
VAPAUS JA RAUHA INDOKIINAN  
KANSOILLE!

EDUSTAJAKOKOUKSEN VETOOMUS

Neuvostoliiton kaikkien kommunistien ja koko neuvos
tokansan nimissä NKP:n 24. edustajakokous lähettää 
sydämellisen veljellisen tervehdyksen sankarilliselle 
Vietnamin kansalle, sen taisteluetu joukolle Vietnamin 
työkansan puolueelle, Laosin ja Kambodzhan urheille 
isänmaanystäville, jotka taistelevat pelottomasti USA:n 
imperialismia vastaan, Indokiinan maiden vapauden, 
itsenäisyyden ja rauhallisen tulevaisuuden puolesta.

Toivomme Vietnamin demokraattisen tasavallan hor
jumattomille puolustajille jatkuvia voittoja imperialis
tisen aggression torjumisessa ja uusia voittoja sosialis
min rakentamisessa.

Tuomme julki täydellisen solidaarisuutemme Etelä- 
Vietnamin vapautusvoimille ja toivomme niille uutta 
menestystä taistelussa niiden kotimaan vapauttamisek
si päällekarkaajis1a ja lahjottavasta Saigonin komen
nosta, taistelussa oikeudesta saada itsenäisesti päättää 
kohtalostaan.

Myötätuntomme ja tukemme on Laosin ja Kambodz
han isänmaallisten voimien puolella, jotka käyvät päät
tävää taistelua USA:n imperialistista interventiota vas
taan puolustaen oikeudenmukaista asiaansa. Neuvosto
ihmiset tuntevat syvää iloa Vietnamin sankarillisen 
kansan sekä Laosin ja Kambodzhan maineikkaiden 
isänmaanystävien voitoista näiden antaessa amerikka
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laisille päällekarkaajille ja niiden palkkarengeille mu
sertavia iskuja.

Amerikkalaisten päällekarkaajien seikkailumaiset ai
keet ovat käytännössä koituneet häpeällisten epäonnis
tumisten katkeamattomaksi ketjuksi. Ne eivät ole on
nistuneet pommein, ammuksin tai ovelin poliittisin juo
nin murtamaan sosialistisen maan, Vietnamin demo
kraattisen tasavallan kansan eikä Etelä-Vietnamin, Lao
sin ja Kambodzhan isänmaanystävien tahtoa. Niiin on 
tapahtuva vastakin. Niin sanotun vietnamisoinnin, yl
tiöpäisen "surmata aasialaisia aasialaisten käsin”-peri- 
aatteen toteuttaminen ei auta USA:n imperialisteja ri
kollisten tavoitteittensa saavuttamisessa. Indokiinan va
pauden tahtoisten kansojen kestävyys ja urheus monin
kertaistettuna neuvostokansan, muiden sosialististen 
maiden kansojen, kansainvälisen kommunistisen liik
keen ja kaikkien edistyksellisten voimien pysyvällä tu
ella takaa niiden voiton taistelussa vihollista vastaan.

Neuvostoliitto on syvästi vakuuttunut, että Vietnamin 
demokraattisen tasavallan hallituksen, Etelä-Vietnamin 
tasavallan Väliaikaisen vallankumoushallituksen, Lao
sin Isänmaallisen rintaman ja Kambodzhan Kansallisen 
yhteisrintaman ehdotukset tarjoavat rakentavan perus
tan Indokiinan ongelmien ratkaisemiseksi.

Neuvostoliiton kommunistit katsovat, että muodostu
neessa tilanteessa on kaikin tavoin ja kaikkialla voi
mistettava solidaarisuutta Indokiinan taistelevia kanso
ja kohtaan, toimittava tarmokkaasti USA:n hallitsevien 
piirien aggressiopolitiikkaa vastaan.

Neuvostoliitto on antanut ja antaa kaikin tavoin tu
kea ja apua Vietnamin demokraattiselle tasavallalle 
sosialismin rakentamisessa, sen puolustuskyvyn lujitta
misessa, imperialistien anastusyritysten torjumisessa, se 
on ollut ja on edelleenkin johdonmukaisesti ja päättä
västi Etelä-Vietnamin, Laosin ja Kambodzhan vapaus
liikkeen puolella, joka esittää merkittävää osaa taiste
lussa rauhan ja kansojen kansallisen itsenäisyvden 
puolesta. NKP:n 24. edustajakokous lausuu juhlallisesti.
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että Neuvostoliitto tulee vastedeskin noudattamaan tä
tä linjaa.

NKP:n 24. edustajakokous vetoaa kaikkiin, joille va
paus, rauha ja edistys ovat kallisarvoisia:

Korottakaa vielä kuuluvammin äänenne Amerikan 
imperialismin Indokiinassa suorittamaa veristä aggres
siota vastaan!

Paljastakaa päättävästi ja rohkeasti amerikkalaisten 
militaristien rikokset, tukekaa Vietnamin, Laosin ja 
Kambodzhan sankarillisia kansoja!

Laajentukoon ja voimistukoon yleismaailmallinen lii
ke imperialistisen aggression lopettamiseksi Indokiinas
sa, kaikkien USA:n ja sen liittolaisten sotajoukkojen 
poistamiseksi sieltä sekä Vietnamin, Laosin ja Kam
bodzhan kansojen laillisen oikeuden toteuttamiseksi, 
jotta ne olisivat isäntiä omalla maallaan!

Pois amerikkalaiset päällekarkaajat Indokiinasta!
Vietnamin, Laosin ja Kambodzhan sankarillisten kan

sojen oikeudenmukainen asia on voittava!
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