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VÄLIAIKAISEN HALLITUKSEN NOOTTI

Kortit on paljastettu. Meillä on täysi syy kiittää herra 
Gutshkovia ja herra Miljukovia heidän nootistaan, joka 
on julkaistu tänään kaikissa lehdissä.

Työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston Toi
meenpanevan komitean enemmistö, narodnikit, menshevi- 
kit, kaikki ne, jotka tähän saakka kehottivat luottamaan 
Väliaikaiseen hallitukseen, ovat saaneet riittävän rangais
tuksen. He toivoivat, odottivat ja uskoivat, että Tshheidzen, 
Skobelevin ja Steklovin kanssa ylläpidetyn hyvää tarkoitta
van ..kontaktin” vaikutuksesta Väliaikainen hallitus luo
puu ainiaaksi aluevaltauksista. Kävikin hieman toisin...

Huhtikuun 18 pnä antamassaan nootissa Väliaikainen 
hallitus puhuu „koko kansan (!) pyrkimyksestä viedä 
maailmansota ratkaisevaan voittoon asti”.

„On itsestään selvää”, lisätään nootissa, „että Väliaikai
nen hallitus... noudattaa tarkasti meidän liittolaisiimme 
nähden ottamiaan sitoumuksia”.

Lyhyesti ja selvästi sanottu. Sota ratkaisevaan voittoon 
asti. Englannin ja Ranskan pankkiirien kanssa solmittu 
liitto on pyhä...

Kuka on solminut tuon liiton »meidän” liittolaistemme 
kanssa, s.o. englantilaisten ja ranskalaisten miljardöörien 
kanssa? Tietenkin tsaari, Rasputin, tsaristinen kopla- 
kunta. Mutta Miljukoville ja kumpp. tuo sopimus on pyhä 
asia.

Miksi?
Jotkut vastaavat: siksi, että Miljukov on vilpillinen mies, 

että hän on viekastelija j.n.e.
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Kysymys ei ole lainkaan siitä. Kysymys on siitä, että 
Gutshkov, Miljukov, Tereshtshenko, Konovalov ovat kapi
talistien edustajia. Ja kapitalisteille on tarpeen, että valla
taan vieraita alueita. He saavat uusia markkinoita, uusia 
pääoman vientipaikkoja, uusia mahdollisuuksia järjestää 
kymmeniä tuhansia herraspoikiaan runsastumisiin virkoi
hin j.n.e. Kysymys on siitä, että Venäjän kapitalistien edut 
ovat nyt samat kuin Englannin ja Ranskan kapitalistien 
edut. Siksi ja vain siksi tsaarin sekä englantilaisten ja 
ranskalaisten kapitalistien keskinäiset sopimukset ovat 
Venäjän kapitalistien Väliaikaiselle hallitukselle niin rak
kaita.

Väliaikaisen hallituksen uusi nootti kaataa öljyä tuleen. 
Se saattaa vain lietsoa sotaisia mielialoja Saksassa. Se 
auttaa Rosvo-Vilhelmiä pettämään edelleenkin „omia” työ- 
läisiään ja sotilaitaan ja vetämään heitä sotaan sen »lop
puun asti”.

Väliaikaisen hallituksen uusi nootti on asettanut jyrkästi 
kysymyksen: entä mitä edelleen?

Vallankumouksemme ensi hetkestä Englannin ja Rans
kan kapitalistit alkoivat uskotella, että Venäjän vallan
kumous on suoritettu ainoastaan ja yksinomaan sodan 
jatkamiseksi »loppuun asti”. Kapitalisteille on tarpeen 
ryövätä Turkki, Persia, Kiina. Jos tätä varten joudutaankin 
tappamaan vielä kymmenisen miljoonaa venäläistä musik- 
kaa, niin mitäpä siitä? Kunhan vain saavutetaan »ratkai
seva voitto"... Ja niinpä nyt Väliaikainen hallitus on aivan 
avomielisesti lähtenyt samalle ladulle.

— Sotikaa — koska me tahdomme rosvota.
— Kuolkaa kymmenin tuhansin joka päivä — koska 

„me” emme ole vielä tapelleet kylliksi, koska me emme ole 
vielä saaneet osaamme saaliista!..

Yksikään tietoinen työläinen, yksikään valveutunut soti
las ei enää kannata „luottamus”-pplitiikkaa Väliaikaista 
hallitusta kohtaan. Luottamuspolitiikka on kärsinyt vara
rikon.

Sosialidemokraattinen kaupunkikonferenssimme sanoi 
päätöslauselmassaan, että jokainen päivä todistaa nyt 
meidän kantamme oikeellisuuden *. Mutta näin nopeaa 
tapahtumien kulkua emme mekään osanneet odottaa.

* Ks. tätä osaa, ss. 137—138. T o i m .
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Nykyiselle työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostolle 
on asetettu vaihtoehto: Gutshkovin ja Miljukovin tarjoa
man pillerin nieleminen, joka merkitsee sitä, että kertakaik
kiaan ja ainiaaksi luovutaan itsenäisestä poliittisesta tehtä
västä — huomenna Miljukov nostaa .Jalkansa pöydälle” ja 
tekee Neuvostosta nollan; vastaiskun antaminen Miljukovin 
nootille, mikä merkitsee sitä, että sanoudutaan irti van
hasta luottamuspolitiikasta ja lähdetään ..Pravdan” ehdot
tamalle tielle.

Voidaan tietysti löytää myös mätä keskitie. Mutta — 
pitkäksikö aikaa?..

Työläiset ja sotilaat, sanokaa nyt kaikkien kuullen: me 
vaadimme, että meillä olisi yksi valta — työläisten ja soti
laiden edustajain Neuvostot. Väliaikaisen hallituksen, kapi- 
talistikoplan hallituksen on vapautettava paikka mainituille 
Neuvostoille.

Kirjoitettu huhtikuun 20 
(toukokuun 3) pnä 1917
Julkaistu toukokuun 4 Julkaistaan
(huhtikuun 21) pnä 1917 lehden tekstin mukaan

„ Pravda"  lehden 37. numerossa


