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maailma, koiramaailmakin, olisi sinulta
ainaiseksi suljettu. Ja sinä vetäydyt
kahleesi juurelle ja kysyt itseltäsi:
Milloinka maailman portit aukenevat,
milloinka pääset sinä sinne, missä muut

koirat vapaana temmeltävät, tai tappelevat — luupalasesta.
Simassa, (Siperiassa) 26— 8— M 8.
Jussi Raitio.
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KATSAUKSIA
Käänne Venäjän kysymyksessä
(T ru e tr a n a la tio n fi)c4 w lth th e p o st
m a s te r a t F ltc h b u r p , Masa.» a a re q u ire d by
Che a c t o f O c t. 6, 1917.)

Ranskan ja Englannin Venäjän poli
tiikka johti tärkeän Venäjän kysymyk
sen vaaralliselle tielle. Kaikki Venäjän
tahotta tulleet ja osaksi Amerikan ta
holta myötätuntoa saaneet, sovittelu
yritykset typerästi hyljättiin. Teoreet
tisesti Venäjä ja liittolaiset eivät olleet
sotatilassa mutta käytännössä vallitsi
sota. Liittolaisjoukkoja oli eri tahoilla
Venäjää pystytteiemässä “ laillisia” ja
“järj'estykseliisiä” hallituksia ja taiste
lemassa työväenhaliituksen joukkoja
rastaan. Mutta nämä “ lailliset” halli
tukset, joiden “voimakkuuteen” liitto
laismaissa luotettiin Venäjän entisten
virkaherrojen “tietojen” perusteelta, osottautuivatkin toinen toisensa perästä
aivan kykenemättömiksi ja voimatto
miksi. Ne pysyivat pystyssä vain sikäli
kuin liittolaisten sotajoukot olivat niit
ten tukena.
Tsaarinaikaisten ja muitten virka-'
heittojen
vakuutukset, että Venäjän
kansan enemmistö ei kannata työväenhallitusta ja on valmis luopumaan sii
tä, niin pian kuin siihen suinkin tulee
tilaisuus,
osottautuivat pelkiksi val
heiksi. Liittoiaismaitten Venäjälle lä
hettämät joukot eivät saaneetkaan odot
tamaansa tukea venäläisiltä. Heitä Ve
näjälle lähetettäessä oli otaksuttu, työväenhallituksen luonnetta ymmärtävien
vastaselityksistä huolimatta, että heti
kun liittolaisjoukkoja näyttääntyy, niin
suuret venäläisjoukot vapaaehtoisesti
kerääntyvät heidän rinnalleen Mitään
tällaista ei tapahtunut. Päinvastoin liittolaisjoukot huomasivatkin heitä vastas

sa olevan kaikkialla voimakasta vasta
rintaa.
Työväenhaliituksen pysyväisyyteen
ei luotettu. Senvuoksi monta paljoamaksavaa virhettä tehtiin liittolaisten
taholta. Heti alusta lähtien. Kun Ve
näjän ja Saksan välillä oli alkanut rau
hanneuvottelut ja Saksan taholta esitet
tiin sikamaisia ehtoja, yritti työväenhallitus rakentaa suhteita liittolaisten
kanssa. Yhdysvaltain senaatissa on
tästä esitetty työväenhaliituksen viral
linen esitys liittolaismaille. Se kuului
seuraavasti:
“Siinä tapauksessa (a) jos Neuvosto
jen Yleis-renätäinen kongressi kieltäy
tyy vahvistamasta
rauhansopimusta
Saksan kanssa, tai (b) jos Saksan hal
litus, rikkoen rauhansopimuksen, alkaa
uudelleen hyökkäysliikkeen tarkotuksella jatkaa ryöstöretkeään, tai (c) jos
työväenhallitus tulee pakotetuksi rik
komaan rauhansopimuksen — ennen tai
jälkeen sen hyväksymisen — ja alkaa
uudelleen sotaliikkeet — niin kaikissa
näissä tapauksissa on sangen tärkeätä
neuvostojen sotilaallisiin ja poliittisiin
suunnitelmiin nähden saada vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
“ t. Voiko Neuvostohallitus luottaa
Yhdysvaltain, Englannin ja Ranskan apuun taistelussaan Saksaa vastaan?
“ 2. Minkälaista apua voitaisiin antaa
lähimmässä tulevaisuudessa, ja millä eh
dolla — sotatarpeita, kuljetusvälineitä,
tarveaineita ja elintarpeita?
“ 3. Minkälaista apua annettaisiin eri
koisesti Yhdysvaltain taholta?
“Jos Japani — joko Saksan kanssa
tekemän avoimen sopimuksen kautta tai
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ilman sitä — yrittää vallottaa Vladivos
tokin ja Itä-Siperian rautatien, mikä uh-'
kaisi erottaa Venäjän Tyyneestä meres
tä ja suuresti vaikeuttaisi neuvostojen
sotajoukkojen keskittämistä itään Uraalin seuduille — niin minkälaisiin toi
menpiteisiin ryhtyisivät muut liittolaiset
sellaisessa tapauksessa, estääkseen ja
panilaisia laskemasta maihin joukkoja
Venäjän kaukaiseen itään ja taatakseen
Venäjälle esteettömän kulkutien Sipe
rian kautta?
“ Missä laajuudessa Yhdysvaltain hal
lituksen mielestä, yllämainittujen olo
suhteitten vallitessa, voitaisiin taata apua Englannista Muurmannin ja Arkan
gelin kautta? -Mihin toimenpiteisiin voi
si Englannin hallitus ryhtyä taatakseen
tämän avun ja senkautta poistaakseen
niitten huhujen perusteet, joitten mu
kaan Englannin hallitus omaa vihamieli
siä suunnitelmia Venäjää vastaan tule
vaisuudessa?
“ Kaikki nämä kysymykset ovat teh
dyt sen itsestään selvän ehdon vallites
sa, että Neuvostohallituksen sisäinen ja
ulkomaapolitiikka edelleenkin jatkuu
kansainvälisen sosialismin periaatteitten
mukaisena ja että Neuvostohallitus säi
lyttää itsenäisyyden kaikkiin ei-sosialtstisiin hallituksiin nähden.”
Vaikka Venäjällä olevista liittolaismaitten edustajista usea ehdotti halli
tuksiaan vastaamaan suosiollisesti näi
hin kysymyksiin, niin tiittotaismaitten
hallitukset eivät vastaneet yhdelläkään
sanalla. Sensijaan haudottiin suunnitel
mia työväenhaltituksen kukistamiseksi,
jonka vuoksi aikoinaan usealta taholta
oltiin taipuvaisia kyselemään, kumpiko
on tärkeämpää: Jaksan kukistaminen
vaiko työväenhaltituksen kukistaminen?
Kun Venäjän lähenteiemisyritykset
eivät onnistuneet, vaan päinvastoin vi
hamielisyyttä, vieläpä saiavehkeilyjäkin
tuli vastaukseksi, niin Venäjä pakottui
tekemään, heidän omienkin sanojensa
mukaan,
häpeällisen Brest-Litovskin
rauhan Saksan kanssa.
Tosin suuvallankumoukseliisten ta
holta sitä vielä sittenkin vastustettiin.
Mutta tunteet eivät auttaneet. Tästä
puhui sangen sattuvasti Lenin, Jonka
lausunto tavallaan kuvaa nykyistäkin
käännekautta.
Lenin,
vaatiessaan Brest-Litovskin
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rauhansopimuksen hyväksymistä, lau
sui helmik. 24 p:nä 1918 m. m. seuraavaa:
“ Saksan vastaus, kuten edustajat
huomannevat, antaa meille paljoa vaike
ammat rauhanehdot kuin Brest-Litovskissa. Ja kuitenkin ininä olen ehdotto
masti vakuutettu, että ainoastaan täy
dellinen juopumui vallankumoukiellisitta fraaseilta voi vaikuttaa kenenkään
kieltääntymästä allekirjottamasta näitä
ehtoja. Tämän vuoksi minä aloin “ Prav
dassa"
artikkelisarjassa nimimerkillä
“ Karpov” armottoman taistelun “ val
lankumouksellisia fraaseja” ja “vallan
kumouksellista kiihkoa” vastaan, koska
minä näin siinä kaikista suurimman
vaaran puolueellemme — ja sen vuoksi
vallankumoukselle.
Vallankumouksel
liset puolueet, jotka tarkasti noudatta
vat vallankumouksellisia taisteluhuuto
ja ovat olleet useita kertoja historiassa
sairaina “vallankumouksellisista fraa
seista” ja hukkuneet niitten johdosta....
Seitsemäiinessätöistä väitteessäni minä
kirjotin, että jos me kiettäännymme
allekirjottamasta ehdotettua rauhaa, Sil
loin “ankara tappio on pakottava Ve
näjän
tekemään vieläkin “ hyödyttömämmän rauhan” . Se osottautui vielä
kin pahemmaksi meidän perääntymisemme takia ja kun hajaantuvat armei
jamme kieltääntyi kokonaan taistele
masta. Tällä hetkellä ainoastaan hur
jat fraasit, tyhjät sanat, voivat pakot
taa Venäjän, sen tämänhetkisessä toi
vottomassa asemassa, palaamaan takasin
sotaan; ja minä persoonallisesti en tie
tenkään jää hetkeksikään hallitukseen
tai puolueemme keskuskomiteaan, jos
fraasipolitiikka saa ylivallan. Tällä het
kellä katkera totuus on paljastunut niin
kauhistuttavan
selvästi, että sitä on
mahdotonta olla näkemättä. Venäjän
koko porvaristo riemuitsee ja juhlivat
saksalaisten tuloa. Ainoastaan ne jotka
ovat juopuneita pelkistä fraaseista voi
vat sulkea silmänsä sille tosiasialle, et
tä vallankumouksellisen sodan politiik
ka — ilman armeijaa — on vettä por
variston myllyyn. Dwinskissä venäläi
set upseerit jo kantavat olkalappujaan.
Riehitzassa porvaristo tervehti saksalai
sia suurelta ilolla. Pietarissa, Nevvskin
varrella, porvarilehdistössä — Rietshissä, Dielo Narodassa, Novi Lutshissa, y.
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m. — jo valmistaututaan juhlimaan o*
taksuttua neuvostovallan kukistumista
saksalaisten kautta. Jokaisen täytyisi
tällä hetkellä nähdä, että ne, jotka ovat
tätä pikaista, tätä erittäin vaikeata rau
haa vastaan, ovat murskaamassa neu
vostovaltaa. Meidän on pakko hyväk
syä mitä vaikein rauha. Tämä rauha
ei tule tukahduttamaan vallankumousta
Saksassa ja Europassa. Me tulemme
järjestämään Vallankumouksellisen Ar
meijan, ei fraaseilla ja tyhjillä huudahtuksilla — kuten se oli järjestetty nii
den taholta, jotka tammikuun 7 päivän
jälkeen eivät tehneet mitään estääksemme armeijan pakenemasta— vaan järjettykien kautta, toiminnan kautta
luomme vakavan, koko maata käsittä
vän voimakkaan armeijan."
Venäjä teki pakollisen rauhan. Mutta
se tehtiin siinä vakavassa tietoisuudes
sa, että se ei ole hi* to ria n viim einen
u n i . Ja myöhemmät tapahtumat ovat
kin todistaneet sen. Saksan militarismi
makaa vallankumouksen koron alla......
*
Venäjä sai tarvitsemansa lepoajan
järjestääkseen sisäisiä asioita kootak
seen voimia. Voimakkaan, järjestyneen
punasen armeijan luomistyö edistyi tar
mokkaasti. Alettiin puhua jo miljoonisesta hyvin järjestetystä ja työläisten
oman kurinpidon elähyitämästä armei
jasta....

Vieläkään ei iiittolaismaitten tahotta
ryhdytty sovitteluihin, vaikka Venäjän
taholta ei tarjouksia puuttunut. Yhdys
valtainkin hallituksen taholta koetettiin
vaikuttaa toisiin liittolaishaUitukSLin.
Täällä uitiin kaukonäköisempiä.
Saksan kanssa tehtiin aselepo. Rau
hanneuvottelut alkoivat. Venäjän kysy
mys oli edelleenkin ratkaisemattomana.
Vastavallankumoukselliset yrittivät yhä
uudelleen sotkea liittolaismaita seka
vaan vyyhtiinsä. Liittolaismaissa itses
säänkin alkoi sisäiset myllerrykset. Voi
makas yleinen mielipide alkoi vaatia tie
toa, mitä heidän hallituksensa oikein ai
koivat Venäjän suhteen. Minkävuoksi
siellä pidettiin vieläkin joukkoja, vaik
ka sota Saksan kanssa jo oli päättynyt?!
Nyt ei ainakaan sopinut enää väittää nii
tä pidettävän siellä — saksalaispelon ta
kia, strategisista syistä. Julkisissa lau

sunnoissakin alkoi jo ilmaantua pelkoa
siitä, että ellei Venäjän kysymystä saa
da pikaiseen ja onnelliseen ratkaisuun,
niin sisäiset olot tulevat vieläkin uhkaavimmiksi.
Englannin hallitus olikin jo tehnyt esityksen, yhtyen Yhdysvaltain hallituk
sen mielipiteisiin. Ranskan hallituksen
taholta vielä esitettiin lujaa vastarintaa.
Mutta aika oli jo tullut sellaiseksi, että
tulen kanssa ei sopinut leikitellä. Nyt
oli taivuttava.
Venäjän työväenhallituksen voima oli myös paisunut valtavaksi. Venäjällä
olevat liittolaisjoukot alkoivat kärsiä
tappioita. Työväenhallituksen taholta
osotettiin lujaa luottamusta omiin voi
miin. Kertoohan New York WorIdin
kirjeenvaihtajan haastattelu Leninin
kanssa m. m. Leninin sanoneen:
"Me haluamme rauhaa ja olemme eh
dottaneet rauhaa monta kertaa, mutta
me olemme valmistuneet jatkamaan so
taa, ja olemme vakuutettuja voitostam
me. Armeijallamme on ollut erinomais
ta menestystä Kasanin ja Samaran val
itu k s ie n jälkeen tähän saakka. Viimei
sinä päivinä me emme ole kuulleet
muista kuin voitoista."
Kun kirjeenvaihtaja kysyi, mitä he
tekevät jos liittolaiset päättävät lähet
tää suuria armeijoita, niin Lenin vasta
si: “Jos he lähettävät armeijoita, jot
ka eivät ole riittävän suuria, n iin me
voitam m e n e ." “ Mutta jos lähetetään oi
kein suuria armeijoita?” kysyi kirjeen
vaihtaja. “Siiloin aih eu tta v a t he san
gen su u re n so d an ” , vastasi Lenin hy
myillen.
Tällaiseksi on tilanne lopulta muut
tunut. Ja niinpä kaikkien Venäjän val
lankumouksellisten ja maailman im periä
listien suureksi katkeruudeksi rauhankongressi teki päätöksen, jossa se ke
hotti Venäjän työväenhaliitusta (tosin
nimellisesti kaikkia Venäjän “ hallituk
sia") lähettämään edustajansa neuvotte
luihin rauhan aikaansaamiseksi. Neuvot
telut ehdotettiin pidettäväksi Marmaran
meren Prinses-saarella.
Kun työväenhallitus on aina halun
nutkin aikaansaada neuvottelut, jotta
se rauhallisissa oloissa pääsisi entistä
tarmokkaammin järjestämään Venäjän
sisäisiä asioita, niin suostui se esityk
seen. Nyt se kuitenkin oli jo päässyt
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niin voimakkaaseen asemaan, että hä
peällistä rauhaa se ei ryhdy tekemään.
Niinpä suostumissähkösanomassa painostetaankin, että “ se taajuus piissä
määrin työväenhallitus on valmis sopi
maan liittolaisvaltojen kanssa riippuu
sen sotilaallisesta asemasta verrattuna
liittolaismaitten hallitusten sotilaalliseen
aseinaan, ja on otettava huomioon, että
työväenhaliituksen sotilaallinen asema
parantuu päiväpäivältä.”
Toiselta puolen myöskin työväeni) allitus ilmotti olevansa valmis myönny
tyksiin. Se sitoutui takaamaan valtiovelkojen korkojen maksun, suostuu an
tamaan liittolaismaitten kansalaisille kai
vos- metsä-, teollisuus-, y. m. oikeuksia.
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Kuitenkin sillä ehdolla, että Venäjän si
säinen järjestelmä ei senkautta joudu
millään tavalla kärsimään.
Kaikkien
tärkeimpänä myönnytyksenä on juuri
entisten valtiovelkojen maksu, jonka
Venäjä aikaisemmin päätti peruuttaa.
Mutta, käyttääksemme Leninin sanoja:
"V en äjän h a llitu t on taipuvainen m ak
aamaan velat, joa tiliä keinolla saadaan
sota Venäjää vaataan p äätty m ään ". Rau

ha on tärkeätä Venäjän sisäisten asioit
ten järjestelyyn. Ja Venäjän työväestö
tietää
Brest-Litovskin kokemuksesta,
että kaikki m itä tänä h e tk en ä tehdään
V enäjän vallankum ouksen turvaam isek
si ja edistäm iseksi, ei ole oleva historian
viim eisenä sanana!

Työväen yliopisto Venäjällä
Venäjältä silloin tällöin saapuvat to
delliset tiedot kertovat voimakkaasta va_
listustyöstä, jota harjotetaan työläis
joukkojen keskuudessa. Erittäin laa
japeräiset opetussäännöt,1^ . m. pakot
tavat ihmettelemään, mitenkä näillekin
asioitte on voitu panna niin paljon huo
miota yksityiskohtaisesti, vaikka kaik
kia voimia on täytynyt keskittää niin
monelle taholle pelkästään puolustustarkotuksiin. Säkenien tulevissa nume
roissa tullaan julkaisemaan joitakin ope'
tussäädöksiä osotukseksi siitä perin
pohjaisuudesta, jolla valistustyötä suo
ritetaan.
Ja jo tähän mennessä on
saavutettu tuloksia siinä määrässä, et
tä hyvällä syyllä voi sanoa Venäjän ol
leen sivistyksen ulkopuolella aina sii
hen päivään saakka kuin työläiset ot
tivat itse vallan käsiinsä.
Tieteellinen sosialismi, marxilaisuus,
on saanut erikoishuomiota osakseen.
Kaikista sisäisistä ja ulkonaisista vas
tuksista huolimatta on tieteellisen so
sialismin alalla tehty paljo enemmän
kuin missään muussa maassa. Ensi ker.
taa maailmanhistoriassa on nyt perus
tettu Moskovaan tieteellinen yliopisto
yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä var
ten täydellisesti marxilaisuuden poh
jalla.
Työläisten yliopistoon nyt olemassa!
Ja se toimii hallituksen kustannuksel
la! Kolme ja puoli miljoonaa rupiaa on

tämän yliopiston kustannusarvio. Mutta
se suorittaa myös laajakantoista työ
tä.
Maailman ensimäinen Työväen Yli
opiston juhlalliset avajaiset pidettiin
lokakuun 1 päivänä.
Yliopistoraken
nus sijaitsee lähellä Moskovaa, ollen
se entinen herrojen korkeakoulu. Opintuhuoneitten seinät ovat historiallisten
maalausten peittämiä. Kaikenlaisia tie
teellisiä laitteita ja tutkimusvehkeitä
tapaa
erikoisissa tutkimushuoneissa.
Museo-, kirjasto-, taide-, y. m. huoneita
on runsaasti.
Norjalaisen sosialistilehden SocialDemokratenin kirjeenvaihtaja oli ava
jaistilaisuudessa läsnä. Hän kertoo ava
jaisten tehneen juhlallisen vaikutuksen.
Useita satoja nuoria työiäisuuorukaisia
oli kokoontunut juhlasaliin. Tästälähtien oli heidän kaikki huomionsa kiin
tyvä tieteellisen sosialismin tutkimi
seen.
Yliopiston johtaja, professori
Pokroffsky avasi juhlatilaisuuden. Voi
makkaat suosionosoitukset kajahtivat
kun hän julisti Maailman en aim äu an
aoaialiatUen yliopiaton toiminnan alka
neeksi, Radek ja rva Kollontay puhui
vat siitä merkityksestä, minkä tieto an
taa työväenluokalle.
Yliopistossa on nykyään 900 oppi
lasta eri tahoilta Venäjää. Heidät on
opinteille kustantanut paikalliset työväenneuvostot. Opetus ja opetusväli-
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— - 1- » ----------neet ovat vapaita.
Minkäänlaista si
Yliopiston kun iltaopettajaksi on ni
sään pääsytutkintoa ei ole. Kaikki luen
mitetty useita kiyi sai nvälisen sosialisnot, tutkimusten tulokset, y. m. jumis
tiliikkeen huomattavia kykyjä. Heidän
taan kirjasina'valtion kustannuksella ja
joukossaan on m. m, Karl Kautsky,
jaetaan muihin kouluihin jne.
Fran/ Mehring, Liebknecht, Friedrich
- Ylioffl&oh j 0h f avj^jti-e d e m ie h iä on
Adler, Guilbeaux, Romain Rolland, y.m.
m,m. kansantaloustief. Bogdanoff, BuYliopiston työn laajuudesta saa jon
charin, Radek, Rjasanoff, Obeiensky,
kinlaisen kuvan, kun tietää siellä olevan
Steeklow, Kerensjentsjeff, rva Lenin ja
5oo eri kurssia, perustuen seuraaviin
rva KoMontay. Kaikkiaan noin SO— 60
kolmeen pääosastoon: l Yhteiskuntahenkilöä toimii luennoitsijoina ja opet
historiallinen osasto. 2 Talousopilleen
tajina. Ketään ei oteta yliopiston opet
osasto. 3. Teknillis-kansantaloudellinen
tajaksi, ellei hän ole yhteiskuntatie
osasto.
teen alalla osottanut omaavansa täy
sipainoisia kykyjä.

Kaikkien maitten työläisille
<T rue tr a n a la tlo n f fle d w ltb t h e p o s t
m a s t e r a t F K ch b u rff, Mas #-, a a re q u lre d by
th e a c t o f O ct. 6» 1917.)

Yltäolevalla otsikolla varustetun ju 
listuksen antoivat Saksan Spartacusryhmän jäsenet jouluk. lopulla. Sen
allekirjottajista ei tällä hetkellä ole enää
elossa kuin Klara Zetkin. Frans Mehring, Saksan sosialistiliikkeen veteraa
ni ja puolueen historioitsija kuoli joku
aika sitten. Karl Liebknecht ja Ro
sa Luxenburg, saivat hengellään mak
saa rohkean toimintansa työväenluo
kan hyväksi.
Tämä julistus tulkitsee niitä pyrki
myksiä, joita Saksan spartacuslaiset omaavat ja valaisee heidän suhdettaan
i nykypäivän suuriin kysymyksiin. New
York Times, jonka mukaan suomalai
nen käännös on tehty, on tehnyt kään
nöksen sveitsiläisen ‘Berner Tagevvaht’in' joulukuun 26 p:än numerosta. Ju
listus kuuluu:
“ P ro le ta a rit! T yöläiam ieliet ja n aiset 1
T o v e rit!

"Vallankumous on tullut Saksan
maahan.
Sotilasjoukot, joita neljän
vuoden ajan ajettiin teurashuoneeseen
kapitalististen voittojen tähden; työ
läisjoukot, joita neljän vuoden ajan on
riistetty, sorrettu ja nälällä näännytetty, ovat kapinoineet. Sorron hirvit
tävä välikappale — Preussin militaris
mi, tuo ihmiskunnan kirous — makaa
murtuneena maassa.
Sen huomatta

vimmat edustajat ja siitä syystä kaik
kein huomattavimmat sotaan syyllisis
t ä keisari ja k ruun nti prinssi, ovat pa•jÄ neet maasta. ‘ Työläisten ja sotilai
den neuvostoja, .on perustettu kaikki
alle.
?
"Kaikkien M »iden työläiset, me em
me sano, e t t « a i k k i valta Saksassa olisi
työläisten kirossa, että köyhälistö olisi
saavuttanut täydellisen voiton. Halli
tuksessa ovat vielä kaikki ne sosialis
tit, jotka elokuussa v. 1914 luopuivat
meidän kalleimmastamme, lnternationalesta, jotka neljän vuoden ajan pet
tivät Saksan työväenluokkaa ja samalla
kertaa internationalea.
“ Mutta kaikkien maiden työläismiehet ja naiset, nyt Saksan työläiset pu
huvat teille. Me uskomme, että meillä
on oikeus esiintyä teidän edessänne
heidän niinessään.
Sodan ensimäisestä päivästä saakka me olemme koet
taneet täyttää kansainvälistä tehtävääm
me taistelemalla rikollista habitustam
me vastaan kaikella voimallamme ja lei
maamalla sen sellaiseksi, joka todella on
syyllinen sotaan.
"Tällä hetkellä meidän työmme on
oikeutettua historian, Internationalen ja
Saksan köyhälistön edessä. Kansajoukot kannattavat meitä innokkaasti, jat
kuvasti levittäen työväen tietoisuutta
siitä, että hetki on lyönyt ratkaista välit
kapitalistiluokan vallan kanssa.
"Mutta Saksan köyhälistö ei voi suo
rittaa tätä suurta tehtävää yksinään; se
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voi vain taistella ja voittaa vetoamalla
koko maailman ^roletariatin solidarisuuteen.
“Toverit sotivissa maissa, me olem
me selvillä teiden asemastanne. 'Me hy
vin tiedämme,- että teidän hallifuksenne, nyt kun ne ovat saavuttaneet voi
ton. pimittävät kansan silmiä voittonsa
ulkopuolisella loistolla. Me tiedämme,
että he täten onnistuvat menestyksel
lään saattamaan sodan syyt ja päämää
rät unohdetuksi.
"Mutta me myös tämän lisäksi tie
dämme, että teidänkin maissanne köy
hälistö teki hirvittäviä veriuhreja, että
se on väsynyt hirvittävään sotaan, että
köyhälistö nyt palaa kotiansa ja löy
tää siellä puutetta ja kurjuutta samalla
aikaa kun biljooniin nousevat rikkaudet
ovat kasaantuneet harvojen kapitalis
tien käsiin. Köyhälistö on käsittänyt
ja tulee käsittämään, että teidänkin hal
aistuksenne ovat käyneet sotaa omista
vien luokkien hyisiksi.
Se edellän
tulee käsittämään, että teidän hallituke
senne, silloin kun ne^puhuivat oikeu
desta ja sivistyksestääja pienten kan
sojen suojelemisesta, (arvottivat kapi
taalin voittoja samalla tftalla kuin mei
dänkin hallituksemme puhui kodin puo
lustamisesta ja että oikeuden mukainen
rauha ja kansojen, liitto merkitsevät
samaa kuin Brestin'rauhakin. Täällä ja
siellä on sama inhottava sääliinhalu, sa
ma sorron halu, sama päättäväisyys
käyttää hyväkseen kaikki sodan tuomat
edut.
“ Maailman imperialistit eivät tunne
yhteisymmärrystä; ne tuntevat vain yh
den oikeuden — kapitalistien voiton;
ne tuntevat vain yhden kielen — mie
kan; ne tuntevat vain yhden menette
lytavan — väkivallan. Ja jos ne nyt
puhuvat kaikissa maissa, teidän maas
sanne ja meidän maassamme, kansojen
Hitosta, aseista riisumisesta, pienten
kansojen itsemääräämisoikeudesta, ne
käyttävät vain hallitsi jäin tavallisia valhetteievia fraaseja tarkotukseiia tuutittaa köyhälistön uneen.
"Kaikkien maiden työläiset! Tämän
täytyy olla viimeisen sodan) Me olem
me velkaa sen kahdelletoista miljoonalle
kaatuneelle uhrille, me olemme sen vei*
kaa lapsillemme ja me olemme sen vel
kaa ihmiskunnalle.

“ Europa on tehty raunioksi kanso
jen välisen sodan kautta. Kaksitoista
miljoonaa ruumista peittävät imperia
listisen rikoksen näyttämön. Nuoruu
den kukka ja kansojen parhain mie
li uusvoima rm kaadettu. Lijlce"mittomia
tuotantovoimia on hävitetty.
Ihmis
kunta on melkein valmis kuolemaan
verenvuodatuksessa, jolle ei ole verto
ja historiassa. Voittajat ja voitetut ovat kuilun partaalla. Ihmiskuntaa uh
kaa mitä hirvittävin nälänhätä, koko
tuotantokoneiston
seisaus, taudit ja
rappeutuminen.
"Tämän hirvittävän anarkian ja val
loilleen päästetyn kaaoksen suuret ri
kolliset — hallitsevat luokat — eivät
kykene kontrolleeraamaan omaa luo
maansa. Kapitaalin hirviö, joka suun
nit! eli maailman sodan, ei kykene lo
pettamaan sitä, palauttamaan todellista
järjestystä, takaamaan leipää ja työtä,
rauhaa ja sivistystä, oikeutta ja vapaut
t a kidutetulle ihmiskunnalle.
"Se mitä hallitsevat luokat rauhana ja
oikeutena järjestelevät, on vain raa’an voiman uutta työtä, josta sorto, viha
ja uudet veriset sodat nostavat tuhansia
paitansa.
“Sosialismi yksinään on tilaisuudessa
täydentämään pysyväisen rauhan suu
ren työn, parantamaan ne tuhannet haa
vat. josta ihmiskunta vuotaa verta,
muuttamaan sodan bävittämät Europa»
viljavainiot kukoistaviksi puutarhoiksi,
luomaan kymmenen uutta tuotantovoi
maa jokaisen hävitetyn voiman tilalle,
herättämään ihmiskunnan kaikki fyysilliset ja siveelliset voimat ja tuomaan
veljellisen solidaarisuuden ja jokaisen
ihmisen kunnioittamisen vihan ja epä
sovun tilalle.
“Jos kakkien maiden työläisten edus
tajat ojentavat kätensä toisilleen sosia
lismin lipun alla tarkotukseiia tehdä
rauha, silloin rauha saadaan tehdyksi
muutamissa tunneissa. Silloin ei tule
olemaan riidan alaisia kysymyksiä Rei
nin vasemmasta rannasta, Mesopotami
asta, Egyptistä tai siirtomaista. Silloin
olisi vain yksi kansa, kaikkien rotujen
ja kielien työtätekevät ihmiset. Silloin
olisi vain yksi päämäärä; jokaisen edis
tys ja hyvinvointi,
“ ihmiskunnan edessä ovat seuraavat
vaihtoehdot: hajaantuminen ja sortu-
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niinen kapitalistisessa a tu r k is s a , tai
köyhälistö las
uudelleen syntyminen yhteiskunnalli
t a l l a hetkellä,
sen vallankumouksen kautta. Päätöksen
h teisku n Häi
tekohetki ou.tyiiByt... Jos te uskotte so_
liite
väin kaikkient
sialisnyjn, iii|ii nyt uit aika osottaa se
toteuttaa.,
'"'•Jiqs.fe olette s e l l i s t e j ä , niin
sosiatisl
r aikatoimi a.
pyystä me huudamme teille:
kaikkien maiden työläiset, kun
‘N ousm r taisteluun! Nouskaa toimin
me nyt kutsumme teitä yhteiseen tais taan. Tyhjien julistusten, platoonisten' *■
teluun, me emme tee sitä Saksan kapi
päätösten ja leimuavien sanojen aika
talistien tähden, jotka “ S ak sa t kansan”
on ohi! Kansainvälisen toiminnan het.
nimen varjossa nyt koettuni''pelastua
ki on lyönyt!
Me kehotamme teitä'”*'
omien
ktfuistensa seurauksista; me
valitsemaan työläisten ja sotilaiden neu^ .
teemme seiri&nien samoin kuiji teidän vostoja kaikkialla, anastamaan poiitilkin etujen ne lähden. Muistakaa, että
lisen vallan ja yhdessä meidän kanssaan-^
teidän voittoisat kapitalistinne ovat val
me palauttamaan rauhan.
miit kukistamaan vereen meidän vallan
‘Hi Lloyd Georgen ja Poincaren, ei
kumouksemme, jota he pelkäävät saSonninon, Wiisonin ja Erzbergin.
moth—V ^ i ^ omaa Iisakin. Te itse ette
Scheidemanuin ole sallittava tehdä rauole tulieet^vapaaminiksi voiton kautta^-Mföa.
Rauha on solmittava sosialistite vain olette tulleet enemmän orjuutesen maailman vai ia n kumouksen h uinu*-*”'
tuiksi. Jos teidän hallitsevat luokkanne
avan lipun a|ja
‘
Onnistuvat kukistamaan köyhälistön £jJ£aikkie’n m
;et! Me kut-’
sosialistisen
vallankumouksen Saksassa kuin myösteitä täyd
kin Venäjällä, silloin ne kääntyvät t e ^ ^ i f a ^ L t u k s e n
maan inhimillitä vastaa? kaksinkertaisilla voimilla. n e n muoto raad
maaihmlle ja toTeidän kapitalistinne toivovat, että voit
te uttamaan
joilla me usein
to meidän ja vallankumoukseliisen Ve ä p r y hdimaj y » J E i a*n m e , m*miein|flK(p
näjän yli antaa heille voimaa kurittaa
jT jotta -njg laO
teitä skorpionilla ja rakentaa tuhannen
nä kansat
erosimme: ‘Jj^ p tio n
vuoden riistovaltak uiman sosialismin
ovat veljet keskenään^
haudalle.
Luxenburg
Klara Zetkiu
taus Mehring,”
Karl Liehk
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