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Kaksinaamaisuutta
K A K SIN A A M A ISU U T T A , niin ju lk ista  kaksinaamaisuutta, että sille nauraa jo  

itse Mussolinikin apureineen. Niin, sellaista kaksinaam aisuutta edustaa suur- 

kapitalism ia .palveleva Y h d ysvalta in  valtiopolitiikka. Jo ku  aika sitten oli 

porvarillisissa päivälehdissä “ hevosen kokoisilla kirjaim illa”  varustetut otsikot, jois
sa  juhlallisesti lausuttiin: “ Y h dysvallat puhdistaa N icaraguan.”  Sam oissa lehdissä 
oli toinen otsitko, tosin ei varsin yhtä juhlalliseen asuun laitettuna, jon ka alla  ker
rottiin, että Yhdysvaltain  valtiosihteeri o li lähettänyt Ranskan hallitukselle k ir je l
män, missä esitetään, että “ suurvallat hylkäisivät sodan valtiopolitiikastaan.”  Näin 
siis aivan sam oissa lehdissä “ huiskutettiin rauhanlippua”  ja  toisessa tapauksessa ker
rottiin Yhdysvaltain  m ilitaristisista harrastuksista.

Y Y H D Y SV A L T A IN  suhtautuminen Ni
caraguaan edustaa m ilitarism ia sen 
räikeim m ässä muodossa. S iellä 

käydään suoranaista ryöstösotaa, ei oike
astaan valloitussotaa, vaan ryöstösotaa. 
Tuota pientä valtaa vastaan ei ole edes 
julistettu sotaa, kuten tavallisesti “ rehel
liset”  m ilitaristit tap aavat tehdä, vaan  yk- 
sinkeraisesti lähetetään sotilaita —  “ hä
vittäm ään jonkun ‘rosvon’ jou kkoja .”  
N yt juuri taas, sam ana päivänä kun tätä 
kirjoitetaan, lähti m atkalle Yhdysvaltain  
sotilaita. Nämä sotilaat viedään “ apujou
koiksi”  niille, jo tka  jo ennestään ovat Ni
caraguassa. J a  näm ä sotilaat lähetettiin 
siinä mielessä, kuten hallituksen taholta 
vakuutetaan, että “ N icaraguassa tehdään 
puhdasta jä lk e ä ,”  mikä tietenkin tarkoit
taa, että armotta murhataan kaikki sel
laiset, jotka eivät niin vain suostu am eri
ksi aisten kapitalistien m ielivaltaisuuksia 
noudattamaan.

Amerikkalainen valtiopolitiikka kieltää 
imperialismin teoreettisesti, mutta noudat
taa sitä käytännöllisesti. E sp an jaa  vas
taan käyty sota julistettiin “ ritarilliseksi 
vapausretkeksi,”  jon ka kautta vapautet
tiin Espanjan  sorron alaisena olevat F i
lip pilliin saaret, m utta palkkioksi tuosta 
“ hyväntekeväisyydestä”  anastettiin saa
re t  itselle ja  niiden lisäksi Guam, Porto 
Rico ja  Cuba. Sitten myöhemmin toisia 
pieniä itsenäisiä valtioita on nielty kuin

“ nälkäinen silakoita. Sellaiset Y hdysval
toihin kuuluvat valtiot kuin Texas, Colo
rado, California, N evada, Utah, Arizona, 
New Mexico ja  W yoming, ovat militaris
tisen harrastuksen tuloksina “ liittyneet”  
Yhdysvaltoihin.

V arsinaisilla am erikalaisilla näyttää 
olevan sellainen “ fik si idea”  —  mielisai
rauden jättäm ä harhakäsitys —  että hei
dän hallituksensa ei edusta militarismia. 
K aikk i tämän itsepintaisen harhakäsityk
sen säilym istä kannustavat seikat ehkä pe
rustuvat siihen tosiseikkaan, että Yhdys
valtain  täytyi taistella  im perialistista va l
takuntaa vastaan vapauttaakseen itsensä. 
Silloin, kun Y hdysvallat pääsi vapaak
si Eglannin alam aisuudesta, julistettiin 
juuri vanhurskaasti ja  vakavasti, että “ me 
vastustamme imperialism ia j a  vaadimme 
kaik ille  kansoille itsehallintoon oikeutta.”  
Näm ä o livat tuon “ viattoman lapsen lap
siin a isiä käsityksiä,”  jo tka  ovat hävinneet 
sen mukana kuin “ lapsi”  on kasvanut ja  
vahvistunut.

Y hdysvaltain  hallituspolitiikka käyttää 
petosta ja  väkivaltaa. Se kieltää oi evän
sä imperialistinen ja  kuitenkin käytän 
nöllisessä toiminnassaan edustaa sitä. J a  
vielä lisäksi varsin raukkam aisesti, kos
ka  se ahdistaa sellaisia m aita erikoisem
min, jotka eivät m issään suhteessa ole ky
keneviä puolustamaan itseään. Vanhem
m at vallat, kuten esim. Englanti, eivät
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Yhdysvaltain militaristit puhuvat pienien kan
sojen itsehallitsemisoikeudesta teoreettisesti, mutta 
käytännöllisesti asiat ovat kokonaan toisin,
edes .kielläkään olevansa im perialistisia. 
Ne pikemmin . tunnustavat sen “ vakuut- 
taaksensa”  alusm aittensa kansalaisille ole
vansa “ säälim ättöm iä hallitusasem ansa 
puolesta.”  Ne esittävät talid on voimaa, 
jos näin sanoisimme, ja  useissa tapauksis
sa hallitsevat juuri tuolla tahdonvoim alla. 
Y hdysvallat sitä vastoin “ iskee sa laa ,”  
aivan kuin sellaiset, jo illa  ei ole tahdon
voimaa.

Porvarilliset sanom alehdet yrittävät 
puolustaa hallituksensa politiikkaa, tai 
paremmin sanoen suurkapitalistien etuja, 
joiden tähden N icaraguassa taistellaan. 
U utta tämä puolustaminen k äy  varsin 
huonosti. K aikki väärennetyt asiapaperit
kin kelpaavat ja  niistä m aksetaan suuria 
summia. “ Meidän täytyy  varustautua 
suojelem aan Panam aa,”  “ meidän täytyy  
säilyttää ne alueet, jotka ovat välttäm ät
tömiä toiselle kanavalle, minkä rakenta
minen tulee joskus kiertäm ättöm äksi,”  
“ meidän täytyy kitkeä pois ne ‘ohdak
keet’, jo ita  järjestettyä  hallitusm uotoa vi
haavat ainekset k y lvävät.”  Sh.nä n o u ta 

mia "tunnuslauseita,”  jo ita  porvarilehdet 
käyttävät puolustaessaan hallituksensa 
militaristista politiikkaa. Mutta nämä 
“ tunnuslauseet”  ovat valheita, ne ovat 
verukkeita, jo illa  tahdotaan peittää asioi
den todellisuus.

Julkaisum m e viime toukokuun numeros
sa oli kirjoitus, missä selostettiin joitakin 
am erikalaisten kapitalistien salajuonia, 
mitkä ovat perustekijöinä koko N icaragu
an jupakassa. Näihin siis ei ole enempi 
tarpeellista kajota. Mutta tässä  yhtey
dessä meidän täytyy  kiinnittää huomiom
me erääseen seikkaan, m illä näyttää ole
van läheisessä yhteydessä sen “ kiireen”  
kanssa, mitä Y hdysvaltain  hallitus osoit
taa  lähettäessään lisäjoukkoja N icaragu
aan. Yhdessä chicagolaisessa lehdessä, 
porvarilehdessä nimittäin, ju lkaistiin  h y
vin vaatim attom alta n äyttävä kirjoitus- 
pätkä, minkä otsikkona o li: “ merisotilaat 
taistelevat kullan ja  m erirosvojen m aas
sa.”  K irjoituksessa sitten kerrotaan, että 
“ niillä alueilla, jo illa  käydään taistelua 
kenraali Augustino S  and in on johtam ia 
rosvojoukkoja vastaan, sija itsevat Nueva 
Segovia valtion kultakaivokset.”  Näin 
siis, kun tiedämme “ kultaa olevan lähel
lä ,”  voimme paremmin käsittää, miksi 
am erikalaisia sotilaita tarvitaan taistele
maan “rosvo ja”  vastaan.

Sam assa kirjoituksessa sitten kerrotaan 
Nueva Segoviassa useita vuosia olleiden 
am erikalaisten insinöörien antaneen lau
sunnolta, joissa he kertovat, että "n ä illä  
alueilla elävät ihmiset ovat olleet rauhal
lisia, lakeja.noudattavia ja  hyviä työläisiä 
aina viime vuoteen saakka. M ielipiteil
tään näm ä ihmiset ovat jotakuinkin kaik
ki liberaalisia —  vapaam ielisiä — ■ mikä 
tarkoittaa, että he ovat konservatiivista 
hallitusta vastustavia.”

Sitten kirjoituksessa edelleen jatketaan, 
että “ nykyinen kapina sa i alkunsa silloin 
kun Sandinon kann attajat erosivat Mon- 
cadan vallankum ouksellisista sotilaista ja  
k ieltäytyivät luovuttamasta aseitaan. San- 
dino näyttää olevan radikaalinen intoili
ja , omaten suuren vaikutusvallan. K aik
ki Segovdan alueiden asukkaat näyttävät 
olevan joko myötätuntoisia ta i sitten suo-



H E L M I K U U ,  1 9 2 8 15

ranaisia avustajia  Sandinon liikkeelle,”
Tästä siis käy selville, että kysym ykses

sä ei ole “ muutamat rosvot,”  kuten Y h 
dysvaltain valtiosihteeri ja  hänen henki- 
heimolaisensa selittävät. Myönnetäänhän 
selvästi, että “ jonkun”  alueeni asukkaat 
jotakuinkin kaikki ovat Y hdysvaltain  so
tilaita vastaan ta istel eväin joukkojen 
myötätuntoisia ja  suoranaisia avustajia.

M eksikolta anastaniien alueiden, joihin 
kuuluvat edellä mainitut useat Y h dys
valtain  valtiot, “ välttäm ättöm yyttä”  puo
lustettiin sillä, että “ ne olivat tarpeellisia 
kansalliselle turvallisuudelle.”  T ätä  sa
m aista “ turvallisuusveruketta”  käytetään 
nyt N icaraguaan nähden. Sitä käytettiin 
Filippiineihin nähden. Yleensä sitä on k äy
tetty ja  voidaan käyttää kaikkiin niihin 
maihin nähden, jo issa am erlkalaisten k a 
pitalistien edut kaipaavat “ suojelem ista.”

Tavallisten liikem aailm an lakien mu
kaan teollisuuden harjo itta jat ja  kapita
listit sijo ittavat pääomiaan toisten maiden 
tuotannollisiin laitoksiin “ tunnustam alla”  
niiden maiden lait. Jo s  englantilaiset ka
pitalistit vaatisivat joitain erikoisia oike
uksia am erikassa oleville pääomilleen, 
niin varm aankin siitä nousisi aikam oinen 
meteli. Siiloin ky llä  sanottaisiin, että “ jos 
ette tyk k ää  maamme tavoista, niin m enkää 
matkoihinne”  ja  mahdollisesti nuo sanat 
“ todistettaisiin”  vakuuttavilla "vä itöksil
lä ” —  vaikkapa kuulilla.

Y hdysvaltain  hallituspolitiikka edustaa 
militarismia, sitä ei voida väittäm ällä  tyh
jäksi tehdä. J a  militaristinen politiikka 
jatkuu seka paisuu aina sen m ukaan kuin 
ulkomaille sijoitettavat pääom at edellyt
tävät. N icaraguan nujertaminen ei v ie 
lä vaadi kovinkaan suuria voimia. Mutta 
tällaista, anastusta kun jatkuu edelleen, 
niin vihdoin joudutaan sellaisten voimien 
kanssa vastakkain, että m iljoonat saavat 
astua aseisiin, “ puolustamaan isänm aa
tansa ja  sen oikeuksia.”  Täm ä a ika  voi 
olla hyvinkin lähellä. Missä m äärin siinä 
sitten kapitalistit onnistuvat, se riippuu

' ‘Hei! Kuulehan Sam! Jos nHnkun sattuisit 
löytämään öljyä jostain, niin siitä me erikoi

sesti pitäisimme.”

siitä, missä m äärin Yhdysvaltain  työläiset 
a lkavat käsittäm ään asemansa ja  oival
tavat varustautua suojelem aan “kynsiän
sä,”  joiden “ alla löytyvä lika muodostaa 
heidän isänm aansa.”  T yöläisillä ei ole 
m inkäänlaista syytä lähteä tappam aan 
toisissa m aissa e läviä  työläistovereitaan. 
Jo s  kapitalisteja huvittaa käyd ä keske
nään sotaa, niin työläisillä ei ole syytä 
sellaista “ vastustaa" —  “ vapaassa maas
sa”  täytyy kaikille myöntää heille “ kuulu
v a t” oikeudet, siis kapitalisteillekin oikeu
den “ käydä sotaa,”  mutta ei sellaista oi
keutta, että ne voivat toisilla ratsastaa ja  
itse katsoa sivussa ja  niittää taiseluiden 
tulokset.

Yhdysvaltain  m ilitaristisia harrastuksia 
täytyy  paljastaa kaikissa mahdollisissa ti- ■ 
laisuuksissa, eikä vain  paljastaa, mutta 
niiden hävittäm iseksi tulee toimia. T äl
lainen toiminta vaatii työläisiltä jä rjesty 
mistä, sillä  vain järjestyn ein ä voidaan 
k äyttää  sellaisia keinoja, jo tka  auttavat 
sodan uhatessa ja  sen syiden poistamises
sa. Siksi työläisten tulee jä r je styä  ja  teh
dä jarjestäm istyötä.


