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MITÄ KAPITALISTIT YMMÄRTÄVÄT „HÄPEÄLLÄ” 
JA MITÄ PROLETAARIT SILLÄ YMMÄRTÄVÄT

„Jedinstvossa” julkaistiin tänään etusivulla ja lihavilla 
kirjasimilla painettuna vetoomus, jonka ovat allekirjoitta
neet herrat Plehanov, Deutsch ja Zasulitsh. Tässä vetoo
muksessa sanotaan:

....Kullakin kansalla on oikeus määrätä vapaasti kohtalostaan. Sak
san Vilhelm ja Itävallan Kaarle eivät suostu siihen milloinkaan. Käy
dessämme sotaa heitä vastaan me puolustamme omaa vapauttamme 
sekä toisten vapautta. Venäjä ei voi pettää liittolaisiaan. Se olisi sille 
suureksi häpeäksi”...

Näin järkeilevät kaikki kapitalistit. He pitävät häpeänä 
kapitalistien kesken solmittujen sopimusten rikkomista, 
samoin kuin monarkit pitävät häpeänä monarkkien kesken 
solmittujen sopimusten rikkomista.

Entä työläiset? Pitävätkö he monarkkien ja kapitalistien 
solmimien sopimusten rikkomista häpeänä?

Tietysti eivät! Tietoiset työläiset kannattavat sitä, että 
kaikki sellaiset sopimukset puretaan, että tunnustetaan 
vain ne ja vain sellaiset kaikkien maiden työläisten ja soti
laiden väliset sopimukset, jotka ovat edullisia kansalle, t.s, 
ei kapitalisteille, vaan työläisille ja köyhille talonpojille.

Kaikkien maiden työläisten kesken on solmittu toinen 
sopimus, nimittäin Baselin manifesti vuodelta 1912 (jonka 
myös Plehanov on allekirjoittanut ja... kavaltanut). Tuossa 
työläisten ,,sopimuksessa” sanotaan ..rikokseksi”, jos eri 
maiden työläiset ryhtyvät ampumaan toisiaan kapitalistien 
liikevoittojen tähden.

„Jedinstvon” kynäilijät järkeilevät niin kuin kapitalistit 
(„Retsh” y.m. järkeilevät samalla tavalla) eivätkä niin kuin 
työläiset.
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On täyttä totta, ettei Saksan monarkki enempää kuin Itä- 
vallankaan monarkki suostu antamaan vapautta kaikille 
kansoille, sillä molemmat monarkit ovat kruunattuja ros
voja samoin kuin Nikolai II. Mutta ensinnäkään Englannin, 
Italian y.m. maiden monarkit (Nikolai II:n »liittolaiset”) 
eivät ole yhtään parempia. Tämän unohtaminen on samaa 
kuin tulla monarkistiksi tai monarkistien puoltajaksi.

Ja toiseksi, kruunaamattomat rosvot, t.s. kapitalistit, 
ovat tässä sodassa osoittaneet, etteivät he ole yhtään 
parempia kuin monarkitkaan. Eikö amerikkalainen »demo
kratia” — t.s. demokraattiset kapitalistit — ole ryövännyt 
Filippiinejä ja eikö se ryövää Meksikoa?

Jos Saksan Gutshkovit ja Miljukovit pääsisivät Vilhelm 
II:n tilalle, niin he olisivat myös rosvoja, myös samanlaisia 
kuin Englannin ja Venäjän kapitalistit.

Kolmanneksi, »suostuvatko” Venäjän kapitalistit anta
maan »vapauden” sortamilleen kansoille: Armenian, Khi- 
van, Ukrainan ja Suomen kansoille?

Kiertäessään tämän kysymyksen »Jedinstvon” kynäilijät 
muuttuvat todellisuudessa »omien” kapitalistiensa puolta
jiksi siinä ryöstösodassa, jota nämä käyvät muita kapita
listeja vastaan.

Koko maailman internationalisti-työläiset kannattavat 
kaikkien kapitalististen hallitusten kukistamista, sitä, että 
kieltäydytään sopimasta tai neuvottelemasta minkään 
maan kapitalistien kanssa ja että saadaan aikaan yleinen 
rauha, jonka kaikkien maiden vallankumoukselliset työläi
set solmivat ja joka pystyy todella turvaamaan »jokaiselle” 
kansalle vapauden.
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