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PUNAISEN ARMEIJAN KOLMESTA 
ERIKOISUUDESTA

Puhe Punaisen Armeijan kymmenvuotispäivälle omistetussa 
Moskovan Neuvoston juhlaistunnossa 

helmikuun 25 pnä 1928

Toverit! Sallikaa puolueemme Keskuskomitean 
nimessä tervehtiä Punaisen Armeijamme sotilaita, 
Punaisen Laivastomme sotilaita, Punaisten Ilmavoi- 
miemme sotilaita ja vihdoin ennakkokutsuntalai- 
siamme, Neuvostoliiton aseistettuja työläisiä.

Puolue on ylpeä siitä, että se on onnistunut luomaan 
työläisten ja talonpoikien avulla maailman ensimmäi
sen Punaisen Armeijan, joka on valtavissa taisteluissa 
puolustanut työläisten ja talonpoikien vapautta ja 
suojannut sen.

Puolue on ylpeä siitä, että Punainen Armeija on 
pystynyt kulkemaan kunnialla maamme työväenluokan 
ja talonpoikaisen sisäisiä ja ulkoisia vihollisia vastaan 
käytyjen mitä ankarimpien taistelujen vaikean tien, 
että sen on onnistunut muotoutua valtavaksi vallanku
moukselliseksi taisteluvoimaksi työväenluokan vihol
listen kauhuksi ja kaikkien sorrettujen ja orjuutettujen 
iloksi.

Puolue on ylpeä siitä, että Punainen Armeija, kul
jettuaan läpi pitkän tien työläisten ja talonpoikien 
vapauttamiseksi tilanherrojen ja kapitalistien ikeestä,
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on vihdoin ansainnut oikeuden viettää juhlapäiväänsä 
syntymänsä kymmenentenä vuotena.

Toverit, missä on Punaisen Armeijamme voima, 
missä on sen voiman lähde?

Mitkä ovat ne erikoisuudet, jotka erottavat perin
juurin Punaisen Armeijan kaikista ja kaikenlaisista 
armeijoista, joita maailmassa on ollut?

Mitkä ovat ne erikoisuudet, jotka muodostavat 
Punaisen Armeijamme voiman ja mahdin lähteen?

Punaisen Armeijamme ensimmäinen ja peruseri- 
koisuus on se, että se on vapautettujen työläisten ja 
talonpoikien armeija, että se on Lokakuun vallanku
mouksen armeija, proletariaatin diktatuurin armeija.

Kaikki tähänastiset kapitalismin aikakauden 
armeijat, olivatpa ne kokoonpanoltaan minkälaisia 
tahansa, ovat pääoman valtaa varmistavia armeijoita. 
Ne ovat olleet ja ovat pääoman herruuden armeijoita. 
Kaikkien maiden porvarit valehtelevat sanoessaan, 
että armeija on poliittisesti neutraalinen. Se ei ole 
totta. Porvarillisissa valtioissa armei jalla ei ole poliit
tisia oikeuksia, se on syrjäytetty poliittiselta areenalta. 
Se on totta. Mutta tämä ei lainkaan merkitse sitä, että 
se on poliittisesti neutraalinen. Päinvastoin, armeija 
on aina ja kaikkialla, kaikissa kapitalistisissa maissa, 
vedetty ja vedetään edelleenkin poliittiseen taisteluun, 
sitä käytetään työtätekevien alistamisen aseena. Eikö 
ole totta, että armeija tukahduttaa siellä työläisiä, että 
se esiintyy siellä herrojen suojamuurina?

Erotukseksi sellaisista armeijoisia meidän Punai
sella Armeijallamme on se erikoisuus, että se on ase 
työläisten ja talonpoikien vallan lujittamiseksi, prole
tariaatin diktatuurin lujittamiseksi, se on ase työ-
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Iäisten ja talonpoikien vapauttamiseksi tilanherrojen 
ja kapitalistien orjuudesta.

Meidän armeijamme on työtätekevien vapautta- 
misarmeija.

Oletteko, toverit, kiinnittäneet huomiotanne siihen, 
että entisaikaan, ja kapitalistimaissa vielä nykyään
kin, kansa pelkäsi ja yhä pelkää armeijaa, että kansan 
ja armeijan välillä on muuri, joka erottaa kansan 
armeijasta? Entä meillä? Meillä päinvastoin kansa ja 
armeija muodostavat eheän kokonaisuuden, yhte
näisen perheen. Ei missään maailmassa ole kansan 
taholta niin hellää ja huolehtivaa suhtautumista armei
jaan kuin meillä. Meillä armeijaa rakastetaan, sitä 
kunnioitetaan, siitä pidetään huolta. Minkä tähden? 
Sen tähden, että työläiset ja talonpojat ovat ensim
mäisen kerran maailmassa luoneet oman armeijansa, 
joka ei palvele herroja, vaan entisiä orjia, nyt vapau
tettuja työläisiä ja talonpoikia.

Juuri siinä on Punaisen Armeijamme voiman lähde.
Mutta mitä se merkitsee, ett-ä kansa rakastaa 

armeijaansa? Se merkitsee sitä, että sellaisella armei
jalla tulee olemaan mitä lujin selusta, että sellainen 
armeija on voittamaton.

Mitä on armeija ilman lujaa selustaa? Ei mitään. 
Kaikkein suurimmatkin armeijat, parhaiten aseistetut 
armeijat ovat hajonneet ja hävinneet kuin tuhka tuu
leen, kun niillä ei ole ollut lujaa selustaa, kun ne eivät 
ole saaneet tukea ja myötätuntoa selustasta, työtäte
kevän väestön taholta. Meidän armeijamme on ainoa 
armeija maailmassa, jolla on puolellaan työläisten ja 
talonpoikien myötätunto ja tuki. Siinä on sen voima, 
siinä on sen lujuus.
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Juuri siinä, ennen kaikkea, Punainen Armeijamme 
eroaa kaikista muista armeijoista, joita maailmassa 
on ollut ja on.

Puolueen toivomuksena, sen tehtävänä on, että tämä 
Punaisen Armeijan erikoisuus, tämä sen läheisyys, 
sen veljellinen yhteys työläisiin ja talonpoikiin säi
lytetään ja lujitetaan.

Punaisen Armeijamme toinen erikoisuus on se, että 
se, tämä meidän armeijamme, on maamme kansakun
tien välisen veljeyden armeija, maamme sorrettujen 
kansakuntien vapauttamisarmeija, maamme kansakun
tien vapautta ja riippumattomuutta suojeleva armeija.

Entisaikaan armeijoita kasvatettiin tavallisesti 
suurvaltalaisuuden hengessä, anastushengessä, siinä 
hengessä, että heikkoja kansakuntia pitää välttämättä 
alistaa. Se oikeastaan selittääkin sen, että vanhan 
tyypin armeijat, kapitalistiset armeijat olivat samalla 
kansallisuussorron ja siirtomaasorron armeijoita. Siinä 
oli eräs entisten armeijoiden perusheikkous. Meidän 
armeijamme eroaa perinjuurin siirtomaasorron armei
joista. Koko olemukseltaan ja rakenteeltaan se perus
tuu maamme kansakuntien välisten ystävyyssiteiden 
lujittamiseen, sorrettujen kansojen vapautusaatteeseen, 
Neuvostoliittoon kuuluvien sosialististen tasavaltojen 
vapauden ja riippumattomuuden suojaamisen aattee
seen.

Siinä on Punaisen Armeijamme voiman ja mahdin 
toinen ja peruslähde. Tämä on takeena siitä, että 
kriitillisellä hetkellä armeijamme saa mitä voimak
kainta tukea ja kannatusta valtavan suuressa maas
samme asuvien kaikkien kansakuntien ja kansalli
suuksien miljoonaisissa joukoissa.



Puolueen toivomuksena ja tehtävänä on, että 
Punaisen Armeijamme tämäkin erikoisuus säilytetään 
ja lujitetaan.

Ja vihdoin, Punaisen Armeijan kolmas erikoisuus. 
Se on internationalismin hengen kasvattaminen ja 
lujittaminen armeijassamme, se, että koko Punainen 
Armeijamme on kauttaaltaan internationalismin hen
gen läpitunkema.

Kapitalistisissa maissa armeijoita kasvatetaan 
tavallisesti vihamielisyyden hengessä toisten maiden 
kansoja kohtaan, vihamielisyyden hengessä toisia 
valtakuntia kohtaan, vihamielisyyden hengessä tois
ten maiden työläisiä ja talonpoikia kohtaan. Mitä 
varten niin menetellään? Sitä varten, että armeijasta 
voitaisiin tehdä kuuliainen lauma valtioiden välisten, 
valtakuntien välisten, maiden välisten sotilaallisten 
selkkausten varalta. Siinä on kaikkien kapitalististen 
armeijoiden heikkouden lähde.

Meidän armeijamme rakentuu kokonaan toisille 
perusteille. Meidän Punaisen Armeijamme voima on 
siinä, että syntymänsä ensi päivästä lähtien sitä on 
kasvatettu internationalismin hengessä, kunnioituksen 
hengessä toisten maiden kansoja kohtaan, rakkauden 
ja kunnioituksen hengessä kaikkien maiden työläisiä 
kohtaan, maiden välisen rauhan säilyttämisen ja 
lujittamisen hengessä. Ja juuri siksi, kun armei
jaamme kasvatetaan internationalismin hengessä, 
kaikkien maiden työläisten etujen yhtenäisyyden 
hengessä, juuri siksi se, meidän armeijamme, on 
kaikkien maiden työläisten armeija.

Ja sen, että tämä seikka on armeijamme voiman 
jämähdin lähde, sen saavat kaikkien maiden porvarit
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joskus tuntea, jos he rohkenevat hyökätä maamme 
kimppuun, sillä silloin he tulevat näkemään, että 
Punaisella Armeijallamme, joka on kasvatettu inter
nationalismin hengessä, on lukemattoman paljon ystä
viä ja liittolaisia kaikissa maanosissa, Shanghaista 
New Yorkiin ja Lontoosta Kalkuttaan asti.

Tämä, toverit, on kolmas ja peruserikoisuus, jonka 
läpitunkemaa on koko armeijamme henki ja joka luo 
sen voiman ja mahdin lähteen.

Puolueen toivomuksena ja tehtävänä on, että 
armeijamme tämäkin erikoisuus säilytetään ja luji
tetaan.

Näitä kolmea erikoisuutta on armeijamme kiittä
minen voimastaan ja mahdistaan.

Tämä on selityksenä myöskin sille tosiasialle, että 
armeijamme tietää, minne se kulkee, sillä se ei muo
dostu tinasotilaista, vaan tietoisista ihmisistä, jotka 
ymmärtävät, minne on mentävä ja minkä puolesta 
taisteltava.

Ja sellainen armeija, toverit, joka tietää, minkä 
puolesta se taistelee, on voittamaton.

Juuri sen vuoksi Punaisella Armeijallamme on 
kaikki perusteet olla maailman parhain armeija.

Eläköön Punainen Armeijamme!
Eläköön sen sotilaat!
Eläköön sen johtajat!
Eläköön proletariaatin diktatuuri, joka on synnyt

tänyt Punaisen Armeijan, antanut sille voiton ja 
seppelöinyt sen kunniamaineella! ( Myr s ky i s i ä ,  
k a u a n k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )
„Pravda“ Л8 BO, 
helm ikuun 88 pnä  1988


