sä viimeisinä päivinä tapahtui käänne parempaan. En voi unohtaa 
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mitä hänellä oli tapana sanoa, kun hän Songun-johtamisen tien 
varrella näki vuoria ilman puita. Hän sanoi, että kyse on vaivalloi-
sen marssin jälkimainingeista ja antoi ohjeet siitä, että meidän pitäi-
si istuttaa paljon hyviä puulajeja paljaille vuorille kääntääksemme 
tulevien sukupolvien epäonnen siunaukseksi ja runsasmetsäisiksi, 
kauniiksi vuoriksi. Emme voi jättää tuleville sukupolville paljaita 
vuoria, maan perustusta. 

Puolueemme horjumatonta päättäväisyyttä on kääntää kaikki 
vuoret runsasmetsäisiksi ”aarre vuoriksi” ja ”kultaisiksi vuoriksi” 
seuraavien kymmenen vuoden aikana, uskollisena suuren presi-
dentin ja kenraalin ajatuksille.

Koko puolueen, koko armeijan ja koko kansan on ryhdyttävä voi-
makkaaseen ennallistamiskampanjaan vuorten metsittämiseksi.

Metsien palauttaminen on haastava ja monimutkainen yritys, joka 
pitää sisällään taimien kasvattamisen, istuttamisen niiden puiden 
kasvattamisen vuodesta toiseen niin, että ne selviävät luonnon 
ankarista haasteista. On jättimäinen hanke muuttaa kaikki vuoret 
”aarre vuoriksi” ja ”kultaisiksi vuoriksi”. Metsien ennallistamisen 
kampanja on sotaa luonnon parantamiseksi.

Tässä kampanjassa on tärkeää viedä eteenpäin metsien ennal-
listamista ja luonnon suojelua.

Meidän pitää saada aikaan laaja vallankumous metsittämiseksi.
Metsittämistä ei pitäisi tehdä istuttamalla muutamia puita sere-

moniallisesti puunistutuspäivänä tai istuttamalla täysikasvuisia 
puita, kuten tehtiin aikaisemmin. Se on tehtävä istuttamalla suuria 
määriä taimia ja ottamalla kaikki ihmiset mukaan niiden istuttami-
seen ja kasvattamiseen.

Jotta metsittäminen olisi tehokasta, ensinnäkin taimia pitäisi kas-
vattaa ja toimittaa riittävästi.

Taimien kasvattaminen on ensimmäinen prosessi metsittämises-
sä. Metsien ennallistamiskampanjan menestys riippuu siitä, miten 
taimitarhat voivat tarjota taimia. Taimitarhat ovat metsän ennallis-
tamiskampanjassa samassa asemassa kuin mitä ammustehtaat 
ovat sodassa. Samoin kuin kukaan ei voi olla voitokas taistelussa 
ellei hänellä ole ammuksia, kukaan ei voi suorittaa metsien ennal-
listamiskampanjaa onnistuneesti, mikäli taimitarhat eivät kasvata 
taimia riittävästi.
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Keskustaimistolla ja muilla taimitarhoilla pitäisi saada aikaan eri-
laisten hyvien puulajien taimien massatuotanto.

Aikana, jolloin maassa oli hyvin vaikea tilanne, kenraalin kau-
konäköisen suunnitelman mukaisesti rakennettiin ja jätettiin perin-
nöksi tuleville polville modernisti varusteltu keskustaimisto. Kes-
kustaimiston tulee nostaa sen tieteellistä tasoa, tuotantokykyä 
ja tuotantomäärää sekä ylittää tuotantosuunnitelmaansa ja ottaa 
näin merkittävä osuus metsänistutus kampanjassa.

Maakunnalliset taimitarhat olisi myös uusittava.
Niissä pitäisi olla nykyaikaiset laitteet, kuten keskustaimistolla. 

Riippumatta tarvittavien investointien määrästä, meidän pitäisi 
taata riittävät edellytykset taimituotannolle. Maakuntataimistoilla 
ei tällä hetkellä ole riittävän hyvässä kunnossa olevia kasvihuo-
neita. Ne pitää kunnostaa. Nykyaikaiset kasvihuoneet ovat vält-
tämättömiä taimituotannon nostamiselle tieteelliselle, teolliselle ja 
intensiiviselle perustalle. Kunkin maakunnan pitäisi rakentaa mal-
likasvihuone, joka täyttää kasvavien taimien ja niiden käytön tar-
peet sekä levittää tästä syntyvää tietoa. Maakunnan taimitarhoille 
on taattava monipuolinen materiaali ja tekniset edellytykset, jotka 
ovat välttämättömiä taimien tuottamiseksi riittävästi.

Taimitarhojen tulee hankkia hyvien lajien siemeniä, parantaa 
kasvatuskenttien hedelmällisyyttä, toteuttaa toimenpiteitä kehitty-
neiden viljelymenetelmien ottamiseksi käyttöön ja toteuttaa kaikki 
mahdolliset varotoimet tuholaisten torjumiseksi. Virkamiesten ja 
työntekijöiden, täysin tietoisena heiltä odotettavasta tärkeästä teh-
tävästään metsittämiskampanjassa, pitäisi pyrkiä lisäämään tuo-
tantoa samalla tavalla kuin tehdään luoteja ja ammuksia sotilaille 
taistelukentällä.

Puut pitäisi istuttaa huolellisesti.
Muutoin arvokkaita taimia, joiden kasvattamiseksi on nähty niin 

paljon vaivaa, kuihtuu ja metsien palauttaminen hidastuu. Joka 
vuosi on istutettu tällaisessa tilanteessa esimerkiksi vuotuisen 
maanmuokkausperiodin aikana ja puunistutuskuukauden aikana 
keväällä. Metsät osoittavat vain vähän merkkejä paremmasta. 
Tämä johtuu siitä, että istutettujen puiden eloonjäämisaste on al-
hainen niiden huolimattoman istutuksen seurauksena. On tärkeää 
istuttaa paljon puita, mutta tärkeämpää on istuttaa ne huolellisesti 
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ja varmistaa niiden jääminen eloon.
Paljon ihmisiä eri aloilta värvätään puun istutukseen, ja heille oli-

si annettava asianmukaista ohjausta, jotta he työskentelisivät tek-
nisten määräysten mukaisesti. On tarpeen informoida virkamiehiä, 
huoltohenkilöstöä, työntekijöitä, opiskelijoita ja muita nuoria, jotka 
ovat värväytyneet, erityisistä istutukseen liittyvistä menettelyta-
voista sekä vaatia tiukasti, että he noudattavat teknisiä määräyk-
siä. 

Puiden istutuksen jälkeen on tärkeää lannoittaa ja kasvattaa niitä 
oikein.

Taimet vaativat paljon työtä ja huolenpitoa, jotta niistä kasvaa 
suuria puita. Teknisiä määräyksiä on ehdottomasti noudatettava 
kasvatusprosessissa kuten kastelussa, lannoituksessa ja rikka-
ruohojen ja -pensaiden poistossa. Vaikeuksissa olevia ja hyödyt-
tömiä puita on kitkettävä ja kaadettava sekä korvattava uusilla. 
Toimiva järjestelmä on luotava sen takaamiseksi, että virastot ja 
yritykset ottavat vastuun istuttamiensa puiden selviytymistä.

On tärkeää, että metsänpalauttamiskampanjassa otetaan huo-
mioon metsien taloudellinen arvo, suojametsät ja maisemametsät 
järkiperäisesti. Metsitys pitäisi tehdä periaatteilla, että oikea puu-
laji istutetaan oikeaan maaperään oikeaan aikaan ja että yhden 
kaadetun puun tilalle istutetaan kymmenen uutta. Sekametsät ja 
peltometsäviljely olisi otettava aktiivisesti käyttöön. Metsitys olisi 
tehtävä yhdistämällä istuttaminen ja luontainen uudistaminen asi-
anmukaisesti vastaamaan vallitsevia olosuhteita.

Meidän pitäisi ponnistelemaan säilyttääksemme maamme met-
sät.

Meidän pitäisi viedä eteenpäin tätä hanketta sillä asenteella, että 
metsien suojelu tarkoittaa maan, ekologisen ympäristön ja talou-
den suojelua. Aivan kuten kansanterveyden sektorilla käytetään 
ennaltaehkäiseviä keinoja ihmisen suojelemiseksi taudeilta, joten 
meidän pitäisi suojella metsiä estääksemme niiden vahingoittumi-
sen.

Sattumanvarainen puiden kaataminen vuorilla on kiellettävä.
Jotkut ihmiset kiipeävät vuorille kaataakseen poltto- ja rakennus-

puita ilman lupaa, koska he eivät välitä lainkaan maamme metsis-
tä. Luvaton puiden kaataminen merkitsee petosta. Kaikkien tämän 
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maan ihmisten pitäisi pitää aarteenaan ja suojata jokaista kortta ja 
puuta tässä maassa. Heitä pitäisi rohkaista osallistumaan metsien 
suojeluun soveliaalla tavalla jalona kansalaisvelvollisuutena sekä 
noudattamaan lakia, jotta he eivät aiheuttaisi mitään vaurioita met-
sissä.

Tuholaistorjunta on tärkeä metsien säilyttämiseksi.
Tätä varten on välttämätöntä tehostaa tuholaisten ehkäisevää 

tarkkailua, jotta ne voidaan tunnistaa ja ryhtyä pikaisesti toimiin 
niiden leviämisen estämiseksi. Laajamittainen tuholaistarkkailu on 
suoritettava maaliskuusta toukokuuhun joka vuosi. Tuholaisvahin-
koja tulisi estää erilaisilla menetelmillä, kuten soveltuvien biologis-
ten ja kemiallisten torjunta-aineiden käytöllä sekä lisäämällä luon-
taisten vihollisten esiintymistä.

On ryhdyttävä kattaviin toimenpiteisiin metsäpalovahinkojen es-
tämiseksi.

Metsäpalot voivat polttaa tuhkaksi hetkessä metsävarat, jotka 
ovat syntyneet pitkällä, vaivalloisella työllä. Valtion tulisi perustaa 
järjestelmä metsäpalojen havaitsemiseksi, hälytyksen tekemiseksi 
ja ihmisten mobilisoimiseksi sekä tehdä tarvittavat materiaaliset ja 
tekniset toimenpiteet metsäpalojen syttymisen varalle. On myös 
rakennettava palovyöhykkeet lainsäädännön edellyttämällä tavalla 
ylläpitää niitä oikein. Ihmiset liikkuvat vuorilla keväällä ja syksyllä 
keräämässä lääkekasveja ja erilaisissa muissa tarkoituksissa. Hei-
dät tulisi opettaa noudattamaan tiukasti säädöksiä. Erityisen tun-
nollisesti säädöksiä on noudatettava aikana, jolloin metsäpalo voi 
todennäköisimmin syttyä.

Säästääksemme metsävaroja, meidän pitäisi antaa riittävästi 
polttoainetta ihmisille.

Olisi ryhdyttävä positiivisiin toimenpiteisiin tämän ongelman rat-
kaisemiseksi, myös istuttamalla metsiä polttopuiksi missä niitä 
tarvitaan, ja lisäämällä hiilen tuotantoa. On olemassa useita yksi-
köitä jotka ovat ratkaisseet polttoaineongelman biokaasulla, lento-
tuhkalla tai antrasiitilla. Popularisoimalla aktiivisesti heidän koke-
muksensa, meidän pitäisi varmistaa että kaikki alueet ratkaisisivat 
polttoaineongelmat omin voimin.

Eri aloilla olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta puutavaraa käytet-
täisiin pienempiä määriä, mikä alentaisi riippuvuutta metsistä.
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Meidän pitäisi suunnata huomiota metsätieteen ja –teknologian 
kehittämiseen.

Voimme onnistuneesti edistää metsitystä ja metsien säilyttämistä 
luottamalla tieteeseen ja teknologiaan. 

Metsätieteen ja -teknologian tutkimuslaitosten tulisi tutkia ja rat-
kaista tieteelliset ja teknologiset ongelmat metsänjalostukseen, 
metsittämiseen ja metsien säilyttämiseen liittyen. Niiden pitäisi 
keskittyä jalostukseen ja laajalti lisätä hyviä puulajeja, jotka ovat ta-
loudellisesti arvokkaita ja sopivia ilmasto-olosuhteisiimme ja maa-
peräämme. Tämän lisäksi niiden pitäisi lisätä tieteellistä tutkimusta 
joka parantaisi istutusmenetelmiä ja tuottaisi puita, jotka soveltuvat 
maantieteellisiin erityispiirteisiimme ja maamme todellisiin olosuh-
teisiin. Niiden tulisi kehittää menetelmiä ympärivuotiseen puiden 
istutukseen. Niiden olisi myös ratkaistava ongelmia, jotka liittyvät 
metsittämisen suunnitteluun, suojeluun ja metsien säilyttämiseen.

Meidän olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin perehtyäksemme ja levit-
tääksemme laajalti maailmanlaajuisia kokemuksia metsittämiseen 
ja metsien suojelun liittyvän tieteen ja teknologian saralla. Koska 
maassamme on vain muutamia hyviä puulajeja, meidän tulisi tuo-
da tällaisia puita ulkomailta ja laajalti lisätä niitä sen jälkeen kun ne 
ovat sopeutuneet ilmastoomme. Meidän pitäisi kasvattaa suuria 
määriä tällaisia puita kuten P. strobes, josta kenraali puhui paljon, 
ja levittää niitä ympäri maata.

Meidän pitäisi työskennellä tehokkaasti metsätieteiden ja -tek-
nologian levittämiseksi virkamiesten ja työväestön keskuudessa. 
Kaikkien ihmisten, jotka ovat tekemisissä metsittämisen ja metsien 
säilyttämisen kanssa, tulisi ymmärtää istutusmenetelmiä ja tuntea 
eri puulajeja. Tieteen ja teknologian opetuskeskuksia on perustet-
tu eri puolille maata. Näihin keskuksiin perustuen, metsätieteen ja 
-teknologian opastusta olisi tehostettava ihmisten pitämiseksi ajan 
tasalla maailman kehityssuunnista metsätieteen ja teknologian sa-
ralla.

Jotta metsätiedettä ja teknologiaa voitaisiin kehittää, meidän pi-
täisi pystyttää metsätieteen akatemia. Jotkut virkamiehet ovat nyt 
vastustaneet tätä akatemiaa väittäen, että pyrkimys kehittää met-
sätieteen ja teknologian kestää liian kauan suhteessa saavutetta-
vaan hyötyyn. Niin ei pitäisi tehdä niin. Meidän pitäisi kehittää met-
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sätieteen akatemiasta maailmanluokan akatemia. Meidän pitäisi 
myös parantaa metsätiedeinstituutteja maakunnissa.

Meidän pitäisi tiukentaa metsittämisen ja metsien säilyttämisen 
ohjausta ja valvontaa.

Nyt tällainen tehokas valtakunnan metsien valvontaelin on perus-
tettu puolueen toimenpiteiden ansiosta. Sen pitäisi tosiasiallisesti 
johtaa metsittämisen ohjausta ja valvontaa yhtenäisellä tavalla.

Meidän pitäisi tehostaa metsittämisen ja metsien säilyttämisen 
oikeudellista valvontaa. Jos oikeudelliset tarkastukset ovat huo-
noja, nin rikkomukset eivät ole pysäytettävissä. Valtion tulisi tiu-
kentaa metsittämisen ja metsien säilyttämisen juridista valvontaa 
siten, että ongelmia ei syntyisi. Vakava ongelma on satunnainen 
hakkuun, yksikön ja yksittäisen henkilön mielipiteistä huolimatta. 
Yksiköitä tulisi asianmukaisesti palkita tai rangaista heidän toi-
mistaan metsittämisen ja metsien säilyttämisen suhteen. Meidän 
pitäisi parantaa metsänvartijoiden asemaa, arvostusta ja vastuun-
tuntoa.

Metsänkunnostus on pitkäaikainen sitoumus, joka toteutetaan 
katsomalla kymmenen vuotta tulevaisuuteen. Meidän on itsepin-
taisesti kuljettava se loppuun asti.

Emme voi saavuttaa menestystä ponnistuksissamme metsän-
kunnostuksessa jos toimimme kertaluonteisesti. Virkamiesten pi-
täisi vaalia syvällä sydämessään kenraalin aforismia, jonka mu-
kaan ”ei pitäisi elää pelkästään nykyhetkeä vaan ajatella myös 
huomista”, ja meidän olisi jatkettava metsittämisen ja metsien säi-
lyttämistä pitäen sitä meidän jatkuvana tehtävänämme.

Suunnitelma metsien ennallistamisesta ei saa jäädä palaksi pa-
peria, luvuiksi ja kaavioiksi. Meidän pitäisi muuttaa kaikki vuoret 
”kultaisiksi vuoriksi”, runsasmetsäisiksi vuoriksi osoittaen näin käy-
tännössä, että Korea tekee sen mitä se on päättänyt tehdä.

Meidän pitäisi asettaa metsien ennallistaminen puolueen, val-
tion ja armeijan keskeiseksi tehtäväksi ja voimakkaasti viedä sitä 
eteenpäin kaikin voimin ja keinoin. 

Metsien ennallistaminen on tärkeä poliittinen työ presidentin ja 
kenraalin ohjeiden toimeenpanemiseksi ja yksi maamme ja kansa-
kuntamme suurimmista isänmaallisista kehityshankkeista jälkipol-
vien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Koska metsän palauttaminen on 
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erittäin tärkeä tehtävä, puolue on varmistanut, että sen keskusko-
mitea, Korean demokraattisen kansantasavallan puolustuskomi-
tea ja Korean kansanarmeijan pääesikunta ovat tehneet yhteisen 
päätöslauselman, jossa koko puolue, koko armeija ja kaikki ihmiset 
toteuttavat dynaamisen metsänkunnostuskampanjan. Kampanjal-
le on muodostettu voimakas päämaja.

Koko puolueen, koko armeijan ja koko kansan pitäisi värväytyä 
metsien ennallistamisen kampanjaan.

Vasta kun koko maan kaikki ihmiset ovat mukana voi metsien 
ennallistamiskampanja olla hedelmällinen. Koko puolueen, koko 
armeijan ja kaikkien ihmisten pitäisi olla mukana kampanjassa 
samalla tavalla kuin he suorittivat jälleenrakentamiseen sodan 
jälkeen. ”Valjastakaamme puolue, armeija ja koko kansa voimak-
kaaseen metsien ennallistamiskampanjaan”. Tämän sotilaallisen 
iskulauseen puolueemme esittää tänään.

Kansanarmeijan pitäisi ottaa johto metsien ennallistamiskam-
panjassa.

Kuten kaikissa muissakin hankkeissa, sillä pitäisi olla edelläkä-
vijän rooli tässä kampanjassa. Armeijan yksiköiden poliittisten ko-
missaarien kaikilla tasoilla pitäisi suoraan vastata metsien ennal-
listamisesta ja metsien säilyttämisestä ja viedä sitä eteenpäin.

Kampanjassa armeijan ja ihmisten pitäisi tehdä yhdessä töitä 
osoittaakseen armeijan ja kansan suuren yhtenäisyyden täysi-
määräisesti.

Joukkoliikkeitä olisi käynnistettävä kampanjan menestyksen var-
mistamiseksi.

Joukkoliikkeet ovat meidän puolueemme perinteinen työmene-
telmä vallankumouksen edistämiseksi ja rakentamiseksi. Aivan 
kuten käynnistettiin Chollima-liike sodan jälkeen, puolueen ja työ-
tätekevän kansan järjestöjen olisi muodostettava voimakas liike 
voittaakseen ”Sosialistisen isänmaan metsä” ja ”Maakunnan malli-
metsänennallistaminen” -arvonimet. Nuorisoliiton organisaatioiden 
erityisesti pitäisi saada aikaan liike ”Nuorten metsien” ja ”Lasten lii-
ton metsien” synnyttämiseksi ja niistä huolehtimiseksi asianmukai-
sesti, jotta kannustettaisiin kaikkia nuoria ja opiskelijoita osaltaan 
edistämään kotikyliensä ja vuorien metsittämistä.

Tiedotus ja motivointityö olisi käynnistettävä voimakkaasti herät-
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tääksemme koko puolueen, koko armeijan ja kaikki ihmiset osallis-
tumaan ennallistamiskampanjaan.

Jos me innostamme kaikkia virkamiehiä ja kansalaisia isänmaal-
lisuuteen ja hyödynnämme heidän henkistä voimaansa tehok-
kaasti työn motivoinnissa, ei ole mitään maailmassa jota emme 
voisi saavuttaa. Suurin voimavara jokaisessa hankkeessa on kan-
sanjoukkojen henkinen vahvuus. Meidän olisi tehtävä energinen 
tiedotus- ja motivointikampanja parantaaksemme virkamiesten ja 
työväestön henkistä vahvuutta.

Kim Jong Ilin isänmaallisuuden hengessä tulisi edistää voimalli-
sesti metsien palautuskampanjaa. Kampanjan kuluessa ihmisten 
isänmaallisuutta voidaan arvioida. Voidaan sanoa, että suuri mää-
rä puita on istutettu vuosittain viime vuosina, mutta metsien synty-
minen ei etene toivotulla tavalla. Tämä osoittaa, että ihmiset eivät 
ole toimineet sydämestään ja sen sijaan on vain tyhjiä lupauksia 
isänmaan palvelemisesta. Isänmaallisuutta on arvostaa jokaista 
maan puuta ja uhrata siihen omaa hikeä sekä vilpittömästi huo-
lehtia siitä. Isänmaallinen tunne kehittyy kun istuttaa ja huolehtii 
jokaisesta yksittäisestä puusta. Kaikkien virkamiesten ja työläisten 
sekä nuorten ja opiskelijoiden tulisi muistaa, että metsien ennallis-
taminen ja metsien säilyttäminen on yksi suurimmista isänmaalli-
sista hankkeista tulevaisuuden isänmaalle niin että he voivat edis-
tää metsien ennallistamiskampanjaa isänmaallisella innostuksella.

Kaikkien alojen ja kaikkien yksiköiden olisi lisättävä etulinjassa 
tietoa ja motivaatiotyötä sen varmistamiseksi, että koko maan val-
taa vallankumouksellinen kiihko ja elinvoima, kuten on tapahtunut 
sodanjälkeisen jälleenrakennuksen päivinä. Puolueen ja työväen 
organisaatioiden tulisi pyrkiä intensiivisesti ja lakkaamatta toteut-
tamaan tiedotus- ja motivaatiotyötä metsien ennallistamiseen liit-
tyen. Sanomalehdet, radio- ja televisiolähetykset sekä kaikki muut 
keinot tietojen levittämiseen ja motivointiin pitäisi olla käytössä.

Metsien ennallistamisen päämajan pitäisi parantaa rooliansa. Se, 
toteutetaanko metsien ennallistamisen kampanja menestyksek-
käästi puolueen linjan mukaisesti, riippuu paljolti heidän roolistaan. 
Heidän tulisi laatia asianmukainen pitkän aikavälin vaihesuunnitel-
ma kohta kohdalta ja vuosisuunnitelmat, sekä tehdä tunnollisesti 
järjestelyt ja ottaa tosiasiallinen komento niiden toteuttamiseksi. 
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Kampanjan aikana ei saa paljastua poikkeamia.
Virkamiesten pitäisi seistä kärjessä metsittämiskampanjassa. 

Heidän ei pitäisi vain jäädä toimistolle perehtymään tilastoihin 
vaan mennä ulos sykkiville kentille kuten komentavat upseerit kan-
sanarmeijassa ja johtaa kansanjoukkoja kampanjassa, huutaen 
”Eteenpäin minun perässäni!”

Aivan kuten olemme saavuttaneet voiton toisensa jälkeen meille 
vihamielisten voimien kanssa, kuten Yhdysvaltojen imperialistien, 
ampumatta yhtäkään laukausta, meidän pitäisi saavuttaa loistava 
voitto ilman tappioita metsien palauttamiskampanjassa poistaak-
semme vaivalloisen marssin jälkimainingit ja turvataksemme jälki-
polvien rikkaudet.

Uskon, että meidän virkamiehemme, työväestö, nuoret ja opiske-
lijat, jotka ovat aina olleet uskollisia puolueelle, edistävät yhdessä 
tuumin ja sydämestään metsien ennallistamiskampanjaa, joka on 
jalo isänmaallinen tehtävä, puolueen keskuskomitean kutsusta.


