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MITEN JA MIKSI TALONPOIKIA PETKUTETTIIN?

On tunnettu asia, että kun koko Venäjän talonpoikain 
edustajat kokoontuivat Pietariin Yleisvenäläiseen talonpoi
kien edustajain Neuvostoon, niin talonpojille luvattiin — 
sosialistivallankumoukselliset lupasivat, hallitus lupasi — 
kieltää viipymättä maan osto ja myynti.

Ministeri Pereverzev näytti alussa aikovan todellakin 
täyttää lupauksen ja keskeytti sähkösanomalla maan osto
ja myyntikaupat. Mutta sitten asiaan sekaantui jokin 
näkymätön käsi, ja ministeri Pereverzev peruutti notaareille 
lähettämänsä sähkösanoman, t.s. ahtoi jälleen luvan maan 
osto- ja myyntikauppojen tekoon.

Talonpojat kävivät levottomiksi. Ellemme erehdy, he tai
sivat lähettää jopa erityisen lähetystön ministeriöön.

Talonpoikia rauhoitettiin, heitä tyynnytettiin, niin kuin 
tyynnytetään pieniä lapsia. Heidät saatiin uskomaan, että 
tullaan viipymättä säätämään laki, joka kieltää maan oston 
ja myynnin, että Pereverzevin väliaikaisen määräyksen 
toimeenpano „oli lykätty” „yksinomaan” tällaisen lain sää- 
tämistarkoituksessa.

Sosialistivallankumoukselliset tyynnyttivät talonpojat, 
syöttivät heille lupauksia. Talonpojat uskoivat. Talonpojat 
rauhoittuivat. Talonpojat matkustivat pois.

Kului viikko toisensa jälkeen.
Kesäkuun 24 päivänä (vasta kesäkuun 24:ntenä) ilmestyi 

lehtiin uutinen, että ministeri Tshernov, sosialistivallan
kumouksellisten puolueen johtaja, on esittänyt hallitukselle 
lakiehdotuksen (vasta lakiehdotuksen) maan osto- ja 
myyntikauppojen kieltämisestä.

Kesäkuun 29 päivänä lehdet julkaisivat tiedotuksen 
Valtakunnanduuman »yksityisluontoisesta neuvottelusta”,
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joka oli pidetty kesäkuun 28 päivänä. Tässä neuvottelu
kokouksessa »Retsh” lehden (lehti kuuluu sille puolueelle, 
jolla on enemmistö Väliaikaisessa hallituksessa) tietämän 
mukaan herra Rodzjanko

»Kosketteli loppulausunnossaan kysymystä maankaupoista hallituk
sen uusien” (todellakin, poikkeuksellisen uusien! kaikkein uusimpien!) 
..toimenpiteiden yhteydessä. Hän todisteli, että jos maankaupat kielle
tään, niin maa muuttuu arvottomaksi” (kenelle? nähtävästi tilan
herroille!! Mutta tilanherroiltahan talonpojat tahtovatkin ottaa maan 
pois!), »luoton vakuudet menettävät arvonsa, ja kaikkinaisen luoton 
saanti maanomistajille” (entisille maanomistajille, hra Rodzjanko!) 
„käy mahdottomaksi. Mistä varoista”, M. V. Rodzjanko kysyy, »maan
omistajat rupeavat sitten maksamaan velkojaan pankeille? Useimmissa 
tapauksissa maksuajat ovat jo kuluneet umpeen, ja tällainen laki
ehdotus johtaa maanomistuksen viipymättömään lakkauttamiseen lailli
sella pohjalla ilman huutokauppoja.

Sen vuoksi M. V. Rodzjanko ehdotti, että neuvottelukokous antaisi 
Väliaikaisen komitean tehtäväksi pohtia kysymystä, millä keinoin olisi 
yritettävä ehkäistä lain voimaantulo, koska se olisi tuhoisa valtakun
nalle eikä yksityiselle maanomistukselle”.

Kas tässä tuo »näkymätön käsi” ilmestyi lopultakin päi
vänvaloon! Siinä se nähdään kokoomushallituksen ja sen 
miltei-sosialististen ministerien »konstikas peli”, jonka 
entisen Valtakunnanduuman entinen puhemies, entinen 
tilanherra, entinen Hirttäjä-Stolypinin luottamusmies, enti
nen provokaattori Malinovskin suojelija — herra Rodz
janko nyt paljasti lörppäkielisyydellään!

Otaksukaamme vaikkapa niinkin, että nyt, kun tämä 
herra Rodzjanko lörpäytti salaisuuden niin kömpelösti julki, 
laki maan osto- ja myyntikauppojen kiellosta lopultakin 
säädetään. Lopultakin!

Mutta eihän kysymys ole vain siitä. Kysymys on siitä, 
että tämän räikeän esimerkin avulla me kaikki tajuaisimme 
ja auttaisimme talonpoikaisjoukkoja tajuamaan, miten ja 
miksi talonpoikia petkutettiin. Sillä tämä tosiasia pysyy 
eittämättömänä ja ehdottomana tosiasiana: talonpoikia pet
kutettiin, koska ei täytetty viipymättä sitä, mikä Yleisvenä- 
läisessä talonpoikien edustajain Neuvostossa heille luvat
tiin viipymättä täyttää.

Miten talonpoikia petkutettiin? Ruokkimalla heitä 
lupauksilla. Se on juuri sitä »konstikasta peliä”, jota har
joittavat maailman kaikki kokoomusministeristöt, s.o. por
varilliset ministeristöt, joihin osallistuu sosialismin kaval
tajia. Entiset sosialistit palvelevat näissä ministeristöissä
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kapitalistien välikappaleena joukkojen petkuttamiseksi — 
yhdentekevää, tajuavatko he sen vai eivät.

Miksi talonpoikia petkutettiin? Siksi, että petkutuksen 
välikappaleet, sosialistivallankumoukselliset — otamme 
heille suotuisimman olettamuksen — eivät itse ymmärtä
neet luokkaherruuden ja luokkapolitiikan konstikasta peliä 
Venäjän nykyisessä hallinnassa. Sosialistivallankumouk
selliset antautuivat korulauseiden lumoihin. Mutta todelli
suudessa, kuten Rodzjankon „tapaus” todistaa mitä havain- 
nollisimmin, todellisuudessa Venäjää hallitsee kahden 
blokin blokki, kahden liittoutuman liitto.

Toinen liittoutuma on kadettien ja monarkisti-tilanherro
jen liittoutuma, ja heidän joukossaan hra Rodzjanko on 
ensimmäinen mies. Tämän liittoutuman olemassaolo poliit
tisena tosiasiana on todistettu koko Venäjän silmissä sillä, 
että Pietarin vaaleissa kaikki mustan sotnian lehdet, kaikki 
kadetteja oikeistolaisemmat lehdet tukivat kadetteja. Tällä 
liittoutumalla on enemmistö hallituksessa, ja se on eserrien 
sekä menshevikkien syytä. Tämä liittoutuma on pitkittänyt 
maan osto- ja myyntikauppojen kieltoa, tämä liittoutuma 
tukee tilanherroja sekä työnsulkuja julistavia kapitalisteja.

Toinen liittoutuma on eserrien ja menshevikkien liittou
tuma, joka on pettänyt kansaa tyhjillä lupauksilla. Skobe- 
lev ja Tsereteli, Peshehonov ja Tshernov ovat jakaneet 
lupauksia kahmalokaupalla. Lupauksia on helppo antaa. 
..Sosialististen” ministerien keinoa, kansan ruokkimista 
lupauksilla, on kokeiltu maailman kaikissa eturivin maissa 
ja se on kaikkialla johtanut romahdukseen. Venäjän erikoi
suus on siinä, että tämä eserrä- ja menshevikkipuolueiden 
romahdus muodostuu jyrkemmäksi ja tapahtuu tavallista 
pikemmin maan vallankumouksellisen tilanteen vaikutuk
sesta.

Niinpä siis jokaisen työläisen ja jokaisen sotamiehen 
pitää tämän, talonpojille erittäin opettavaisen esimerkin 
avulla selittää talonpojille juurtajaksain, miten ja miksi 
heitä petkutettiin!

Talonpojat kykenevät saavuttamaan päämääränsä vain 
liitossa työläisten kanssa eikä blokissa (liitossa) kapitalis
tien kanssa.

..Pravda!* M 96. 
heinäkuun 14 (I) pnä I9i7

Julkaistaan ..Pravda” lehden 
tekstin mukaan


