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ELÄKÖÖN NEUVOSTO-ARMENIA!

Kiusattu ja kovia kokenut Armenia, joka on 
Ententen ja dashnakkien armosta joutunut nälänhätään, 
hävitykseen ja  karkuteille,—tämä kaikkien „ystävien" 
pettämä Armenia on nyt löytänyt pelastuksensa siitä, 
että on julistanut itsensä neuvostomaaksi.

Eivät Englannin, tuon Armenian etujen „ikuisen 
puolustajan", vakuuttelut, eivät kuulut Wilsonin nel
jätoista pykälää113 eivätkä Kansainliiton suurieleiset 
lupaukset ja sen „mandaatti" Armenian hallitsemiseen 
ole voineet (eivätkä olisi voineet!) pelastaa Armeniaa 
verilöylyiltä ja fyysilliseltä tuhoamiselta. Ainoastaan 
Neuvostovallan aate toi Armenialle rauhan ja kansal
lisen uudestisyntymisen mahdollisuuden.

Tässä eräitä tosiasioita, jotka johtivat Armenian 
neuvostoitumiseen. Dashnakkien, Ententen asiamiesten, 
turmiollinen politiikka johtaa maan anarkiaan ja kur
juuteen. Dashnakkien aikaansaama sota Turkin kanssa 
kärjistää Armenian vaikean aseman äärimmilleen. 
Nälän ja oikeudettomuuden kiusaannuttamat Armenian 
pohjoiset maakunnat nousevat marraskuun lopulla
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kapinaan ja  m uodostavat A rm enian sotilaallisen 
vallankum ouskom itean, jonka pääm iehenä on to v eri 
Kasjan. M arraskuun 30 päivänä saadaan A rm enian val
lankum ouskom itean puheen joh taja lta  toveri Leninille 
o so ite ttu  tervehdyssähkösanom a, jossa tiedo ite taan  
N euvosto-A rm enian sy n tym isestä  ja  Delizhanan kau 
pungin  valtaam isesta  vallankum ouskom itean toim esta. 
Joulukuun  1 päivänä N euvosto-A zerbaidzhan luopuu 
vapaaehtoisesti riidanala isista  m aakunnista  j a  ju lk a i
see asetuksen Zangezurin, N ah itshevan in  ja  Vuo- 
risto-K arabahin  luovu ttam isesta  N euvosto-A rm enialle. 
Joulukuun 1 päivänä vallankum ouskom itea saa te r 
vehdyksen  tu rk k ila ise lta  päällystö ltä . Joulukuun  
2 päivänä saadaan toveri O rdzhonikidzen tiedo itus, 
e t tä  E rivanin  dashnakkihallitus on k a rk o ite ttu  ja  
A rm enian sotaväki on suostunu t alistum aan vallan
kum ouskom itean m ääräysvaltaan .

Armenian pääkaupunki Erivan on nykyään Arme
nian Neuvostovallan käsissä.

Vuosisatoja jatkunut viha Armenian ja sitä ympä
röivien muhamettilaisten välillä ratkaistiin yhdellä 
iskulla, luomalla veljellinen solidaarisuus Armenian, 
Turkin ja Azerbaidzhanin työtätekevien kesken.

Tietäkööt kaikki, joiden tietämän pitää, että niin
sanotun Armenian „probleemin" ratkaiseminen, jonka 
ratkaisemiseksi imperialistisen diplomatian vanhat 
sudet turhaan vaivasivat päätään, on ollut voimain- 
mukaista vain Neuvostovallalle.

Eläköön Neuvosto-Armenia!
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joulukuun 4. pnli 1920 
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