
TOVERI L. I. BREZHNEVIN PUHE 

NKP:n XXIII EDUSTAJAKOKOUKSEN  
PÄÄTTAJÄISISSA 8. 4.1966

Toverit! Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 
XXIII edustajakokous on päättymässä. Epäilemättä 
edustajakokous saa sille kuuluvan arvokkaan paikan 
puolueemme ja maamme historiassa. Uskon esittäväni 
kaikkien edustajien ja edustajakokouksen osanottajien 
yhteisen mielipiteen kun sanon, että me kaikki olemme 
tyytyväisiä edustajakokouksen kulkuun ja työhön. 
Edustajakokous pohti asiallisesti ja kaikin puolin NKP:n 
keskuskomitean toimintaselostusta ja uuden viisivuotis
suunnitelman ohjeita. Kollektiivisesti laadimme yhdessä 
puolueemme poliittisen linjan lähivuosina.

Huomiomme keskeisenä kohteena oli politiikan, ta
louden, ideologian ja puolueen toimintaa koskevat orga
nisatoriset, elämän ja koko kommunismin rakennustyön 
sanelemat tärkeät kysymykset.

Edustajakokous määritteli sisäpolitiikkamme ja talou
dellisen toiminnan perussuunnan viisivuotiskaudelle. 
Tämän politiikan ydin on siinä, että varmistettaisiin 
uudet tavoitteet kommunismin rakennustyössä maas
samme, nostettaisiin tuntuvasti koko yhteiskunnallisen 
tuotannon tehokkuutta, turvattaisiin työtätekevien 
aineellisen hyvinvoinnin järkkymätön kasvu ja synnyin
maamme puolustuskyvyn edelleen lujittaminen. Viisi
vuotiskaudella meidän tulee varmistaa maataloustuotan
non pysyvä kasvu ja teollisuuden kehityksen ripeä nou
su. Kaikki tämä nostaa suunnitelmataloutemme aivan 
uudelle portaalle.

Edustajakokouksen työn toinen tärkein tulos oli siinä.
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että se määritteli puolueemme ja valtion ulkopoliittisen 
suuntauksen. Edustajakokous antoi keskuskomitean ja 
neuvostohallituksen tehtäväksi noudattaa edelleenkin 
ulkopolitiikkaa suotuisien olosuhteiden luomiseksi kom
munismin rakennustyölle, sosialistisen järjestelmän mah
din lujittamiseksi ja kaikinpuolisen avun varmistamiseksi 
kansoille taistelussa kansallisen ja sosiaalisen vapauden 
puolesta, rauhan lujittamiseksi ja uuden maailmansodan 
syttymisen estämiseksi, noudattamalla leniniläisiä peri
aatteita rauhallisesta rinnakkainelosta yhteiskunnalli
selta järjestelmältään erilaisten valtioiden kesken.

Ja lopuksi kolmas tärkein tulos edustajakokouksen 
työssä oli siinä, että se hyväksyi päätökset, joiden tar
koituksena on lujittaa entisestään puoluettamme orga
nisatorisesti ja aatteellis-poliittisesti. Nämä päätökset 
auttavat kommunisteja kohottamaan merkitystään etu
joukkona, heidän vastuuntuntoaan annettujen tehtävien 
täyttämisessä, kehittämään edelleen puolueen sisäistä 
demokratiaa, laajentamaan ja lujittamaan puoluejärjes- 
töjen yhteyksiä kansanjoukkoihin. Ne auttavat puoluetta 
kasvattamaan uusia työntekijöitä sekä ratkaisemaan me
nestyksellisesti tehtäviä kommunismin rakennustyön 
kaikissa prosesseissa ja niiden johtamisessa.

NKP:n keskuskomitean vuoden 1964 lokakuun sekä 
vuoden 1965 maaliskuun ja syyskuun kokouksissa laadi
tut tärkeät asiakirjat ja niiden edelleen kehittäminen sai 
oman paikkansa edustajakokouksen päätöksissä. Ko
kousedustajat hyväksyivät yksimielisesti näissä kokouk
sissa tehdyt päätökset ja antoivat arvon niiden tärkeälle 
merkitykselle oikeassa, todella realistisessa ja asialli
sessa työtyylissä, koko puolueemme elämässä.

Voimme tyytyväisinä todeta, että tämä työtyyli oli 
vallalla myös tässä edustajakokouksessamme. Edustaja
kokouksemme työ sujui asiallisuuden ja periaatteellisuu
den ilmapiirissä ja edustajakokous pyrki tervejärkisesti 
arvioimaan niin saavutukset kuin puutteetkin suhtautu
malla ajattelevasti ja luovalla tavalla tärkeiden kysy
myksien ratkaisuun puolueemme ja maamme elämässä.
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XXIII edustajakokous osoitti uudelleen puolueemme 
lujan yhtenäisyyden kaikissa sisä- ja ulkopolitiikan ky
symyksissä. Tämä kuvastui paitsi lähes viiden tuhannen 
edustajan yksimielisyydessä myös siinä, että koko edus
tajakokouksen ajan tunsimme koko puolueemme, koko 
neuvostokansan syvän mielenkiinnon, täydellisen ja ak
tiivisen tuen työtämme kohtaan.

Todisteena tästä on valtava määrä edustajakokouk
selle lähetettyä postia, tervehdyksiä ja hyvän onnen toi
votuksia sekä vilkas edustajakokousaineiston käsittely 
tehtaissa, rakennustyömailla, kollektiivi- ja valtionti
loilla, oppilaitoksissa ja virastoissa. Todisteena tästä on 
myös yleinen työinnostus maassamme. Edustajakokouk
selle saapui työläisiltä, kolhoosilaisilta ja sivistyneistön 
edustajilta useita tuhansia selostuksia heidän työnsä saa
vutuksista. Tällainen raportti saapui myös maailman
kaikkeudesta. Ensimmäinen Kuun sputnik välitti maa
pallolle kaikkien kommunistien vallankumouksellisen 
puoluehymnin — Kansainvälisen melodian.

Toverit edustajat! Sallikaa minun teidän kaikkien ni
missä kiittää lämpimästi kaikkia niitä kollektiiveja, jot
ka lähettivät tervehdyksiään edustajakokoukselle, ilah
duttivat työsaavutuksillaan puoluettamme ja arvok
kaalla tavalla aloittivat uuden viisivuotissuunnitelman. 
Sallikaa minun toivottaa heille uusia, suuria saavu
tuksia.

Toverit!
Neuvostoliiton kommunistinen puolue on pitänyt ja 

pitää itseään kansainvälisen kommunistisen ja työväen
liikkeen perusosana, eräänä sen osastona. Tästä johtuu
kin, että me olemme aina pitäneet tärkeänä selostaa 
työtämme paitsi omille kommunisteille ja oman maan 
kansalle myös veljespuolueille ja koko maailman työ
väenluokalle. NKP piti tästä perinteestä kiinni myös 
XXIII edustajakokouksessa.

Edustajakokoukseen osallistui 86 kommunististen ja 
työväenpuolueiden, kansallis-demokraattisten ja sosialis
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tisten puolueiden valtuuskuntaa kaikkialta maailmasta. 
Toivomme heidän saaneen täydellisen kuvan Neuvosto
liiton kommunistisen puolueen asioista, suunnitelmis
tamme ja ongelmistamme.

Meillä puolestamme oli mahdollisuus kuulla taistelu
tovereittamme, ulkomaisten ystäviemme puheita edusta
jakokouksessamme. Kuunnellessamme näitä puheita me 
tunsimme erityisen havainnollisesti, miten maailman 
sosialismin saavutukset kasvavat ja moninkertaistuvat. 
Kuunnellessamme näitä puheita tulimme uudelleen va
kuuttuneiksi siitä, että meidän luokkaveljemme kaik
kialla maailmassa näkevät neuvostomaan kommunismin 
rakennustyön saavutuksissa tärkeimmän tuen omalle 
vallankumoukselliselle taistelulleen, tärkeän panoksen 
tähän taisteluun. Koko meidän puolueemme on syvästi 
kiitollinen teille, rakkaat toverit, tästä arviosta. Se in
noittaa neuvostoliittolaisia kommunisteja, kaikkia neu
vostoihmisiä uusiin saavutuksiin.

Arvostamme suuresti sitä, että veljespuolueiden ja 
edustajakokoukseen osallistuneet valtuuskunnat yksimie
lisinä tukivat NKP:n periaatteellista marxilais-lenini- 
läistä linjaa maailman kommunistisessa liikkeessä. Puo- 
luemme ponnistelut kommunistien rivien yhtenäisyyden 
lujittamiseksi saivat täällä osakseen ymmärtämystä ja 
kannatusta veljespuolueiden edustajilta, jotka esiintyivät 
edustajakokouksemme puhujakorokkeelta. Heidän pu
heenvuoroissaan ilmeni selvästi yhtenäinen pyrkimys 
lujittaa kansainvälistä kommunistista liikettä ja maail
man kaikkia vallankumouksellisia voimia taistelussa 
luokkavihollista vastaan.

Tämä lujittaa uskoa siihen, että yhtenäisyyden asia 
tulee voittamaan. Puolueemme omasta puolestaan vielä 
kerran vakuuttaa, että se tulee taipumattoman päättä
väisenä edelleenkin käymään taistelua kommunistien ri
vien yhtenäisyyden puolesta marxismin-leninismin pe
riaatteiden pohjalta.

Kaikkiin meihin juurtui syvälle koskaan katoamaton 
vallankumouksellisen solidaarisuuden tunne amerikka
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laista imperialismia vastaan taistelevaa sankarillista 
Vietnamin kansaa kohtaan, tunne, joka niin voimak
kaasti tuli ilmi täällä edustajakokouksessamme.

Sallikaa minun toverit edustajat, teidän nimissänne 
kiittää ulkomaisia valtuuskuntia heidän suuresta panok
sestaan edustajakokouksemme työhön. Rakkaiden ystä
vien läsnäolo antoi jälleen meille mahdollisuuden tun
tea vallankumouksellisen proletaarisen solidaarisuuden 
voiman, se osoitti uudelleen, että veljessiteet, luottamus 
ja ystävyys, joka liittää toisiinsa kaikkien maiden kom
munistit ja vallankumoukselliset, on murtumaton ja 
eroittamaton.

Sallikaa minun esittää meidän vilpitön kiitollisuu
temme monilukuisille järjestöille, tehdaskollektiiveille, 
virastoille ja yksityisille henkilöille, jotka eri puolilta 
maailmaa lähettivät tervehdyksiään ja vilpittömiä me
nestyksen toivotuksiaan puolueemme XXIII edustajako
koukselle. Me välitämme heille toverillisen taisteluter- 
vehdyksemme ja toivotamme menestystä kaikille kom
munisteille, kaikille jotka taistelevat sosialismin ja kom
munismin suuren asian voiton puolesta.

Toverit edustajat! Teidän valitsemanne keskuskomi
tea valtuutti minut esittämään teille kiitoksen suuresta 
luottamuksesta. Tiedämme hyvin, että tämä luottamus 
asettaa meille valtavan vastuun, velvoittaa meitä voi
miemme ja kykyjemme mukaan toteuttamaan käytän
nössä edustajakokouksen päätökset ja puolueemme oh
jelman.

Edessämme on suuri eikä suinkaan helppo työ. Voi
daksemme menestyksellisesti ratkaista edustajakokouk
sen asettamat tehtävät tarvitaan valtavia ponnistuksia, 
bolshevistista sitkeyttä ja rohkeutta, puolueemme ja 
koko kansan luovaa työtä.

Katsomme tulevaisuuteen varmoina ja optimistisina. 
Tämä on perusteltua optimismia. Se perustuu valtavien 
mahdollisuuksiemme realistiseen laskentaan, puolueem
me ja koko kansan ehtymättömään voimaan.
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Meillä on luotu korkeasti kehittyneet tuotannolliset 
voimat, joiden oikea käyttäminen turvaa jo lähivuosina 
nopean etenemisen kommunismia kohti.

Meillä on mahtava puolue, joka melkein puolen vuo
sisadan ajan neuvostovallan olemassaolon aikana on saa
vuttanut valtavan kokemuksen sosialistisessa ja kommu
nistisessa rakennustyössä, yhteiskunnan johtamisessa.

Tuotannon, tieteen ja kulttuurin kaikilla aloilla on 
kasvanut joukko erinomaisia työntekijöitä. Neuvostolii
ton työväenluokka, kolhoositalonpoikaisto ja kansalli
nen sivistyneistö tukevat lämpimästi puolueemme poli
tiikkaa ja näkevät sen suunnitelmat omina ja läheisinä 
asioina.

Meillä on paljon luotettavia ja uskollisia ystäviä ulko
mailla. Me voimme ja meidän tulee käyttää hyväksi so
sialistisissa veljesmaissa saavutettua arvokasta koke
musta uuden yhteiskunnan rakentamisessa. Meidän 
työmme ja taistelumme saa tukea koko maailman kom
munistien, vallankumouksellisten ja edistyksellisten voi
mien keskuudessa.

Suuren vallankumouksellisen Vladimir Iljitsh Leninin 
luoma ja karaisema puolueemme on kulkenut kunniak
kaan taisteluiden. Lenin opetti meitä, että puolueen voi
man peruslähde, sen voiton tae ovat erottamattomat 
siteet kansaan, puolueen taito innoittaa ja organisoida 
työtätekevät taisteluun kommunismin puolesta. Puolue 
tulee voittamaan, jos se täydellisesti tuntee yhteiskun
nallisen kehityksen lait, luokkataistelun lait, uuden yh
teiskunnan rakentamista koskevat lait, jos puolue va
kaasti kulkee päämääräänsä kohti pitäen ohjeenaan 
kommunismin tieteellistä teoriaa.

Me kommunistit, Leninin asian uskolliset perijät ja 
jatkajat, tulemme ikuisesti säilyttämään hänen neuvon
sa, puolueemme ja työväenluokan, koko kansainvälisen 
kommunistisen liikkeen taisteluperinteet.

Tulemme mobilisoimaan voimamme ja energiamme ja 
kulkemaan varmoina eteenpäin suuren kommunismin 
asian uusia voittoja kohti.
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Kun edustajakokouksemme nyt on päättymässä voim
me sanoa, että puolueemme yhdistämällä koko neuvos
tokansan ponnistukset tulee menestyksellisesti ratkaise
maan XXIII edustajakokouksen asettamat tehtävät.

Eläköön Neuvostoliiton kommunistinen puolue — Le
ninin puolue!

Eläköön sankarillinen neuvostokansa — kommunismin 
rakentaja!

Eläköön sosialismin maailmanjärjestelmän, kansainvä
lisen kommunistisen liikkeen ja nykyajan kaikkien val
lankumouksellisten voimien yhtenäisyys ja yhteenkuu
luvuus!

Eläköön ja voittakoon rauhan, demokratian, kansalli
sen itsenäisyyden ja sosialismin suuri asia!

Marxismin-leninismin lipun alla eteenpäin, kommunis
min uusiin voittoihin!
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