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PUHE SOTILAILLE IZMAILOVSKIN 
RYKMENTIN JOUKKOKOKOUKSESSA 

HUHTIKUUN 10 (23) pnä 1917

Toverit sotilaat! Ratkaistavana on nyt kysymys valtio- 
rakenteesta. Kapitalistit, joiden käsissä valtiovalta tällä 
hetkellä on, tahtovat parlamentaarista porvarillista tasa
valtaa, t.s. sellaista valtiojärjestystä, jolloin ei ole tsaaria, 
mutta valta pysyy kapitalisteilla, jotka hallitsevat maata 
vanhojen laitosten avulla, nimenomaan: poliisin, virkamies
ten ja vakinaisen armeijan avulla.

Me tahdomme toisenlaista, kansan etuja vastaavampaa, 
demokraattisempaa tasavaltaa. Pietarin vallankumouksel
liset työläiset ja sotilaat ovat kukistaneet tsarismin ja 
puhdistaneet pääkaupungin kokonaan poliisista. Koko 
maailman työläiset luovat ilolla ja toiverikkaina katseensa 
Venäjän vallankumouksellisiin työläisiin ja sotilaihin, työ
väenluokan yleismaailmallisen vapautusarmeijan etujouk
koon. Kun vallankumous on aloitettu, on sitä voimistettava 
ja jatkettava. Älkäämme antako palauttaa poliisia! Koko 
valta valtiossa, alhaalta ylös' asti, syrjäisimmästä kylä
pahasesta jokaiseen Pietarin kortteliin asti on oltava 
työläisten, sotilaiden, batrakkien, talonpoikien y.m. edus
tajain Neuvostoilla. Valtiovallan keskuselimenä pitää olla 
Perustavan kokouksen, joka yhdistää nuo paikalliset Neu
vostot, tai Kansankokouksen tai neuvostojen Neuvoston — 
kysymys ei ole nimestä.

Ei poliisin, ei kansan yläpuolella olevien virkamiesten, 
jotka eivät ole vastuuvelvollisia kansalle, eikä kansasta 
eristetyn vakinaisen armeijan, vaan kokonaan aseistetun 
ja Neuvostojen yhdistämän kansan itsensä — juuri sen on
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hallittava valtiota. Juuri kansa määrää tarvittavan järjes
tyksen, juuri tälle vallalle työläiset ja talonpojat ovat 
kuuliaisia ja myös kunnioittavat sitä.

Vain tämä valta, vain itse sotilaiden ja talonpoikien 
edustajain Neuvostot voivat ratkaista suuren kysymyksen 
maasta ei tilanherrain eduksi eikä virkamiesten tavoin. 
Maan ei pidä kuulua tilanherroille. Talonpoikaiskomiteain 
on heti otettava maa tilanherroilta ja suojeltava tällöin 
tarkasti kaikkea omaisuutta tuhoamiselta sekä huolehdit
tava viljan tuotannon lisäämisestä, että sotilaiden muoni
tus rintamalla olisi parempaa. Kaiken maan on kuuluttava 
kansalle, ja sen on oltava talonpoikien edustajain paikal
listen Neuvostojen määräysvallassa. Etteivät rikkaat talon
pojat— ne ovat samoin kapitalisteja — voisi polkea ja 
petkuttaa batrakkeja ja köyhiä talonpoikia, näiden itsensä 
on neuvoteltava keskenään, tiivistettävä rivinsä, liityttävä 
yhteen, erikseen toisista, tai muodostettava omia erikoisia 
batrakkien edustajain Neuvostoja.

Älkää antako palauttaa poliisia, älkää luovuttako valtio
valtaa enempää kuin valtion hallintaakaan valitsematto
mien, erottamattomien, porvarillista palkkaa nauttivien 
virkamiesten käsiin, liittykää yhteen, tiivistäkää rivejänne, 
järjestäytykää itse, kehenkään luottamatta, vain omaan 
älyynne, omaan kokemukseenne turvautuen,— ja silloin 
Venäjä voi varmoin, tahdikkain ja oikein otetuin askelin 
lähteä vapauttamaan maatamme ja koko ihmiskuntaa sodan 
kauhuilta sekä pääoman sorronalaisuudesta.

Hallituksemme, kapitalistien hallitus, jatkaa kapitalis
tien etujen puolesta käytävää sotaa. Niin saksalaiset kapi
talistit kruunattu rosvopäällikkönsä Vilhelm etunenässään 
kuin myös kaikkien muiden maiden kapitalistit käyvät 
sotaa kapitalistien voittojen jakamisesta, maailmanherruu
desta. Tähän rikolliseen sotaan on vedetty satoja miljoonia 
ihmisiä ja melkein kaikki maapallon maat; satoihin miljar
deihin nousevia pääomia on sijoitettu ..tuottaviin” laitok
siin, jotka tuovat kansoille kuolemaa, nälänhätää, talou
dellista häviötä, villiintymistä, mutta kapitalisteille tavat
toman suuria, skandaalimaisenkorkeita liikevoittoja. Jotta 
voitaisiin lopettaa tämä kauhea sota ja solmia todella 
demokraattinen, ei-väkivaltainen rauha, on olemassa vain 
yksi tie: kaiken valtiovallan siirtäminen työläisten ja soti
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laiden edustajain Neuvostoille. Työläiset ja köyhät talon
pojat, jotka eivät ole kiinnostuneita pääoman voittojen 
suojelemisesta eivätkä heikkojen kansojen ryöstämisestä, 
voivat todella toteuttaa sen, mitä kapitalistit vain lupaile
vat, nimittäin lopettaa sodan kestävään rauhaan, joka 
turvaa vapauden poikkeuksetta kaikille kansoille.
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