
Непобедима народна армия създадена със собствени сили 

Горчив урок на историята е, че ако един народ е неспособен да защити своята независимост и суверенитет със 
собствени сили в крайна сметка неизбежно ще попадне под чуждо господство.  А нито една държава и нация 
не иска да живее под чуждо господство.  Само когато бъде изградена икономика и национална отбрана със 
собствени сили може да се запази независимостта на страната и да се постигне реален просперитет и 
развитие. Сурова реалност е, че ако страната не успее да създаде собствени отбранителни способности, тя не 
може да гарантира мира и сигурността на своите граждани. Опитът на КНДР показва колко важно е да се 
изгради икономика, която може да се развива без да зависи от други държави, като същевременно се запазва 
безусловна политическа независимост и се създава мощна отбранителна способност за защита на страната 
само със собствени сили. Това е труден път, но корейският народ показа, че той може да бъде много успешен 
дори и в неголяма страна като КНДР и в условията на глобализация в света. Една година е като миг в 
историята,  но през изминалата 2022 г. КНДР спечели забележителни победи в изграждане на своята военна 
мощ въпреки суровите изпитания, пред които беше изправена държавата. 

Източникът на силата на Народната армия  

Неизчерпаемата сила на Корейската народна армия не е в някакъв вид авангардна военна техника а във 
факта, че цялата армия е напълно заредена с революционните идеи на Корейската трудова партия. Народната 
армия е пропита от революционната идеология на партията и изпълнява безусловно партийните указания. 
Това не е просто военна дисциплина, а произтича от вярата в това, че идеите на партията са абсолютно 
правилни. Страж, защитаващ Централния комитет на партията с оръжие, твърда опора за защита на мира, 
която позволява на хората и бъдещите поколения да водят щастлив живот, освободен завинаги от ужасите на 
войната, и авангардът, който води похода за цялостното развитие на социалистическото строителство --това 
са истинските характеристики на Народната армия, която е моделирана от партията. 

Съгласно специална заповед на Централната военна комисия на Корейската трудова партия за незабавно 
ангажиране на медицинските служби на Народната армия, за доставката на лекарства в Пхенян, в  условията 
на епидемична обстановка, бойците от военномедицинския сектор осигуряваха 24-часово обслужване във 
всички аптеки, въпреки че физическата и психическата им умора достигнаха крайност. Те не просто доставяха 
лекарства в аптеките, но обикаляха домакинствата, като доставяха лекарства по домовете. Някои от тях 
страдаха от хронични болести и рискуваха живота си по време на епидемията. Самоотвержеността на 
военните медици, които даряваха кръв за реанимация на пациенти на ръба на смъртта, извършваха прегледи 
и доставяха храна и лекарства по домовете, ще останат завинаги в сърцата на жителите на Пхенян. 

Друго блестящо постижение на Народната армия, през изминалата 2022 година, беше изграждането, в 
рекордно кратки срокове, на най-големия в света комплекс оранжерии в района Рионпо. Партията определи 
завършването на този комплекс като основна задача през годината. Бойците от Народната армия, 
преодолявайки силни ветрове и проливни дъждове и дори опасната епидемия, построиха идеално 
комунистическо село в района Рионпо на източното крайбрежие на страната на място което преди това беше 
военно летище.  

Благодарение усилията на войниците строители бяха построени съвременните жилищни комплекси край река 
Потонг и районът Хвасон в Пхенян. Това са обекти символизиращи социализма, и олицетворяващи 
съвременната цивилизация. 

Военни учения и операции за за противодействие на враждебните сили 

През 2022 г. КНДР демонстрира пред целия свят своята нараснала военна мощ. В края на септември САЩ 
устроиха мащабна военна провокация на Корейския полуостров. Те първо обявиха, че ще осигурят 
допълнително „разширено ядрено възпиране“ срещу КНДР и изпратиха ударната група на атомния 
самолетоносач Роналд Рейгън във водите на Корейския полуостров на 23 септември. А след това проведоха 
военно учение от 26 септември до 8 октомври, което максимално изостри напрежението в региона. След 
това, между 31 октомври и 5 ноември, САЩ организираха най-мащабните въздушни учения, на територията 
на Южна Корея, с участието на стотици бойни самолети, в това число ядрени стратегически бомбардировачи. 
Като се има предвид, че безразсъдните военни провокации на САЩ, които упорито довеждаха военното и 



политическото положение на полуострова до опасна граница, КНДР трябваше да отговори със значително 
ускоряване на усилването на своя ядрен потенциал за възпиране на агресора и с практически действия да 
покаже  своята решителност за противодействие. В края на септември Централната военна комисия на 
партията обсъди политическата и военна ситуация, създадена на Корейския полуостров и нейните 
перспективи, и реши да организира военни операции със симулация на реални бойни действия, за да изпрати 
мощно предупреждение към враговете. В съответствие с това решение въоръжените сили на КНДР 
организираха интензивни демонстрации на действията на подразделенията за използване на тактически 
ядрени оръжия, авиационните корпуси и подразделенията на далекобойната артилерия. По-късно 
Генералният щаб на КНА проведе военни операции, включително широкомащабна всеобхватна бойна 
операция на военновъздушните сили между 2 и 5 ноември. Като прие закон за държавната политика по 
отношение на ядрените сили, КНДР обяви пред света, че нейните ядрени оръжия не могат да бъдат 
ограничени до единствената мисия за възпиране на войната, а ще се използват за мощен превантивен ядрен 
удар в случай на създаване на неизбежна заплаха, и го демонстрира със симулация на реални военни 
операции. Ученията за използване на тактически ядрени оръжия показаха в пълна степен тяхната бойна 
ефективност. Те са в пълна готовност да поразят и унищожат предвидените цели в определеното време. 
Военните учения и операции доказаха, че всеки агресивен ход би бил безполезен пред огромната военна 
мощ на КНДР с ядрените сили като гръбнак. 

Оръжия от ново поколение създавани изцяло със собствени сили  

Дори и в условията на тежката епидемична криза през 2022 г., учените в областта на отбраната на КНДР 
извършиха чудеса, като последователно разработиха оръжия от ново поколение, произведени изцяло със 
сбствени сили, които осигуряват военното и техническо предимство на революционните въоръжени сили и 
гарантират надеждното опазване на мира и сигурността. Оръжията които бяха разработени тази година, 
съгласно стратегическия план на Корейската трудова партия, включваха ракета маневрираща на хиперзвукова 
скорост, нов тип междуконтинентална балистична ракета „Хвасонпо-17“ и стратегическа крилата ракета с 
голяма далечина. Те демонстрираха своята висока точност, технически предимства и перфектна бойна 
ефективност . Тези оръжейни системи, от световна класа, бяха разработени и изпитани в изключително кратки 
срокове. През 2022 успешно бяха проведени:  

- изпитание на маневрираща хиперзвукова ракета, учебна стрелба на мобилен железопътен ракетен 
полк, изпитание на модернизирана крилата ракета с голяма далечина на полета, през януари;  

- опитно изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета „Хвасонпо-17“ през март;  
- учебно изстрелване на балистични ракети при симулация на зареждане на тактическа ядрена бойна 

част в шахта под язовир през септември; 
- опитно изстрелване на стратегическа крилата ракета с голяма далечина през октомври. 

Оръжията от ново поколение показаха, че могат да поразяват врага с висока точност, на всяко място и по 
всяко време. На 18 ноември 2022, под ръководството на генералния секретар Ким Чен Ун, най-мощната в 
света мобилна междуконтинентална балистична ракета „Хвасонпо-17, отново се издигна в небето, 
демонстрирайки огромната мощ на КНДР. Това беше ясна демонстрация на непоклатимата воля на КНДР да 
противодейства на ядрените оръжия с ядрени оръжия и на конфронтацията с тотална конфронтация.  

В края на2022 година беше постигнат нов много важен успех. Успешното статично изпитание на ракетен 
двигател с твърдо гориво, с тяга от 140 тона, дава сигурна научна и техническа гаранция за разработването на 
още една система стратегически оръжия от нов тип.  Създаваните, изцяло със собствени сили оръжия от ново 
поколение са основата на стратегическата мощ на КНДР  която защитава мира на Корейския полуостров, 
сигурността и бъдещето на страната и народа. 



 

Най-мощната мобилна стратегическа ракета в света „Хвасонпо-17“ беше изпитана успешно два пъти през 
2022. 

 

Тридесет 600 милиметрови шестцевни ракетни системи, произведени над плана, бяха подарени на народната 
армия от военната промишленост в края на 2022. Това са най-мощните такива системи в света.  

Л.Костадинов  

 


