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Algeria sotki asian... Meidän ministerikelpoiset »sosia- 
listivallankumouksellisemme” olivat jo miltei pökerryttäneet 
itsensä sekä kuulijakuntansa sanahelinällä, että he muka 
tunnustavat ..rauhan ilman aluevaltauksia” (t.s. ilman 
vieraiden alueiden anastusta), mutta silloin... Algeria sotki 
asian! „Delo Naroda” lehti, jonka julkaisemiseen osallistuu 
kaksi ministeriä ..sosialistivallankumouksellisten” puo
lueesta, Kerenski ja Tshernov, menetteli... varomattomasti 
ryhtyessään keskustelemaan kolmen liittolaisvaltojen mi
nisterin (myös miltei-sosialistin) kanssa Algeriasta. Kuinka 
suurta on tämä varomattomuus Kerenskien ja Tshernovien 
lehdessä, sen lukija näkee selvästi seuraavasta.

Kolme liittolaisvaltojen, Englannin, Ranskan ja Belgian, 
ministeriä, herrat Henderson, Thomas ja Vandervelde, 
ilmoittivat, etteivät he tahdo ..aluevaltauksia”, vaan ainoas
taan »alueiden vapautusta”. Kerenskien ja Tshernovien 
lehti sanoi tätä — ja aivan oikein — »porvariston kesyttä
neen sosialistien” »silmänkääntötempuiksi” ja hyökkäsi 
heidän kimppuunsa seuraavalla kiukkuisen purevalla tira- 
dilla:

„ »Tosin he” (kolme ministeriä) »vaativat alueiden vapauttamista” 
vain »väestön tahdon mukaisesti”. Hyvä on! Mutta vaatikaamme siinä 
tapauksessa heiltä sekä itseltämme johdonmukaisuutta ja tunnusta
kaamme toisaalta Irlannin ja Suomen sekä toisaalta Algerian tai 
Siamin »alueiden vapauttaminen”. Meidän olisi hyvin mielenkiintoista 
kuulla esimerkiksi sosialisti Albert Thomas’n mielipide Algerian »itse
määräämisoikeudesta” ”.

Niin, niin, »meidän olisi hyvin mielenkiintoista kuulla” 
myös Kerenskin, Tseretelin, Tshernovin ja Skobelevin 
»mielipide” Armenian, Galitsian, Ukrainan, Turkestanin 
»itsemääräämisoikeudesta”.
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Tehän, herrat narodnikkeihin ja menshevikkeihin kuulu
vat Venäjän ministerit, olette Irlannin ja Algerian esimer
killä paljastaneet asemanne ja menettelynne koko valheel
lisuuden, koko kierouden. Siten te olette osoittaneet, että 
..aluevaltauksiksi” ei pidä käsittää vain tässä sodassa 
vallattuja alueita. Olette siis antaneet korvapuustin itsel
lenne sekä ..Pietarin Neuvoston Tiedonantajalle”, joka 
aivan viime päivinä julisti korskean tietämättömänä, että 
aluevaltauksilla tarkoitetaan muka vain tässä sodassa 
vallattuja alueita. Kukapa ei tietäisi, että Irlanti ja Algeria 
on vallattu kymmeniä ja satoja vuosia ennen tämän sodan 
alkua?

Varomattomasti, kovin varomattomasti on „Delo Naroda” 
menetellyt: se on paljastanut sekä omien ajatustensa että 
menshevikkien ja »Pietarin Neuvoston Tiedonantajan” aja
tusten täydellisen sekavuuden aluevaltauskysymyksessä — 
niin tärkeässä, niin perustavaa laatua olevassa kysymyk
sessä.

Eikä siinä vielä kaikki. Jos te kysytte Hendersonin mieli
pidettä Irlannista, Albert Thomas’n mielipidettä Algeriasta, 
jos te asetatte vastakkain »vallassa olevan Ranskan por
variston” mielipiteen aluevaltauksista ja Ranskan kansan 
mielipiteen, jos te sanotte Hendersonia ja Albert Thomas’a 
»porvariston kesyttämiksi sosialisteiksi”, niin kuinka te 
olette unohtaneet katsahtaa itseenne??

Ketäs te sitten olette, Kerenski, Tsereteli, Tshernov, Sko- 
belev? Ettekö te sitten olekaan »porvariston kesyttämiä 
sosialisteja”? Oletteko te sitten nostaneet »vallassa olevan 
Venäjän porvariston" ministeristössä esiin kysymyksen 
Venäjän Irlannista, Venäjän Algeriasta, s.o. Turkestanista, 
Armeniasta, Ukrainasta, Suomesta ynnä muista? Milloin 
te olette nostaneet tämän kysymyksen? Miksi ette kerro 
siitä Venäjän »kansalle”? Miksi ette nimitä »silmänkääntö- 
tempuksi” Venäjän narodnikkien ja menshevikkien tapaa 
ladella sekä Neuvostossa että ministeristössä ja myös kan
san edessä komeita fraaseja »rauhasta ilman aluevaltauk
sia” asettamatta täsmällisesti, selvästi, vain yhdellä tavalla 
ymmärrettävästi kysymystä kaikista Venäjän valtaamista 
alueista, samantyyppisistä kuin ovat Irlanti ja Algeria?

Venäläiset ministerikelpoiset narodnikit ja menshevikit 
ovat sotkeutuneet ja paljastavat itseään päivä päi
vältä.
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Tavallisesti he vetoavat ..viimeiseen" todistusperustee- 
seen: meillä on vallankumous. Mutta tämä peruste on 
läpeensä valheellinen, sillä meidän vallankumouksemme 
on tähän asti antanut vallan vasta porvaristolle, kuten 
Ranskassa ja Englannissa, ynnä ..porvariston kesyttömien 
sosialistien” ..vaarattomalle vähemmistölle”, kuten Rans
kassa ja Englannissa. Mitä vallankumouksemme antaa 
huomenna: monarkiaan palaamisen, porvariston lujittumi
sen, vallan siirtymisen edistyksellisemmille luokille — sitä 
emme tiedä eikä sitä tiedä kukaan. Siispä vetoaminen 
..vallankumoukseen” yleensä on mitä törkeintä kansan pet
kuttamista sekä itsensä petkuttamista.

Aluevaltauskysymys on hyvä koetinkivi valheeseen ja 
kieroiluun sotkeutuneille narodnikeille ja menshevikeillc. 
He ovat sotkeutuneet samoin kuin Plehanov, Henderson, 
Scheidemann ja kumpp., he eroavat toisistaan vain sanal
lisesti, sosialismille he ovat käytännössä aivan yhtä men
neitä miehiä.
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tekstin mukaan


