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Drodzy rodacy! Kochani bracia i siostry!
Oficerowie, sierżanci i żołnierze naszej Armii Ludowej! Partyzanci działający w południowej
części Republiki!
W imieniu rządu Koreaoskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwracam się do Was z
następującym wezwaniem.
25 czerwca wojska marionetkowego rządu zdrajcy Li Syn Mana, rozpoczęły ogólną ofensywę
na całej linii 38 równoleżnika, na terytorium północnej części Republiki. Dzielne wojska
pograniczne Republiki stawiając wrogowi opór i rozwinąwszy zacięte boje, wstrzymały
ofensywę armii lisynmanowskiej.
Po przedyskutowaniu powstałej sytuacji, rząd KRL-D wydał naszej Armii Ludowej rozkaz
przejścia do zdecydowanej kontrofensywy i rozgromienia sił zbrojnych wroga. Z rozkazu
rządu Republiki, Armia Ludowa odrzuciła przeciwnika z terytorium na północ od 38
równoleżnika i posunęła się o 10—15 kilometrów na południe od niego. Armia Ludowa
wyzwoliła Ondżin, Jenian, Keson, Peczchon i inne miasta, a także wiele miejscowości
zamieszkałych.
Cały patriotyczny naród naszej Ojczyzny dokładał wszelkich wysiłków, aby zjednoczyd
Ojczyznę drogą pokojową, jednakże, wbrew temu, sprzedajna banda Li Syn Mana rozpętała
antynarodową, bratobójczą wojnę domową.
Jak wiadomo całemu światu, klika lisynmanowska występowała uporczywie przeciwko
pokojowemu zjednoczeniu Ojczyzny, już od dawna przygotowywała się do wojny domowej.
Wyciskając pot i krew z ludności południowokoreaoskiej, prowadziła ona opętaoczy wyścig
zbrojeo i zaciekle umacniała swoje zaplecze. Za pośrednictwem niesłychanych,
terrorystycznych represji, zdelegalizowała wszystkie demokratyczne partie polityczne i
organizacje społeczne Korei południowej, poddawała aresztom, zamykaniu do więzieo i
eksterminacji ludzi o nastawieniu patriotycznym i postępowym, okrutnie prześladowała
ludzi z powodu wyrażania najmniejszego niezadowolenia z reakcyjnego reżimu Li Syn Mana.
Wtrącono do katowni i zabitych zostało przez wroga setki tysięcy najlepszych synów i córek
naszego narodu, walczących o niepodległośd Ojczyzny, o wolnośd i demokrację.
Aby zamaskowad swoje zamiary rozpętania wojny domowej, klika lisynmanowska
prowokowała nieprzerwanie starcia w strefie 38 równoleżnika, zaszczepiała w naszym
narodzie stały niepokój i próbowała przerzucid odpowiedzialnośd za te prowokacyjne
incydenty na KRL-D. Przygotowując się do tak zwanej „ekspedycji karnej na Północ" klika
lisynmanowska z rozkazu amerykaoskich imperialistów nie krępowała się nawet wejśd na
drogę zmowy z przeklętymi wrogami narodu koreaoskiego — imperialistami japooskimi.
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Zdradziecka banda Li Syn Mana sprzedała południową częśd naszej Ojczyzny w charakterze
kolonii i bazy wojskowo-strategicznej imperialistów amerykaoskich, oddała ekonomikę
południowo-koreaoską do dyspozycji amerykaoskich monopolistów.
Amerykaoscy imperialiści zagarnęli żywotne arterie ekonomiki południowej części kraju i
zrujnowali do podstaw ekonomikę narodową. Amerykaoscy imperialiści wywożą zagrabiony
ryż, wolfram, grafit i wiele innych bogactw naturalnych, niezbędnych naszemu krajowi.
Średni i drobni przedsiębiorcy oraz kupcy z południowej Korei, przyciśnięci przez kapitał
amerykaoski, są skazani na bankructwo. W południowej części naszej Ojczyzny większośd
zakładów i fabryk zamknięto, liczba bezrobotnych osiąga kilka milionów, chłopi nie
otrzymali dotychczas ziemi, a rolnictwo z każdym rokiem coraz bardziej marnieje. Ludnośd
południowokoreaoska znajduje się w otchłani nieszczęśd i cierpi od głodu.
Drodzy rodacy!
Rząd Koreaoskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wraz ze wszystkimi patriotycznymi,
demokratycznymi partiami politycznymi i organizacjami społecznymi naszego kraju, wraz z
całym narodem dołożył wszystkich sił, aby zapobiec wojnie domowej, uniknąd krwawej
tragedii i zjednoczyd naszą Ojczyznę drogą pokojową. Już w kwietniu 1948 roku Wspólna
Narada przedstawicieli partii politycznych i organizacji społecznych południowej i północnej
Korei podjęła pierwszą próbę zjednoczenia naszego kraju drogą pokojową.
Jednakże próba ta została storpedowana przez sprzedaj- ną bandę Li Syn Mana, która z
rozkazu amerykaoskich imperialistów i ich narzędzia agresji — tak zwanej komisji ONZ do
spraw Korei, przeprowadziła 10 maja 1948 roku w południowej Korei separatystyczne
wybory i wzmogła przygotowania do napaści zbrojnej na północną częśd naszej Ojczyzny.
Mając na celu osiągnięcia pokojowego zjednoczenia i pełnej niepodległości Ojczyzny, 72
patriotyczne partie polityczne i organizacje społeczne zarówno w Korei południowej, jak i
północnej, zjednoczone we Froncie Ojczyźnianym, wystąpiły w czerwcu ubiegłego roku z
propozycją pokojowego zjednoczenia naszego kraju w drodze przeprowadzenia wyborów
powszechnych. Propozycja ta została gorąco poparta przez cały naród koreaoski, jednakże
sprzedajna klika Li Syn Mana odrzuciła również tą propozycję.
Wyrażając wolę całego narodu, 7 czerwca 1950 roku Demokratyczny Front Zjednoczenia
Ojczyzny ponownie wystąpił z propozycją przyśpieszenia pokojowego zjednoczenia
Ojczyzny. Jednakże i tym razem sprzedajna klika Li Syn Mana pokrzyżowała
urzeczywistnienie tej propozycji, grożąc, że będzie uważała za zdrajców tych, którzy
wystąpią z poparciem propozycji Frontu Ojczyźnianego, dotyczącej przyspieszenia
pokojowego zjednoczenia Ojczyzny.
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Wychodząc na spotkanie życzeniom demokratycznych partii politycznych i organizacji
społecznych oraz wyrażając niezachwianą wolę zjednoczenia, niepodległości i
demokratycznego rozwoju Ojczyzny, Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD, 19 czerwca 1950 roku wystąpiło z propozycją urzeczywistnienia pokojowego
zjednoczenia Ojczyzny w drodze połączenia Najwyższego Zgromadzenia Ludowego
Koreaoskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i „zgromadzenia narodowego" południowej
Korei w jednolity organ ustawodawczy całej Korei.
Na jednomyślne pragnienie całego narodu koreaoskiego zjednoczenia Ojczyzny drogą
pokojową i na naszą sprawiedliwą i szczerą propozycję, sprzedajna klika Li Syn Mana
odpowiedziała rozpętaniem wojny domowej.
Jakimi celami kieruje się ta sprzedajna szajka w rozpętanej przez nią bratobójczej wojnie
domowej?
Za pośrednictwem bratobójczej wojny sprzedajna klika Li Syn Mana dąży do
rozprzestrzenienia także na północną częśd Republiki panującego w południowej części
kraju antyludowego reakcyjnego reżimu i odebrania naszemu narodowi osiągniętych przez
niego zdobyczy przeobrażeo demokratycznych.
Reakcyjna szajka Li Syn Mana chce odebrad ziemię chłopom, którzy stali się gospodarzami
ziemi w rezultacie reformy rolnej przeprowadzonej w północnej części Republiki według
zasady konfiskaty bez odszkodowania i podziału bez odszkodowania oraz zwrócid ją
obszarnikom, chce pozbawid ludnośd północnokoreaoską zdobytych przez nią wszystkich
demokratycznych swobód i praw. Sprzedajna klika Li Syn Mana chce przekształcid naszą
Ojczyznę w kolonię amerykaoskich imperialistów a cały naród koreaoski — w niewolników
imperialistów USA. Drodzy bracia i siostry!
Nad naszą Ojczyzną i narodem zawisła wielka groźba. W tej wojnie przeciwko klice Li Syn
Mana naród koreaoski powinien obronid Koreaoską Republikę Ludowo-Demokratyczną i jej
Konstytucję, unicestwid sprzedajną władzę marionetkową, ustanowioną w południowej
części kraju i wyzwolid południową częśd naszej Ojczyzny od reakcyjnego reżimu sprzedajnej
kliki Li Syn Mana, odrodzid tam komitety ludowe, będące organami prawdziwej władzy
ludowej i pod flagą Koreaoskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej doprowadzid do kooca
wielkie dzieło zjednoczenia Ojczyzny.
Wojna, którą prowadzimy przeciwko wojnie domowej rozpętanej przez sprzedajną bandę Li
Syn Mana jest sprawiedliwą wojną o zjednoczenie i niepodległośd Ojczyzny, o wolnośd i
demokrację.
Cały naród koreaoski, jeśli nie pragnie stad się znowu niewolnikiem obcych imperialistów,
powinien jak jeden mąż powstad do walki o ocalenie Ojczyzny, o obalenie sprzedajnej
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władzy lisynmanowskiej i rozgromienie jej armii. Nie powstrzymując się przed żadnymi
ofiarami, powinniśmy niezawodnie odnieśd ostateczne zwycięstwo.
Cały naród koreaoski powinien stale zwiększad swoją czujnośd i bacznie śledzid wszelkie
poczynania amerykaoskich imperialistów, stojących za plecami sprzedajnej kliki Li Syn
Mana.
Nasza Armia Ludowa powinna przejawiad męstwo i ofiarnośd w sprawiedliwej walce w
obronie zdobyczy przeobrażeo demokratycznych, przeprowadzonych w północnej części
Republiki, o wyzwolenie rodaków w południowej części kraju od reakcyjnego reżimu i o
zjednoczenie Ojczyzny pod flagą Republiki Ludowej.
Oficerowie sierżanci i żołnierze naszej Armii Ludowej wywodzą się z ludu. Armia Ludowa
stanowi prawdziwe siły zbrojne narodu koreaoskiego, składające się z najlepszych synów i
córek naszego narodu.
Armia Ludowa jest wychowana i wyszkolona w duchu miłości do Ojczyzny i narodu,
wyposażona w najlepszą nowoczesną broo, uzbrojona szlachetnym duchem patriotyzmu,
gotowa, nie szczędząc życia, walczyd o interesy Ojczyzny i narodu. Wszyscy żołnierze Armii
Ludowej powinni walczyd w imię Ojczyzny i narodu do ostatniej kropli krwi.
Naród północnej części Republiki powinien przestawid całą swoją pracę na ład wojenny i
aby w krótkim czasie rozgromid wroga, zmobilizowad wszystkie swoje siły dla zwycięstwa w
wojnie. Należy organizowad ogólnonarodową pomoc dla Armii Ludowej, nieprzerwanie
powiększad i uzupełniad ją, zapewnid szybko dostawę na front wszystkich niezbędnych
rzeczy i materiałów wojskowych, organizowad ciepłą i serdeczną pomoc rannym
żołnierzom.
W celu zapewnienia zwycięstwa na froncie konieczne jest umacnianie jak monolit zaplecza
Armii Ludowej.
Należy bezlitośnie walczyd na zapleczu z dezerterami i szerzycielami kłamliwych pogłosek i
operatywnie organizowad pracę w zakresie ujawniania i likwidacje szpiegów i dywersantów.
Wróg jest podstępny i nikczemny i będzie wszelkimi sposobami usiłował rozpowszechniad
kłamliwe pogłoski. Ludnośd nie powinna ulegad tej złośliwej agitacji wroga, a organa władzy
Republiki powinny bezlitośnie karad zdrajców działających na korzyśd wroga.
Robotnicy, specjaliści i pracownicy umysłowi północnej części Republiki powinni chronid
wszystkie zakłady, fabryki, środki transportu, instytucje łączności przed zakusami wroga,
rzetelnie wykonywad plany produkcyjne i wszystkie nałożone na siebie zobowiązania,
zabezpieczad w porę potrzeby frontu.
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Chłopi północnej części Republiki powinni wytwarzad jeszcze więcej produktów rolnych i
tym samym pod dostatkiem dostarczad Armii Ludowej niezbędną żywnośd, udzielad jej
wszechstronnej pomocy w imię zapewnienia zwycięstwa w wojnie.
Partyzanci i partyzantki południowej części Republiki powinni z większą zaciętością i
śmiałością prowadzid walkę partyzancką i wciągając do oddziałów partyzanckich szerokie
masy ludowe, tworzyd i rozszerzad rejony wyzwolone. Partyzanci powinni atakowad i
unicestwiad przeciwnika na zapleczu, atakowad sztaby przeciwnika, niszczyd linie kolejowe,
drogi i mosty, przecinad przewody telegraficzne i telefoniczne, wszelkimi środkami zakłócad
komunikację między frontem i zapleczem wroga, wszędzie karad zdrajców, odbudowywad
komitety ludowe — organa władzy ludowej, aktywnie współdziaład z Armią Ludową w
przeprowadzaniu operacji wojskowych.
Rodacy z południowej części Republiki nie powinni podporządkowywad się rozkazom i
rozporządzeniom lisynmanowskiego rządu marionetkowego, powinni sabotowad ich
wykonywanie, wprowadzad zakłócenia w organizacji zaplecza wroga.
Robotnicy południowej części powinni organizowad wszędzie strajki, wzniecad powstania,
chronid zakłady, fabryki, kopalnie, linie kolejowe i inne miejsca swojej pracy przed
zniszczeniem przez uciekającego wroga, udzielad Armii Ludowej aktywnej pomocy w celu
zapewnienia zwycięstwa w wojnie.
Chłopi południowej części kraju nie powinni dawad żywności wrogom, powinni należycie
pielęgnowad zasiewy tego roku, brad aktywny udział w ruchu partyzanckim i nie szczędząc
sił, udzielad Armii Ludowej wszelkiej pomocy i poparcia.
Średni i drobni przedsiębiorcy i kupcy południowej części kraju powinni występowad
przeciwko władzy lisynmanowskiej, udzielad pomocy Armii Ludowej i tym samym
współdziaład w walce o wyzwolenie ekonomiki narodowej naszego kraju z pęt
amerykaoskiego kapitału monopolistycznego.
Działacze kultury i inteligencja południowej części kraju w imię zjednoczenia i wolności
Ojczyzny, jak również w imię stworzenia warunków dla rozwoju kultury narodowej, powinni
okazywad aktywne współdziałanie w wojnie przeciwko sprzedajnej klice Li Syn Mana.
Powinniście konsekwentnie demaskowad wobec mas ludowych zbrodnie zdradzieckiej kliki
Li Syn Mana, odgrywad rolę agitatora w organizacji masowych powstao.
Żołnierze i oficerowie „armii obrony narodowej" marionetkowego rządu Korei południowej!
Wasi wrogowie — to sprzedajna klika Li Syn Mana. Nie tracąc czasu, w imię Ojczyzny i
narodu powinniście obrócid oręż przeciwko lisynmanowskiej zdradzieckiej klice.
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Powinniście przejśd na stronę Armii Ludowej i partyzantów, okazywad współdziałanie w
ogólnonarodowej walce o zjednoczenie i wolnośd Ojczyzny. Występując przeciwko wrogom
naszego narodu, powinniście zająd godne miejsce w szeregach bojowników o wolnośd i
niepodległośd Ojczyzny. Drodzy rodacy, bracia i siostry!
Zwracam się do całego narodu koreaoskiego z wezwaniem do jeszcze silniejszego
zespolenia się wokół rządu KRL-D, aby szybciej rozgromid siły zbrojne zdradzieckiej kliki Li
Syn Mana i unicestwid jej reżim policyjny.
Historia ludzkości dowodzi, że naród, który zdecydowanie powstał do walki o swoją wolnośd
i niepodległośd, odnosi zawsze zwycięstwa. Nasza walka jest sprawiedliwa. Zwycięstwo
niezawodnie przypadnie naszemu narodowi. Jestem głęboko przekonany, że nasza
sprawiedliwa walka o Ojczyznę i naród niezawodnie zostanie uwieoczona zwycięstwem.
Nastał czas do zjednoczenia naszej Ojczyzny. Śmiało pójdziemy naprzód z mocną wiarą w
zwycięstwo!
Wszystkie siły dla pomocy naszej Armii Ludowej i frontowi!
Wszystkie siły dla rozgromienia i unicestwienia wroga!
Niech żyje naród koreaoski, który powstał do ogólnonarodowej sprawiedliwej wojny!
Niech żyje Koreaoska Republika Ludowa-Demokratyczna!
Naprzód do osiągnięcia zwycięstwa!
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