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Zawsze zwycięska Koreańska Armia Ludowa 

    W tym roku siły zbrojne KRL-D obchodzą 72 rocznicę powstania. 
    Ponad 70-letnia pełna chwały droga uwieńczona została zwycięską walką w obronie 
suwerenności kraju i narodu. 
    25 kwietnia 1932 roku, gdy Korea znajdowała się pod zbrojną okupacją japońskiego 
imperializmu utworzono Koreańską Armię Ludowo-Rewolucyjną poprzedniczkę 
Koreańskiej Armii Ludowej. 
    Wkrótce po swych narodzinach KALR ogłosiła wojnę antyjapońską i stoczyła boje z 
milionową armią kwantuńską, nie mając państwowego zaplecza ani pomocy ze strony 
regularnej armii. Cieszące się opinią "niezwyciężonej armii cesarskiej" i "władcy" Azji i 
chełpiące się swoją potęgą wojska japońskie poniosły klęskę z Koreańską Armią Ludowo-
Rewolucyjną, którą nazywały z lekceważeniem "kroplą w morzu". A Korea odrodziła się 
15 sierpnia 1945 roku. 
    Po odrodzeniu się kraju, Koreańska Armia Ludowo-Rewolucyjna umocniła się i 
przekształciła w siły zbrojne - Koreańską Armię Ludową. Lecz znów dosięgła ją okrutna 
wojna - wojna koreańska (1950-1953), najokrutniejsza po II wojnie światowej. Wojna 
toczyła się między KRL-D z jej mającymi dwa lata regularnymi siłami zbrojnymi a 
Stanami Zjednoczonymi, które w ciągu prawie dwustu lat swojego istnienia nie poniosły 
klęski w ponad 110 mniejszych i większych wojnach. 
    Społeczność międzynarodowa wyraziła zaniepokojenie o los małego, niepodległego 
państwa. 
    Lecz stworzono również legendę tej wojny. 
    USA przerzuciły na wojnę koreańską trzecią część swoich wojsk lądowych, piątą część 
wojsk powietrznych, większość floty Pacyfiku, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, 
a także wojska 15 państw-satelitów, armię południowokoreańską i resztki byłej armii 
japońskiej. 
    Wojska liczyły ponad dwa miliony żołnierzy. Sprzęt wojskowy ważył ponad 73 miliony 
ton czyli prawie 11 razy więcej niż użyto go w czasie kampanii na Pacyfiku. W tej wojnie 
Amerykanie stosowali broń bakteriologiczną i chemiczną. Lecz po trzech latach 
prowadzenia wojny USA zostały zmuszone do podpisania rozejmu, który można uznać za 
ich kapitulację. 
    Koreańska Armia Ludowa osiągnęła wiele sukcesów bojowych. 1567000 osób, w tym 
405000 Amerykanów, to zabici, ranni i jeńcy. Zestrzelono, uszkodzono i zdobyto 12224 
samoloty. Zatopiono, uszkodzono lub przechwycono 564 okręty i statki. Zniszczono bądź 
zdobyto 3255 czołgów i pojazdów wojskowych, a także 7695 dział różnego kalibru. Straty 
USA w wojnie koreańskiej 2,3 krotnie przekroczyły straty w trwającej cztery lata 
kampanii na Pacyfiku. Wojna koreańska rozbiła mit USA i światowej "wszechpotędze". 
Stany Zjednoczone po raz pierwszy w swej historii poniosły klęskę. 
    Po wojnie, Koreańska Armia Ludowa pomyślnie obroniła suwerenność i bezpieczeństwo 
kraju i socjalizmu, niwecząc na każdym kroku ciągłe ataki militarne USA. 
    To, że KRL-D wyszła zwycięsko z zaciekłych zmagań z USA w latach 90. nie byłoby 
możliwe bez potężnych sił zbrojnych. 
    USA, panujące jako "jedyne wszechpotężne mocarstwo na świecie", po zakończeniu 
"zimnej wojny" stosowały wszelkie sposoby i metody w celu zduszenia KRL-D idącej pod 
sztandarem socjalizmu. Na początku 1993 roku USA wywołały "kryzys jądrowy na 
Półwyspie Koreańskim" z udziałem posłusznych im państw i Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej (MAEA). Wspólnie z wojskami południowokoreańskimi przeprowadziły 
największe manewry wojskowe "Team Spirit", będące scenariuszem wojny agresywnej 
przeciwko Korei Północnej. W odpowiedzi Phenian ogłosił stan gotowości wojennej w 
całym kraju i uprzedził, że jeśli amerykańscy agresorzy ośmielą się ruszyć choćby jedno 
źdźbło trawy koreańskiej i spowodują podjęcie wobec KRL-D międzynarodowych "sankcji", 
to fakty te zostaną uznane za "wypowiedzenie wojny". Twarde stanowisko KRL-D zmusiło 
USA do dialogu i w ten sposób w październiku 1994 roku zostało przyjęte Ramowe 
porozumienie między KRL-D i USA. Prezydent USA przesłał Najwyższemu Przywódcy 



Korei Północnej gwarancje rzetelnego wypełniana swoich zobowiązań. 
    W końcu 1998 roku, kiedy USA ponownie doprowadziły sytuację na Półwyspie 
Koreańskim prawie do stanu wojny, przedstawiciel sztabu generalnego Koreańskiej Armii 
Ludowej ogłosił, że śmierć dosięgnie wszystkich agresorów, że Korea weźmie na cel 
wszystkie siły agresora - twierdzę agresji i jej satelity, że nie ma na tej planecie miejsca, 
w którym mogłyby się ukryć przed ciosem KRL-D. To nie były puste słowa - KRL-D 
własnymi siłami i środkami pomyślnie wystrzeliła sztucznego satelitę "Kwangmyongsong 
1" na wielostopniowej rakiecie. 
    Z początkiem nowego roku obecna administracja Busha wzmacnia nacisk na KRL-D, 
uznając ją za część "osi zła", zaliczając jej obszar do "prewencyjnego uderzenia 
jądrowego", opracowując i publikując nowy plan agresji wobec KRL-D - "plan operacyjny 
5030". Lecz nie odważyła się napaść na Koreę. To także skutek istnienia niezwyciężonej 
armii - potężnej siły powstrzymywania wojny. 
    Zwycięska ponad 70-letnia historia Koreańskiej Armii Ludowej to historia przywództwa 
wybitnych dowódców. 
    Koreańska Armia Ludowa zawsze zwyciężała mając w osobie Prezydenta Kim Ir Sena 
wybitnego stratega wojskowego i nieprzeciętnego dowódcę, swojego Najwyższego 
Dowódcę. Zaś mając w osobie Kim Dzong Ila dowódcę dowódców, Najwyższego Dowódcę 
cechującego się wybitnym talentem militarnym i zaradnością, niezrównaną odwagą, wolą 
i giętką sztuką dowodzenia, Koreańska Armia Ludowa rozławia dziś swoją potęgę jako 
armia niezwyciężona. 
    Przywódca Kim Dzong Il niweczy akcje militarne imperialistów prowadząc oryginalną 
politykę songun*, niespotykaną w światowej historii polityki, a także mądrze kieruje 
armią i narodem KRL-D w walce o budowę potężnego kwitnącego mocarstwa 
socjalistycznego. Pod kierownictwem Dowódcy Kim Dzong Ila Koreańska Armia Ludowa 
zawsze będzie odnosić zwycięstwa. 
 
*Songun - wzmacniać własne siły rewolucyjne, pewnie bronić Ojczyzny, usilnie posuwać 
naprzód budownictwo socjalistyczne jako całość, oddając w działalności państwowej 
pierwszeństwo kwestii militarnej i czyniąc Koreańską Armię Ludową głównym oddziałem 
rewolucji. 

 


