
Заявление 

по повод 70 години от създаването на КНДР 

 

Основател на социалистическа Корея и вечен неин Президент е великият вожд 
другарят Ким Ир Сен.  Затова тази годишнина е повод, на първо място, да си 
припомним славната революционна дейност на другаря Ким Ир Сен, който посвети 
целия си живот на освобождението на корейския народ от японско господство и след 
това на изграждането на независима социалистическа държава, която да служи на 
народа.  

Кръвопролитната борба, под ръководството на Ким Ир Сен, за освобождение на Корея 
от японския империализъм завърши с победа.  За съжаление южната част на страната 
беше окупирана от американски войски и само в северната част беше създадена, на 9 
септември 1948 година Корейската народно-демократична република, свободна и 
независима корейска държава. 

По-малко от две години след създаването на републиката  върху нея се стовари с 
цялата си сила удара на империалистическата свръхдържава САЩ.  Но водени от 
непобедимия пълководец Ким Ир Сен армията и народът на КНДР успяха да защитят 
свободата и социализма в Отечествената освободителна война на корейския народ 
1950-1953 година.  Това беше чудо което вдъхнови угнетените народи в целия свят в 
тяхната антиимпериалистическа освободителна борба. Разбит беше мита за 
могъществото на САЩ. Американския империализъм претърпя в Корея военно, 
политическо и морално поражение и беше принуден да изостави плановете си за 
разпалване на нова световна война. Затова тази велика победа на корейския народ 
беше и велика победа на силите на мира и социализма в света над силите на войната и 
реакцията.  

След войната, на основата на идеите и под ръководството на Ким Ир Сен, изостаналата 
в миналото и разрушена от войната страна се превърна в социалистическа държава с 
несъкрушима мощ – политически и икономически независима и способна сама да се 
отбранява.  На базата на бързото икономическо развитие ускорено се повишаваше 
жизненото равнище на хората.  

След рухването на социализма в СССР и страните от Източна Европа, за републиката 
отново настъпи период на сурови изпитания. Ставаше дума отново за оцеляване или 
гибел на републиката.  Под ръководството на продължителя на делото на Ким Ир Сен, 
великия Ким Чен Ир, корейският народ успя да защити суверенитета на страната и 
социализма при това без нито един изстрел. Фактът, че малка страна като КНДР успя 
сама да се защити срещу обединените сили на империалистическата реакция, начело 
със САЩ, беше ново истинско чудо и нова велика победа  със световно-историческо 
значение.  

В началото на 21 век страната навлезе в нов етап на развитие на науката и 
технологиите. Започна коренна модернизация на почти всички основни 



производствени мощности на основата на най-съвременна техника произведена от 
собствени предприятия.  

След смъртта на Ким Чен Ир, новият ръководител, другарят Ким Чен Ун, поведе 
страната уверено по пътя на независимоста и социализма посочен от неговите 
предшественици. Под негово ръководство КНДР постигна забележителни успехи във 
всички области. Истинско научно-техническо чудо беше успешната разработка и 
изпитания, изцяло със собствени сили и за много кратък период, на 
междуконтинентални балистични ракети и най-съвършенни термоядрени заряди за 
тях. Така КНДР стана единствената малка страна в света наредила се сред великите 
ядрени сили. След завършването на разработката и изпитанията на ракетно-ядрено 
оръжие КНДР насочи своите усилия за ускорено икономическо развитие и повишаване 
жизненото равнище на народа.  

За постигането на тези цели на страната са нужни мир и премахване на наложените 
отвън изолация и санкции. Независимост, дружба и мир винаги са били основните 
идеали на външната политика от деня на създаване на КНДР.  Затова радост и надежда 
предизвикаха срещите на другаря Ким Чен Ун с президентите на Южна Корея и САЩ. 
Корейците, вече няколко десетилетия, преживяват трагедията на националното 
разделение. Не се съмняваме, че КНДР ще направи всичко което зависи от републиката 
за запазване мира на Корейския полуостров и за мирното и независимо обединение на 
Корея.  

КНДР измина дълъг и славен път през отминалите 70 години. Създадена беше държава 
в която всичко е направено така, че да служи на интересите на народа. Днес 
републиката върви уверенно към нови успехи и към окончателната победа на делото 
на корейската революция.    
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