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Nuortevan vastaus Tokoille
(T ru e  tran*l& tlon flled  w lth  th e  p o s t-m a a te r  a t  F ltch b u rg , tfaes,, aa req u lred  b y

<he a c t  o f O ct. 6. 1917),

Joku aika sitten julkaisi  Raivaaja 
Oskari T o koin  Santeri N uortevalle  
osottam au kirjeen, jossa  T o k o i  selitti 
omalta kannaltaan Venäjän  asioita, 
kosketellen samalla Suomen asiaa. 
Toisetkin  lehtemme julkaisivat tä 
män Tokoin kirjelmän joko  kokonaan 
tai osittain. Sensijaan missään päi- 
välehdissämme ei ole n äkynyt  N u o r
tevan T o koille  lähettäm ää vastausta. 
Säkenien toimitus katsoo enemmän 
kuin kohtuulliseksi sen, että myöskin 
Nuortevan vastaus tulee suomalais
ten lukijoittemme tiedoksi, (joissakin 
englanninkielisissä lehdissä N u o rte 
van vastaus jo  on julaistu), sillä T o 
koin kirjeessä esitetyt mielipiteet oli
vat sellaisia, jo tk a  antavat  aihetta  
ajatteluun ja  senvuoksi on sitä pa
rempi mitä useampia eri mielipitei
tä tässä asiassa kuulemme.

Säkenien viime numerossa V e n ä 
jää koskevan kirjotuksen yhteydessä  
Säkenien toimitus mainitsi jo  tästä 
Tokoin kirjelmästä, lausuen silloin 
lyhyesti mielipiteensä. Kun T o koin  
kirje on päivälehtiemme kautta  ka i
kille tunnettu, emme tilanahtauden 
takia julkaise  sitä enää tässä uudel
leen, vaan sensijaan annamme tilaa 
Nuortevan vastaukselle , jo ka  kuuluu 
s e u ra a v a s t i :

New  Y o rk ,  loka k. 14 p. ’ l8. 
Mr, O skar Tokoi

A rch an gel,  Venäjä .
R akas ystävä  ja  toveri:

Olen vastaanottanut kirjeesi, jo k a  
oli päivätty  A rehangelissa  syysk. 10 
päivänä 1918, ja  olen huolellisesti 
huomioon ottanut sen sisällön. Siihen 
nähden, että sinä pyydät minut saa t
tamaan kirjeen sisällön muitten A m e 
rikassa olevien suomalaisten toverien 
tietoon, olen ryh tyn yt  toimenpiteisiin 
sen julkaisemiseksi kaikissa A m eri
kan suomalaisissa työväen lehdissä. 
T äm ä toimenpiteeni ei kuitenkaan 
merkitse sitä, e ttä  hyväksyisin  niitä 
näkökan toja  ja  ajatuksia, mitä kir

jeessäsi esität, ja  tahdon nyt ka ike lla  
vallassani olevalla  avom ielisyydellä  
koettaa tehdä sinulle selväksi, miten 
minä suhtaudun kirjeesi herättämiin 
kysymyksiin.

Minun ei tarvitse  vaku uttaa  sinulle, 
että ko k o  sydämelläni ja  m yötätun 
nolla seuraan teitä, —  suomalaisia 
veljiämme ja  siskojamme, jo tk a  sak- 
salaismielisten suomalaisten ju n k k e 
rien ja heidän verenhimoisten saksa
laisten apuriensa rääkkääm inä nyt 
olette hajaantuneet kotimaamme u l
kopuolelle, taistellen olemassaolonne 
puolesta ja  parempien aikojen puo
lesta, jolloin oikeus taas kerran  on 
oleva vallassa. Verenhim oinen junk- 
kerijoukkue Suomessa on tuhonnut e i  
ainoastaan kymmeniä tuhansia valis- 
tuneimpia työläistämme, vaan se on 
myös h ävittän yt  kaikki Suomen kan 
sanvaltaiset laitokset, joiden ylösra-  
kentaminen on ollut sinun työtäsi  ja  
minun ty ö tä n i  ja  satojen tuhansien 
to vereillem m e ty ö tä  viime viidentois
ta vuoden aikana. Minun ei tarvitse  
sinulle sanoa, että jokainen toimin
taehdotus, jo k a  saattaa  jo h taa  kan 
sanvallan uudelleen pystyttäm iseen 
Suomessa ja  saksalais-suomalaisten 
lahtarien vallan kukistamiseen, on 
saapa osakseen mitä vakavim m an 
harkintani, ja tulee saamaan eh d o tto 
man kannatukseni, jos se on ollen
kaan käytännöllinen ja  sopusoinnus
sa yhteiskunnallisen oikeuden peri
aatteitten  kanssa.

T äm än vuoden helmikuun 19 päi
vän jälestä, jolloin Suomen kan san - 
valtuutettujen hallitus, jossa sinäkin 
olit jäsenenä, ulkomaa-asiain valtuu
tettunsa, toveri Y r j ö  Sirolan kautta, 
pyysi  minut edustamaan teidän etu
janne Yh dysvallo issa , minä kaikista  
yrityksistäni huolimatta en ole  vo i
nut päästä  suoranaiseen yh tey te en  
hallituksesi kanssa tahi saamaan suo- 
Yanaisia ohjeita  ja  neuvoja missään 
asiassa. Olen kuitenkin sanomaleh
distä huomannut, että Ven äjä llä  ole
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vien suomalaisten keskusjärjestö, —  
jo k a  y m m ärtääkseni  edustaa sitä, mi
tä vielä on toim ivana jälellä ku kiste
tusta sosialistisesta tasavaltaisesta  
hallituksestamme, —  samoin kuin 
heidän äskettäin  perustamansa ulko- 
m aajärjestön  toimikunta T ukh o lm as
sa, Ruotsissa, ei ole sopusoinnussa 
ajatuskantojeii ja toimintasi kanssa. 
Olen saanut tietooni, että M o sko 
vassa  o leva  keskuskom iteam m e antoi 
ju listuksen, jo ssa  se protesteerasi 
sinun ja  sinun kannattajiesi toimin
taa  vastaan  Archangelissa , sikäli kuin 
se ymmärsi, e ttä  tämä toimintasi jo h 
taisi teidät vihollisiin toimenpiteisiin 
Ven äjän  Neuvostohallitusta  vastaan. 
Erään to im intatoverisi,  A ugu st  V e s -  
leyn, sukulaisen kautta  sain tietooni 
erään julistuksen, jonka  o va t  allekir- 
jo tta n e et  sinä itse, A pgust  Vesley, K. 
H äm äläinen, A . O rjatsa lo, E. Elo, V. 
Halme ja  K. Primus Nym an, jossa te 
painostatte  sitä, että teidän toimin
tanne missään tapauksessa ei tark o i
ta Neuvostohallitusta  vastaan ta is te 
lemista, vaan että teidän ainoa t a r k e 
tuksenne on olla yhteistoiminnassa 
liittolaisten kanssa Suomessa vallit
sevaa Saksan  valtaa vastaan, tarko- 
tuksella uudestaan p y styttää  Suo
meen kansanvalta  ja  sen kansanenem- 
miston oikeudet, mitä meidän liik
keemme edustaa.

Minä huomaan, että  sinun kirjeesi 
sisältää ajatuksia, jo tk a  eroavat tuos
ta julistuksessa olevista  väitteistä. S i
nun kirjeesi etupäässä käsittelee V e 
näjän kysym ystä  ja  painostaa sellai
sen toiminnan tarpeellisuutta, jota  si
nä kutsut “ kansanvalta isten ainesten 
yhdistäm iseksi.” Sinun kirjeessäsi ei 
sanota suoraan, että sinä et katso n y 
kyistä  N euvostohallitusta  kuuluvaksi 
noihin “ kansanvaltaisiin voimiin.” Se 
kuitenkin edellyttää vihamielisiä toi
menpiteitä N euvostohallitusta  k o h 
taan, ja  sinun esityksesi tueksi esi
te ty t  vä itteet  n äyttävät  olevan hyvin 
paljon samallaiset, joita ovat esittä
neet ne, jo tk a  kannattavat vierasta 
aseellista sekaantum ista  Venäjän  asi
oihin, Minä otaksun, että sinä itse 
olet nyt liittoutunut niiden voimien 
"kanssa A rchangelissa , jo tk a  ta is te le
vat neuvostohallituksen valtaa v a s
taan ja  he n äyttäv ät  olevan siihen

m äärään kiintyneet sinun esityksiisi, 
että toim ittavat minulle sinun kirjee
si, va ikk a  minulle ei ole  toimitettu 
mitään tiedonantoja, jo ita  ovat lähet
täneet ne, jo tk a  todellisesti ja  vira ll i
sesti edustavat  vallankum ouksellista  
Suomea. Minä sen vuoksi luulen ole
van! oikeutettu  otaksumaan, e ttä  si
nä tahdot, että minä ja muut suoma
laiset toverit  A m erikassa  kannattai
sivat sitä V en ä jä n  asioihin sekaantu
misen politiikkaa, jo ta  edustaa liitto
laisten ja  Ven äjän  vasta-vallanku- 
mouksellisten toiminta A rchangelissa  
ja  muualla Venäjällä .

Kun näin ollen kaikki hallussani 
olevat tiedot o soittavat minulle, että 
V en ä jä l lä  olevien suomalaisten v a s
tuunalaiset ainekset eivät ole taipu
vaisia kannattam aan sellaista sekaan
tumista V en ä jä n  asioihin, niin minä 
otaksun, e ttä  sinä lähestyt minua y k 
silönä, ja  sen vuoksi tämä vastau kse
ni sinulle on pidettävä vain kahden 
y ksilö n  ystävällisenä mielipiteen v aih
tamisena.

Salli minun myös alusta p itäen sel
västi sanoa sinulle, missä asemassa 
minä kirjotan, ja  kenen ajatuksia  ilmi- 
lausun. Minä tässä en puhu A m erikan  
suomalaisten puolesta. Siitä saakka 
kun Suomen K ansanvaltuutettujen  
Hallitus pyysi minut edustamaan sen 
etuja A m erikassa, en ole ottanut mi
tään osaa  Y h dysvalto jen  sisäpolitil- 
liseen toimintaan, —  enempää siihen, 
jota  edustavat täällä kansalaiset 
yleensä kuin suomea puhuvien kan
salaisten toimintaan. Olen tunnolli
sesti seurannut sitä periaatetta, että 
henkilö jo ka  ulkomailla edustaa 
toista maata, ei saa sekaantua sen 
maan sisäisiin asioihin, mihin hän on 
sijoitettu.

Minä en tiedä, mitä A m erikan  suo
malaiset a jattelevat sinun toiminnas
tasi, joskin minun käsitykseni on, et
tä A m erikan  suomalaiset sosialistit, 
niinkuin kaikki' muutkin sosialistit, 
eivät katso, että aseellinen sekaantu
minen rauhaa rakastavan kansan asi
oihin, tahi väkivaltainen hallitusmuo
tojen pystyttäm inen vieraassa maas
sa olisi sopusoinnussa järkevän 
politiikan ja  yhteiskunnallisen oikeu
den kanssa. Kun minulla ei ole ollut 
suoranaisia  ohjeita Suomen työväen
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hallitukselta, minä en m yöskään voi 
puhua heidän puolestaan, —  joskin  
olen varma että ne n äkökohdat,  jo ita  
koetan tässä sinulle tehdä selväksi, 
heidänkin mielestään ovat ainoat k ä y 
tännölliset ja  meidän edustamiemme 
etujen ja  periaatteitten kanssa sopu
soinnussa olevat. K irjotan  sinulle y k 
silönä ja  ystävänäsi. Tunnem m e toi
siamme hyvin, —  olemmehan ja k a 
neet niin monta m yötä ja vasto in 
käym istä  keskenämme. Minä en epäi
le vilpittöm yyttäsi, ja tiedän, että  et 
epäile minun vilpittöm yyttäni. Ja nyt 
tarkastakaam m e esityksiäsi.

Sikäli kun sinä harrastat y h te is
toimintaa suomalaisten työläisten ja 
l iittolaisvaltojen välillä tarko tukse l
la lopettaa Saksan valta Suomessa ja 
uudellaon p y styttää  ne kansanvalta i
set  laitokset, mitkä Suomen lahtarit 
yhdessä  saksalaisten l iittolaistensa 
kan ssa  ovat hävittäneet, ja  tarkotuk- 
sella turvata kansanvallan asemaa 
kaikkialla  maailmassa, sekottam atta  
suomalaisia  taisteluun V en äjän  ty ö 
läisiä vastaan, —  minä olen valmis 
kannattam aan sinua. Y h d ek sä n  kuu
kauden aikana olen koettanut ta ivut
taa  Am erikan hallitusta ha rrasta 
maan juuri tätä  asiaa. Suomen va l
lankum ouksen alusta pitäen olen k o 
ettanut sille osottaa, että liittolaisten 
o m a paras etu vaatisi yhteistoim in
taa  niiden voimien kanssa, jo tk a  Suo
messa johdonmukaisesti vastustavat 
Saksan valtaa, —  Suomen työläisten 
kanssa.

Oli todellakin k ärsiväl l isyyttä  ky
s y v ä  ty ö  minulla koettaessani pois
taa  ne ennakkoluulot, jo ita  täällä va l
litsi sinua ja  tovereitasi vastaan Suo
messa, joita saksalaiset ja  Suomen 
valkokaartilaiset armottom asti teu
rastivat. Joka askeleella kofitasin, —  
lievemmin sanoakseni, —  y m m ä rryk 
sen puutetta. K a ikki  se, mitä sinä 
n yt  sanot Venäjän  työläisten halli
tuksesta , sanottiin sinusta,—  ja  enem 
mänkin. Täällä  oli amerikalaisia, j o t 
ka  huolimatta siitä, että he vastusti
vat  Saksan valtaa, muitta m utkitta  
vakuuttivat, että te  saitte sen mikä 
te i l le  oli kuuluva, kun saksalaiset tuli
vat  Suomeen, koska te muka edus
ta t t e  vain huligaaneja ja  rosvoja, joi
den rinnalla Saksan itsevaltiuskin

n äytti  siunaukselta. Sanomalehdet 
täällä  ju lkaisivat erään raportin S u o 
messa olevalta  A m erikan  konsulilta, 
jonka väitettiin  lausuneen ty y ty v ä i
syytensä  hallituksenne kukistumisen 
johdosta  ja  maininneen saksalaisten 
hy ö kk äy ksen  Suomeen muutoksena 
parempaan. Minä kysyin Amerikan 
hallitukselta  oliko totta, e ttä  sellai
nen raportti  oli tullut konsulilta, ja 
minä en saanut mitään virallista v a s
tausta. Minä voisin kertoa  sinulle 
monia muita seikkoja, jotka  minun 
mielestäni selvästi todistavat, että 
täällä, työväenliikkeen rivien ulko
puolella, oli sangen vähän m y ö tätu n 
toa tovereitamme kohtaan Suomessa.

Ehkä on niin, että tämä suhde on 
muuttunut. Enpä tiedä. Ehkä on 
niin, että se lakkaam aton valistustyö 
Suomen kysym yksestä  mitä Suomen 
toverit ja  heidän ystävänsä ovat har- 
jottaneet  Ruotsissa ja  Venäjällä , ja 
mitä minä vaatim attom assa muodos
sa olen harjottanut täällä A m erikas
sa, samoin kuin se avoimesti ra a k a 
lainen politiikka, mitä ovat harjotta- 
neet va lkokaartila iset  ja saksalaiset 
Suomessa, on vihdoinkin avannut 
asianomaisten liittolaishallitusten sil
mät paremmin ym m ärtäm ään Suo
men kysym yksen , —  ymmärtäm ään 
siihenkin määrään asti, että ne nyt 
ovat taipuvaiset o lemaan yh teis to i
minnassa kanssasi, jo ta  ne eivät tah 
toneet kuusi kuukautta sitten. Olisi 
hyvä asia jos niin olisi, —  joskaan 
minä puolestani en ole k yen n yt  huo
maamaan sellaisen ym m ärryksen 
m erkkejä . Sinun kirjeesi ei m yöskään 
osota mitään kouraantuntuvaa halua 
liittolaisten taholla tunnustaa S u o 
men toveriemme taistelua oikeuden 
ja  vapauden taisteluna.

Sinä olet aivan oikeassa san eessa
si, että Venäjän  kysym ys meille, suo
malaisille, on myös Suomen kysymys, 
—  ja sen lisäksi se on meille kansain
välinen kysymys, niin kauvan kuin 
me edelleenkin väitämme olevamme 
kansainvälisiä sosialisteja. M utta mis
säpä suhteessa sinun edustamasi toi
minta tulee hyödyttäm ään Suomen 
asiaa? Mitä takeita sinulla on, jos 
sinulla ollenkaan on takeita, tahi mi
tä tak eita  on sinulle luvattu, jo tka  
turvaisivat oikeuksiemme uudelleen
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voim aan saattamista Suom essa? Si
nä sanot kirjeessäsi, että sinä t ietysti  
et odota, että liittolaiset p y styttä i
s ivät sosialistisen vallan Venäjällä. 
En m inäkään sitä odota. En m y ö s 
kään pyytäisi  heitä sitä tekemään. 
Minä kuitenkin kannattaisin  y h te is
toim intaa  Ven äjän  Neuvostohallituk
sen ja  liittolaisten hallitusten välillä 
täysin tietoisena tästä. On myöskin 
aivan selvää, että  liittolaiset eivät 
ha rrasta  sosialistisen tasavallan pys
tyttäm istä  Suomessa. Minä kuitenkin 
mielihyvällä  olisin yhteistoiminnassa 
heidän kanssaan Suomen k y s y m y k 
sessä ilmankin sellaista ehtoa. M utta  
on olemassa muita seikkoja, jo tk a  en
sin pitäisi tehdä selväksi.

Joku aika sitten sanomalehdet tääl
lä julkaisivat lausunnon, jo n k a  sanot
tiin olevan Englannin hallituksen 
vastauksen erääseen Suomen valko- 
kaartilais-saksalaism ielisten riistäjien 
tekem ään kysym ykseen. Kerrottiin, 
että va lkokaartila is  “ hallitus" pro- 
testeerasi sitä vastaan, että britt i läi
set auttaisivat entisiä Suomen puna
kaartilaisia hyö kk äy kse ssä  valko- 
kaartila is joukkoja  vastaan. K e rr o t
tiin, e ttä  Englannin hallitus tähän 
protestiin olisi vastannut, että se ei 
missään tapauksessa tulisi ro h kaise
maan mitään suomalaisia ryhmiä tahi 
joukkoja .

T ähän tosiseikkaan nähden, ja  sii
hen nähden että ei ole olemassa mi
tään todisteita liittolaisten m yötätun 
nosta Suomen vallankumouksellisia 
työläisiä  kohtaan, seuraavat k y s y 
m ykset itsestään heräävät:

T u le va tk o  l iittola iset:  (1) autta
maan meitä ajamaan saksalaiset pois 
Suomesta, (2) pakottam aan Suomen 
jun kkerit  (a) palauttamaan yleinen ja 
yhtäläinen äänioikeus, (b) vap au tta
maan kaikki kansalaissodan aikana 
otetut vangit  ja  muut valtiolliset van
git, (c) m yöntäm ään vapaa ja  estee
tön pääsy Suomeen kaikille  pakolai
sille vallankumouksellisille, (d) pa
lauttamaan kaikki kansalaisvapaudet, 
siihen kuuluen puhevapaus ja  paino
vapaus, (e) palauttamaan ty ö v ä en 
järjestö ille  kaikki niiltä ryö stetty  o- 
maisuus, ja (f) kutsumaan kokoon 
yleisen  ja  yhtäläisen äänioikeuden 
perusteella  perustuslakikokous, joka

vapaasti päättäisi Suomen tulevaises
ta hallitusmuodosta.

M yöntänet,  että tämä olisi vähin, 
mikä voisi ty y d y ttä ä  Suomen työlä is
ten oikeuden ja  kohtuuden vaatim uk
sia, —  ja  tässä kaikessa  ei ole mitään, 
jo k a  sotisi l iittolaisten julkilausumia 
sotapääm ääriakään  vastaan.

Jos sinä voisit tehdä selväksi, e ttä  
sinulla on jonkinlaisia  takeita tässä 
suhteessa, —  ei vain epämääräisiä 
lupauksia joiltakin valtuutta vailla 
o lev ilta  henkilöiltä A rchangelissa , 
vaan takeita heidän asianomaisilta 
hallituksiltaan, niin olisi kylliksi s y y 
tä otaksumallesi,  e ttä  vapauden ja  oi
keuden voitto  Suomessa m enestyy  
yhteistoim innalla  liittolaisten kanssa. 
Olen vakuutettu  siitä, että näillä eh
doilla eivät ainoastaan ne suqmalai- 
set. jo tk a  nyt ovat kanssasi A rch an 
gelissa ja  muut suomalaiset Ven äjä llä  
ja  Suomessa, vaan myös suomalaiset 
työläiset  A m erikassa, rientäisivät 
vaikka aseisiin, joi niin tarvittaisiin, 
j o i  heillä otiii takeita liitä, että hei
tä ei pyyde ttäiii  tali telemaan heidän 
ve n älä i i iä  veljiään vaataan, sillä sel
lainen taistelu ei olisi ainoastaan 
Suomen etuja vastaan, vaan olisi 
meille kauhistuttava kansainvälisen 
solidaarisuuden kannalta  katsoen, ja 
myös olisi vastoin liittolaisten omia 
etuja.

Julistuksessa, jo nk a  sinä itse, Ves- 
ley, y. m. ovat a llekirjottaneet, sinä 
sanot muun muassa, että kylliksi suo
malaista verta on vuodatettu V e n ä 
jän  sisäisissä taisteluissa, ja  että on 
jo a ika ajatella Suomen etuja. M y ö n 
täen tämän näkökohdan oikeaksi, ei
kö kuitenkaan ole selvä, että se mitä 
sinä ehdotat on juuri sitä mistä sanot, 
että teillä on ollut sitä kyltiksenne. 
Kun sinä pyydät että suomalaiset 
kannattaisivat aseellisen sekaantumi
sen politiikkaa Venäjän  asioihin, sinä 
pyydät  suomalaisia vuodattamaan en
tistä enemmänkin verta  V en äjän  si
säisissä taisteluissa. Ainoa ero on, 
että sinä pyydät heitä taistelemaan 
Neuvostohallituksen ja  sosialismin 
vastustajien puolella, kun sitä vastoin 
he tähän saakka ovat taistelleet so
sialismin puolella.

Y k sin  Suonien etujen kannalta  k a t 
soen minä en voi nähdä esityksesi
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jä r k e v y y t tä .  Sinä tiedät, mikä oli 
Suomen kohtalo  tsaarivallan aikana 
ja  kuinka vähän Suomen edut pai- 
noivat V en äjän  kansalliskiihkoisten 
ainesten mielessä. Sinä tiedät, että 
vielä Ven äjän  vallankumouksen jä l
keenkin, jo lloin  Ven äjän  hallitus 
edusti juuri niitä “ kansanvalta isia"  
voimia, joista  sinä puhut V en äjän  ja 
Suomen ainoana pelastuksena. Suo
men etuja laiminlyötiin ja  vastustet
tiin siihenkin määrään asti, että  sinä 
itse, jo k a  siihen aikaan olit Suomen 
pääministerinä, katsoit m ahdotto
maksi olla yhteistoim innassa  noitten 
ainesten kanssa ja  julkaisit  Suomen 
itsenäisyyden julistuksen.

Minä en pane suurta arvoa  nii
den enemmän tahi vähemmän 
mielikuvituksellisten hallitusten ju
listuksiin, jo ita  nyt perustetaan V e 
näjällä Neuvostohallitusta vastaan, ja  
joiden kanssa sinä tietenkin olet  y h 
teistoiminnassa. T ie ty s ti  ne tätä  ny
kyä, jolloin niillä ei ole mitään m ene
tettävää ja  kaikki voitettavana, lu- 
paavat kaikenlaisia vapauksia jo k a i
selle. M utta  kaikesta  niiden o letetus
ta vapaam ielisyydestä  huolimatta nii
den suhde Suomeen, siinä tap aukses
sa että Venäjä  uudestaan jä r jes tettä i
siin niiden pyrkimysten mukaan, on 
vallan selvä. Ä skettäin  julaistiin 
A m erikassa  jonkun U fa ssa  olevan 
niin kutsutun "V enäjän  keskushalli
tuksen" julistus, hallituksen, jo ka  on 
edustavinaan kaikkia vastav alla n k u 
mouksellisia voimia. Monien kohti-  
ensa joukossa  tämä julistus sisälsi 
vaatimuksen, että Ven äjä lle  olisi pa
lautettava kaikki entisen Venäjän  va l
takunnan osat, jo tk a  ovat eronneet 
tahi erotetut V enäjästä. Jos V en ä 
jälle  keinotekoisesti pystytetään kiih
kokansallinen hallitus ulkomaitten 
aseitten avulla, niin täy ty y h ä n  sinun 
ymmärtää, että Suomeen nähden se 
merkitseisi palaamista entisiin oloi
hin kaikkine  ristiriitoineen ja  Suo
men kehityksen jarruttamisineen.

En ole itse mikään natsionalisti. 
Minä kuitenkin väitän, että kansojen 
itsemääräämisoikeus, joka antaa kan
soille vapauden kehittyä  kansallisten 
erikoisuuksiensa mukaisesti, on asia 
jo k a  on välttäm ätön jokaisen kan
san elämälle. Olen varm a että tä l

täkin kannalta  katsoen sinä.kannat- 
taessasi V en äjä llä  kansalliskiihkoi
sen hallitussuunnan vo im aansaatta
mista, jo ka  uudestaan loisi entisen 
Ven äjän  valtakunnan, jo k o  i tseval
tiuden tahi perustuslaillisuuden vai
pan alla , toimit juuri niitä Suomen 
etuja vastaan, jo ista  sinä puhut.

K ysy m y ksellä  on kuitenkin toinen
kin puoli. T y ö v ä en va lta  Venäjällä  oli 
ainoa, jo k a  myönsi Suomelle itsem ää
räämisoikeuden. Suomen p orvaristo  
palkkasi tämän julistamalla raakalai
sen nationalistisen sodan kaikkia  v e 
näläisiä vastaan, murhaten tuhansia 
venäläisiä Suomessa, ja  tehden S u o 
men porvariston nimen pilkkanim eksi 
Venäjällä . Suomen työläisten  m yö
tätunto Ven äjän  vallankumousta ko h
taan on ainoa vielä meille jälellä  o le 
va asia, joka takaa tulevien y s tä v ä l
listen suhteitten mahdollisuuden V e 
näjän kanssa.

V a ikka  sinä itse kuinka paljon h y 
vänsä vastustatkin sitä ajatusta, että  
Suomi muodostuisi osaksi Ven äjän  
yhdysvalta isesta  tasavallasta, —  j o 
ta minä puolestani pidän aivan lo o 
gillisena, —  niin täy ty y h ä n  sinun 
myöntää, että taloudellisesti Suomi 
tulee aina olemaan riippuvainen V e 
näjästä, jo ka  on luonnollinen raaka- 
aineiden lähde, jo ta  Suomen teolli
suus niin kipeästi tarvitsee, ja  ainoa 
m arkkinapaikka Suomen tuotteille. 
Pitääkö meidän nyt hävittää  viim ei
nenkin toivo ystävällis istä  suhteista 
Ven äjän  kanssa tulevaisuudessa, p et
tämällä nyt me vuorostam m e V e n ä 
jän vallankumouksen?

Sinä sanot kirjeessäsi, että V e n ä 
jän Neuvostohallitus jä t t i  suomalai
set heidän oman onnensa nojaan kan 
salaissodassa, saksalaisten ja  suoma- 
listen lahtarien teurastettavaksi. Se  
on totta, ja vaikka minä puolestani 
kuinka paljon tahansa ym m ärtäisin- 
kin, että yleiseen  sotilaalliseen tilaan 
nähden, ja  siihen nähden, että venä
läiset pakottu ivat  a N ekirj o ttam aan 
häpeällisen B rest-Litovskin  rauhan, 
venäläiset eivät paljon muutakaan 
voineet tehdä, niin minä myönnän, et
tä näennäinen välinpitäm ättöm yys 
Ven äjän  Neuvostohallituksen taholla  
suomalaisia kohtaan jää  asiaksi, jo 
ka p itkäksi a jaksi  tulee olemaan mie
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l ipahana ja  ristiri itojen  aiheena suo
malaisten keskuudessa.

M utta  t ä y ty y h ä n  sinun myöntää 
se. että josk in  V en ä jä n  Neuvostot, 
■ en vuoksi e ttä  niiden oli p akko, j ä t 
tivät työläisem m e heidän oman on
nensa nojaan, niin oli toisia, jo tk a  te
k iv ät  samoin om asta  vapaasta  ta h 
dostaan. M inä en voi unohtaa enkä 
koskaan tule unohtam aan, että muu 
maailma ei a inoastaan jä ttä n y t  mei
dän veljiämm e ja  siskojamme heidän 
onnensa nojaan silloin kun he olivat 
elämän ja  kuoleman kamppailussa 
Saksan itsevaltiuden etuvartiostoja  
vastaan, vaan että jotkut  maat suora
naisesti ja  epäsuorasti auttoivat suo
malaisia ja saksalaisia  lahtareita, ja  
ne kaikki tukehuttivat teidän tuskan 
ja  hädän huudonne parjauksilla ja  
panetteluilla, ja  salaamattomilla ilon 
tunteilla kun meidän nuori tasaval
tamme, joutuen valkokaartilaisten  ja  
saksalaisten jun kkerien  tulen väliin, 
meni perikatoaan kohti.

En sano tätä tunnesyistä. En usko  
vihaan ja  kostoon politiikan pohjana. 
Mutta kaipa myönnät sen, että m e
kin, olimmepa kuinka pieniä ja  m er
k ityksettöm iä  tekijöitä tahansa, o lem 
me oikeutetut ei ainoastaan om aa
maan tunteita, mutta myös kylmästi 
harkitsemaan, mitä todellisuudessa 
m erkitsevät y stävyyden  ja  yh teis to i
minnan vakuutukset entisten tapaus
ten valossa.

En. moiti sinua persoonallisesti. S y 
dämeni on täynnä sääliä sinua ja 
kaikkia tovereitam m e kohtaan. Y k 
sin se tosiseikka, että sinä nyt olet 
valmis menemään niin pitkälle että 
vakavasti  harkitset taistelua Venäjän 
vallankum ousta  vastaan, osoittaa mi
hin onnettomuuden kuiluun kohtalo 
on ajanut sinut ja toverisi, jotka  ta is
tellen selkä seinää vastaan, ja huu
taen apua tunnottomalle  ja  kuurolle 
maailmalle, epätoivossa tartutte  v a ik 
ka oljenkorteen.

M on ta  julm uutta on teh ty  tämän 
maailmansodan aikana. Ruumiita on 
silvottu, verta on virtoina vu o d ate t
tu, järjetön  hävitys ja julmuus on 
ollut päivän jär jestyksen ä  ja  mie
li jo  kovettuu sellaiseksi että se ei 
Dysty käsittäm ään tämän kauhun k o 
ko syvyyttä .  M utta  on olemassa

julmuuksia, jo tk a  ovat kauheammat 
kuin ne mitä voidaan tuottaa  kuole
vaiselle ruumiille. A jatellessan i si
nua ja  tovereitasi,  jo tk a  nälkäsinä, 
epätoivoisina ja  kodittomina saatte 
epämääräisiä  avun tar jou ksia  sielun
ne m yym isen hinnalla, minun miele
ni ty rm is ty y  maailmamme kataluuden 
tähden. K un  teillä oli kylliksi voi
maa vastustam aan Saksan valtaa 
Suom essa, kun puolueellanne oli k a ik
ki oikeudet hallita  maassanne, —  sel
laisetkin o ikeudet, joita nykyinen j ä r 
jestys  tunnustaa, —  kun ystävällinen 
sana ja  ystävällinen  apu ei a inoas
taan olisi pelastanut teidät n yk y i
sestä kurjuudestanne, mutta olisipa 
myös auttanut liittolaisten asiaa, ja  
olisi ollut isku Saksan herruudelle 
pohjois-Europassa  ja  Ven äjä llä ,  —  
silloin ei kukaan antanut teille tuota 
ystä v äll is tä  sanaa tahi apua. Luokka- 
edut n äk ivät  teidän auttamisessa sen 
mahdollisuuden, että vo im istutetta i-  
siin sitä  työläisten nousua valtaan, 
jo ka , v a ik k a  se on kuinkakin vä lttä 
m ätön Suom essa j a  Ven äjä llä ,  kuiten
kin h e rättää  kauhua niissä, jo tk a  ei
vät  ym m ä rrä  aikam me kehityksen 
suuntaa. Ja niinpä mitään apua teil
le ei annettu. M utta  nyt kun te o lette  
nälkäisinä, ja verisinä, ja  epätoivoi
sina. nyt kun toverinne, joihin luotit
te, eivät voi tulla avuksenne, n y t  kun 
teidän pieni joukkonne, niin vähäpä
töinen kuin onkin sen fyysillinen voi
ma. kelpaa käy tettäv äk si  kiilana V e 
näjän vallankum ouksellisten jo u k k o 
jen välissä, nyt teistä tulee niin a r
vo k kaita  henkilöitä  että teidän kans
sanne neuvotellaan, nyt teidän revi
tyille ja  raadelluille joukoillenne lu
vataan leipäpalanen V en ä jä n  vallan
kumouksen hävittäm isen hinnasta, —  
V en äjän  vallankumouksen, j o k a  on 
meidänkin vallankumouksemme.

En voi seurata  sinua, y s tä v ä  ja t o 
veri, n ykyise llä  polullasi. Se ei tuota 
sinulle sitä apua, mitä odotat, ja  se  
tulee kaikiksi  ajoiksi hävittäm ään 
y lösnousem uksen mahdollisuudet.

Eikö sitten ole  mitään, mitä m e 
voisimme tehdä? K yllä  on. Jos l i it to
laiset haluavat hävittää  Saksan y l i 
vallan Suomessa, ne voivat luottaa  
apuumme kaikissa suhteissa, paitsi 
siinä e ttä  antaisimm e apua V en äjän
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▼ allanfeumouata vastaan. Jos voit  saa
da aikaan niiden kanssa sopimuksen 
niiden esitysten perusteella mitä olen 
edelläolevassa  esiintuonut Suomen 
kansanvallan  uudestaan rakentam i
seen nähden, niin olen varm a että 
kym m en et tuhannet A m erikan  suo
malaiset olisivat valmiit menemään 
Suomeen edistämään tuota asiaa. Ja 
jo sk in  minä puolestani t ietysti  tah
toisin saavuttaa mahdollisimman kor
keimman määrän työväen ylivaltaa, 
minä täydellisesti yhdyn kanssasi sii
hen, että sosialismia ei p ystytetä  vä
kivallalla, vaan että sen t ä y t y y  as- 
teetta in  kasvaa ulos o levista  oloista. 
Minä hyväksyisin  tuon ohjelman v ä 
liasteeksi Suomessa ja  jättäisin  loput 
rauhallisen kehityksen varjoon. T ä l 
lainen ratkaisu myös estäisi uuden 
verisen kansalaissodan syntymisen 
Suomessa, jo ka  muuten kyllä pakos
takin tulee, ellei jotain  sellaista so
pimusta saavuteta, ja jo ta  minä puo
lestani kaikin voimin tahtoisin  v ä lt 
tää.

Minulla on m yöskin esitettävää si
nulle jotain V en äjän kin  k y s y m y k 
seen nähden. On olemassa seikka, 
jo nk a  kautta  me voisimme olla suu
reksi avuksi Venäjän  ylösrakentam i- 
selle, samoin kuin kansanvallan ja 
edistyksen asialle kaikialla maailmas
sa. Se olisi sitä, että me aikaansai
simme yhteisym m ärryksen niin h y 
vä lle  perustukselle kuin suinkin mah
dollista  liittolaisten ja  V en äjän  Neu
vostohallituksen välillä, —  yh teisym 
m ärryksen, jo ka  ei a inoaltaan lopet
taisi Saksan herruuden V e n ä ji l lä ,  
mutta myös saisi aikaan mahdollisim
man suuren kansanvaltaisten voim i
en yhteistoiminnan Venäjällä.

Minä mielihyvällä huomaan, että 
sinä a inakaan et tee noita typeriä ja 
luonnottomia syytöksiä , että Neuvos
tojen valtiomiehet muka o vat  Saksan 
palkkaamia kätyreitä. Se mitä sinä 
puhut Saksan vaikutuksesta  Ven äjän  
teollisuudessa ja  liike-elämässä sekä 
sotilaallisissa asioissa —  siinäkin ta 
pauksessa että sinun kuvasi ei olisi 
yksipuolinen ja  liioteltu, —  n äyttää  
minusta hyvältä  vä ittee ltä  sen politii
kan  puolesta mitä minä edustan V e 
näjään nähden. Sanotaan, että  liitto
laisten haluttomuus tunnustaa V e n ä 

jän  N euvostot ja olla niiden kanssa 
yhteistoiminnassa johtuu siitä, e ttä  
V en äjän  Neuvostot muka dogm aatti
sesti ja  itsepintaisesti k ie ltäy ty vä t  
alistumasta nykyisen y h teisk unta jär
je sty k sen  edellyttämien kansainvälis
ten suhteitten välttäm ättöm yyksiin . 
M utta juuripa se tosiseikka, että ne 
ovat a listuneet tekem ään m y ö n n y ty k 
siä saksalaisille, selvästi osottaa, että 
liittolaisetkin voisivat saada m yönny
tyksiä, jos ne osottaisivat Neuvostoja  
kohtaan lähestymisen ja  ym m ä rryk 
sen henkeä. Olen varma, että  V e n ä 
jän N euvostot  paljon mieluummin te
kisivät m yönn ytyksiä  liittolaisille 
kuin saksalaisille, —  juuri niistä syis
tä, jo ita  mainitset puhuessasi liitto
laisten ja  saksalaisten välisestä eroa
vaisuudesta, jonka minä tunnustan, ja 
tiedän että V en äjän  valtiomiehet tun
nustavat, huolimatta siitä että liitto
laiset ovat tehneet kaiken mahdollisen 
tehdäkseen tuon eron vaikeaksi näh
dä.

M itä  sinä puhut sekasorrosta  V e 
näjällä  on ehkä jossain määrin totta, 
—  joskin  minusta n äy ttää  että sinun 
piirtämäsi kuva on pilattu liian a h 
taalla näköpiirillä ja  riittäm ättömällä  
asioitten tuntemisella. Me olemme 
kaukana Venäjältä,  mutta meillä tää l
lä on oilut lukemattomia suoranaisia 
tietoja Venäjästä, jo tk a  o sottavat,  et
tä Neuvostovallan luomat olosuhteet 
eivät sentään ole vallan vailla valo- 
puolia, joskin siellä t ietysti on varjo
puoliakin. Mutta ym m ärräthän sinä, 
rakas toveri, sen, että vaikka Ven äjä  
olisi edistynein maa maailmassa ja 
vaikka Neuvostohallituksen valtio
miehet olisivat mitä kykenevimpiä 
hallitusmiehiä, niin Ven äjä llä  sitten
kin olisi sekasortoa sen johdosta, että 
V en ä jä  on täydellisesti eristetty  
muusta maailmasta. T ätä  eristymistä 
neuvostovallan viholliset pitävät itse
pintaisesti yllä ja se muodostuu vie
läkin vaarallisemmaksi kaikilta ta 
hoilta tulevan jarruttamisen ja  sabo- 
tagen takia. Tiedäthän sinä sen 
omastakin kokemuksestasi. Kun sinä 
olit Suomen pääministerinä ja  sinä 
parhaan kykysi  mukaan koetit  saada 
aikaan jä r jes ty stä  maassa, sinua k o h 
tasi jär jestelm ällinen vihamielisyys ja 
jarrutus  entisen hallitsevan väheni-
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mistön taholta, ja  sinun parhaat y r i
tyksesi  olivat turhat. M utta  sinä tie
tysti  et myönnä, että vaikeutesi olisi
vat johtuneet ky k yje n  puutteesta tei
dän puolellanne tahi vaatim ustenne 
liiallisuudesta. Sinä olisit m enesty
nyt, jos  hallituksesi ja  sen takan a  
o leva  liike olisi saanut ystävällistä  
tukea muilta kansoilta, —  eikä mis
sään maailmassa ole kansaa, j o k a  tu
lisi toimeen ilman toisen apua. Jos 
maailma olisi auttanut teitä, te  olisitte 
rikastuttan eet  työväenliikkeen histo
riaa  yhdellä  sen suurimmista voito is
ta, huolimatta siitäkin, että  saadak
senne tuota apua teidän olisi ollut 
p a k k o  tehdä ja  te  olis itte  halulla teh
neet joitakin m yönnytyksiä.

Olen varma, että sama pitää paik
kan sa  V en ä jä ä n k in  nähden. Olen 
varma, että on olemassa tie ulos ny
kyisestä  kurjasta  asiain tilasta. Jos 
toisella puolella olisi sen verran  ter
vettä  järke ä ,  että ei pantaisi kaikkia 
V en äjän  onnettomuuksia bolshevi- 
kien syyksi, vaan koetettaisiin  k a t 
soa eikö toisellainen politiikka li it to
laisten puolella tuottaisi parempia tu
loksia, —  asiallisen avustamisen po
litiikka niitä kohtaan, jo tk a  V e n ä j in  
kansa kaikesta  huolimatta n äyttää  
pitävän vallassa, —  niin varm a on, et
tä sekaantuminen V en ä jä n  asioihin 
ei tulisi kysym ykseen  sotilaallisena 
asiana. V ielä  kerran tahdon sanoa, 
että kaikki kansat tarvitsevat  kan

sainvälistä  apua ja  yhteistoimintaa, 
—  mutta maailman historiassa ei ole 
mitään tapausta että yhteiskunnalli
nen jä r je s ty s  voitaisiin saada aikaan 
jossain  maassa asevoimalla jonkun 
toisen maan taholta, —  ja  missä nä
ennäisesti niin on tapahtunut, on se 
aina jä t tä n y t  jä lkeensä  tulevien hir- 
veitten ristiriitojen siemeniä.

K ie l tä y ty e n  tukem asta  sinua sikäli 
kuin tarko itat  V en ä jä n  vasta-vallan- 
kuinouksellisten avustamista minä 
kehotan sinua yhtym ään  kanssani y r i
ty k s e s s ä :

1) Saada aikaan sopimus liittolais- 
valtojen j a  Yh d y sv alto jen  kanssa tar- 
kotuksella  päästä yhteistoim intaan 
Suomen kansanvaltaisten laitosten 
uudestaan p ystyttäm iseksi  ja  Saksan 
y l iva llan  lopettamiseksi maassam m e;

2) S aada  aikaan yhteisym m ärrys  ja  
yhteisto im inta  Ven äjän  Neuvostohal
lituksen ja  liittolaisten sekä Y h d y s 
valtojen  välillä  niiden molemminpuo
listen etujen perusteella, nim. tarko- 
tuksella  voim istuttaa  V en ä jä  talou
dellisesti ja  hävittää  Sa ksan  imperia
lismi.

C t a  vastaan, rakas  y stävä  ja  toveri 
vilpittömän m yötätuntoni j a  y s tä v y y 
teni vaku utukset  a nkaran  koette le
muksesi a ikan a  ja  salli minun lausua 
toivoni, että pysyt uskollisena kan
sainvälisen oikeuden ja  solidaarisuu
den korkeille  periaatteillemme.

Vilpittömästi,  Santeri Nuorteva.


