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KENELLE TE NAURATTE?
TE NAURATTE ITSELLENNE!

..Kuningas Konstantinos (Kreikan kuningas) on liitto- 
laisvaltojen diplomatian painostamana allekirjoittanut 
kruunustaluopumisasiakirjan”, näin kirjoittaa Väliaikaisen 
..vallankumouksellisen” hallituksen entisen ulkoasiain
ministerin hra Miljukovin lehti kruunusta luopumisen 
johdosta.

Herrat liittolaisvaltojen diplomaatit ovat kuristaneet 
Kreikan lopullisesti aiheuttamalla ensin Venizeloksen liik
keen (Venizelos — entinen Konstantinoksen ministeri, joka 
siirtyi englantilaisen pääoman palvelukseen), lohkaise
malla osan armeijasta, anastamalla väkivalloin osan Krei
kan alueesta ja vihdoin pakottamalla ..laillisen” monarkin 
..painostuksella” luopumaan kruunustaan, t.s. pakottamalla 
tekemään vallankumouksen ylhäältäkäsin. Millaista tuo 
..painostus” oli ja on, sen tietää jokainen: on painostettu 
nälällä, Kreikkaa ovat saartaneet englantilais-ranskalais- 
ten ja venäläisten imperialistien sotalaivat, Kreikka on 
jätetty ilman leipää. Kreikkaan kohdistettu ,,painostus” on 
ollut sitä samaa laatua, jollaista käyttivät hiljattain Venä
jällä, jos sanomalehtiin on uskomista, erään syrjäkulman 
sivistymättömät talonpojat tuomittuaan nälkäkuolemaan 
erään kansalaisen, jota he syyttivät kristinuskon solvaa
misesta.

Venäjän puolivillissä kolkassa sivistymättömät talon
pojat näännyttivät ..pahantekijän” nälkään. Englannin, 
Ranskan, Venäjän y.m. maiden ..sivistyneet” imperialistit 
ovat pakottaneet kokonaisen maan, kokonaisen kansan
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näkemään nälkää saadakseen tämän maan ..painostuksella” 
muuttamaan politiikkaansa.

Sellainen on imperialistisen sodan todellisuus. Sellainen 
on nykyään kansainvälisten suhteiden reaalinen tilanne. Ja 
herrat eserrät nauravat tämän johdosta... Tämä on todella 
hyvin, hyvin naurettavaa.

„Delo Naroda”, Kerenskien, Tshernovien ja kumpp. 
ministerilehti, on julkaissut pilailevan pääkirjoituksen 
otsikolla ..Kreikan ..itsemäärääminen” ”, Eserrien pilailu 
Kreikan ..itsemääräämisestä” olisi mainiota, jos se olisi 
vilpitöntä.

Vilpittömyys politiikassa ei merkitse sitä, että herrojen 
Kerenskien, Tshernovien ja kumpp. pitäisi todistella 
henkilökohtaista vilpittömyyttään,— sen me myönnämme 
mielellämme eikä kysymys ole lainkaan siitä. Vilpittömyys 
politiikassa, t.s. ihmisten suhteiden sillä alalla, joka ei ole 
tekemisissä yksilöiden, vaan miljoonien kanssa,— vilpittö
myys politiikassa on täysin tarkastettavissa oleva sanojen 
ja tekojen välinen yhdenmukaisuus.

„Delo Narodan” pääkirjoitus on vilpillinen siksi, että 
nimenomaan sosialistivallankumouksellisten puolue, nimen
omaan Kerenskit ja Tshernovit sen johtajina tukevat Krei
kan kuristajaministeristöä... anteeksi, »itsemääräämis”- 
ministeristöä yhdessä kansalaisten Tseretelin ja Skobelevin 
kanssa.

....Jokaiselle on selvää", kirjoittaa „Delo Naroda”, „että imperialisti
sen Saksan rosvomainen hyökkäys Belgian kimppuun, Itävallan hyök
käys Serbian kimppuun ja liittolaisvaltojen hallitusten nykyinen »hyök
käys Kreikan sisäosiin” eivät itse asiassa eroa mitenkään toisistaan”.

Niin, se on selvää, eikä se ole mitään ,,etiikkaa”, kuten 
eserrät luulevat, vaan silkkaa politiikkaa. Rosvomainen 
hyökkäys — juuri siihen te osallistutte, kansalaiset eserrät, 
kansalaiset menshevikit, osallistuessanne hallitukseen. 
Rosvomainen hyökkäys on tosiasia, ja ..liittolaisvaltojen 
diplomatia” — kaikkien liittolaisvaltojen, siis myöskin 
Venäjän — on näköjään ..painostanut” senkin jälkeen, kun 
Tshernov ja Tsereteli ja kumpp. menivät ministeristöön.

Entä „rauha ilman aluevaltauksia”-ohjelmat? Entä »val
lankumouksellisen demokratian” »vaatimiset” uudelta halli
tukselta? Entä julistukset? Eikö todellakaan ole vielä 
selvää, että kaikki nuo ohjelmat, julistukset, lupaukset,
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julkilausumat, valalliset lupaukset, lupausvalat y.m. y.m. 
ovat yhtämittaista kansan pilkkaamista?

Te nauratte itsellenne, herrat eserrät ja menshevikit! 
Omalle politiikallenne, kapitalisteihin ja kapitalistien halli
tukseen luottamisen politiikalle! Omalle roolillenne, jota te 
esitätte kaunopuheisina, korkealentoisina, ministerin arvo
nimen saaneina kapitalismin ja imperialismin apureina!
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