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KANSALAISET! YMMÄRTÄKÄÄ, MITÄ OVAT 
KAIKKIEN MAIDEN KAPITALISTIEN 

MENETTELYTAVAT!

Tänään „Retsh” päättää toimitusartikkelinsa seuraavin 
sanoin:

..Saksan hallitus ponnistelee säilyttääkseen Saksan sisäisen yhte
näisyyden ja erottaakseen ententen valtakunnat toisistaan. Meidän 
t,pravdalaisemme” horjuttavat kaikin tavoin vallankumouksellisen 
Venäjän yhtenäisyyttä ja yllyttävät Venäjän hallitusta Englannin ja 
Ranskan liittolaishallitusten kimppuun. Eiköhän meillä liene oikeus 
sanoa, että leniniläiset ..miekkoset” ahkeroivat von Bethmann-Hollwe- 
gin ja Vilhelm II:n hyväksi?”

Ei, herrat kapitalistit, teillä ei ole oikeutta sanoa niin. 
Juuri me, pravdalaiset, ja vain me emme ainoastaan ole 
säilyttämättä Saksan sisäistä yhtenäisyyttä, vaan päinvas
toin hävitämme sitä.

Se on tosiasia, jota herrat venäläiset kapitalistit eivät 
saa millään valheella poistetuksi elämästä.

Se on tosiasia, että me, pravdalaiset, ja vain me vaa
dimme saksalaisten sosialistien ehdotonta ja viipymätöntä 
eroamista saksalaisista Plehanoveista, s.o. Scheideman- 
neista, ja saksalaisesta ..keskustasta”, s.o. horjuvista hen
kilöistä, jotka eivät tohdi erota periaatteellisesti ja peruut
tamattomasti Scheidemanneista.

Se on tosiasia, että me, pravdalaiset, ja vain me kanna
tamme yhtenäisyyttä yksinomaan kahden saksalaisen 
sosialistiryhmän (»Spartakus” ja »Työväen Politiikka”) 
kanssa — ryhmien, jotka ovat Karl Liebknechtin politiikan 
kannalla, s.o. Saksan sisäisen yhtenäisyyden hävittämisen 
politiikan kannalla. Karl Liebknechtin politiikka on käy
tännössä eikä sanoissa kapitalistien ja työläisten välisen 
»sisäisen yhtenäisyyden” hävittämistä Saksassa.
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Käsittäen selvästi, että Saksan kapitalistit ja heidän 
Vilhelminsä ovat imperialisteja, s.o. rosvoja, Karl Lieb- 
knecht lähetti jo Zimmerwaldin konferenssiin (syyskuussa 
1915) kirjeen, jota ei julkaistu, koska Liebknecht oli silloin 
vielä legaalinen henkilö. Mutta' kaikki Zimmerwaldissa 
olleet tuntevat tuon kirjeen.

Tuo kirje sisälsi tunnuksen: ei kansalaisaselepoa, vaan 
kansalaissota.

Juuri niin meidän aateveljemme Karl Liebknecht on pro
pagoinut ..sisäistä yhtenäisyyttä” Saksassa. Juuri sitä 
olemme mekin propagoineet meikäläisen, pravdalaisen 
(Zinovjevin ja Leninin) »Sosialismi ja sota” nimisen kirja
sen saksankielisessä laitoksessa *.

Eikä Karl Liebknecht ainoastaan puhunut niin, vaan 
menettelikin niin. Saksan parlamentin puhujalavalta hän 
kehotti Saksan sotilaita kääntämään aseensa omaa, Saksan 
hallitusta vastaan ja sitten meni katumielenosoitukseen 
vallankumouksellisin julistein: »alas hallitus”.

Juuri niin meidän pravdalaisen politiikkamme kannat
taja Karl Liebknecht »ponnisteli säilyttääkseen Saksan 
sisäisen yhtenäisyyden”. Juuri siitä hän nyt kituu pakko- 
työvankilassa.

Eikä ainoastaan koko Saksan kapitalistien lehdistö 
nimitä Karl Liebknechtiä suorastaan petturiksi ja kavalta
jaksi, vaan kaikki saksalaisten Plehanovienkin lehdet syyt
tävät häntä enemmän tai vähemmän suoraan petoksesta tai 
anarkismista.

Kaikissa maissa kapitalistit syytävät virtanaan valhetta 
ja parjausta, lokaa ja petossyytöksiä niiden sosialistien 
niskaan, jotka toimivat kuten Karl Liebknecht Saksassa, 
kuten pravdalaiset Venäjällä, t.s. jotka hävittävät työläis
ten ja kunkin maan kapitalistien, kunkin maan Plehano- 
vien, kunkin maan »keskustan” väen välistä »sisäistä 
yhtenäisyyttä” ja luovat kaikkien maiden työläisten 
yhtenäisyyttä rosvo- ja ryöstösodan, imperialistisen sodan 
lopettamiseksi, koko ihmiskunnan vapauttamiseksi pää
oman ikeestä.

Saksassa kapitalistit vainoavat Karl Liebknechtiä ja 
hänen ystäviään pitäen heitä pettureina. Saksassa meidän 
toveriamme Karl Liebknechtiä on myös monesti uhattu

* Ks. Teokset. 21. osa, ss. 307—310. Toim.
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väkijoukon omankädenoikeudella. Siitä on puhunut jopa 
saksalainen Plehanovkin — sosialishovinisti David. Venä
jällä kapitalistit vainoavat pravdalaisia pitäen heitä pettu
reina. Englannissa kapitalistit vainoavat petturina skotlan
tilaista kansakoulunopettajaa Macleania, joka samoin kituu 
pakkotyövankilassa samanlaisesta rikoksesta, samanlai
sesta „petoksesta”, jollaiseen Karl Liebknecht ja me prav- 
dalaiset olemme syyllistyneet.

Ranskassa tasavaltalaiskapitalistien hallitus pitää vanki
lassa ranskalaista Contanfia ja venäläistä Rajevia sen 
vuoksi, että he julkaisivat julistuksia: ..voimalla saavu
tamme rauhan”.

Herrat „Retsh” lehdestä, herrat ministerit, herrat vallan- 
kumoushallituksen jäsenet! Pankaa meidät, pravdalaiset, 
pakkotyövankiloihin tai kehottakaa Venäjän kansaa telkeä- 
mään meidät pakkotyövankiloihin! Silloin te todella jäljit- 
telette ..liittolaisen” (tsaari Nikolai II:n liittolaisen, sillä 
hän on solminut liittosopimuksen!), kapitalistisen Englan
nin politiikkaa, Englannin, joka pitää englantilaisia 
pravdalaisia pakkotyövankiloissa.

Alas työläisten ja kapitalistien ..sisäinen yhtenäisyys” 
kaikissa maissa, sillä tuo ..yhtenäisyys” on tuominnut ja 
tuomitsee ihmiskunnan kapitalistien etujen tähden rosvo- 
sodan, imperialistisen sodan kauhuihin!

Eläköön kaikkien maiden sellaisten sosialistien ja työ
läisten yhtenäisyys, jotka eivät ole ainoastaan sanoissa 
myötämielisiä Karl Liebknechtille, vaan käytännössäkin 
noudattavat samanlaista politiikkaa omia kapitalistejaan 
vastaan!
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