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SOTILAILLE JA MATRUUSEILLE

Toverit sotilaat! Toverit matruusit!
Kapitalistien sanomalehdet „Retshistä” „Russkaja Voi

jaan” saakka käyvät mitä häpeällisintä valhe- ja parjaus- 
kampanjaa sen johdosta, että minä ja 30 muuta emigrant
tia matkustimme Saksan kautta.

Kapitalistien lehdet valehtelevat häikäilemättömästi 
uskotellessaan tai vihjatessaan, että me muka olisimme 
saaneet joitain sopimattomia tai tavallisuudesta poikkeavia 
armopaloja Saksan hallitukselta, jota pidämme yhtä rosvo- 
maisena ja yhtä rikoksellisena kuin muitakin nykyistä 
sotaa käyviä kapitalistisia hallituksia.

Miljukovien ja kumpp. ystävän, liberaalisen professori 
Kovalevskin kaltaiset rikkaat miehet, joilla oli ..yhteyksiä” 
tsaristisen monarkian ylhäisiin virkamiehiin, kävivät jatku
vasti neuvotteluja Saksan hallituksen kanssa Venäjän 
tsaristisen hallituksen välityksellä saksalaisten vangitse
mien venäläisten ja venäläisten vangitsemien saksalaisten 
vaihtamisesta.

Miksi sitten emigrantit, jotka ovat kituneet ulkomailla 
tsaarinvastaisen taistelunsa takia, eivät voi sopia venä
läisten vaihtamisesta saksalaisiin ilman hallitusta?

Miksi Miljukovin ja kumpp. hallitus ei päästänyt Venä
jälle kanssamme matkustanutta sveitsiläistä sosialistia 
Fritz Plattenia, joka solmi Saksan hallituksen kanssa sopi
muksen vaihtamisesta?

Hallitus levittää valheellisia huhuja, että Platten on 
saksalaisten ystävä. Se on parjausta. Platten on työläisten 
ystävä ja k a i k k i e n  maiden kapitalistien vihollinen.

Kapitalistit levittävät valheellisia huhuja, että me 
kannatamme erillisrauhaa saksalaisten kanssa, että me
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olemme neuvotelleet tai aikoneet neuvotella Tukholmassa 
sellaisten saksalaisten sosialistien kanssa, jotka ovat oman 
hallituksensa puolella.

Se on valhetta ja parjausta. Me emme ole osallistuneet 
emmekä osallistu mihinkään tuontapaisiin neuvotteluihin 
moisten sosialistien kanssa. Me pidämme kaikkien maiden 
sosialisteja, jotka auttavat o m i a  kapitalistejaan tämän 
rikoksellisen sodan käymisessä, sosialismin pettureina.

Ystäviämme ovat v a i n  ne sosialistit, jotka Saksan 
rosvohallituksen tuomitseman, pakkotöihin tuomitseman 
Karl Liebknechtin tavoin nousevat o m i a  kapitalistejaan 
vastaan.

Me emme tahdo erillisrauhaa Saksan kanssa, vaan tah
domme kaikkien kansojen rauhaa, tahdomme kaikkien mai
den työläisten voittoa kaikkien maiden kapitalisteista.

Venäjän kapitalistit puhuvat perättömiä ja panettelevat 
meitä samoin kuin Saksan kapitalistit Liebknechtiä. Kapi
talistit valehtelevat, että me muka tahdomme työläisten ja 
sotilaiden välistä eripuraisuutta ja vihaa.

Se ei ole totta! Me tahdomme työläisten ja sotilaiden 
välistä yhteyttä. Me tahdomme selittää työläisten ja soti
laiden edustajain Neuvostojen jäsenille, että k a i k e n  
valtiovallan on oltava näiden Neuvostojen käsissä.

Kapitalistit panettelevat meitä ja menevät siinä julkeu- 
dessa niin pitkälle, että yksikään porvarillinen lehti ei ole 
julkaissut „Izvestija Soveta rabotshih i soldatskih deputa- 
tov” lehdestä matkaselostustamme eikä työläisten ja soti
laiden Toimeenpanevan komitean päätöslauselmaa.

Jokainen työläinen ja jokainen sotilas tuntee oman työ
läisten ja sotilaiden edustajain Neuvostonsa. Tämän Neu
voston Toimeenpanevalle komitealle me teimme selostuk
semme heti saapumisemme jälkeisenä päivänä. Selostus on 
julkaistu ..Izvestijan” * numerossa. Miksi yksikään kapita
listien lehti ei ole julkaissut tuota selostusta?

Siksi, että nämä lehdet levittävät valheita ja parjausta 
peläten, että selostuksemme Toimeenpanevalle komitealle 
paljastaa valehtelijat.

Miksi yksikään lehti ei ole julkaissut selostustamme kos
kevaa Toimeenpanevan komitean päätöslauselmaa, sitä

* Ka. tätä osaa, ss. 9—11. Toim.
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päätöslauselmaa, joka on julkaistu »Izvestijan” samassa 
numerossa?

Siksi, että tuo päätöslauselma paljastaa kapitalistien ja 
heidän sanomalehtiensä valehtelun ja vaatii hallitusta ryh
tymään toimenpiteisiin emigranttien palauttamiseksi.

Neuvoston »Izvestijassa” on julkaistu protesti englanti
laisten suorittamaa Trotskin vangitsemista vastaan; on 
julkaistu Zurabovin kirje, jossa paljastetaan Miljukovin 
valhe; on julkaistu Martovin sähke, jossa myös puhutaan 
samasta asiasta.

Sotilaat ja matruusit! Älkää uskoko kapitalistien valheita 
ja parjausta! Paljastakaa valehtelijat, jotka vaikenevat 
»Izvestijassa” julkaistusta totuudesta!

Kirjoitettu huhtikuun l i  ja 14 
(24 ja 27) pn välisenä aikana 1917

Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan
IV Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan


