KIM IL SUNG
TEHOSTAKAAMME
IMPERIALISMINVASTAISTA,
USA:n VASTAISTA
TAISTELUA

KAIKKIEN MAIDEN TYÖLAISET, LIITTYKAA YHTEEN!

KIM IL SUNG
TEHOSTAKAAMME
IMPERIALISMINVASTAISTA,
USA:n VASTAISTA
TAISTELUA
'I'ricontinental. 12.8.1967

Kirjapaino Sanan Tie
Tampere, Suomi
1971

Kaksi vuotta sitten perustettiin Havannassa OSPAAAL, Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan
solidaarisuusjärjestö. Tämä oli erittäin merkittävä tapahtuma. Järjestön tavoitteet ja ihanteet ovat
herättäneet satojen miljoonien ihmisten sympatiat Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa,
ja niillä on ollut syvä vaikutus niihin suuriin muutoksiin, joita tapahtuu meidän päivinämme.
Kärsittyään vuosisatojen ajan länsimaisen kapitalismin ja imperialismin sortoa ja ryöstöä Aasian,
Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kansat ovat nousseet rohkeasti taisteluun ja astuneet historian
areenalle. Kansallisen vapaustaistelun hyökyaalto nousee vastustamattomalla voimalla. Sadat miljoonat ihmiset kolmessa maanosassa taistelevat vapautumisensa ja jo aikaansaatujen vallankumouksen tulosten turvaamisen puolesta. Imperialismin siirtomaajärjestelmä on nopeasti hajoamassa.
Imperialismi yrittää epätoivoisesti säilyttää entiset asemansa ja saada takaisin menettämänsä alueet.
Samalla kun imperialismin kohtalonhetki lähenee, taistelu voimistuu. Tämän vuoksi kansojen on
jatkettava taisteluaan kantaen korkealla anti-imperialismin lippua, kunnes imperialismi on täydellisesti hävitetty maan päältä.
Äskettäin itsenäistyneillä mailla, jotka ovat vapautuneet imperialismin ikeestä, on edessään erittäin
vaikeita ja tärkeitä tehtäviä turvatakseen kansallinen riippumattomuutensa, edistääkseen vallankumousta ja auttaakseen vielä imperialismin kahleissa olevien kansojen vapaustaistelua. Kansojen,
jotka ovat saavuttaneet itsenäisyyden, on taisteltava murskatakseen ulkomaisten imperialistien ja
kansallisten taantumusvoimien kumouksellinen toiminta, revittävä alas niiden taloudelliset tukipilarit, vahvistettava vallankumouksellisia voimia, rakennettava edistyksellinen yhteiskuntajärjestelmä
sekä riippumaton kansantalous ja kansallinen kulttuuri. Vain tekemällä näin ne voivat turvata vallankumouksen tulokset, saavuttaa vaurauden kansoilleen ja auttaa koko maailman kansoja yhteisessä taistelussa imperialismin hautaamiseksi.
Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka käsittävät 71 % maapallon pinta-alasta. Näissä maanosissa
elää kaksi kolmasosaa maailman väestöstä ja niissä on ehtymättömiä luonnonrikkauksia. Imperialismi on kasvanut ja voimistunut tuhoamalla näitä kansoja ryöstämällä niiden rikkaudet. Vielä nykyäänkin imperialismi pusertaa näiltä alueilta kymmenien miljoonien dollarien voittoja vuosittain.
Vasta silloin, kun Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat selviytyneet vanhasta ja uudesta
kolonialismista, lakkaa Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan imperialismi.
Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kansojen imperialismin ja kolonialismin vastainen taistelu on satojen miljoonien sorrettujen ja alistettujen ihmisten pyhää vapaustaistelua ja samalla suurta
taistelua imperialismin elämänlangan katkaisemiseksi. Tämä taistelu sekä työväenluokan kansainvälinen vallankumoustaistelu sosialismin puolesta muodostavat aikamme vallankumoustaistelun
kaksi päävoimaa. Nämä taistelut ovat yhdistyneet yhdeksi virraksi, joka tulee saattamaan imperialismin hautaansa.
Imperialistit eivät voi lahjoittaa riippumattomuutta siirtomaiden kansoille. Onko mitään tarvetta
todistaa vääräksi sitä imperialistien julistusta, jonka mukaan länsimaat voivat auttaa "kolmannen
maailman" kansoja saavuttamaan itsenäisyytensä ja elää rinnakkain vapaan, riippumattoman Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kanssa? Imperialismin luonne ei voi muuttua, eikä tule koskaan muuttumaan. Imperialismi tulee tuhoonsa saakka riistämään, sortamaan ja ryöstämään kansoja.
Sorretut ihmiset voivat vapautua vain taistelemalla. Tämän yksinkertaisen ja selvän totuuden on
historia todistanut oikeaksi. On välttämätöntä paljastaa imperialistien valheellinen propaganda ja
rikkoa perinpohjaisesti illuusio, että imperialistit hyväntahtoisesti luopuisivat asemistaan neokolo-

nialismin alaisissa maissa. Missä on sortoa, on myös aina vastarintaa. Sorrettujen vapaustaistelu on
välttämätöntä. Niin kauan kun imperialismi sortaa ja ryöstää pieniä ja heikkoja kansoja, on näillä
luonnollinen oikeus nousta aseet kädessä taisteluun hyökkääjiä vastaan.
On väärin yrittää tukahduttaa imperialismin vastaista taistelua väittämällä, että vaikka itsenäisyys ja
vallankumous ovatkin hyviä asioita, on rauha niitäkin arvokkaampi. Eikö ole totta, että periaatteettoman kompromissilinjan etsiminen imperialismin kanssa vain rohkaisee sen hyökkäystoimia ja
lisää sodan vaaraa? Rauha, joka on saavutettu orjamaisella alistumisella, ei ole rauhaa. Todellinen
rauha saavutetaan vasta sitten, kun taistelu on suunnattu rauhanrikkojia vastaan ja orjien rauha sekä
hyökkääjien säännöt on hylätty. Suhtautumisemme imperialismiin on kompromissilinjan vastainen.
Samoin emme myöskään hyväksy pelkkää huutamista, joka on kohdistettu imperialismia vastaan,
mutta joka itse asiassa merkitsee pelkoa taistella sitä vastaan käytännössä. Tämä on kompromissilinjaa päinvastaisessa mielessä. Kummallakaan menettelyllä ei ole mitään tekemistä todellisen imperialismin vastaisen taistelun kanssa, ja ne auttavat vain imperialistista hyökkäys- ja sotapolitiikkaa.
Taistellessamme imperialismia vastaan on tärkeätä kohdistaa hyökkäys ennen kaikkea USA:n imperialismia, maailman imperialismin päällikköä vastaan. Ulottamalla hyökkäyslonkeronsa kaikkialle
maailmassa USA:n imperialismista on tullut kaikkien kansojen yhteinen vihollinen. Ei ole yhtään
maata, jonka suvereenisuutta ei USA:n imperialismi olisi rikkonut tai joka ei olisi USA:n imperialistisen hyökkäyksen uhan alainen. USA:n imperialistit pyrkivät julmasti tukahduttamaan Aasian,
Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kansojen vapaustaistelua ja suorittavat jatkuvasti hyökkäyksiä ja
vastavallankumouksellisia toimenpiteitä alistaakseen juuri itsenäistyneet maat jälleen orjuuteen.
USA:n imperialistit ovat paljastaneet selvästi todelliset ryöstäjänvärinsä käydessään hyökkäyssotaa
sosialistista maata vastaan ja sekaantuessaan muiden maiden sisäisiin asioihin aseiden voimalla.
Toisen maailmansodan jälkeisenä 20 vuoden aikana ei ole kulunut päivääkään ilman todisteita aggression ja sodan liekeistä, jotka USA:n imperialismi on sytyttänyt. USA:n imperialismi on julkein
ja häpeämättömin roisto, mitä historia on koskaan tuntenut. Juuri USA:n imperialistit itse ovat saaneet maailman kansat liittymään yhteiseen rintamaan rauhan, riippumattomuuden ja edistyksen puolesta USA:n imperialismia vastaan.
Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan edut ovat yhteiset, ja niiden välillä vallitsee keskinäisen
avunarmon suhde. Niin kauan kuin Afrikka ja Latinalainen Amerikka eivät ole vapaita, ei myöskään Aasia ole vapaa; USA:n imperialistien karkottaminen Aasiasta auttaa Afrikan ja Latinalaisen
Amerikan kansojen vapaustaistelua. Voitto USA:n imperialismista yhdellä rintamalla heikentää
saman verran sen voimia ja helpottaa voittoa muilla rintamilla. USA:n imperialististen hyökkäysvoimien tuhoaminen missä tahansa osassa maailmaa koituu kaikkien kansojen yhteiseksi eduksi.
Tämän vuoksi on välttämätöntä muodostaa mahdollisimman laaja yhteinen rintama USA:n imperialismin eristämiseksi täydellisesti ja iskeä siihen yhteisvoimin siellä, missä se harjoittaa hyökkäyspolitiikkaansa. Vain tällä tavoin on mahdollista hajottaa ja heikentää USA:n imperialismin mahtia ja
johtaa ihmiset kaikilla rintamilla lyömään USA:n imperialismi musertavalla voimallaan.
Yli 20 vuotta ovat USA:n imperialistit miehittäneet maamme eteläosaa. USA:n imperialistit ovat
saattaneet voimaan siirtomaajärjestyksen Etelä-Koreassa ja miehittäneet sen voidakseen hyökätä
koko Koreaan ja Aasiaan. Huolimatta häpeällisestä tappiosta hyökkäyssodassaan Korean demokraattista kansantasavaltaa vastaan USA:n imperialistit edelleen kieltäytyvät luopumasta suunnitelmistaan vallata koko Korea ja liikehtivät jatkuvasti sytyttääkseen toisen sodan Koreassa. Korean
kansalla on edessään äärimmäisen vaikeita tehtäviä. Sen on tuhottava USA:n imperialistien ylläpitämä siirtomaajärjestelmä Etelä-Koreassa vietävä päätökseen kansallinen vapausvallankumous ja
nähtävä maan yhtenäisyyden tärkeys. Voidakseen saattaa päätökseen kansallisen vapautumisensa

Korean kansan on käytävä taistelua kolmella rintamalla; sen on vahvistettava sosialistisia voimia
Pohjois-Koreassa, lisättävä ja koottava vallankumouksellisia voimia Etelä-Koreassa ja kehitettävä
kansainvälistä vallankumousliikettä sekä vahvistettava solidaarisuuttaan sille. Pohjois-Korea on
Korean vallankumouksen perusta. Sosialismin menestyksellinen rakentaminen Pohjois-Koreassa
rohkaisee Etelä-Korean kansaa USA:n vastaisessa kansallisessa vapaustaistelussa ja edistää vallankumouksellisten voimien valmennusta. Me pyrimme vahvistamaan ja kehittämään vallankumouksellisia voimia sekä Pohjois- että Etelä-Koreassa ja samanaikaisesti lujittamaan solidaarisuutta kansainvälisille vallankumouksellisille voimille. Korean kansa tukee kaikkien kansojen USA:n imperialismin vastaista taistelua ja näkee sen tukena omalle vapautumiselleen. Meidän mielestämme
maailman kaikkien imperialismin vastaisten voimien olisi liityttävä yhteen ja käytävä yhdessä taistelua USA:n imperialismia vastaan. Olemme jatkuvasti työskennelleet tämän päämäärän hyväksi.
USA:n imperialistit pelkäävät maailman vallankumouksellisten kansojen yhdistynyttä voimaa
enemmän kuin mitään muuta. Tämän vuoksi he turvautuvat kaikenlaisiin juoniin estääkseen yhteisen USA:n vastaisen rintaman muodostumisen ja he ovat kehittäneet strategian kukistaakseen pienet
ja heikot maat toinen toisensa jälkeen. Tämän strategian täytyy olla perin pohjin turhauttavaa. Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maissa on erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä ja lukuisia puolueita, joiden poliittiset näkökannat eroavat toisistaan. Mutta kaikkien noiden maiden ja niiden puolueiden lukuun ottamatta imperialistien pellejä edut ovat yhteiset taistelussa USA:n imperialismin johtamia hyökkäysvoimia vastaan. Yhteiskuntajärjestelmien ja poliittisten näkemysten erilaisuus ei
milloinkaan saisi olla esteenä USA:n imperialismin vastaiselle yhdistyneelle taistelulle ja yhteistoiminnalle. Emme voi sallia kenenkään hajottaa USA:n vastaista yhteisrintamaa tai kieltäytyä yhteistoiminnasta verukkeena omat kansalliset etunäkökohdat. Sellainen hyödyttää vain USA:n johtamaa
imperialismia ja vahingoittaa vallankumouksellisia kansoja.
Yhteisessä imperialismin vastaisessa taistelussa on erittäin tärkeää puolustaa jo saavutettuja vallankumouksia.
Kaikkien vallankumouksellisten kansojen kansainvälinen velvollisuus on taistella Kuuban vallankumouksen saavutusten puolesta. Vallankumouksellinen Kuuba edustaa Latinalaisen Amerikan
tulevaisuutta, ja sen olemassaolo rohkaisee tämän mantereen kansojen vapausliikettä. Kuuban vallankumouksen voitto on tuntuva todiste siitä, että imperialismi on varmasti kohtaava tuomionsa ja
kansalliset vapausvallankumoukset ja kansojen vallankumous viettävät riemujuhlaansa vielä meidän
aikanamme. Juuri tämän vuoksi USA:n imperialistit vihaavat ja pelkäävät tätä pientä saarivaltakuntaa. USA:n imperialistit yrittävät kuristaa Kuuban tasavallan. Latinalaisen Amerikan kansojen ja
koko maailman edistyksellisten kansojen on tehtävä kaikkensa tehdäkseen tyhjäksi USA:n imperialistien Kuuban vastainen saartopolitiikka ja estettävä Kuuban miehitys.
Tänään Vietnamin kansan kansallinen puolustussota USA:n joukkoja vastaan on muodostunut imperialismin vastaisen taistelun keskipisteeksi. Vietnam on USA:n imperialististen hyökkäysvoimien
ja imperialismin vastaisten, rauhaa rakastavien voimien koetinkivi. USA:n joukot kärsivät toinen
toisensa jälkeen tappioita Vietnamin kansan sankarillisen taistelun vuoksi ja ne ovat vajoamassa
pohjattomaan liejuun. Vastoin USA:n imperialistien laskelmia Vietnamin sodasta on tullut hyökkääjien hauta. Vietnamin kansan kansallinen puolustussota osoittaa jälleen kerran selvästi, että kansa, joka suurin uhrauksin puolustaa riippumattomuuttaan ja vapauttaan, ja jolla on takanaan koko
maailman kansojen tuki, on voittamaton.
USA:n imperialistit eskaloivat sotaansa, vahvistavat jatkuvasti sotilaallista voimaansa EteläVietnamissa tuoden lisäjoukkoja satelliittimaistaan ja pommittavat Vietnamin demokraattista tasavaltaa.

Vietnamin kansa kantaa harteillaan puolustuksen raskasta taakkaa sankarillisessa taistelussaan aikamme raainta ja julkeinta imperialistista hyökkäystä vastaan. Vietnamin kansa ei taistele vain puolustaakseen riippumattomuuttaan ja vapauttaan, vaan turvatakseen maailman rauhan ja turvallisuuden. Kun USA:n imperialistinen aggressio Vietnamin kansaa vastaan on estetty, USA:n imperialismia kohtaa lännen auringonlaskun kohtalo ja tilanne muodostuu edullisemmaksi kaikkien maiden
ihmisille, jotka puolustavat rauhaa, riippumattomuutta ja edistystä. Koko maailman rauhaarakastavien kansojen on annettava Vietnamin kansalle apua sen kaikissa muodoissa, ja Vietnamin kansa on
oikeutettu ottamaan sen vastaan. Sosialististen maiden, juuri itsenäistyneiden Aasian, Afrikan ja
Latinalaisen Amerikan maiden sekä kaikkien maailman kansakuntien olisi tehtävä kaikkensa laajentaakseen USA:n vastaista rintamaa, auttaakseen Vietnamin kansaa sen kansallisessa puolustussodassa ja estettävä yhteisvoimin USA:n imperialistinen aggressio. Kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa voimakeinoin Vietnamin kansaa hyväksymään sisäisiin asioihinsa ratkaisua, joka on sen omaa
tahtoa vastaan. USA:n hyökkäysjoukkojen on vetäydyttävä Vietnamista ja vietnamilaisten on saatava itse ratkaista Vietnamin kysymys.
Emme saa aliarvioida emmekä yliarvioida USA:n imperialismin voimaa. USA:n imperialismi voi
vielä tehdä lukuisia rikoksia. Mutta se on tuhoutumassa. Tänään, kun USA:n imperialismi käyttäytyy mitä törkeimmin, sen heikkous on paljastunut selvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Korean
kansa tietää, mitä USA:n imperialismi merkitsee. Meidän kansamme on taistellut sitä vastaan ja
puolustanut isänmaatamme sen hyökkäyksiltä: Korean sota paljasti, ettei USA:n imperialismi ole
haavoittumaton, vaan se voidaan lyödä hajalle. Kuuban vallankumouksen voitto toisenlaisissa olosuhteissa todisti jälleen oikeaksi tämän tosiasian. Samoin Vietnamin kansan vapaustaistelu vahvistaa selvästi tämän totuuden.
USA:n imperialismi on tuomittu täydelliseen tuhoon. Taistelemalla yhdessä USA:n johtamaa imperialismia vastaan Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kansat rakentavat uuden Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan ja tekevät suuren palveluksen maailman rauhalle ja ihmiskunnan vapautumiselle.

