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Kuka on syyllinen?
jo k a päivä tuo uusia todistuksia,
että Saksan
sosialidemokraatit
huolimatta siitä kauhean tukalasta
asemasta, johon sota ja sota viran
omaisten pakkovalta heidät on heit
tänyt. keskeltä sekasortoa kohotta
vat kansainvälisen sosialismin lip
pua valmistaen mahdollisuuksia
sille kansojen veljestymiselle, joka
kaikista tämän päivän kauhuista
huolimatta tulee nousemaan sodan
alta.
"Leipziger Volkszcitung” julkai
see edelläoleva 11a otsikolla kirjoi
tuksen. jossa se jyrkästi tuomitsee
porvarilehtien villiä kansalliskiih
kon lietsomista. Kirjoituksen si
sältö on seuraava:
' Ei ainoastaan tällä hetkellä,
vaan yleensä kaikissa olosuhteissa,
on ristiriidassa sosialistisen maail
mankatsomuksen kanssa se, että
leimataan joitakin vissejä henkilöi
tä vastuunalaisiksi sodasta. Me tie
dämme. että maailman historia ei
ole muutamien yksilöitten “ teke
mä", vaan riippuu syyn ja seurauk
sen rautaisista laeista. Tämä on
totta silloinkin kun me emme voi
todistaa sitä kaikissa yksityiskoh
dissa, syystä, että nämä yksityis
kohdat eivät vielä ole meille tun
nettuja.
Vuosien ja vuosikymmenien ku
luessa on sosialidemokratia ennus
tanut. että kaikkien Europan valti
oitten sotavarustuksien yhä kasva
minen ennemmin tahi myöhemmin
tulee johtamaan myrskyn puhkea
miseen.
Nyt on tullut se aika, josta olem
me ennustaneet. Ja silloin on to
dellakin aivan turhaa yrittää vyö
ryttää edesvastuu sen tahi tämän
henkilön niskoille. Kaikki ne ky
symykset, joista tänä päivänä niin
kiivaasti keskustellaan: esittäkö

itävallan hallitus Serbialle liiallisia
vaatimuksia, olisiko Serbian sitten
kin pitänyt suostua niihin, menette
likö Venäjän tsaari oikein kannat
taessaan serbialaisia, onko Rans
kan ja Englantiin hallitus menetel
lyt viisaasti tahi mielettömästi aset
tuessaan Venäjän puolelle, — kai
killa näillä kysymyksillä sosialisti
sen maailmankäsityksen kannalta
katsoen ei ole suurtakaan arvoa.
Me tiedämme, että kapitalistinen
valtio ei voi suojella itseään vihollishvökkäyksiä vastaan muulla ta
valla kuin seisovaii armeijan kaut
t a ; siitä johtuu varustuksien luon
ne ja muoto sekä se varustuksien
lisääntyminen, jonka olemme saa
neet nähdä viime vuosikymmenien
aikana. Myös olemme jo vuosi
kymmenien kuluessa tietäneet, että
tuo tahi tämä sotakoneiston osa tu
lee lähtemään liikkeelle, sen täytyy
lähteä liikkeelle kuti tarjoutuu sen
mielestä otollinen tilaisuus. Mikä
näistä militarismin koneiston osis
ta on se, joka alkoi sekasorron se
on meille aivan yhdentekevää, eikä
ole vähemmässäkään määrässä jä r
jellistä syytää sille moraalisia palieksumislauseita. Se teki sen, min
kä joku toinenkin osa olisi tehnyt
samallaisissa olosuhteissa.
Tältä kannalta on meidän sosia
listien katsottava näitä asioita. Ja
kuu näin tekee, niin asettuu sille le
volliselle ja arvokkaalle pidättäy
tymisen kannalle, joka on ainoa
meille sovelias kanta. Meidän on
otettava vastaan tapausten kulun
sellaisena kuin ylivoimaiset olo
suhteet, joita emme ole voineet ku
mota. ne meille tuovat. Mutta sa
malla voimme tehdä sen, mikä on
ainoa meille mahdollinen nykyai
kana vahnistaaksemme itsellemme
paremman tulevaisuuden: meidän
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on kaikin voimin pidettävä huolta
siitä, että ei pääsisi jälleen puhkea
maan se kansallis viha, joka tähän
asti aina on seurannut sotaa, jaka
en kansat vuosikausiksi erilleen ja
vaikeuttaen sekä lamauttaen kai
ken työn rauhan hyväksi.
Niiden välttämättömyyksien pa
kosta. joista edellä olemme mainin
neet, on ymmärrettävissä se seikka,

vat näitä periaatteita ja syytävät
loppumatonta parjaustulvaa sotaakäyvien valtojen kansoja vastaan,
lehti osoittaa, kuinka Ranskan yh
tä hyvin kuin Englannin ja Belgi
an kansat vielä muutama päivä en
nen sotaa tuskin sitä uneksi vat
kaan, aivan samoin kuin Saksan
kaan kansa ei tehnyt sitä. Kaikki
nämä kansat ovat joutuneet vastoin
tahtoaan sotaan, ja heillä on näin
ollen yhtä suuri oikeus epäillä Sak
san rauhanrakkautta kuin Saksalla
oti epäillä heidän. Lehti lopettaa
kirjoituksensa seuraavilla sanoilla:
“ Sota on tullut noitten kansojen
päälle, niinkuin meidänkin pääl
lemme, vastoin niiden tahtoa vas
tustamattomana voimana, jonka
•£

että saksalaiset nyt ovat pakotetut
taistelemaan englantilaisia, ranska
laisia ja saksalaisia vastaan. Mut
ta tämä ei edellytä sitä, että mei
dän olisi pidettävä ranskalaisia,
venäläisiä ja englantilaisia vastuun
alaisina sodan kauhuista, sillä he
ovat joutuneet saman, kapitalismin
luoman, kamalan pakotuksen alai
siksi. Kun täten antaa tämän tie
toisuuden pääsemään vallitsevaksi
mielessään, niin on meille aivan
mahdollista rauhansolmimisen päi
vänä jälleen pitää ja kohdella rans
kalaisia, englantilaisia ja venäläi
siä ystävinämme. Tämän me kaik
ki tahdomme, tämän meidän tulee
tahtoa, jos edelleen haluamme py
syä sosialisteina ja työskennellä
meidän “ korkeitten päämääriemnie
hyväksi” .
Kerrottuaan kuinka saksalaiset
porvarilehdet alituisesti loukkaa-

ovat luoneet ne yhteiskuntaolot,
joissa elämme. Tällä hetkellä ei
auta muu kuin taistella sen läpi ja
jokainen taistelee omalla paikal
laan. Mutta meidän on muistetta
va, että toisella puolella on sama ti
la vallalla, samallaisia uhrauksia
vaaditaan sielläkin. Se on meidän
aina muistettava. Jo s sen muistam
me, niin saamme sen oikean mieli
alan, mikä on meille välttämätön
jatkaaksemme sodan jälkeen rau
han työtämme. ’

