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Ihmiskunnan Itsemurha-aikeet
ANSAINVÄLISIÄ vakoilijoita löyde
tään ja  vangitaan nykyään tämän 
tuosta. Saadaan selville ja  osittain 

tuodaan julkisuuteenkin näiden toiminnöi
tä. Paljon enemmän niistä tiedetään kuin 
mitä tuodaan julkisuuteen. J a  paljon enem
män vakoilua harjoitetaan kuin mitä siitä 
“ virallisesti”  tiedetään. Minkä vuoksi?

Nykyään on innostuttu kovasti tutkimaan 
maan ilmapiirin ylimäisiä kerroksia—-stra- 
tosfeeriksi sitä nimitetään. Useimmissa 
maissa on samanaikaisesti koetettu kohota 
korkeammalle kuin on ennen koskaan oltu, 
ohempiin ilmakerroksiin, maanpinnalta nä
kymättömiin. Yritetään yhä uudelleen ja  
uudelleen, huolimatta ihmishenkien mene
tyksestäkin. Hallitukset yleensä ovat ko
vasti kiintyneet stratosfeeriin. Minkä vuok
si?

Kuuhun lentämistä on suunniteltu ja  
väitetään että sitä on jo käytännöllisestikin 
kokeillut kaksi saksalaista —  joita ei ole 
sen koommin nähty. Useammanlaisia ra
ketti-lentokoneita on tätä tarkoitusta var
ten rakennettu; toisia joissa pitäisi olla ti
laa ihmisille ja  taas toisia jotka ammutaan 
avaruuteen, ulos maan ilmapiiristä, ilman 
ihmisiä. Mitä varten? Onko todellakin 
tarkoituksena päästä kuuhun, vai onko jut
tu kuuhun matkustamisesta vain verhona 
jollekin muulle tarkoitukselle?

Eri valtakuntien armeijain laboratoriois
sa työskennellään hellittämättömästi uu
sien kemiallisten ja  mekanillisten keksin
töjen tekemiseksi ja  niiden käytäntöön so- 
velluttamiseksi. Mahdollisimman tarkkaa 
salaisuutta pidetään yllä niiden suhteen. 
Tapahtuuko tämä tarkoituksella tehdä ih
miselle toimeentulonsa hankinta luonnosta 
helpommaksi? Tai tarkoituksella hankkia 
uusia tarpeiden tyydykkeitä? Siinä ta
pauksessa ei olisi mitään syytä ankaraan 
salaperäisyyteen. Minkä vuoksi siis?

Kaikissa näissä toiminnoissa on nähtä
vänä varustautumista uuteen sotaan, uusil

la ja  mahdollisimman tehoisilla välineillä 
ja  keinoilla. Ne ovat, niin sanoaksemme, 
ihmiskunnan tieteellistä ja  systemaattista 
itsemurhan suunnittelua. Kukin suunnitte
lija haluaa yllättää toiset jollakin uudella 
ja  hirvittävällä tappamiskeinolla, jota vas
taan toiset eivät olisi osanneet varustautua. 
Jokaisella suunnalla on tehty saavutuksia 
ja  kun ne kaikki kerran, maailmanpalon 
jälleen puhjettua, tuodaan näyttämölle, 
niin tosiaankin saattavat ihmiskunnan itse
murha-aikeet osoittautua hyvinkin onnistu
neiksi ja  vähän jäädä jälelle asuttavaa 
maailmaa, samoin kuin sen asukkaitakin. 
Sillä kun kaikki nykyisin tunnetut sekä sa
lassa pidetyt tieteellisen työskentelyn tu
lokset järjestelmällisesti asetetaan hävi
tyksen palvelukseen, niin tulos saattaa olla 
täydellisempi yllätys kuin mitä kukaan on 
osannut odottaakaan.

Vakoilun tarkoitus ei nykyisin enään ole 
sitä mikä se on ollut aikaisemmissa sodissa 
tai niiden edellä. Ei ole enään tarpeellista 
vakoilun kautta saada selville kuinka suuri 
armeija ja  miten hyvin harjoitettu on kul
lakin hallituksella. Se tiedetään. Ei ole 
tarpeellista yrittää salateitä saada tietoja 
toisen kansakunnan sotalaivojen lukumää
rästä ja  laadusta. Se tiedetään; ovathan 
siinä suhteessa kansainväliset sopimukset 
olemassa. Linnoitusten paikat ja  laadut, 
rautateiden 7a muiden kuljetusvälineiden 
paljous ja  kuntoisuus, lentolaivaston luku
määrä, sotilaalliset varastot ja  muut sellai
set asiat kustakin maasta ovat toisten mai
den sotavirastojen tiedossa kokolailla tar
koin. Mitä siis vakoillaan? Ennen kaik
kea juuri niitä uusia keksintöjä, mekanilli- 
sia, kemiallisia tai muunlaisia, joilla jokai
nen hallitus aikoo yllättää ja  nopeasti tu
hota “ vihollisensa.”  Ne ovat nyt tärkeim
piä sotilaallisia salaisuuksia.

Ilmapiirin ylimpäin kerrosten tutkimi
nen saattaa olla mielenkiintoista tieteelli- 
seltäkin näkökannalta. Ensimäinen yritys
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sinne kohoamiseksi tehtiin ehkä pelkästään 
tieteellisessä tarkoituksessa. Mutta pian 
havaitsivat sotatieteilijät että siinä on seik
ka jota ei mitenkään sovi jättää huomioon 
ottamatta ihmiskunnan itsemurhasuunni- 
telmissa. Käsitettiin näet se seikka että 
mitä ohuempi on ilmakerros, sitä nopeam
min voidaan siinä lentää. Joskin kilpai
luissa on saavutettu yli 300 mailin tuntino
peus lennettäessä verrattain lähellä maan 
pintaa, niin käytännöllisissä lennoissa voi
daan vielä pitää 200 mailia tunnissa mel- 
keimpä suurimpana nopeutena. Mutta jos 
kyetään kohoamaan 15  mailin korkeuteen 
maan pinnasta, voidaan lentää 700 mailin 
tuntinopeudella, joka on suunnilleen sama 
nopeus jolla maa pyörii itsensä ympäri 
Keski-Europan leveysasteella. Siis se joka 
kykenee ensimäiseksi käytännöllistyttä- 
mään stratosfeerilennon, kykenee nopeim
min hyökkäämään toiseen maahan hävitys
tä aikaansaamaan. Kilpailu siinä suhtees
sa näyttää olevan kiihkeää.

Mikäli julkisuudessa tiedetään, on Eng
lanti edellä nopeiden ja  korkealla lentä
vien sotalentokoneiden rakentamisessa. 
Sillä on jo valmiina erikoisesti tätä tarkoi
tusta varten rakennettuja koneita, joskaan 
ne eivät vielä kohoa stratosfeeriin saakka. 
Yhdeksässä minuutissa nousee kone 20,000

jalan korkeuteen ja  lentää 250 mailin tun
tinopeudella. Näitä on kokeiltu ja  raken
nettu salassa.

Kuuhun lentäminen tai sinne raketin 
ampuminen saattaa olla alkujaan ollut jon
kun kuuluisuutta tavoittelevan tiedemie
hen ajatuksena. Mutta tämä rakettiaja- 
tuskin on otettu tulevaisuuden sotasuunni
telmien palvelukseen. Samoin kuin lento
kone voisi saavuttaa suuremman kulkuno
peuden ohemmissa ilmakerroksissa, voi 
myöskin kanuunan kuula tai ilmatorpeedo 
lentää paljon pitempiä matkoja, jos se voi
daan ampua ulkopuolelle maan ilmapiirin 
tai vaikkapa vain sen ohempiin kerroksiin. 
Tätä ajatusta sovelluttivat saksalaiset jo 
osaksi käytäntöön pommittaessaan Pariisia 
“ Isolla Berthalla”  viime sodassa. Laskel
missaan ottivat he silloin jo huomioon sel
laiset seikat kuin maan liikunta ja  ohuen 
ilmakehän vähäinen vastustus. Kuten tie
detään, osuivat pommit sinne mihin ne oli 
tarkoitettukin, vaikka välimatka oli monta 
kertaa pitempi kuin mikään muu kanuuna 
oli kantanut.

Nykyään kokeillaan jättiläismäisillä ra
keteilla, jotka itseasiassa eivät ole muuta 
kuin suuria, itse kuljetusvoimansa kehittä
viä torpeedon muotoisia räjähdyspommeja. 
Kaksi kolmannesta sellaisen pommin tila
vuudesta on täytetty voimakkaalla räjäh
dysaineella ja  jälellä oleva tila sisältää 
kaasua joka antaa kuljetusvoiman. Luon
nollisesti ei näillä hävitysvälineillä voida 
ampua aivan “ pilkkuun,”  mutta väitetään 
että tarkkojen laskelmien perusteella —  
matka, maan liikunta, voimakaasun pal
jous ja  muut seikat huomioon ottaen —  voi
daan niillä ampua kaupungin kokoiseen 
maalitauluun satojen, jopa tuhansienkin 
mailien päästä. Saksalaisten tiedetään jo 
parin vuoden ajan kokeilleen näillä rake
teilla Itämeren rannikolla ja  eräs norjalai
nen sanomalehti on väittänyt että niitä on 
ammuttu Saksasta 2,000 mailin päähän, 
Pohjoiseen Jäämereen, luonnollisesti ko
keilutarkoituksessa.

Kemistien tehtävä nykyisen sotatieteen 
palveluksessa ei ole ainoastaan räjähdys
aineiden keksiminen ja  niiden käytön ke
hittäminen; se lienee jäänyt jo toisarvoi



11
seksi asiaksi. Tärkeimpiä aineita "isän
maan hyvinvoinnille,”  kunkin maan milita
ristien mukaan, ovat nykyään myrkkykaa
sut. Niitä käytettiin jo viime sodassa “ lois
tavilla tuloksilla” . Mutta asiantuntijat 
väittävät että silloiset kaasut eivät olleet 
mitään verrattuina niihin mitä sen jälkeen 
on keksitty ja  kehitetty.

Ne myrkkykaasut joista on tietoja julki
suudessa, luokitellaan viiteen lajiin. En- 
simäiseen lajiin kuuluvat ne kaasut jotka, 
vaikuttavat keuhkoihin. Tähän lajiin kuu
luu m. m. nimellä “ keltainen risti” tunnet
tu kaasu, jonka erikoisominaisuutena on 
että se saa aikaan sisäisen verenvuodon 
keuhkoissa ja  siten uhri kirjaimellisesti 
“ hukkuu omaan vereensä.”  Toinen kaasu- 
laji vaikuttaa silmiin, aiheuttaen sokeutta. 
Siten sokeiksi tehdyt sotilaat voidaan hel
posti yllättää ja teurastaa muilla välineillä. 
Kolmas kaasulaji vaikuttaa hermostoon ja  
aiheuttaa halvausmaisen kuoleman mel
kein silmänräpäyksessä. Neljäs laji ei ole 
tappavaa, mutta sillä on se ominaisuus että 
se voi tunkeutua kaasunaamarin läpi ja  pa
koitta a uhrin poistamaan naamarinsa, voi
dakseen hengittää. J a  silloin hänelle lähe
tetään hengitettäväksi tappavia kaasuja. 
Viidenteen lajiin kuuluvat sellaiset kaasut 
jotka suorastaan polttavat ihon tai minkä 
osan tahansa ihmisruumiista. Niihin kuu
luu m. m. sinappikaasu, joka hengitettynä 
polttaa reikiä henkitorven haarautumiin
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keuhkoissa, aiheuttaen luonnollisesti kuo
leman.

Näiden lisäksi —  ja  jokaiseen viiteen la
jiin kuuluu monia eri kaasuja — on kehi
tetty yhdistelmiä niistä, joten pidetään jo 
varmana että on kehitetty kaasu joka on 
naamarin läpi tunkeutuva ja  samalla tap
pava. Ihanteellisena päämääränä myrk
kykaasu kemistein a on kehittää kaasu joka 
on hajuton ja  väritön, ettei sitä voida ha
vaita; joka tunkeutuu naamarin läpi; joka 
tappaa uhrinsa pikaisesti; ja  jota voidaan 
valmista suuressa määrin kotimaisista raa
ka-aineista Kuinka lähelle tätä “ ihannet
ta”  on jo päästy, tai onko se jo täydelleen 
saavutettu, siitä ei ole muilla varmaa tie
toa kuin asianomaisilla sotavirastoilla.

Pari asiantuntijan lausuntoa ehkä sel
ventää meille myrkkykaasujen merkitystä 
tulevassa sodassa. Saksalainen kenraali 
von Metzsch, joka viime sodassa kuului 
Saksan yleisesikuntaan, sanoo:

“ Tulevassa sodassa tullaan kemikaleja 
käyttämään paljon suuremmassa määrässä 
kuin niitä käytettiin maailmansodassa, jol
lei siihen mennessä niiden käyttö osoittau
du liian humaaniseksi aikaansaadakseen 
pikaisen ratkaisun. Se voi olla hyvinkin 
mahdollista. Jos siten on asia (että myrk
kykaasut ovat liian humaaninen tappokei- 
no), niin silloin kemikalit tulevat olemaan 
vähemmästä merkityksestä kuin räjähdys
aineet.”

Englantilainen professori Philip Noel 
Baker, entinen Englannin edustaja Kan
sainliiton sihteeristössä, kirjoittaa:

“ Viime sodassa ei myrkkykaasuja kos
kaan käytetty avoimia kaupunkeja vas
taan,, mutta nyt ovat jokaisen maan ilma- 
sotavoimat harjoitetut toimeenpanemaan 
laajakantoisia kaasuhyökkäyksiä. Ja  jol
lei tehoisaa aseiden riisumis-sopimusta laa
dita ja  hyväksytä, niin jokainen suurempi 
kaupunki tulee välttämättä joutumaan kii
vaan kaasuhyökkäyksen alaiseksi seuraa- 
vassa sodassa. Kaasut luonnollisesti tule
vat olemaan tappavampia kuin aikaisem
min. Kolme pisaraa “ lewisitea’ riittää tap
pamaan miehen, päästyään kosketukseen 
minkä tahansa ruumiin osan kanssa.”  
(“ Lewisite”  on nestettä jota hienona su
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muna päästetään ilmaan ja  toimii siis kuten 
kaasut-)

Lukematon määrä muita joukkomur- 
hauskeinoja voitaisiin luetella, kaikki enti
sestään paljon tehoistettuina. Mainitkaam
me ainoastaan yksi lisää, nimittäin kulku
tauti basillit, Kemistien ohella ovat soti
laallisissa laboratorioissa toimessa myöskin 
bakteriologit. Tuloksista ei luonnollisesti 
paljoa tiedetä, mutta ei kovin kauan sitten 
kerrottiin sanomalehdissä tämän tieteen
haaran saavutuksista se, että ruttobasille- 
ja , eläviin rottiin istutettuina, voidaan val
lan mainiosti lähettää lentokoneista pien
ten Iaskuvarjostimien avulla mihin tahan
sa kaupunkiin ja  saada siten rutto leviä- 
mään. "Kuuhun lentävät" raketit ja  stra- 
tosfeerissä kiitävät lentokoneet soveltuvat 
kuljettamaan kaikkia näitä tappovälinei- 
tä : räjähdysaineita, myrkkykaasuja ja  rut- 
tobasilleja. Siksi niillä kokeilua niin kiih
keästi nyt harrastetaan.

Ja  minkä vuoksi kaikki tämä? Mika on 
se motiivi joka kannustaa kansakuntia —  
niiden hallitsevia aineksia —  kaikkiin näi
hin murha- ja  hävitystoiminnoihin, vieläpä 
senkin uhalla että siitä saattaa olla seu
rauksena ei ainoastaan “ vihollisen”  tuhou
tuminen, mutta koko nykyisen sivistyksen 
ja  mahdollisesti koko ihmiskunnan häviö?

Löytyy kaksi kannustavaa syytä. Yksi 
on se, että maailman kapitalistinen talous
järjestelmä on rappeutumisasteellaan. Se 
ei tarjoa en ään riittävässä määrässä riisto- 
mahdollisuuksia kaikille riistäjille. Siksi 
nähdään jouduttavan ratkaiseviin kamp
pailuihin jälellä olevasta saaliista ja  
siihen yrittää jokainen kansallinen riistäjä- 
ryhmä varustautua parhaansa mukaan.

Toinen syy on siinä että käsitetään ai
kansa eläneen ja  rappeutuvan talousjär
jestelmän pakoittavan uusien voimien ja  
ainesten valtaan nousun. Ja  se uusi voima
tekijä ei voi olla mikään muu kuin työväen
luokka. Sen luonnollisena pyrkimyksenä 
on yhteiskunnallinen vallankumous, ny
kyisten hallitsi jäin ja  riistäjäin kukistami
nen. J a  tätä vihollista vastaan varustautu
minen on nykyiselle hallitsevalle luokalle 
sellainen asia jonka vuoksi koko ihmiskun
nan elämä —  siinä yhteydessä riistäjäin 
omakin elämä — asetetaan alttiiksi.

Ainoa voima maailmassa joka voi tämän 
hulluuden lopettaa ja  ihmiskunnan elämän 
edelleen turvata, on työväenluokka. Lo
pettamalla riiston lopettaa se samalla riis- 
täjäluokan eri ryhmien keskinäisen saalis- 
tuskamppailun, josta kaikki nykyaikaiset 
sodat ovat aiheutuneet. Silloin kun kussa
kin yhdyskunnassa tuotetaan tarpeiden 
tyydytystä varten, ei ole mitään aihetta 
lähteä sotalaivojen, lentokoneiden ja  
myrkkykaasujen avulla pakoittamaan jon
kun toisen maan väestöä ostamaan ja  ku
luttamaan tavaroita joita tässä maassa tuo
tetaan. Ei myöskään ole mitään tarvetta 
lähteä samoilla keinoilla valtaamaan sijoi
tus- ja  riistotilaisuuksia niille rikkauksille 
joille sellaisia ei enään kotimaassa löydy.

Ja  tässä tehtävässään ihmiskunnan elä
män turvaamiseksi on työväenluokalla vain 
yksi varma ja  tehoisa menettelytapa: Jä r 
jestyneenä luokkana kontrollin ottaminen 
tuotannon välineihin, jotka ainoastaan työ
läisen elävöittävän käden kautta voidaan 
pitää toiminnassa. Siinä lepää se perus
voima josta kaikki joukkomurhatoimenpi- 
teetkin ovat viimekädessä riippuvaisia.


