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BOLSHEVISMI
JA ARMEIJAN »RAPPEUTUMINEN”

Kaikki huutavat »lujasta vallasta”. Pelastus on diktatuu
rissa, »rautaisessa kurissa”, siinä, että kaikki alistumatto- 
mat, »oikealla” sekä »vasemmalla”, pakotetaan vaikene
maan ja alistumaan. Me tiedämme, kenet tahdotaan 
pakottaa vaikenemaan. Oikeistolaiset eivät huuda, he työs
kentelevät. Toiset ministeristössä, toiset tehtaissa uhkaillen 
työnsuluilla, antaen määräyksiä rykmenttien hajottami
sesta, uhkaillen pakkotyörangaistuksella. Konovalovit ja 
Tereshtshenkot Kerenskien ja Skobelevien auttamina — he 
työskentelevät järjestyneesti omaksi hyödykseen. Eikä 
heitä tarvitse pakottaa vaikenemaan...

Meillä on käytettävissämme vain sana.
Ja tämä sana tahdotaan meiltä riistää...
»Pravdaa” ei päästetä rintamalle. Kieviläiset »asiamie

het” ovat päättäneet olla levittämättä »Pravdaa”. „Zem- 
stvoliitto” ei myy »Pravdaa” kioskeissaan. Ja vihdoin 
meille on luvattu käydä »järjestelmällistä taistelua leninis
min propagointia vastaan”... (»Työläisten ja Sotilaiden 
Edustajain Neuvoston Tiedonantaja”). Mutta sen sijaan 
jokainen tällainen vaistonvarainen vastalause, jokainen 
hillittömyys, esiintyipä se missä tahansa, pannaan meidän 
kontollemme.

Sekin on taistelukeino bolshevismia vastaan.
Koeteltu keino.
Joukkojen, joilla ei ole mahdollisuutta saada selviä 

ohjeita ja jotka tajuavat vaistomaisesti demokraattisen 
liikkeen virallisten johtajien asenteen kierouden ja kelpaa- 
mattomuuden, on pakko etsiä tietä omin neuvoin, 
hapuillen...
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Niinpä bolshevismin lipun alle tuleekin jokainen tyyty
mätön, jokainen valveutunut vallankumouksellinen, koti- 
mökkiään ikävöivä soturi, jonka mieli on kuohuksissa ja 
joka ei näe tulevan loppua sodasta, ja toisinaan suorastaan 
ne, jotka pelkäävät nahkaansa...

Siellä, missä bolshevismilla on mahdollisuus esiintyä 
julkisesti, siellä ei ole desorganisaatiota.

Siellä, missä ei ole bolshevikkeja tai missä heidän ei 
anneta puhua, siellä on hillittömyyksiä, siellä on rappeutu
mista, siellä on valebolshevikkeja...

Ja juuri sitä vihollisemme tarvitsevatkin.
He tarvitsevat tekosyyn sanoakseen: „bolshevikit hajot

tavat armeijaa", ja tutkiakseen sitten bolshevikkien suun.
Eristäytyäksemme kerta kaikkiaan ..vihollistemme” har

joittamasta parjauksesta sekä mitä tolkuttomimmasta 
bolshevismin vääristelystä, esitämme loppuosan lentolehti
sestä, jota eräs edustaja levitti sotajoukkojen keskuuteen 
Yleisvenäläisen edustajakokouksen edellä.

Tässä se on:

„Toverit! Teidän on sanottava sananne.
Ei mitään sopimusta porvariston kanssa!
Kaikki valta työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostolle!
Tämä ei merkitse sitä, että nykyinen hallitus pitää kukistaa heti ja 

ettei pidä alistua sen tahtoon. Niin kauan kuin kansan enemmistö menee 
sen mukana ja uskoo, että viisi sosialistia kykenee suoriutumaan kai
kista muista, me emme saa pirstoa voimiamme erillisillä kapinoilla.

Ei koskaanl
Säästäkää voimial Kokoontukaa mielenosoituskokouksiin! Tehkää 

päätöslauselmia! Vaatikaa täydellistä vallan siirtämistä työläisten, 
ja sotilaiden edustajain Neuvostolle! Selittäkää asiaa toisinajattele
ville! Lähettäkää päätöslauselmanne rykmenttinne nimessä minulle 
Pietariin, edustajakokoukseen, jotta voisin vedota siellä teidän mieli
piteeseenne!

Mutta myös varokaa provokaattoreja, jotka tulevat kehottamaan 
teitä levottomuuksiin ja mellakoihin käyttäen kilpenään bolshevikkien 
nimeä, tahtoen peittää pelkuruutensa! Tietäkää, että tultuaan nyt teidän 
mukaanne he kavaltavat teidät heti ensimmäisenä vaaran hetkenä van
halle valtakomennolle.

Oikeat bolshevikit eivät kutsu teitä mellakkaan, vaan tietoiseen val
lankumoustaisteluun.

Toverit! Yleisvenäläinen edustajakokous valitsee edustajat, joille 
Väliaikainen hallitus tulee tekemään selkoa toiminnastaan kunnes 
Perustava kokous kutsutaan kokoon.

Toverit! Tuossa edustajakokouksessa minä vaadin:
Ensinnäkin: kaikki valta on siirrettävä työläisten ja sotilaiden edus

tajain Neuvostolle.
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Toiseksi: on viipymättä käännyttävä kansan nimessä kaikkien soti
vien valtojen, niin liittolais- kuin vihollisvaltojenkin kansojen ja halli
tusten puoleen rauhanomaisin ehdotuksin rauhan solmimiseksi ilman 
aluevaltauksia ja sotakorvauksia. Koettakoonpa silloin jokin hallitus 
kieltäytyä — oma kansa suistaa sen vallasta.

Kolmanneksi: niiltä, jotka ovat rikastuneet sodasta, on otettava 
rahat valtion tarpeisiin konfiskoimalla kapitalisteilta sota-ajan liike
voitot.

Toverit! Sota saadaan lopetetuksi vain siirtämällä valta kansan 
käsiin Venäjällä, Saksassa, Ranskassa, kukistamalla porvarilliset halli
tukset kaikissa maissa.

Meidän vallankumouksemme on pannut tämän asian alulle — mei
dän tehtävänämme on antaa maailman vallankumoukselle uusi sysäys 
siten, että Venäjän täysivaltainen kansan hallitus tarjoaa rauhaa 
Euroopan kaikille hallituksille, ja lujittamalla liittoa Länsi-Euroopan 
vallankumouksellisten kansanjoukkojen kanssa.

Ja hukka perii silloin sen porvarillisen hallituksen, joka tahtoo 
kuitenkin sotia.

Yhdessä sen johtaman kansan kanssa me lähdemme tätä hallitusta 
vastaan vallankumoukselliseen sotaan.

Jotta voisin teidän nimessänne sanoa tämän kaiken hallituksellemme 
Pietarissa, minut on valittu Pietarissa pidettävään edustajakokoukseen.

XI armeijan Armeijakomitean jäsen, Venäjän sosialidemokraattisen 
työväenpuolueen (bolshevikkien) Keskuskomitean edustaja lounais- 
rintaman edustajakokouksessa vänrikki Krylenko”.

Jokainen, joka on vaivautunut lukemaan puolueemme 
päätöslauselmat, ei voi olla näkemättä, että niiden ydin
sisällön on toveri Krylenko esittänyt aivan oikein.

Bolshevikit kutsuvat proletariaattia, talonpoikaiskoyhä- 
listöä sekä kaikkia työtätekeviä ja riistettyjä tietoiseen 
vallankumoustaisteluun eikä levottomuuksiin ja mella
koihin.

Ainoastaan todellinen kansan valta, t.s. kansan enem
mistölle kuuluva valta, kykenee astumaan oikealle tielle, 
joka johtaa ihmiskunnan murskaamaan kapitalistien ikeen 
ja vapautumaan imperialistisen sodan kauhuista ja onnet
tomuuksista, pysyvään ja oikeudenmukaiseen rauhaan.
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