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Oficiálne narodeniny robotníckej a
roľníckej červenej armády sú 23.
februára 1918. Podľa boľševickej
ideológie to bolo v tento deň, keď sa v
Pskove a Narve podarilo získať prvé
víťazstvá nad nemeckými jednotkami.
Avšak 25. februára 1918 uverejnila
Pravda článok s názvom „Zložitá, ale
nevyhnutná lekcia“, v ktorom jej autor
Vladimir Lenin odsúdil rozpad
armády, ktorá demobilizovala a
opúšťala front. Prichádzajúce telegramy
a telefónne správy boli podľa
Leninovho
svedectva
„bolestne
hanebné“: „o odmietnutí plukov udržať
si svoje pozície, o odmietnutí brániť dokonca narvskú líniu, o nedodržiavaní príkazu na zničenie všetko a
všetkých počas ústupu. Inými slovami, išlo o „útek, chaos, bezbrannosť, bezmocnosť, nedbalosť“.
Leninov článok potvrdili správy z frontu: 24. februára Pskov zaujal malý oddiel nemeckej armády; Nemcom
trvalo zajatie Narvy deň.

„Hanebný svet“
Čo sa stalo 23. februára? V tento deň v roku 1918 sa uskutočnilo stretnutie ústredného výboru boľševikov,
na ktorom bolo prijaté nemecké ultimátum, ktoré viedlo k podpísaniu samostatného mieru 3. marca 1918
v Brest-Litovsku. Podľa podmienok dohody dalo Rusko Nemecku 750-tisíc km^2 (to znamená stratilo
Kurónsko, Livónsko, Estónsko, Fínsko a Ukrajinu), kde žilo 26% obyvateľov krajiny a sústredilo sa 28%
priemyselných podnikov.
Z dekrétu „Socialistická vlasť je v ohrození!“ Naši poslanci 20. februára (7.) odišli večer z Rezhice do Dvinsku
a stále neexistuje odpoveď.
Nemecká vláda očividne váha s odpoveďou. Jednoznačne nechce mier. Nemecký militarizmus chce pri plnení
pokynov kapitalistov všetkých krajín uškrtiť ruských a ukrajinských robotníkov a roľníkov, vrátiť pôdu
vlastníkom pôdy, továrne a závody bankárom, moc monarchiám. Nemeckí generáli chcú nastoliť vlastný
„poriadok“ v Petrohrade a Kyjeve.
Socialistická republika Sovietov je v najväčšom nebezpečenstve. Až do okamihu, keď nemecký proletariát
povstane a zvíťazí, je svätou povinnosťou ruských pracujúcich a roľníkov nezištná obrana republiky Sovietov
proti hordám buržoázno-imperialistického Nemecka.

Vytvorenie Červenej armády
Dekrét o vytvorení Červenej armády vydala
Rada ľudových komisárov 15. (28) januára
1918. Dokument podpísali predseda Rady
ľudových komisárov Vladimír Lenin, ľudoví
komisári pre vojenské a námorné záležitosti
Nikolaj Podvoisky a Pavel Dybenko,
komisári Proš Prošan, Vladimír Zatonskij a
Isaak Steinberg, ako aj manažér a tajomník
rady ľudových komisárov Vladimíra BonchaBrueviča a Nikolaja Gorbunova.
Z dokumentu: „Stará armáda slúžila ako
nástroj triedneho útlaku pracujúceho ľudu
buržoáziou. S presunom moci na robotnícke
a vykorisťované vrstvy bolo nevyhnutné
vytvoriť novú armádu, ktorá bude v
súčasnosti baštou sovietskej moci, základom
pre nahradenie stálej armády celoštátnou
výzbrojou v blízkej budúcnosti a bude slúžiť
ako podpora pre nadchádzajúcu socialistickú
revolúciu v Európe.

Mesiac po vydaní dekrétu o vytvorení
Červenej armády, keď sa prejavil nedostatok
dostatočného revolučného vedomia a
vlasteneckého ducha, vydala Rada ľudových
komisárov dekrét „Socialistická vlasť je v
ohrození!“ (z 21. februára 1918).
Podľa doc:
1) Všetky sily a prostriedky krajiny sú úplne
alokované na vec revolučnej obrany.
2) Všetci Sovieti a revolučné organizácie sú
poverení povinnosťou brániť každú pozíciu
do poslednej kvapky krvi.

Figure 1: Služobná kniha Červenej armády, 1919 Zdroj:
wikipedia.org

3) Železničné organizácie a s nimi spojení Sovieti sú povinní zabrániť nepriateľovi vo využívaní
komunikačného aparátu všetkými prostriedkami; pri ústupe zničiť koľaje, vyhodiť do povetria a spáliť
železničné budovy; všetky železničné koľajové vozidlá - vagóny a parné rušne - by mali byť odoslané okamžite
na východ do vnútrozemia krajiny.
4) Všetky zásoby obilia a potravín všeobecne, ako aj všetok cenný majetok, pri ktorom hrozí nebezpečenstvo,
že sa dostane do rúk nepriateľa, musia byť bezpodmienečne zničené; Dohľad nad tým majú miestne rady, za
ktoré zodpovedajú osobne ich predsedovia.
5) Pracovníci a roľníci v Petrohrade, Kyjeve a vo všetkých mestách, dedinách a dedinách pozdĺž línie nového
frontu musia pod vedením vojenských špecialistov zmobilizovať prápory na kopanie zákopov.

6) Tieto prápory by mali zahŕňať všetkých práceschopných príslušníkov buržoáznej triedy, mužov a
ženy, pod dohľadom Červenej gardy; tí, ktorí odolávajú - strieľajú.
7) Všetky publikácie, ktoré sú proti príčine revolučnej obrany a stavajú sa na stranu nemeckej buržoázie, ako aj
tých, ktoré sa snažia využiť inváziu imperialistických hord na zvrhnutie sovietskej moci, sú uzavreté; usilovní
redaktori a pracovníci týchto publikácií sú mobilizovaní na kopanie zákopov a ďalšie obranné práce.
8) Na mieste činu sú zastrelení protivníci, špekulanti, násilníci, chuligáni, kontrarevoluční agitátori,
nemeckí špióni.

Vojaci Červenej armády, 1920 Zdroj: wikioedia.org

Od hanby k dovolenke
Armáda začala nadobúdať vlastnosti pravidelne kontrolovaných vojenských síl do polovice septembra
1918. Takže 11. septembra Leon Trockij prvýkrát informoval Lenina o úspechu útokov na Kazaň, kde boli
útočníci usadení. Z Trockého správy: „Drvivá väčšina vojakov Červenej armády predstavuje vynikajúci bojový
materiál. Teraz, keď sa organizácia formovala v boji, naše jednotky bojujú s neporovnateľnou odvahou.“

Leon Trockij sa zúčastňuje prehliadky na Červenom námestí, 1921 Zdroj: wikipedia.org

Mýtus o prvých víťazstvách Červenej armády, získaných krátko po vydaní dekrétu o jej vzniku, vznikol
v roku 1938 na príkaz Josifa Stalina. V „Pravde“ bol uverejnený „Krátky kurz o histórii KSSS (b)“, ktorého
autorom je vedúci. Práve z tohto textu vyšlo najavo, že „ozbrojený zásah nemeckých imperialistov spôsobil v
krajine silný revolučný rozmach ...
Nemeckí útočníci boli neďaleko Narvy a Pskova rezolútne odmietnutí ... Deň odmietnutia vojsk nemeckého
imperializmu - 23. februára - sa stal narodeninami mladej Červenej armády.

Velitelia a vojaci Červenej armády, 1930 Zdroj: wikipedia.org
Je zaujímavé, že ešte v roku 1935 Kliment Vorošilov tvrdil, že „načasovanie osláv výročia Červenej armády 23.
februára je dosť náhodné a ťažko vysvetliteľné a nezhoduje sa s historickými dátumami“.

V modernom Rusku sa 23. február od roku 2002 oslavuje ako Deň obrancu vlasti.

Číslo „Izvestija“ s fragmentom „Krátky kurz v histórii KSSS Zdroj: b)“, 16.02.1938. (iz.ru

A teraz by sme si mali preskúmať "Deň zaštitníka (Deň obráncu)", ktorého vlastnosť je nádherná a vznešená 23.
februára. A vôbec, prečo práve 23. februára?
"Deň sformovania Červenej armády v roku 1918", ktorý si čitateľ rýchlo spomenie, niekedy čítaný v školských
učebniciach dejepisu.
Ak si však vezmete univerzitnú učebnicu dejepisu alebo akýkoľvek historický kalendár, môžete si všimnúť, že
23.2. nedošlo k žiadnemu sformovaniu, ale išlo však o toto:

"Týždeň 18-24 februára 1918 je týždeň vojenskej ofenzívy Nemecka, bol trpkým, obludným, ťažkým, ale
nevyhnutným ponaučením... Trýznivo hanebné správy o odmietnutí plukov udržať si svoje pozície, o
odmietnutí brániť dokonca aj líniu Narvy, o nesplnení rozkazu zničiť všetko a všetkých počas ústupu;
nehovoriac už o zbehnutí, chaose, beznádejnosti, bezmocnosti, nedbanlivosti... V Sovietskej republike nie je
žiadnej armády"
V. I. Lenin (PSS, T. 35)

Teda, oddiely červenej gardy utiekli pred Nemcami, ktorí sa úplne bez boja priblížili k Pskovu a pripravovali sa
na presun na Petrohrad, v tejto súvislosti Ústredný výkonný výbor Rady ľudových komisárov ponáhľal uzavrieť
HANEBNÝ "Brestský Mier", ktorý bol podpísaný 3. marca 1918 výlučne v prospech Nemecka.
(Pskov bol 24. februára obsadený malým Nemeckým oddielom bez žiadneho odporu, a Nemci sa 3. marca
priblížili k Narve a nasledujúce ráno ho obsadili v priebehu niekoľkých hodín prestreliek s Dybenkovými
oddielmi a nočným útekom posledných, pričom za útek z Narvy bol Dybenko degradovaný z funkcie komisára,
vylúčený zo strany a postavený pred tribunál)
V podstate, udalosti okolo 23. februára sú KAPITULÁCIOU Ruska v Prvej Svetovej Vojne. Môžete nájsť
v Ruskej vojenskej histórii hanebnejší deň? Či to nie je, čo sa dnes volá "Deň Obráncu Otčiny", ďalší výsmech?
Pripomeňme si poznámku spoluobčana Clary Zetkinovej a Ester - V. I. Lenina: "Sme za porážku Ruska v
imperialistickej vojne". Čo tu má spoločné "Obránca Otčiny" a "Sformovanie armády"?
Prečo práve 23. februára?
Tak čo sa spomína v roku 1933 K. E. Vorošilova v článku venovaného 15. výročiu Červenej armády:
"Mimochodom, načasovanie osláv výročia Červenej armády na 23. februára má úplne náhodný a ťažko
vysvetliteľný charakter a nezhoduje sa z historickými dátumami".

Všetko však zapadá do seba, ak si spomenieme na Kalendárny Dekrét z 23. januára 1918, keď Rada
Ľudových Komisárov "previedla" Rusko zo starého kalendárneho štýlu na nový.
Rozdiel medzi novým a starým štýlom bol 13. dní a dekrét nariaďoval, aby po 31. januári 1918 nenasledoval 1.
február, ale 14. február. A aby boli prepojenia dátumov, prikazovalo sa do 1. júla 1918, po čísle každého dňa v
novom štýle, uvádzať v zátvorkách číslo v starom štýle.
Preto 8. marca v Starom štýle - je 23. február podľa Nového štýlu. Otvorte akýkoľvek materiál / zdroj o
prechode na nový štýl - a uvidíte sami!
Rovnako existuje poznámka, v roku 1917 7. marca "Pravda" písala o tom, že "Proletárska internacionála
schválila 23. február za Medzinárodný sviatok žien".
Celkom, v skutočnosti dostaneme: 23. februára a 8. marca - toto je JEDEN A TEN ISTÝ sviatok, virtuálne
rozložený, kvôli kalendárnej reforme z roku 1918.

A ak bol deň 8. marca - Iniciátori "Veľkej Októbrovej Revolúcie" označoval sa za sviatok Purim - na počesť
Iniciátora národného prevratu a pogromov v Perzii, potom 23. februára (v roku 1918 Astronomický JEDEN a
TEN ISTÝ DEŇ) - označoval sa slávením Vykonávateľov toho istého prevratu a pogromov.
A národná príslušnosť účastníkov udalostí roku 480 pnl. a rok 1918 nl. je "čistou náhodou" - jedno a to isté.

Mimochodom, prvým vodcom Červenej armády bol Lejba Davidovič Bronštein (strannícke meno: Lev
Trockij). Taktiež si vybral symbol Červenej armády - Päťcípu Hviezdu. Taktiež ju nainštaloval na Kremeľ spolu
so zvonkohrou.
Otázka: A kedy sa začala "februárová revolúcia" roku 1917?!
V učebnici dejepisu píšu:
"23. februára sa v Petrohrade spontánne začali protivojnové mítingy". Vtipné, však? V Perzii, v deň, ktorý sa
neskôr slávil ako "Purim"- v tento deň sa taktiež začali "spontánne protivojnové mítingy" aj obesením
Hlavného Ministra Vojny - generála Amana s následným masakrom Perskej elity a armády.
"27. februára sa generálny štrajk zmenil na ozbrojené povstane, začal sa masívny presun vojsk na stranu
povstalcov, ktorí obsadzovali najdôležitejšie miesta mesta, vládne budovy".
A v Perzii, podľa biblie, došlo k masívnemu prechodu na stranu povstalcov sfalšovanými listinami, zmocnením
sa najdôležitejších bodov a vládnych budov. Pričom sa dostal vodca diaspóry a nevlastný brat Ester Mordochei vládne privilégia, zatiaľ čo Ester, zaslúžene - vyznamenania a dary.
Zaujímavé "náhody"?

