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Położenie kresu trwającej prawie pół wieku historii rozdzielenia i
konfrontacji, urzeczywistnienie zjednoczenia Ojczyzny – to jednomyślny
postulat i wola całego narodu. Interesy samodzielnego pokojowego
zjednoczenia Ojczyzny wymagają wielkiego zespolenia całego narodu. Ci,
którzy są ogarnięci troską o losy narodu, czy to na Północy, na Południu
kraju i poza jego granicami, czy to komuniści i nacjonaliści, nie
posiadający i posiadający, ateiści i teiści, powinni przede wszystkim
zespolić się jako członkowie jednego narodu, niezależnie od wszelkich
różnic, wspólnie otworzyć drogę prowadzącą do zjednoczenia Ojczyzny.

Ci, którzy mają siły – siłami, którzy mają wiedzę – wiedzą,
posiadacze pieniędzy – pieniędzmi, jednym słowem, wszyscy powinni
wnieść specyficzny wkład do dzieła zjednoczenia kraju i do rozkwitu
zjednoczonej

Ojczyzny,

położyć

kres

rozdzieleniu

narodu

oraz

zademonstrować całemu światu godność i honor zjednoczonych 70
milionów rodaków.

1.

Za pomocą wielkiej konsolidacji całego narodu utworzyć niezawisłe,
pokojowe i neutralne, stanowiące jedną całość państwo.

Północ i Południe powinny utworzyć ogólnonarodowe, stanowiące jedną
całość państwo, które reprezentowałoby wszystkich członków narodu
należących do różnych partii politycznych, ugrupowań i różnych wartw
ludności, przy zachowaniu istniejących obecnie dwóch systemów i dwóch
rządów. Ogólnonarodowe stanowiące jedną całość państwo powinno stać
się państwem konfederacyjnym, w którego skład wejdą dwa regionalne
rządy znajdujące się na Północy i Południu na równych prawach, powinno
stać się państwem niezawisłym, pokojowym, niezaangażowanym i
neutralnym, nie zorientowanym na żadne z wielkich mocarstw.

2.

Należy osiągnąć zespolenie na podstawie miłości do narodu oraz
ducha narodowej samodzielności.

Wszyscy członkowie narodu, połączywszy los każdego z losem narodu,
powinni zespolić się na podstawie jednej myśli, dążenia do gorącego
umiłowania narodu i obrony samodzielności narodu jako żywotnie
ważnego czynnika jego istnienia. Przejawiając dumę i godność naszego
narodu, należy odrzucać serwilizm oraz nihilistyczny stosunek do
swojego narodu, przeżerające poczucie samodzielności narodu.

3.

Należy osiągnąć zespolenie na podstawie zasad współistnienia,
równoległego rozkwitu i zagwarantowania wspólnych interesów oraz
podporządkowaniu wszystkiego wielkiemu dziełu przywrócenia
jedności Ojczyzny.

Północ i Południe powinny uznać i respektować istnienie wzajemnie
różniących się od siebie idei, ideałów i systemów, nie dokonywać
wzajemnie przeciwko sobie zamachów, doprowadzić do osiągnięcia
wspólnego postępu i rozkwitu. Należy zapewnić przede wszystkim
interesy całego narodu, wznosząc się ponad interesy regionalne i klasowe
oraz

dokładać

wszelkich

wysiłków do

urzeczywistnienia

dzieła

zjednoczenia Ojczyzny.

4.

Należy zespolić się, zaprzestawszy wszelkich dysput politycznych
stymulujących dążenie do rozłamu i konfliktu między rodakami.

Północ i Południe nie powinny mieć na celu ani działań na rzecz
konfliktu, lecz powinny zaprzestać wszelkich form dysput politycznych
oraz zrezygnować z posługiwania się oszczerstwami i insynuacjami. Nie
należy odnosić się wrogo w stosunku do rodaków, lecz należy
połączonymi siłami narodu wspólnie przeciwstawiać się agresji i
ingerencji ze strony sił zewnętrznych.

5.

Należy zlikwidować obawy przed napaścią na Północ i na Południe,
przed odniesieniem zwycięstwa nad komunizmem i zaprowadzenia
komunizmu w kraju oraz doprowadzić do wzajemnego zaufania i
zespolenia.

Północ i Południe nie powinny wzajemnie sobie zagrażać i wzajemnie się
atakować. Niedopuszczalne jest zmierzanie do narzucenia swojego
systemu drugiej stronie i wchłonięcia drugiej strony.

6.

Należy cenić demokrację, nie potępiać się wzajemnie za posiadanie
odmiennych przekonań politycznych, lecz kroczyć wspólnie ramię
przy ramieniu w imię zjednoczenia Ojczyzny.

Konieczne jest zapewnienie swobody prowadzenia dyskusji oraz
działalności dotyczącej problemów zjednoczenia, nie wolno stosować
represji w stosunku do opozycji politycznych, posługiwać się odwetami,
prześladowaniami i karami. Nie należy wysuwać oskarżeń o działanie na
rzecz zbliżenia z Północą czy Południem, lecz należy uwolnić i dokonać
rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych i wspólnie przyczyniać się
do dzieła zjednoczenia Ojczyzny.

7.

Należy bronić wartości materialnych i duchowych, należących do
poszczególnych

jednostek

i

organizacji,

udzielać

poparcia

wykorzystywaniu ich z pożytkiem dla osiągnięcia wielkiej narodowej
konsolidacji.

Nie tylko w okresie poprzedzającym zjednoczenie kraju, lecz także po
jego zjednoczeniu, należy uznawać własność państwową, spółdzielczą i
prywatną

oraz

otaczać

ochroną kapitał

i

mienie

należące

do

poszczególnych jednostek i organizacji, wspólne kocesje z kapitałem
zagranicznym. Należy respektować społeczne poważanie i cenzus
każdego człowieka we wszystkich dziedzinach nauki, oświaty, literatury,
sztuki, słowa, druku, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu i in.,
utrzymywać przywileje, które zostały przyznane osobom zasłużonym.

8.

Należy

doprowadzić do

osiągnięcia wzajemnego zrozumienia,

zaufania i zespolenia całego narodu mocą kontaktów, wzajemnych
odwiedzić i prowadzenia dialogu.
Konieczne

jest

zlikwidowanie

wszelkich

przeszkód

na

drodze

utrzymywania kontaktów i wzajemnych odwiedzin, otwarcie wszystkim
drogi do swobodnego podróżowania bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Należy stworzyć różnym partiom politycznym, ugrupowaniom i różnym
warstwom ludności jednakowe możliwości prowadzenia dialogu, rozwijać
dialog dwustronny i wielostronny.

9.

Wszyscy członkowie narodu przebywający na Północy i na Południu
kraju oraz poza jego granicami powinni umacniać wzajemną
solidarność na drodze do zjednoczenia Ojczyzny.

Na Północy i Południu kraju oraz poza jego granicami należy popierać to,
co jest pożyteczne dla zjednoczenia Ojczyzny, nie kierując się
uprzedzeniami, natomiast wspónie odrzucać to co jest szkodliwe i
wykraczające poza wąskie granice każdego, koordynować wzajemne
działania i współpracę. W działalności patriotycznej, mającej na celu
działanie na rzecz zjednoczenia Ojczyzny, wszystkie partie polityczne,
organizacje, rodacy pochodzący z różncyh grup ludności na Północy i
Południu kraju oraz poza jego granicami powinni jednoczyć się pod
względem organizacyjnym.

10.

Należy wysoko oceniać ludzi, którzy wnieśli wkład do dzieła wielkiej
konsolidacji narodowej i zjednoczenia Ojczyzny.

Należy zapewnić szczególne przywileje ludziom, którzy położyli zasługi
w dziele wielkiej konsolidacji narodowej oraz zjednoczeniu Ojczyzny,
poległym patriotom i ich potomstwu. Należy przejawić wielkoduszność w
stosunku do tych, którzy w przeszłości popełnili zdradę wobec narodu, ale
wykażą skruchę i wkroczą na drogę patriotyzmu, i ocenić ich
sprawiedliwie według ich zasług w dziele zjednoczenia Ojczyzny.

