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KYSYMYS: USA:n imperialismi on tehostanut manööverejään Korean Demokraattista Kansantasavaltaa vastaan. Katsotteko, että USA:n imperialistien toistuneet Korean Demokraattisen Kansantasavallan alueen, aluevesien ja ilmatilan loukkaukset muodostavat esinäytöksen mahdolliselle laajemmalle aseelliselle interventiolle maanne aluetta vastaan ja että se lopulta johtaa totaaliseen sotaan?
VASTAUS: Tällä hetkellä seuraavat koko maailman rauhaa rakastavat kansat teidän tavoin syvällä
mielenkiinnolla tapahtumia maassamme ja ovat suuresti kiinnostuneita maamme poikkeuksellisesta
tilanteesta.
Itse asiassa maamme tilanne on varsin monimutkainen ja jännittynyt tällä hetkellä. USA:n imperialistit leikkivät tulella Korean Demokraattista Kansantasavaltaa uhkaillen ja tilannetta äärimmilleen
jännittäen.
Mitä USA:n imperialistien toistuviin maamme rauhalliselle alueelle, aluevesille ja ilmatilaan tunkeutumisiin tulee, ne eivät ole satunnaisia tapauksia vaan rengas uuden Korean sodan sytyttämiseen
tähtäävän harkitun manööverin ketjussa.
Aina Etelä-Koreaan soluttautumisensa ensipäivistä lähtien ovat USA:n imperialistit jatkuvasti pyrkineet ja pyrkivät tälläkin hetkellä rikolliseen tavoitteeseensa, joka tähtää ei vain Etelä-Korean
muuttamiseen täydelliseksi siirtomaakseen vaan myös hyökkäyksen suorittamiseen koko Koreaa ja
Aasiaa vastaan ja edelleen sosialistista leiriä vastaan Etelä-Koreaa ponnahduslautana käyttäen. Juuri
tämän päämääränsä saavuttamiseksi he yrittävät ylläpitää siirtomaavaltaansa Etelä-Koreassa kaikin
keinoin.
USA:n imperialistit ovat pistinten turvin pystyttäneet Etelä-Koreaan mitä julmimman fasistisen siirtomaadiktatuurin, nukkehallituksen, joka toteuttaa uskollisesti sotilaallisen hyökkäyksen ja siirtomaaorjuutuksen politiikkaa, ja ottaneet sen turvin sekä ns. "apua" syöttinään käyttäen haltuunsa
kaikki Etelä-Korean poliittiset, taloudelliset, kulttuurilliset ja sotilaalliset alueet ja muuttaneet sen
sotilaallisen hyökkäyksen tuki kohdaksi, Yhdysvaltojen sotilaalliseksi lisäkkeeksi.
USA:n imperialistien manööverejä uuden sodan sytyttämiseksi Koreassa on tehostettu viime vuosina. USA:n imperialistit ovat paljastaneet murtovarasluonteensa yhä peittelemättömämmällä tavalla
ja suorittaneet joka päivä aseellisia provokaatioita Korean Demokraattista Kansantasavaltaa vastaan, mikä on johtanut tilanteen sodan partaalle. Yksin viime vuonna he suorittivat demarkaatiolinjan tälle puolelle aseellisia hyökkäyksiä yli 2 000 kertaa ja soluttivat lukuisia vakoojia tasavallan
pohjoispuolelle suorittamaan kumous- ja sabotaasitoimintaa.
Testatakseen valmiuttaan uutta sotaa varten Koreassa USA:n imperialistit menivät maaliskuussa
tänä vuonna jopa niin pitkälle, että panivat pystyyn mitä provokatorisimman "Operation Focus Retinan" nimellä kulkeneen sotaharjoituksen hyökkäysjoukkojen ja sotamateriaalin massakuljetukseksi USA:n mantereelta Etelä-Koreaan.
Uuden sodan aloittamiseksi ovat USA:n imperialistit viime aikoina siirtyneet harjoittamaan yhä
avoimempaa erimuotoista vakoilutoimintaa meidän maatamme vastaan. He aiheuttavat tuon tuostakin vihamielisiä provokaatiotilanteita toisaalta lähettämällä aseistettuja vakoilulaivoja maamme
aluevesille keskellä kirkasta päivää sekä toisaalta tehostamalla hyökkäysluontoisia tiedustelulentoja
ilmatilassamme. Kuten maailma hyvin tietää USA:n imperialistit lähettivät viime vuoden tammikuussa vakoojalaiva Pueblon tunkeutumaan maamme aluevesille ja suorittamaan vakoilutehtäviä,
mutta joutuivat kiinni itseteossa ja saivat asianmukaisen rangaistuksen. Tästä huolimatta he jatkavat

vakoilutoimintaansa mitään siitä oppimatta. Kuten USA:n imperialistit itse ilmoittivat, USA:n tiedustelukoneet ovat lennelleet ilmatilassamme ja harjoittaneet vakoilua satoja kertoja tämän vuoden
ensimmäisten kuukausien aikana, ja huhtikuun 15. päivänä lähetettiin suurikokoinen EC-121 merkkinen vakoilukone tunkeutumaan tasavaltamme ilmatilaan, mutta sen ampuivat alas urhoolliset Korean kansanarmeijan sotilaat kesken vakoilutehtävien.
Kuten kansainvälinen laki tunnusti, oli suvereniteetin noudattamista, että ammuimme alas tämän
USA:n imperialistien koneen, joka oli tunkeutunut maamme ilmatilaan ja suorittanut vihamielistä
toimintaa. Jokaisen maan kansan pyhä ja loukkaamaton oikeus on puolustaa suvereniteettiaan ja
ryhtyä itsepuolustustoimiin niitä vastaan, jotka yrittävät sitä loukata.
USA:n vakoojakoneen tultua ammutuksi alas ovat USA:n imperialistit ryhtyneet naurettaviin manöövereihin perustellakseen rikolliset toimensa ennennäkemättömän viisastelun avulla ja aloittaneet
yhä hillittömämmän sotahysterian. USA:n imperialistiset hyökkääjät julistavat jatkavansa tiedustelulentoja maamme yllä myös tulevaisuudessa ja että niille järjestetään "aseelliset saattueet", luoden
näin virheellistä kuvaa ikään kuin heidän vakoilutoimintansa maatamme vastaan olisi jonkinlainen
"välttämätön" toimenpide Yhdysvaltain turvallisuutta silmällä pitäen ja eräänlainen heille siirretty
"oikeus".
Kuten maailman sotahistoria osoittaa, tällainen provokaatio on imperialistien suorittama harkittu
hyökkäystoimi, joka suoritetaan sodan aattona ulkomaan sotasalaisuuksien vakoilemiseksi ja jota
käytetään verukkeena sodan sytyttämiseen.
Näinä päivinä hiipii Etelä-Koreaan monia USA:n imperialistien sotapäälliköitä. He häärivät rintama-alueilla ja sotatukikohdissa, ja Etelä-Korean nuket kutsutaan Washingtoniin toinen toistaan seuraavia salaliittoja varten melkein kuukausittain. Myös tämä osoittaa miten kiihkeästi he touhuavat
uuden hyökkäyssodan sytyttämiseksi Koreassa.
USA:n imperialistit ja heidän lakeijansa ovat perustaneet "sotarakennelmansa" kautta koko EteläKorean, julkaisseet määräyksiä kiireellisestä liikekannallepanosta USA:n miehitysjoukoille EteläKoreassa ja Etelä-Korean omalle nukkearmeijalle sekä julistaneet "erikoisvalmiuden" vahvistaen
asevoimiaan pitkin demarkaatiolinjaa.
Merkeistä päätellen on ilmeistä, että ellemme me ylläpidä mitä suurinta vallankumouksellista valppautta ja valmistaudu kaikin tavoin, USA:n imperialistit saattavat aloittaa uuden hyökkäyssodan
Korean Demokraattista Kansantasavaltaa vastaan milloin tahansa. Tilanne on hyvin jännittynyt ja
maahamme on syntynyt vaarallinen tilanne, jossa USA:n imperialistit saattavat aloittaa sodan vaikkapa huomenna tai ylihuomenna. Mikäli USA:n imperialistit ja heidän lakeijansa jatkavat meidän
provosoimistamme, emme tule istumaan kädet ristissä, ja mikäli tämä iskujen ja vastaiskujen tilanne
toistuu, siitä kehittyy ajan mittaan totaalinen sota.
KYSYMYS: Onko esimerkkejä USA:n sotavoiman lisäyksestä Etelä-Korean maaperällä? Jos on,
niin missä määrin katsotte sen liittyvän jännityksen harkittuun kärjistämiseen ja totaalisen sodan
vaaraan?
VASTAUS: Koska Etelä-Korea on USA:n imperialistien sotatukikohta, joka on tarkoitettu koko
Koreaan ja Aasiaan tunkeutumista varten, on siellä jo tällä hetkellä valtavat USA:n sotavoimat.
USA:n imperialistit pitävät Etelä-Koreassa yli 60000 amerikkalaista ja satelliittimaiden sotilasta ja
ylläpitävät jatkuvasti valtavaa 700 000 sotilaan vahvuista nukkearmeijaa ja "apunsa" turvin ovat

amerikkalaiset ottaneet todellisen vallan käsiinsä Etelä-Koreassa ja alistaneet täysin kaikki sen
miesvoiman ja aineelliset voimavarat sotilaallisten tavoitteittensa ja sotapolitiikkansa käyttöön.
USA:n imperialistit ovat lisänneet lakkaamatta sotilaallista voimaansa Etelä-Koreassa loukaten järjestelmällisesti sodan jälkeen solmittua aseleposopimusta. Erityisesti viime vuosina he ovat ryhtyneet vahvistamaan näitä joukkoja. Tämä liittyy läheisesti juuri Amerikan imperialistien toisen
hyökkäyksen valmisteluihin Korean Demokraattista Kansantasavaltaa vastaan.
Uutta hyökkäyssotaa varten USA:n imperialistit vahvistavat miehitysarmeijaansa Etelä-Koreassa ja
lisäävät jatkuvasti taistelukykyään. He ovat jo kuljettaneet Etelä-Koreaan suuria määriä taktisia
ydinaseita, ohjuksia sekä muita joukkotuhoaseita, ja aivan viime aikoina muodostaneet nk. 71. työlaivaston, jolla on suuret asevoimat, sekä sijoittaneet sen Korean Demokraattisen Kansantasavallan
edustalle. Samalla he vahvistavat kaiken aikaa hävittäjävoimiaan Etelä-Koreassa useilla sadoilla.
Lisätessään sotavoimiaan Etelä-Koreassa USA:n imperialistit ovat erittäin kiinnostuneita EteläKorean nukkearmeijan voiman lukumääräisestä vahvistamisesta sekä niiden asevarustuksen modernisoinnista.
Etelä-Korean nukkearmeija on kolonialistinen palkka-armeija, joka palvelee yksinomaan USA:n
imperialistien hyökkäyspolitiikkaa. USA:n imperialistit eivät aiheetta laajenna nukkearmeijaa niin
valtavassa määrin sen sijaan että lisäisivät omaa hyökkäysarmeijaansa. Etelä-Korean nukkedivisioonan ylläpitämiseen USA:n imperialistit käyttävät varoja vain yhden kahdeskymmenesviidesosan
siitä mitä he joutuisivat käyttämään oman hyökkäysarmeijansa divisioonan yllä pitämiseen. Niinpä
USA:n imperialistit pestaavat nuoria ja keski-ikäisiä eteläkorealaisia hyökkäys tarkoituksiinsa ja
supistavat siten suuresti sotilasmenojaan. Palkkaamalla valtavan nukkearmeijan omansa asemesta
he samalla uskottelevat, että Etelä-Korean nukkearmeija palvelee joitakin kansallisia etuja, ja kaunomaalaavat itsensä siten "auttajiksi".
Tätä tarkoitusta varten ovat USA:n imperialistit lisänneet maavoimien määrää Etelä-Korean nukkearmeijassa 16 divisioonasta heti aselevon jälkeen 29 divisioonaan 4 prikaatiin sekä aktivoineet
atomi- ja ohjusyksikköjä samanaikaisesti Etelä-Korean nukkelaivaston ja ilmavoimien laajamittaisten vahvistustensa kanssa.
USA:n imperialistien ja heidän lakeijoidensa manööverit Etelä-Korean nukkearmeijan vahvistamiseksi ovat entisestään kiihtyneet Pueblo-tapauksen ja EC-12l koneen alas ampumisen jälkeen. Nukkearmeijan lukumääräinen vahvuus on paisunut lähes 100 000:lla 1 - 2 viime vuoden aikana sellaisten toimenpiteiden tuloksena kuin nukkearmeijan miehistön kotiuttamisen lykkääminen, sotapalvelusajan pidentäminen, selustan varadivisioonien uudelleenorganisointi taisteludivisiooniksi sekä
uusien yksikköjen aktivointi.
Erityistä huomiota ansaitsevat USA:n imperialistien ja heidän kannattajiensa manööverit "Paikallisen reserviarmeijan" muodostamiseksi. Paikallisten palkkasoturien edelleen vahvistamiseksi USA:n
imperialistit tuottivat "Paikallisen reserviarmeijan" ja pestasivat siihen yli kaksi miljoonaa nuorta ja
keski-ikäistä eteläkorealaista ja kiirehtivät nyt sen aseistamista. Nyt he ovat sijoittaneet "Paikallisen
reserviarmeijan" nukkehallituksen komennukseen ja määränneet sille sotaharjoitukset sekä valmistaneet jo "kutsuntapaperit" niin että se voidaan heittää taisteluun milloin tahansa.
USA:n imperialistisen hyökkäys- ja sotapolitiikan vaatimusten mukaisesti rakennetaan ja laajennetaan nyt kaikkialla Etelä-Koreassa sotilaskenttiä satamia rakettitukikohtia, strategisia teitä sekä muita sotatukikohtia ja varustuksia.

USA:n imperialistit ovat muuttaneet Etelä-Korean valtavaksi armeijaleiriksi, jonne kootaan joukoittain armeijan sotavoimia, ja jossa kaikki palvelee sotapolitiikkaa, harjoituskentäksi uuden sodan
provokaatiota varten. Tämä osoittaa räikeästi USA:n imperialistien hyökkäyssuunnitelman Korean
Demokraattisen Kansantasavallan valloittamiseksi "voimalla".
Näiden USA:n imperialistien ja heidän kannattajiensa Etelä-Korean sotilaallisen voiman lisäämiseksi suorittamien manöövereiden ansiosta on jännitys jatkuvasti kärjistynyt ja uuden hyökkäyssodan vaara lisääntynyt päivittäin maassamme.
KYSYMYS: Uskotteko, että totaalisen sodan syttyminen Korean alueella voidaan estää?
VASTAUS: Tilanne maassamme on tänään jännittynyt USA:n imperialistien hyökkäys- ja provokaatiosodan sytyttämiseksi suorittamien tehostettujen manöövereiden johdosta, mutta uskon, että
totaalinen sota voidaan estää, jos taistelemme aktiivisesti rauhan säilyttämiseksi.
Lähtien valtiomme ja yhteiskuntajärjestelmämme luonteesta, jolle on vierasta kaikkinainen riisto ja
sorto Korean Demokraattisen Kansantasavallan hallitus pitää ulkopolitiikkansa perustana toiseen
maahan suuntautuvan hyökkäyksen vastustamista sekä taistelua rauhan, demokratian, kansallisen
itsenäisyyden ja yhteiskunnallisen edistyksen puolesta. Rauhaa rakastavana kansana Korean kansa
ei halua provosoida ketään ensimmäisenä. Emme ole koskaan historiamme aikana tunkeutuneet
tuumallekaan vieraan maan aluetta emmekä ole pienimmässäkään määrin loukanneet muiden maiden suvereniteettia ja turvallisuutta.
Imperialistit sitä vastoin tekevät hyökkäyksestä ja sodasta varsinaisen liiketoimen, tärkeimmän
elinkeinonsa. Hyökkäys ja sota ovat imperialismin vakituisia seuralaisia. Erityisesti USA:n imperialismi on harjoittanut kaikenlaista rikollista rosvoilua ja tihutyötä kaikkialla maailmassa mitä raaimman ja barbaarisimman sodan keinoin aina syntymänsä ensi päivästä lähtien. Se on lihonut satojen
miljoonien ihmisten hiestä ja verestä.
Tilanne on kärjistynyt tänään äärimmilleen Koreassa ja on syntynyt vaara, että sota saattaa syttyä
millä hetkellä tahansa, ei siitä syystä, että me olisimme jollakin tavalla loukanneet Amerikan Yhdysvaltojen aluetta tai uhanneet sen suvereniteettia ja turvallisuutta, vaan siksi että USA:n imperialistit ovat tulleet maahamme tuhansien mailien päähän omasta maastaan ja tehostaneet hyökkäys- ja
sotapolitiikkaansa Korean kansaa vastaan.
Sodan syy Koreassa on USA:n imperialistien suorittamassa Etelä-Korean miehityksessä sekä heidän
hyökkäyspolitiikassaan Korean Demokraattista Kansantasavaltaa vastaan, ja täten myös totaalisen
sodan syttyminen Koreassa riippuu täysin USA:n imperialisteista.
Sodan estämiseksi Koreassa on tämä palon syy poistettava. Jos USA:n imperialistit lähtevät
maamme eteläisestä puoliskosta vieden mukanaan hyökkäysarmeijansa ja kuolettavat aseensa ja
pidättäytyvät vihamielisistä toimista Korean Demokraattista Kansantasavaltaa vastaan, totaalinen
sota voidaan estää ja rauha säilyttää Koreassa. Tämä on uuden, totaalisen sodan estämisen perusedellytys Koreassa.
USA:n imperialistien hyökkäysarmeijan poisvetämisen seurauksena me voisimme ryhtyä toimiin
rauhansopimuksen solmimiseksi, missä yhteydessä Pohjois- ja Etelä-Korea lupautuisivat olemaan
hyökkäämättä toistensa kimppuun ja me voisimme supistaa Pohjois- ja Etelä-Korean armeijoiden

vahvuutta noin 100 000 miehellä kumpikin. Tästä muodostuisi luotettava tae kestävän rauhan säilyttämiselle Koreassa.
Pohjois- ja Etelä-Korean välisen rauhansopimuksen solmiminen sekä Pohjois- ja Etelä-Korean asevoimien jyrkkä supistaminen tällä tavoin USA:n imperialistisen hyökkäysarmeijan Koreasta poisvetämisen jälkeen on juuri se tapa, jolla totaalinen sota estetään ja sodanvaara poistetaan Koreasta.
USA:n imperialistit vastustavat kuitenkin tätä kynsin hampain ja jatkavat vaarallista sodan provosoimista.
Korean Demokraattisen Kansantasavallan hallitus ja kansa ovat pyrkineet ja pyrkivät edelleen vilpittömästi tekemään tyhjiksi USA:n imperialistien jo heidän lakeijoidensa hillittömät manööverit
uuden sodan provosoimiseksi, lujittamaan Korean aselepoa ja säilyttämään rauhan Koreassa. Rauha
säilyy Koreassa vain Korean Demokraattisen Kansantasavallan hallituksen ja kansan sekä maailman
kaikkien rauhaa rakastavien kansojen taistelun suurenmoisen kärsivällisyyden ja peräänantamattoman taistelun ansiosta.
Korean kansa on hyvin tietoinen siitä, että rauha ei säily anelemalla sitä USA:n imperialisteilta,
vaan että se voidaan voittaa vain tinkimättömällä, peräänantamattomalla taistelulla sodan provosointiin pyrkivien manöövereiden tyhjäksi tekemiseksi. Kuten aikaisemmin, Korean kansa tulee
myös tulevaisuudessa käymään taistelua USA:n imperialistien hyökkäysmanöövereiden estämiseksi
ja rauhan turvaamiseksi Koreassa,
Me taistelemme johdonmukaisesti sodan estämiseksi ja rauhan säilyttämiseksi, mutta me emme
lainkaan pelkää imperialistien hyökkäystä kimppuumme asevoimin. Jos USA:n imperialistit ja heidän lakeijansa menevät niin pitkälle, että aloittavat uudet totaalisen sodan Korean Demokraattista
Kansantasavaltaa vastaan, maailman rauhaa rakastavien kansojen toistuneista varoituksista ja yksimielisistä tuomioista piittaamatta, me vastaamme heille ehdottomasti totaalisella sodalla ja tuhoamme hyökkääjät täydellisesti.
Meistä korealaisista ei tule koskaan Wall Streetin sodanlietsojien siirtomaaorjia vaikka sitten kuolisimme ratkaisevassa taistelussa vihollista vastaan. Me puolustamme päättävästi rakastettua isänmaatamme ja niitä sosialistisia saavutuksia, jotka olemme voittaneet ulkomaisten hyökkääjien maahantunkeutumisesta johtuneen verenvuodatuksen hinnalla.
KYSYMYS: Millä keinoin USA:n imperialismi yrittää kukistaa kansallisen vapausliikkeen EteläKoreassa? Mitkä ovat mielestänne liikkeen kehitysmahdollisuudet?
VASTAUS: Etelä-Korean vallankumous on kansallista vapautusvallankumousta USA:n imperialismia vastaan ja demokraattista vallankumousta feodaalivoimia vastaan. USA:n imperialistit ovat
miehittäneet Etelä-Korean asevoimin ja muuttaneet sen täydellisesti omaksi siirtomaakseen ja sotatukikohdakseen. Yllä pitäessään siirtomaakomentoa Etelä-Koreassa tukeutuvat USA:n imperialistit
tilanomistajiin, kompradoorikapitalisteihin ja taantumuksellisiin virkamiehiin, joista on tullut
USA:n imperialistien hyökkäyksen oppaita ja uskollisia agentteja. Tilanomistajaluokka riistää ja
sortaa julmasti talonpoikaisjoukkoja USA:n imperialistien suojeluksessa, kompradoorikapitalistit
saavat voittoa tuomalla maahan USA:n yli jäämätavaroita ja pääomaa, ryöstämällä ja myymällä
maan voimavaroja USA:n monopoleille ja hankkimalla materiaalia USA:n imperialistien palkkasoturijoukoille, näin Etelä-Korean vallankumouksen päätehtävä on vastustaa EteläKorean miehistystä ja ajaa ulos USA:n imperialistinen hyökkäysarmeija, vastustaa niiden tilanherrojen, kompradoorikapitalistien ja taantumuksellisten virkamiesten harjoittamaa riistoa ja sortoa,

jotka työskentelevät käsi kädessä USA:n imperialismin kanssa, sekä turvata demokraattinen kehitys
Etelä-Korean yhteiskunnalle.
Aina vapautuksesta lähtien tähän päivään saakka ovat Etelä-Korean työläiset, talonpojat, isänmaallinen nuoriso ja opiskelijat, sivistyneistö, pikkuporvaristo ja jopa tietoinen osa kansallisia kapitalisteja taistelleet tarmokkaasti tämän tehtävän täyttämiseksi horjuttaen siten USA:n imperialismin siirtomaavaltaa sen juuria myöten ja ajaen USA:n imperialistit ja heidän lakeijansa umpikujaan. USA:n
imperialistit ovat tästä siinä määrin hämmentyneitä, että he turvautuvat avoimeen fasistiseen sotilasdiktatuuriin yrittäessään säilyttää siirtomaavaltansa, joka on täydellisen vararikon partaalla Etelä-Koreassa, ja hävittävät kaikki ne sosiaaliset ja poliittiset ainekset, jotka muodostavat
esteen heidän siirtomaahallinnolleen ja sotapolitiikan harjoittamiselleen.
USA:n imperialistit ja heidän lakeijansa ovat laajentaneet valtavasti sortokoneistoaan valmistaen
samanaikaisesti erilaisia fasistisia lakeja, peittäen koko Etelä-Korean sotilaallisella, poliisin sekä
tiedustelu- ja salaisen palvelun verkostolla ja muuttaen koko Etelä-Korean terrorin ja sorron maanpäälliseksi helvetiksi. He polkevat verenhimoisina maahan kaiken vapauden ja kansan demokraattiset oikeudet kukistaen raa'asti isänmaalliset ja demokraattiset voimat. Kaikki edistykselliset poliittiset puolueet, julkiset järjestöt ja lehdistö ovat joutuneet ankaran tukahdutuksen kohteiksi. Vallankumouksellisia ja isänmaanystäviä, jotka ovat nousseet oikeutettuun taisteluun olemassaolon oikeuksien, demokraattisen vapauden, kansallisen vapautuksen ja maan yhdistämisen puolesta, on pidätetty, teljetty vankilaan ja teloitettu niin oikealla kuin vasemmallakin. Vasta jokin aika sitten USA:n
imperialistit ja heidän lakeijansa vangitsivat ja murhasivat umpimähkään suuren määrän vallankumouksellisia ja isänmaanystäviä, heidän joukossaan Etelä-Korean Yhdistyneen Vallankumouspuolueen johtava työntekijä Kim Jong Tae, vain siitä syystä, että he olivat vaatineet demokratiaa ja vapautta. "Ihmisoikeuksia loukkaavan tiedustelupolitiikan ja yleistä mielipidettä halveksivan voimapolitiikan" rehottaessa on Etelä-Korean yhteiskunta käytännöllisesti katsoen muutettu "avaruudeksi
vailla ilmaa, maaksi vailla kosteutta ja yhteiskunnaksi vailla oikeutta", "raunioiksi, joilta demokratia
on syöpynyt pois". Näin Etelä-Koreaan perustettu fasistinen sotilasdiktatuurin hallintojärjestelmä
palvelee uskollisesti USA:n imperialistista siirtomaaorjuutuksen ja sodan politiikkaa. USA:n imperialistien Etelä-Koreaan pystyttämä fasistinen sotilasdiktatuuri voittaa Hitlerin ja Tojon fasistiset
diktatuurit julmuudessaan ja barbaarisuudessaan ja siitä on tullut imperialistien pahamaineisen fasistikomennon malli siirtomaissa.
USA:n imperialistien ja heidän nukkehallituksensa harjoittaman hyökkäys- ja sotapolitiikan aiheuttamien sotilasmenojen raskaan taakan sekä fasistisen komennon alaisuudessa on Etelä-Korean kansan köyhyys ja oikeudettomuus lisääntynyt äärimmilleen ja kansakunnan kunnia poljettu maahan.
Yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyy päivä päivältä.
Etelä-Korean vallankumouksellinen ja isänmaallinen kansa käy USA:n vastaista taistelua kansakunnan pelastamiseksi hillittömän fasistisen sorron vaikeissa oloissa. Etelä-Korean kansallisella
vapautustaistelulla on siten vaikea tie kuljettavanaan. Mutta eivät mitkään vaikeudet, ei mikään vihollisen raivo pysty estämään Etelä-Korean vallankumouksellisen liikkeen eteenpäinmenoa.
Missä on riistoa ja sortoa, siellä syntyy aina kansan vallankumoustaistelua, ja missä sortajat tehostavat tyranniaansa, siellä kehittyy kansan taistelu sitä vastaan aina entistä järjestyneemmäksi ja horjumattomammaksi.
Mitä enemmän USA:n imperialistit tehostavat fasistista sortoaan Etelä-Koreassa sitä suuremman tyytymättömyyden ja voimakkaamman Etelä-Korean kansan vastarinnan he saavat vastaansa.

Demokratian ja taantumuksen välinen ristiriita muodostuu Etelä-Koreassa tänään yhä kärkevämmäksi ja imperialistiset hyökkäysvoimat ovat yhä eristetympiä ja heikompia isänmaallisten vallankumousvoimien kasvaessa jatkuvasti.
Kansallinen ja luokkatietoisuus lisääntyvät vähitellen ja USA:n vastaiset mielialat nousevat EteläKorean kansanjoukkojen keskuudessa. Etelä-Korean kansan vallankumoustaistelu laajenee ja kehittyy erimuotoiseksi, ehdottoman USA:n vastaiseksi, kansallisen vapautuksen puolesta käytäväksi
taisteluksi, aseellinen taistelu mukaan luettuna. Taistelusta on kehittynyt yhä organisoidumpi ja sen
juuret ovat syvällä työläisten ja talonpoikien keskuudessa, jotka muodostavat vallankumouksen
päävoiman. Se leviää voimakkaasti kaikkia kansankerroksia edustaviin laajoihin joukkoihin.
Näinä päivinä nopeasti voimistuva Etelä-Korean kansan joukkotaistelu kauan virassaan istuneen
Pak Jung Hin nukkehallituksen manööverejä vastaan osoittaa selvästi, että Etelä-Korean kansallinen
vapautusliike kasvaa jatkuvasti jopa USA:n imperialismin ja sen kannattajien äärimmäisen fasistisen sorron olosuhteissa. Tämän aktiivisen ja vaikean vallankumoustaistelun kautta Etelä-Korean
kansa valveutuu ja karaistuu entistä enemmän. Siitä kehittyy voittamaton vallankumouksellinen
voima, joka pystyy lopulta torjumaan minkä tahansa vihollisen. Ja kun vallankumouksellinen tilanne syntyy se murskaa varmasti USA:n imperialismin ja sen lakeijat sekä saavuttaa vallankumouksen
lopullisen voiton.
KYSYMYS: Miten Korean kansallinen yhdistäminen on parhaiten toteutettavissa?
VASTAUS: Meidän Korean yhdistämiseen ottamamme kanta on tehty selväksi monissa yhteyksissä. Olemme olleet ja olemme edelleen sitä mieltä, että Korean kansan tulisi ratkaista Korean yhdistämiskysymys itsenäisesti ja rauhanomaisesti demokraattisten periaatteiden pohjalla ilman ulkoisten
voimien puuttumista asiaan.
Korean yhdistämiskysymys on Korean kansan sisäinen asia, jossa ei sallita minkään ulkoisten voimien sekaantumista. Emme voi koskaan asettaa jonkin maan yhdistämiskysymystä ulkomaalaisten
käyttöön. Ulkomaalaiset eivät pysty myöskään ratkaisemaan meidän kansakuntamme sisäisiä asioita. Vain Korean kansa itse voi ratkaista Korean kysymyksen oman tahtonsa mukaisesti ja omin
ponnistuksin. Meidän kansamme on älykästä, sivistynyttä kansaa, joka pystyy täysin ratkaisemaan
itse minkä tahansa kansallisen kysymyksensä.
Koko kansakunnan kauan vaalimaa toivomusta maamme pohjois- ja eteläosan yhdistämisestä ei
ole vielä toteutettu yksinomaan siitä syystä, että USA:n imperialistit miehittävät Etelä-Koreaa, puuttuvat maamme sisäisiin asioihin ja harjoittavat kansallista hajotuspolitiikkaa. Ja ellei se olisi estänyt
kansamme kansallisen yhdistämisen asiaa, olisimme yhdistäneet maamme jo kauan sitten, ja 40miljoonainen kansamme eläisi onnellisena yhdessä, yli 3 000 ri'tä peittävässä yhdistetyssä maassaan. USA:n imperialismin suorittama Etelä-Korean miehitys ja sen hyökkäyspolitiikka muodostavat kansakuntamme kaikkien kärsimysten lähteen ja tärkeimmän esteen Korean yhdistämiselle. Siksi on Korean yhdistämisen aikaansaamiseksi USA:n imperialististen hyökkääjien ensin lähdettävä
Etelä-Koreasta.
Voimme suorittaa maan yhdistämisen perustamalla yhtenäisen keskushallituksen pohjoisessa ja
etelässä suoritettavien vaalien tuloksena, vaalien, jotka järjestetään demokraattisten periaatteiden
pohjalla oloissa, joissa kaikki ulkomaiset joukot on vedetty pois eikä tapahdu minkäänlaista ulkoisten voimien sekaantumista.

Tällaisten vaalien pitämiseksi on ennen kaikkea taattava kaikkien poliittisten puolueiden, julkisten järjestöjen ja yksilöiden täydellinen poliittinen toimintavapaus, samoin on puhe-, julkaisu-, kokoontumis-, yhdistymis- ja mielenosoitusoikeudet taattava täysin kaikissa Pohjois- ja Etelä-Korean
osissa. Edelleen on kaikille kansalaisille annettava mahdollisuus nauttia tasavertaisia vaali- ja äänestysoikeuksia riippumatta heidän poliittisesta puoluejäsenyydestään, poliittisista katsomuksistaan,
taloudellisesta asemastaan, koulutustasostaan, uskonnollisesta kannastaan tai sukupuolestaan kaikkialla Pohjois- ja Etelä-Koreassa. Demokraattinen yhtenäinen hallitus, joka edustaa kansan kaikkien
kerrosten etuja, voidaan perustaa näin ainoastaan salaisten yleisten, tasavertaisten ja välittömien
vaalien kautta täysin demokraattisessa ilmapiirissä sen jälkeen kun on poistettu kaikki tekijät, jotka
ehkäisevät tai painostavat kansan vapaan tahdon ilmaisemista.
Katsomme, että tämä on kaikkein realistisin tapa yhdistää Korea ja kaikkien hyväksyttävissä oleva oikeudenmukainen ja järkevä ohjelma.
Olemme aina vapautuksesta lähtien pyrkineet kaikin mahdollisin keinoin toteuttamaan maan yhdistämisen.
Olemme esittäneet Pohjois- ja Etelä-Korean liittovaltion perustamista siirtymävaiheena kansakunnan yhteisesti koskevien kiireellisimpien ongelmien ratkaisemiseksi ja asteittain yhdistymisen saavuttamiseksi, mikäli yleisiä vapaita vaaleja ei voida nyt järjestää Pohjois- ja Etelä-Koreassa. Ehdottamamme liittovaltio merkitsee korkeimman kansallisen komitean perustamista yhtä monesta Korean Demokraattisen Kansantasavallan hallituksen ja Etelä-Korean viranomaisten nimittämästä jäsenestä samalla kun säilytetään vallitseva poliittinen hallitusmuoto sellaisenaan sekä Pohjois- että
Etelä-Koreassa. Tämän korkeimman kansallisen komitean tulisi olla elin, jonka tehtävänä on koordinoida Pohjois- ja Etelä-Korean taloudellinen ja kultturellinen kehitys ja edistää keskinäistä yhteistyötä ja kanssakäymistä pohjoisen ja etelän välillä kansakunnan yhteiseksi eduksi.
Olemme esittäneet, että elleivät Etelä-Korean valtaa pitävät piirit voi hyväksyä liittovaltiota, olisi yksityisten henkilöiden taloudellista ja kultturellista vaihtoa ja keskinäisiä vierailuja järjestettävä
kansallisen hajanaisuuden aiheuttamien kärsimysten lieventämiseksi edes hiukan ja syrjäyttämällä
poliittiset kysymykset toistaiseksi. Me ehdotimme humanitäärisiä toimenpiteitä, jotka sallisivat
Pohjois- ja Etelä-Korean väestön olevan ainakin kirjeenvaihdossa, elleivät he suostuisi enempään.
USA:n imperialistit ja Etelä-Korean nukkeryhmä hylkäsivät kuitenkin nämäkin meidän oikeudenmukaiset ehdotuksemme ja vastasivat meidän jatkuviin vilpittömiin ponnistuksiimme joka kerta
hyökkäävin provokaatioin.
Tästä syystä on kansamme aina vapautuksesta tähän päivään saakka, jolloin on jo kasvanut uusi
sukupolvi, elänyt äärimmäisen epänormaaleissa olosuhteissa, joissa vanhemmat, vaimot ja lapset,
sukulaiset ja ystävät elävät hajotettuina pohjoiseen ja etelään eivätkä voi edes kuulla toisistaan puhumattakaan maan yhdistämisestä.
Vastustavatko USA:n imperialistit ja heidän kannattajansa meidän oikeudenmukaisia esityksiämme
yhdistämisestä esittämällä joitakin meidän puolestamme hyväksyttäviä vastaehdotuksia Korean
yhdistämiskysymyksessä? Ei missään tapauksessa.
USA:n imperialistit ja Etelä-Korean nukkeryhmä nostattavat parhaillaan raivoisasti hillintäkampanjaa, pidättäen ja vangiten häikäilemättä jokaisen eteläkorealaisen pelkästään siitä syystä, että mainitsee rauhanomaisen yhdistämisen. Samalla tehdään kaikki voitava Korean jaon jatkamiseksi.
Näissä oloissa on käytännöllisesti katsoen mahdotonta ajatella Korean rauhanomaista yhdistämistä

niin kauan kuin USA:n imperialistien ja nykyisten nukkehallitsijoiden sallitaan viipyä EteläKoreassa.
Korean rauhanomainen yhdistäminen voidaan toteuttaa vasta kun USA:n imperialistinen hyökkäysarmeija on ajettu pois Etelä-Koreasta ja Etelä-Korean kansa on kukistanut nykyisen nukkehallituksen ja edistykselliset voimat ottaneet vallan Etelä-Koreassa. Kun USA:n imperialistit on pakotettu lähtemään Etelä-Koreasta, nykyiset johtajat eroamaan ja edistykselliset demokraatit ottaneet vallan, voimme ryhtyä heidän kanssaan rauhanomaisiin neuvotteluihin Korean yhdistämiskysymyksestä milloin vain. Siten saavutetaan kansamme kansallisen yhdistämisen tavoite pohjoisen puoliskon
sosialististen voimien ja Etelä-Korean isänmaallisten, demokraattisten voimien yhteisin ponnistuksin
Voimme sanoa, että Korean yhdistäminen ja Korean kansan kansallisen yhdistämisen asian toteuttaminen riippuvat lopultakin kolmen vallankumouksellisen voiman valmisteluista. Ne ovat 1) Pohjois-Korean sosialistiset voimat, 2) Etelä-Korean vallankumoukselliset voimat ja 3) kansainväliset
vallankumoukselliset voimat. Pyrkiessämme voimistamaan ja kehittämään Pohjois- ja Etelä-Korean
vallankumouksellisia voimia taistelemme kehittääksemme kansainvälistä vallankumouksellista liikettä ja lujittaaksemme solidaarisuutta sen kanssa.
USA:n imperialistit ajaa lopulta Etelä-Koreasta Pohjois- ja Etelä-Korean kansojen vallankumoustaistelu, kansojen, jotka saavat aktiivista tukea koko maailman vallankumouksellisilta kansoilta, ja
näin Korean yhdistäminen toteutuu ehdottomasti.
Käytän tilaisuutta hyväkseni esittääkseni lämpimät terveiseni Suomen kommunisteille ja Suomen työväenluokalle, jotka tukevat aktiivisesti Korean kansan oikeudenmukaista taistelua USA:n
imperialististen hyökkääjien karkottamiseksi Etelä-Koreasta ja maan riippumattomaksi yhdistämiseksi.
KYSYMYS: Mikä on mielipiteenne Korean Demokraattisen Kansantasavallan nuorison tahdosta
nopeuttaa sosialistista rakennustyötä ja puolustaa maansa oikeutta itsehallintoon?
VASTAUS: Nuoriso näyttelee merkittävää osaa maamme vallankumouksessa ja rakennustyössä.
Nuoriso pystyy näyttelemään tärkeätä osaa sosialistisessa vallankumouksessa ja uuden yhteiskunnan rakentamisessa, sillä se on pohjaltaan herkästi vastaanottavaista uudelle, sitä elähdyttää yrittämisen henki ja se rakastaa oikeudenmukaisuutta ja totuutta. Nuorison luonteeseen ja ominaisuuksiin
kuuluu taistella sen puolesta voittaen pelotta vaikeudet. Nuorison kaikki erinomaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet edustavat suurta voimaa erityisesti kun ne yhdistyvät lujaan vallankumoukselliseen päättäväisyyteen antautua taisteluun yhteiskunnan ja kansan puolesta vallankumouksellisen
puolueen johdolla.
Katsomme, että Korean nuoriso on osoittanut tämän todeksi käytännön toiminnallaan.
Puolueemme johdolla Korean nuoriso näyttelee tänään edelläkävijän, iskuryhmän osaa kaikkialla
taloudellisen rakennustyön ja kansallisen puolustuksen rakentamisen aloilla nopeuttaakseen maamme sosialistista rakennustyötä ja suojellakseen vallankumouksen saavutuksia, maamme itsenäisyyttä sekä kansamme turvallisuutta vihollisen hyökkäystä vastaan.
Vapautuksen jälkeen kokoontui Korean nuoriso päättävästi Demokraattisen nuorisoliiton lipun alle työväenpuolueen johdolla, osallistui aktiivisesti kaikkien demokraattisten uudistusten toteuttami-

seen Pohjois-Koreassa sekä erityisesti vaikeana sodanjälkeisenä jälleenrakennuskautena, jolloin
sosialistinen vallankumous ja sosialistinen rakennustyö tulivat päiväjärjestykseen, se osoitti täydessä mitassaan vallankumouksellisen innostuksensa, ehtymättömät voimansa ja lahjansa. Nuoriso
osallistui vallankumouksellisessa hengessä maatalouden osuustoiminnallistamiseen ja yksityisen
kaupan ja teollisuuden muuttamiseen sosialistisille linjoille, mikä oli suuri yhteiskunnallistaloudellinen muutos. Se pystytti tehtaita, jälleenrakensi rautateitä ja perusti uudentyyppisiä kaupunkeja ja
kyliä tuhoutuneiden tilalle kiristäen vyötään ja käyden kovia taisteluja.
Nuorisomme luja päättäväisyys ja suuri vallankumouksellinen into uuden onnellisen yhteiskunnan rakentamiseksi nopeammin ja paremmin tulee esiin sosialistisen rakennustyön kaikilla aloilla
tänään.
Nuoriso kantaa aina vaikeimman ja työläimmän työn taakan tehtaissa ja kaivoksissa, maalais- ja
kalastajakylissä sekä lukuisilla rakennustyömailla kautta maan ja se innostaa lakkaamatta keksintötoimintaa tuotannossa. Nuoret eivät suorita urotöitä vain itsenäisen sosialistisen teollisuuden ja vankan sosialistisen maatalouden rakentamisessa, vaan antavat panoksensa myös tieteen ja teknologian
kehittämistyölle, saattaen kansallisen kulttuurin ja talteen taiteen kukoistukseensa maassamme.
Kaikki Korean kansan sosialistisessa rakennustyössä saavuttamat tulokset ovat nuorisomme kalliin
hien kyllästämiä ja liittyvät sen suuriin urotekoihin.
Korean nuoriso osoittaa voittamatonta isänmaallista antaumusta ja urhoollisuutta myös taistelussa sosialististen saavutusten ja isänmaan suvereniteetin säilyttämisessä. Korean nuorisolla on loistavat vallankumoukselliset perinteet taistelussa isänmaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Japanilaisten imperialistien miehittäessä Korean nuoret korealaiset kommunistit kävivät 15 vuotta kestäneen vaikean taistelun ase kädessä ja palauttivat anastetun maansa murskaamalla japanilaiset imperialistiset hyökkääjät. Ja kun USA:n imperialistit aloittivat sodan myös nuorta tasavaltaamme vastaan, Korean nuoriso torjui vihollisen ja puolusti maan itsenäisyyttä ja kunniaa ansiokkaasti osoittaen verratonta vallankumouksellista joukkosankaruutta.
Tänään seisovat nuoret lujasti kansallisen puolustuksen etuvartiossa. Urhoollisen kansanarmeijamme sotilaat pystyvät ratkaisevaan vastaiskuun vihollista vastaan milloin tahansa se hyökänneekin
tuumaakaan maamme alueelle, aluevesille tai ilmatilaan. USA:n imperialistit ovat useampaan kertaan saaneet maistaa urhoollisen kansanarmeijamme vastaiskuja aivan viime aikoina.
Maamme maanpuolustuspalveluksiin eivät osallistu ainoastaan kansanarmeijan nuoret. Koko meidän nuorisomme ja työväestömme on sosialismin rakentajia ja isänmaan puolustajia samanaikaisesti. He rakentavat sosialistista maataan vasara ja sirppi toisessa ja kivääri toisessa kädessä.
Koko Korean nuoriso osoittaa tänään lujaa päättäväisyyttä puolustaa maata tinkimättömästi USA:n
imperialistien ja heidän lakeijoittensa kaikkia hyökkäyksiä vastaan.
Kaikki tämä on osoituksena Korean nuorison rajattomasta kuuliaisuudesta Korean työväenpuoluetta
kohtaan. Se on ilmaisua sen palavasta rakkaudesta maataan ja sosialistista järjestelmää kohtaan.
Korean nuoriso on varsin tietoista siitä, että se muodostaa Korean työväenpuolueen luotettavat reservit, maan todelliset isännät, että he edustavat yhteiskunnan tulevaisuutta. Juuri tästä syystä he
palvelevat mitä uskollisimmin työväenluokan vallankumouksellista asiaa sekä tukevat aktiivisesti ja
rakastavat syvästi sosialistista järjestelmää ja sosialistista isänmaata, joka on antanut heille mahdollisuuden työskennellä ja opiskella sydämensä kyllyydestä ja osoittaa koko nuorekkaan viisautensa
ja lahjakkuutensa koko mitassaan. Juuri tästä syystä he pitävät suurena kunniana ja pyhänä velvolli-

suutenaan, joka on kaikkea muuta arvokkaampi, omistaa kaikkensa taistelulle sosialistisen rakennustyön eteenpäin viemiseksi, sosialistisen järjestelmän lujittamiseksi ja kehittämiseksi sekä vallankumouksen saavutusten ja isänmaan suojelemiseksi.
Sosialistisen vallankumouksen voiton ja sosialistisen rakennustyön dynaamisen nopeutumisen myötä tapahtuu nuorison henkisessä elämässä maassamme suurta muutosta. Nuorisomme tavalliseksi
piirteeksi on tullut viettää yksinkertaista ja sotilaallista elämää, opiskella ja työskennellä lakkaamatta ja vilpittömästi yhteiskunnan ja kollektiivin hyväksi. Koko heidän työnsä ja elämänsä on täynnä
ylevää vallankumouksellista tietoisuutta Korean työväenpuolueen punaisina vallankumouksellisina
sotilaina ja kauniita kommunistisia piirteitä.
Myös tulevaisuudessa Korean nuoriso on jatkava marssiaan eteenpäin tarmokkaana taistelun etujoukoissa sosialismin ja kommunismin rakentamiseksi puolueen johdolla.
Korean nuoriso tulee lujittamaan entisestään ystävyyden ja solidaarisuuden siteitä koko maa ilman edistykselliseen nuorisoon, Suomen nuoriso mukaan luettuna. Se on aina taisteleva järkkymättä yhdessä sen kanssa barrikadin samalla puolella USA:n imperialistien johtamia imperialisteja vastaan.
KYSYMYS: Mitä vaikutusta uskotte Pariisin Vietnam-neuvotteluilla sekä Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaisen vallankumoushallituksen perustamisella olevan Vietnamin kysymyksen lopulliseen ratkaisuun?
VASTAUS: Vietnamin kysymys on maailman kansojen tärkein huolenaihe tänään.
Vietnamin sota syttyi, kun USA:n imperialistit, lähtien rikollisesta kunnianhimostaan muuttaa Etelä-Vietnam siirtomaakseen ja sotatukikohdakseen Aasiaan tapahtuvaa hyökkäystä silmällä pitäen
sekä nielaista Vietnamin Demokraattinen Tasavalta, aloittivat häpeällisen puuttumisensa Vietnamin
kansan oikeutettuun vapauden ja riippumattomuuden, demokratian ja yhdistämisen asiaan.
Pyrkiessään saavuttamaan hyökkäyspäämääränsä Vietnamissa USA:n imperialistit ovat antautuneet kaikenlaisiin ilkeihin manöövereihin jo 15 vuoden ajan loukaten räikeästi vuoden 1954 Geneven sopimusta Vietnamin kysymyksestä. USA:n imperialistit ovat laahanneet Etelä-Vietnamiin
suunnattoman, yli 500 000 sotilaan vahvuisen hyökkäysarmeijan sekä valtavia määriä satelliittimaiden ja nukkehallitusten joukkoja. He ovat joukkomurhanneet etelävietnamilaisia umpimähkään erilaisia joukkotuhoaseita ja sotakoneistoa, jopa myrkyllisiä kemikaaleja käyttäen. Kohdatessaan ulkomaista hyökkääjää vastaan nousseen Vietnamin sankarillisen kansan voimakkaan vastarinnan
aloittivat USA:n imperialistit Etelä-Vietnamin rikollisen hyökkäyssodan eskalaation ja menivät jopa
niin pitkälle, että aloittivat hävityssodan Vietnamin Demokraattista Tasavaltaa vastaan lavastamalla
"Bac Bo lahden tapauksen" vuonna 1964.
Vihollisuuksien lopettamiseksi Vietnamissa ja Vietnamin kysymyksen lopulliseksi ratkaisemiseksi olisi USA:n imperialistien lopetettava kaikki hyökkäystoimensa Vietnamia vastaan heti ja lopullisesti ja lähdettävä ehdoitta Etelä-Vietnamista vieden mukanaan hyökkäysarmeijansa samoin kuin
satelliittimaidensa ja nukkehallitustensa joukot. Pidämme tätä Vietnamin kysymyksen ratkaisun
perusedellytyksenä.
Mutta emme voi odottaa, että USA:n imperialistien politiikassa tapahtuisi mitään muutosta tai
käännettä suhteessa Vietnamin kysymyksen ratkaisuun vain siitä syystä, että uusi presidentti on
astunut virkaan Yhdysvalloissa.

Koko Amerikan Yhdysvaltojen politiikka johtuu USA:n imperialismin hyökkäävästä luonteesta,
eikä se voi muuttua niin kauan kuin Yhdysvallat pysyy imperialistisena va1tana eikä luovu maailmanvalloitushaaveistaan. Tulipa USA:n presidentiksi kuka tahansa, hän toteuttaa vain USA:n imperialismin siirtomaa- ja ekspansiopolitiikkaa uskollisena USA:n monopolien etujen puolestapuhujana. Ellei Amerikan Yhdysvaltojen valtio- ja yhteiskuntajärjestelmä koe perusteellista muutosta, ei
USA:n imperialismin harjoittama politiikka voi yht'äkkiä muuttua hyökkäävästä rauhanomaiseksi
vain presidenttiä vaihtamalla.
Samaa voidaan sanoa suhteessa Vietnamin kysymykseen. USA:n imperialismin hyökkäyssuunnitelmat Vietnamin varalle eivät voi muuttua USA:n presidentin vaihdon tähden eikä Yhdysvaltojen
presidentin vaihdos siten voi muodostua tapaukseksi, joka muuttaisi mitenkään Vietnamin kysymyksen ratkaisua.
Mutta tämä kaikki ei suinkaan merkitse, että Vietnamin kysymys on kysymys, jota ei voida koskaan ratkaista ja jolla on synkkä tulevaisuus niin kauan kuin Yhdysvallat pysyy imperialistisena
valtana. Vietnamin kysymys ratkaistaan ehdottomasti ennemmin tai myöhemmin, kun on syntynyt
vallankumouksen subjektiivinen ja objektiivinen tilanne; ja se saatetaan ratkaista jopa aikaisemminkin USA:n nykyisen presidentin virkakaudella.
Silloinkaan ei Vietnamin kysymystä kuitenkaan ratkaista siitä syystä, että USA:n nykyinen presidentti luopuisi hyökkäyspolitiikasta ja omaksuisi rauhanomaisen politiikan, vaan siitä syystä, että maailman vallankumouksellisten kansojen ehdotonta tukea nauttivan Vietnamin kansan sankarillinen USA:n vastainen vapautustaistelu lyö lopullisesti USA:n imperialistit ja ajaa heidät pois Vietnamista.
Mitä Pariisin Vietnam-konferenssiin tulee, USA:n imperialistien oli pakko saapua konferenssi paikalle Pariisiin, koska Vietnamin kansan sankarillinen vastarinta aiheutti heille päivittäin yhä korvaamattomampia ja murskaavia sotilaallisia ja poliittisia tappioita ja koska heitä vastassa oli Vietnamin rikollista hyökkäyssotaa vastustavien rauhaa rakastavien kansojen päättävä vastalause ja
tuomio. Mutta konferenssipöydän ääressä he yrittävät räikeästi manööveroida taistelukentällä saamastaan murskaavasta tappiosta selviytyäkseen. "Rauhan" ja "neuvottelujen" tekosyyllä he turvautuvat petollisiin temppuihin ja juoniin voimapolitiikan ajamiseksi.
Samalla he tehostavat hyökkäyssotaa Vietnamissa ja jatkavat Etelä-Vietnamin miehittämistä. Kaikki tämä osoittaa selvästi, miten katalasti USA:n imperialistit juonittelevat toteuttaakseen hinnalla
millä hyvänsä rikollisen suunnitelmansa Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusvallankumouksen
lopulliseksi kuristamiseksi, uuskolonialistisen valtansa säilyttämiseksi Etelä-Vietnamissa sekä
Vietnamin Demokraattisen Tasavallan hävittämiseksi.
USA:n imperialistien kammottavista manöövereistä johtuen on Pariisin Vietnam-konferenssi edistynyt heikosti vastoin maailman edistyksellisten ihmisten odotuksia.
Jos USA:n imperialistit pitävät kiinni nykyisestä kannastaan Pariisin Vietnam-konferenssissa, ei
sieltä voida odottaa mitään tuloksia.
Ainoa oikea tapa edistää Pariisin Vietnam-konferenssia menestyksellisesti ja ratkaista Vietnamin
kysymys sopusoinnussa maailman julkisen mielipiteen ja Vietnamin kansan tahdon kanssa on, että
USA:n imperialistit hyväksyvät täysin Vietnamin kansan edustajien tekemät järkevät esitykset. Kukaan ei pysty ratkaisemaan Vietnamin kysymystä vietnamilaisten puolesta.

Vietnamin isäntä on Vietnamin kansa, ja vietnamilaisten itsensä tulisi antaa ratkaista Vietnamin
kysymys ilman ulkoisten voimien väliintuloa. Katsomme, että Vietnamin kysymys voidaan ratkaista parhaiten vain Vietnamin Demokraattisen Tasavallan edustajain tekemien ehdotusten pohjalla
sekä Etelä-Vietnamin kansallisen vapautus rintaman valtuuskunnan Pariisin konferenssissa julkaiseman kymmenen kohdan ehdotuksen pohjalla, ja me annamme täyden tukemme näille ehdotuksille.
Mitä Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaisen vallankumoushallitukseen perustamiseen tulee, se on
käänteentekevä tapahtuma, joka on viime aikoina saanut osakseen koko maailman kansojen huomion.
Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaisen vallankumoushallituksen perustaminen Vietnamin kansan kansakunnan pelastamiseksi käymän taistelun loistavana tuloksena on suuresta historiallisesta
merkityksestä Etelä-Vietnamin kansan taistelussa kansallisen vapautusvallankumouksen toteuttamiseksi. Vallankumoushallituksen perustamisella ovat etelävietnamilaiset saaneet haltuunsa voimakkaamman aseen taistelussa vapautusliikkeen kehittämiseksi uuteen vaiheeseen, riippumattoman,
demokraattisen, rauhanomaisen ja puolueettoman Etelä-Vietnamin rakentamiseksi ja maan rauhanomaiseksi yhdistämiseksi.
Etelä-Vietnamin tasavallan väliaikainen vallankumoushallitus on Etelä-Vietnamin kansan todellinen, laillinen hallitus, joka käsittää Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusrintaman, Vietnamin kansallisten, demokraattisten ja rauhanvoimien liiton sekä erilaisia poliittisia puolueita, julkisia järjestöjä, uskonnollisia järjestöjä ja väestön kaikkia kerroksia Etelä Vietnamissa.
USA:n imperialisti en olisi jätettävä Etelä-Vietnamin kysymys Etelä-Vietnamin kansan todelliselle lailliselle edustajalle Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaiselle vallankumous hallitukselle ja vetäydyttävä viipymättä Etelä-Vietnamista. USA:n imperialistien olisi keskusteltava Etelä-Vietnamin
kysymyksen ratkaisusta Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaisen vallankumoushallituksen valtuuskunnan kanssa myös Pariisin Vietnam-konferenssissa.
Jos USA:n imperialistit hylkäävät tämän ja jatkavat Thieu-Kyn nukkeryhmän tukemista EteläVietnamissa, kuten nyt tapahtuu, sekä pitävät kiinni rikollisista hyökkäys toimistaan, EteläVietnamin kansa taistelee Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaisen vallankumoushallituksen johdolla entistä päättävämmin, kunnes USA:n imperialistiset hyökkääjät on pyyhkäisty pois viimeiseen
mieheen.
Olemme syvästi vakuuttuneita siitä, että Etelä-Vietnamin Tasavallan väliaikaisen vallankumoushallituksen taakse päättävästi kokoontunut Etelä-Vietnamin sankarillinen kansa on nujertava USA:n
imperialistiset hyökkääjät ja heidän koiransa sekä saavuttava täydellisen kansallisen vapautusvallankumouksen voiton sekä toteuttava kansallisen yhdistämisen pyhän tavoitteen.
Ei mikään voima pysty alistamaan kansaa, joka on ottanut vallan omiin käsiinsä ja noussut aseelliseen taisteluun vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta.
Vietnamin sankarillinen kansa, joka on noussut pyhään taisteluun USA:n imperialismia vastaan
kansakunnan pelastamiseksi, pohjoisen suojelemiseksi. etelän vapauttamiseksi ja maan yhdistämiseksi, on ehdottomasti saavuttanut voiton.

