
Отечествената освободителна война на корейския народ 
в снимки(25.06.1950 – 27.07.1953) 

Непобедимият пълководец президента Ким Ир Сен 

Ким Ир Сен е първия пълководец от малка социалистическа страна, който постигна 
историческа победа срещу световната свръхсила САЩ.   



Историческото обръщение на Ким Ир Сен към народа „Всичко за победата 
във войната“ (юни 1950) 



Беседа на пълководеца Ким Ир Сен с бойци на фронта (април 1951) 



Строителство на тунел (февруари 1951) 

По време на войната, под ръководството на Ким Ир Сен беше изградена 
огромна подземна отбранителна линия, която включваше 1250 километра 
тунели и други подземни укрепления.  Според американския генерал Ван 
Флийт срещу тези укрепления дори употребата на ядрени оръжия би била 
безполезна.  



Пълководецът Ким Ир Сен с герои на КНДР (1952) 



Беседа с герои на КНДР (юни 1951) 

Ким Ир Сен подписва споразумението за примирие (юли 1953) 



Сред герои на КНДР след подписването на примирието (август 1953) 

Части на КНА навлизат в Сеул (28 юни 1950) 



Механизирани части на КНА навлизат в град Теджон 

В сраженията за град Теджон беше обкръжена и разгромена една американска дивизия, 
а нейния командир генерал Дийн беше пленен.  

Бойци от група „ловци на самолети“ поразяват вражески самолет 



По идея на пълководеца Ким Ир Сен бяха създадени групи „ловци на самолети“ които не 
само унищожиха стотици вражески самолети, но и принудиха американската авиация да 
лети по-високо и така намалиха значително нейната ефективност. 

Бойци на КНА дават клетва да защитават своята позиция. 

Бойци на КНА защитават височина 1211 дори с цената на живота си. 



Торпедни катери на КНА атакуват вражески крайцер. 

Летци на КНА вдигнати под тревога за боен полет срещу врага.  

Героичните летци на КНА със своите витлови самолети успешно сваляха тежки 
четиримоторни бомбардировачи и дори реактивни самолети.  



Производство на снаряди в подземен цех 

Транспортиране на беоприпаси на гръб към фронтовата линия  

По думите на американски генерал: „Дори цялата авиация на света не може да прекъсне 
снабдяването на КНА от стотици хиляди носачи“  



Масова ваксинация след въвеждане на безплатно здравеопазване 

Безплатното здравеопазване беше въведено в КНДР по време на войната през 1952.  
Масовата ваксинация защитаваше населението и от биологическата война на САЩ срещу 
корейския народ.  



На училище по време на война 

Радост от победата! 



Парад на героичната КНА в чест на победата във войната 

Музея на Отечествената освободителна война в Пхенян 



Мемориално гробище на загиналите в Отечествената освободителна война 

Парад на непобедимата Корейска народна армия 



Манифестация на гражданите на Пхенян по повод 60 години от 
победата в Отечествената освободителна война 




