ДЕКЛАРАЦИЯ
на кръжока за изучаване Кимирсенизма-Кимчениризма в България

Заплахата отправена от президента на САЩ от трибуната на ООН, да
унищожи КНДР и нейния народ, предизвиква възмущение и гняв.
Управляващите в САЩ свалиха маската и показаха своето истинско лице и
намерения. Вече не може да има никакво съмнение, че САЩ ще изпълнят
своя чудовищен план за унищожение на цял един народ ако успеят с
помощта на търговска блокада да принудят КНДР да се разоръжи и на
първо място да премахне своя ядрен потенциал за възпиране.
Приказките за „преговори“ и „дипломатическо решение“, с цел
едностранно разоръжаване и премахване ядрения потенциал за възпиране
на КНДР, служат само и единствено на агресора. Ако САЩ нямаха цел да
унищожат КНДР и нейния народ нямаше никакви пречки да преговарят за
сключването на мирен договор и за мирно съвместно съществуване с
КНДР.
Това означава, че всеки, независимо дали става дума за държава, партия
или отделен човек, който подкрепя наложената от САЩ блокада за
задушаване и разоръжаване на КНДР, става волно или неволно съучастник
в опита на САЩ за изтребление на цял един народ. Всеки който си
позволи, след заплахите на президента на САЩ, да осъжда развитието на
ядрения потенциал на КНДР, под какъвто и да е предлог и с каквито и да е
мотиви, се поставя в услуга на най-опасните световни агресори, готови да
унищожават цели страни и народи и трябва да помни, че утре може да се
превърне в поредната тяхна жертва.
Изцяло подкрепяме изявлението на Председателя на Държавния съвет на
КНДР, което отразява волята на народа на КНДР да защитава своето право
на съществуване пред откритата заплаха от пълно унищожение. Не се
съмняваме, че корейския народ, под ръководството на Ким Чен Ун, ще
преодолее всякакви блокади и натиск и ще ускори количественото и
качествено развитие на своя ядрен потенциал за възпиране така, че да
постигне в най-близко бъдеще баланс на силата със САЩ и агресорите да

не смеят дори да мислят за „военни алтернативи“ и „пълно унищожение на
КНДР“.
Призоваваме всички партии, организации и отделни хора, които осъзнават
надвисналата заплаха, към действия за предотвратяване опитите на САЩ
да предизвикат глобална ядрена катастрофа заплашваща съществуването
не само на отделни народи, но и на цялото човечество.
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