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REHELLISTÄ PUHETTA PÄRJÄÄJIEN KUOROSSA

„Malenkaja Gazeta” 57 on julkaissut tänään etulinjan 
4. moottoroidun sanitääriosaston sotilasryhmän vetoomuk
sen kaikille armeijassa oleville tovereille vaatien Leninin 
y.m. Saksan kautta palanneiden matkaan liittyvien seikko
jen tutkimista.

Kas se on rehellistä puhetta, joka erottuu likaisen val
heen, samean parjauksen ja pogromiagitaation ryöpystä. 
Todellakin, jokainen kansalainen on oikeutettu ja velvolli
nen vaatimaan minkä tahansa merkitykseltään yhteiskun
nallisen tosiasian tutkimista.

Se on rehellisten ihmisten rehellinen tie eikä pogromi- 
miesten tie.

Ja sille tielle astuivat Lenin ja kaikki hänen kanssaan 
saapuneet eri puolueiden kannattajat heti saapumispäivä- 
nään. He tekivät selostuksen kauttakulkumatkastaan työ
läisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston Toimeenpane
valle komitealle *, he mainitsivat selostuksessa nimeltä ne 
kahden puolueettoman maan, Sveitsin ja Ruotsin sosialistit, 
jotka ovat allekirjoittaneet matkaa koskevan pöytäkirjan ja 
kuulleet kaikki asiakirjat. Toimeenpanevassa komiteassa 
olivat Tshheidze, Tsereteli, Skobelev, Steklov y.m. He 
päättivät julkaista sekä selostuksen että Toimeenpanevan 
komitean päätöslauselman „Izvestijassa

Selostuksen jälkeen päätettiin: »Kuultuaan tov. Zurabo- 
vin ja Zinovjevin selostuksen Toimeenpaneva komitea 
päätti kääntyä heti Väliaikaisen hallituksen puoleen ja 
ryhtyä toimenpiteisiin, että kaikki emigrantit päästetään

* Ks. tätä osaa, ss. 9—11. T o im .
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viipymättä Venäjälle heidän poliittisista katsomuksistaan 
ja sotaan suhtautumisestaan huolimatta”.

Kumpikin julkaistiin „Izvestija Soveta” lehden 32. nume
rossa huhtikuun 5 pnä 1917.

Onko rehellistä, onko järkevää olla julkaisematta tätä 
selostusta ja päätöslauselmaa uudelleen ja harjoittaa 
pogromiagitaatiota?

Oikeinko ovat menetelleet ne toverit etulinjan 4. mootto
roidusta sanitääriosastosta, jotka jo kiiruhtavat »leimaa
maan” kauttakulkeneet »häpeällä” ja haukkumaan heitä 
»pettureiksi”, lähettämään heille »kirouksen” ja latelemaan 
heille muita sadatuksia harkitsematta sitä, mitä »Izvesti
jassa” on julkaistu?

Eikö se ole juuri anarkismia, juuri kehotusta olla kun
nioittamatta työläisten ja sotilaiden valitsemia Toimeen
panevan komitean jäseniä?

Kirjoitettu huhtikuun 14 (27) pnä 1917
Julkaistu huhtikuun 15 pnä 1917 Julkaistaan
„ Pravda” lehden 33. numerossa lehden tekstin mukaan

Allekirjoitus: N. L e n i n


