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75-letnia droga rozsławiona 

przez wybitnych dowódców 

 
  

25 kwietnia tego roku Koreańska Armia Ludowa obchodzi 75. rocznicę swego 

powstania. W ciągu tych 75-ciu lat, dowodzona przez wybitnych dowódców, przeszła 

drogę pełną zwycięstw. 

 Twórcą Koreańskiej Armii Ludowej jest Towarzysz Kim Il Sung (kwiecień 1912 – 

lipiec 1994). 

 25 kwietnia 1932 roku ogłoszono narodziny Koreańskiej Armii Ludowo-

Rewolucyjnej, która wypowiedziała wojnę japońskim imperialistom okupującym Koreę 

(1905-1945). Tak rozpoczęła się historia prawdziwych rewolucyjnych sił zbrojnych 

Korei. Naród koreański otrzymał twarde gwarancje pozwalające urzeczywistniać dzieło 

wyzwolenia Ojczyzny, oparte przede wszystkim na walce zbrojnej. 

 Koreańska Armia Ludowo-Rewolucyjna prowadziła zbrojną walkę przeciwko 

Japonii w skomplikowanych i trudnych warunkach, bez zaplecza państwowego i 

wsparcia ze strony regularnej armii w tej walce, z silną armią japońską, dążącą do 

opanowania całego regionu Azji i Pacyfiku. 

 W tamte dni Kim Il Sung umocnił Koreańską Armię Ludowo-Rewolucyjną jako 

potężne siły zbrojne, które posiadały twarde przekonania ideowe i niezłomną wolę, 

oryginalną taktykę i sposoby prowadzenia wojny partyzanckiej, gromiły wroga, a jako 

oddział polityczny, podtrzymując więzy krwi z szerokimi masami, organizował i 

zagrzewał cały naród do walki z japońskimi imperialistami. 

 Koreańska Armia Ludowo-Rewolucyjna doskonale wypełniała swoją misję i rolę 

głównego oddziału, który prowadził rewolucję koreańską do nowego ogólnego rozwoju, 

aby w końcu w sierpniu 1945 roku doprowadzić do wyzwolenia Ojczyzny. 

 Wychodząc z koncepcji, że rewolucja rozpoczyna się, rozkwita i kończy się z 

pomocą broni, Kim Il Sung w skomplikowanych warunkach powstałych po wyzwoleniu 

Ojczyzny, zwrócił uwagę w pierwszej kolejności na umocnienie i rozwój Koreańskiej 

Armii Ludowo-Rewolucyjnej, jako regularnych sił zbrojnych – Koreańską Armię 

Ludową. Pod jego dowództwem Koreańska Armia Ludowa pokazała swoją potęgę w 

wyzwoleńczej wojnie ojczyźnianej przeciwko amerykańskim imperialistom (czerwiec 

1950 – lipiec 1953). 

 Kim Il Sung opracował wojenną taktykę, w której centralne miejsce przeznaczył 

roli człowieka, maksymalnie wykazywał ideowo-moralną potęgę żołnierzy. Dzięki 

oryginalnej strategii, taktyce i metodom prowadzenia wojny, zwycięsko organizował i 

dowodził operacjami i bitwami. W ten sposób Koreańska Armia Ludowa, młoda jako 

regularna armia, wyższością ideowo-polityczną oraz taktyczno-strategiczną rozbiła 

wrogów liczebniejszych i lepiej wyposażonych w sprzęt. Koreańska Armia Ludowa, 

wykazując masowy heroizm i bezprzykładne poświęcenie, zadała hańbiący cios Stanom 

Zjednoczonym, które szczyciły się swoją „wszechpotęgą” w świecie i z honorem 

obroniła suwerenność i niezawisłość kraju. 
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Po wojnie, w warunkach, w jakich przyszło Korei budować socjalizm w 

bezpośredniej konfrontacji z imperialistycznym mocarstwem, Kim Il Sung, twardo 

trzymając się linii militarnej samoobrony, skierował duże siły na budownictwo militarne. 

Zwracał przede wszystkim uwagę na umocnienie ideowo-politycznej siły Koreańskiej 

Armii Ludowej, wdrożył w życie linię mającą na celu przekształcenie całej armii w 

kadrową oraz jej modernizację, w wyniku czego wzmocniła się jej potęga militarna. Na 

każdym kroku niweczyła agresywne groźby i prowokacyjne ataki Stanów 

Zjednoczonych, związane, w szczególności, z incydentem ze statkiem „Pueblo” w 1968 

roku, z samolotem EC-121 w 1969 roku, z incydentem w Panmunjom” w 1976 roku. 

Pomyślnie broniła bezpieczeństwa kraju i była twardym gwarantem walki o socjalizm. 

 Dzięki przywództwu Kim Jong Ila, Koreańska Armia Ludowa wkroczyła na nowy 

etap swojego rozwoju.  

Z nieprzeciętną przenikliwością i wybitną sztuką dowodzenia rozpoczął nową 

epokę na drodze rozwoju militarnego budownictwa. W latach 90. ubiegłego wieku, kiedy 

Korea znalazła się w najcięższym położeniu, wszechstronnie nakreślił metodę polityki 

Songun, co spowodowało nowy przełom w umocnieniu potęgi militarnej. Wyjaśnił, że 

sprawy wojskowe zajmują najważniejsze miejsce we wszystkich kwestiach 

państwowych, a armia stanowi jądro i główną siłę napędową rewolucji. Nieprzerwanie 

przeprowadzał inspekcje jednostek wojskowych i jeszcze bardziej wzmocnił Koreańską 

Armię Ludową pod względem ideowo-politycznym i wojskowo-technicznym. 

Dzisiaj Koreańska Armia Ludowa stanowi silną ideologiczną armię, gdzie cała 

armia działa jak jedność na rozkaz najwyższego dowódcy i doskonale doprowadzono do 

jedności działań dowódców i pracowników politycznych. Armia stała się niezwyciężoną, 

władającą wspaniałymi metodami prowadzenia operacji, wyposażoną w potężne środki 

ataku i obrony. 

Koreańska Armia Ludowa pełni wiodącą rolę nie tylko w sferze obrony ojczyzny, 

lecz także we wzmacnianiu jednomyślności i zjednoczeniu społeczeństwa koreańskiego i 

podmiotu rewolucji, stanowi awangardę w walce o budowę potężnego i rozkwitającego 

mocarstwa socjalistycznego. 

Pod mądrym przywództwem wybitnych przywódców, Koreańska Armia Ludowa 

w ciągu 75-ciu lat zawsze zwyciężała w rywalizacji z imperialistami i z godnością 

obroniła suwerenność, niepodległość i socjalizm. 

Posiadając wybitnego przywódcę w osobie Kim Jong Ila, Koreańska Armia 

Ludowa zawsze będzie zwyciężała. 


