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EHDOTUS TALONPOIKAIN EDUSTAJAIN 
TOISEN YLEIS VENÄLÄISEN KOKOUKSEN 

JULISTUKSEKSI TALONPOIKAISTOLLE

Talonpoikain toinen yleisvenäläinen edustajakokous 
kääntyy Venäjän kaikkien kansakuntien ja kansojen talon
poikaisten puoleen kehottaen sitä palavasti ponnistamaan 
kaikki järkensä ja tahtonsa voimat, koko paljoutensa voi
man ja kaiken tarmonsa herättääkseen nukkuvat, rohkais- 
takseen epäröiviä ja sanoakseen kaikkien kuullen, maan 
kaikilta ääriltä, jokaisesta kylästä, suurkaupunkien kai
kista kortteleista kantautuvan painokkaan, ratkaisevan 
sanansa tänä Venäjän suuren vallankumouksen ehkä tä r
keimpänä ja vastuullisimpana hetkenä.

Talonpoikaistoverit! Me muodostamme maamme väestön 
valtavan enemmistön. Me olemme työtätekevien ja riistet
tyjen perusjoukko. Me olemme työtätekevien laillisten ja 
oikeudenmukaisten vaatimusten, ensi kädessä maavaati- 
musten tyydyttämisen puolesta taistelevien perusjoukko, 
niin tilanherrain kuin kapitalistienkin harjoittamaa kaik
kea sortoa ja riistoa vastaan taistelevien perusjoukko.

Talonpoikaistoverit! Me olemme perusjoukkona sota
väessämme, joka on saanut kokea ennen kaikkea tsaarien 
ja kapitalistien aloittaman ja enemmän kuin kolme vuotta 
kestäneen sodan aiheuttamat yli-inhimilliset kärsimykset,— 
siinä sotaväessä, joka on saanut täyttääkseen myös vai
kean, mutta jalon ja kunniakkaan tehtävän: taistella etu
rivissä— työläisten rinnalla— vapaudesta, maasta, rau
hasta, taistella työtätekevien vapauttamiseksi täydellisesti 
kaikkinaisesta sorrosta ja riistosta.

Talonpoikaistoverit! Harkitkaa vetoomustamme, keho
tustamme, jonka talonpoikain edustajat lähettävät Venäjän 
kaikkien kansojen talonpojille, lukekaa kehotuksemme 
jokaisessa kylässä, jokaisessa tuvassa, käsitelkää se
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kaikissa, poikkeuksetta kaikissa talonpoikain kokouksissa, 
tilaisuuksissa, elimissä, tehkää itse paikkakunnilla lujia 
ja järkkymättömiä päätöksiä. Sillä synnyinmaamme kohtalo 
on riippuvainen ennen kaikkea teidän päätöksistänne, kan
san enemmistön, itsensä talonpoikain päätöksistä.

Lähestyy ankara hetki. Lähenee viimeinen taistelu. Koko 
maa, tasavaltamme kaikki kansat ovat jakautuneet kahteen 
suureen leiriin.

Toinen on kansaa komentavien ja sodan kannalla olevien 
tilanherrain ja kapitalistien, rikkaiden ja heidän apuriensa, 
ylhäisten virkamiesten ja heidän ystäviensä leiri.

Toinen on työläisten sekä työtätekevien ja riistettyjen 
talonpoikain leiri, köyhän kansan ja sen ystävien, rivisoti
laiden ja rauhanpuoltajain leiri, niiden leiri, jotka ovat 
rauhan puolesta käytävän rajattoman uhrautuvaisen ja 
päättäväisen, rohkean ja kansan sortajille armottoman 
vallankumoustaistelun kannalla.

Eräissä maamme osissa on näiden kahden leirin välinen 
taistelu kärjistynyt jo suoranaiseksi, avoimeksi kansalais
sodaksi, neuvostoarmeijain sodaksi sitä mitättömän vähä
lukuista joukkoa vastaan, joka luottaa rikkauden voimaan 
ja tahtoo kukistaa Neuvostovallan, työläisten, sotilaiden 
ja talonpoikain edustajain Neuvostojen vallan ja halli
tuksen.

Talonpoikaistoverit! Teidän painokkaasta, lujasta, järk
kymättömästä sanastanne riippuu nyt paljonkin, riippuu 
tämän kansalaissodan lopettaminen, riippuu se, saako 
Venäjä mahdollisuuden siirtyä rauhanomaisesti kaiken 
maan maksuttomaan luovuttamiseen työtätekeville, sosia
lismin voittoon. Talonpoikaistoverit, nouskaa yhtenä mie
henä, korottakaa äänenne, esittäkää vaatimuksenne, laa
tikaa e v ä s t y k s e n n e  jokaisesta kylästä, te voitte 
pakottaa kuuntelemaan, te saatte kaikki kuuntelemaan 
itseänne!

Talonpoikaistoverit! Teidän on sanottava ennen kaikkea 
päättäväinen paheksuva sananne niitä talonpoikain toisen 
yleisvenäläisen edustajakokouksen edustajia vastaan, jotka 
ovat e r k a a n t u n e e t  tästä edustajakokouksesta. Tuo
mitkaa hajottajat. Tuomitkaa talonpoikain yhtenäisyyden, 
työtätekevän kansan yhtenäisyyden, talonpoikain ja työ
läisten yhtenäisyyden rikkojat. Nämä hajottajat, nämä 
talonpoikaisten kahtiajakajat, nämä rikkaiden leiriin.
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tilanherrain ja kapitalistien leiriin siirtyneet loikkarit ovat 
tehneet ennenkuulumattoman rikoksen. Nämä henkilöt 
nimittävät itseään oikeiston ja keskustan »sosialistivallan- 
kumouksellisiksi”, Avksentjevin ja Tshernovin kannatta
jiksi. He ovat kavaltaneet sosialistivallankumouksellisten 
kaikki opit ja ohjelman, ovat siirtyneet sosialismin vihol
listen, vallankumouksen tukahduttajien puolelle. He ovat 
eronneet sosialistivallankumouksellisten opin, ohjelman 
ja vaatimusten uskollisista puoltajista, »vasemmistolais
ten internationalisti-sosialistivallankumouksellisten” puo
lueesta, joka on pysynyt uskollisena työtätekevän talonpoi
kaisten eduille. He, nuo Avksentjevin ja Tshernovin 
kannattajat, ovat poistuneet talonpoikain toisesta yleis- 
venäläisestä edustajakokouksesta ja kieltäytyneet täyttä
mästä talonpoikain enemmistön päätöstä, toteuttaakseen 
pohattojen ja kapitalistien talonpoikainvastaista tahtoa, 
jarruttaakseen rauhan asiaa, ehkäistäkseen kaikkien mai
den viipymättömän maksuttoman siirtämisen työtätekevän 
kansan huostaan ja pelastaakseen talonpojille turmiollisen 
Avksentjevin, Tshernovin, Maslovin ja heidän kaltaistensa 
politiikan.

Tuomitkaa nuo talonpoikain asian kavaltajat. Tuomitse
malla heidät te pelastatte monet horjuvat ja heikot, pelas
tatte Venäjän mielettömistä yrityksistä sytyttää kansalais
sota. Nämä yritykset ovat mielettömiä, sillä ne vaativat 
paljon turhaa verenvuodatusta eivätkä saa mitään muu
tosta aikaan, sillä mikään maailmassa ei voi muuttaa työ
läisten, sotilaiden ja talonpoikain yksimielistä päätöstä, 
työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostojen toisen 
yleisvenäläisen edustajakokouksen ja talonpoikain edus
tajain toisen yleisvenäläisen kokouksen päätöstä.

Tuomitkaa nuo talonpoikain asian kavaltajat. Osoitta
koon jokainen kylä luottavansa näiden kahden edustaja
kokouksen, työläisten, sotilaiden ja talonpoikain Neuvosto
jen edustajakokousten päätöksiin. K u t s u k o o n  jokainen 
kylä p o i s  Perustavasta kokouksesta ne sosialistivallan
kumouksellisten puolueen tai talonpoikien Neuvostojen ja 
laitosten edustajat, jotka eivät ole sanoneet kaikkien kuul
len eivätkä ole todistaneet teoillaan hyväksyvänsä täydel
lisesti nuo päätökset.

Talonpoikaistoverit! Te kaikki tiedätte, että työläisten ja 
sotilaiden edustajain Neuvostojen toisen yleisvenäläisen
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edustajakokouksen sekä talonpoikain edustajain toisen 
yleisvenäläisen kokouksen päätösten vastustajia on voinut 
päästä ja on päässyt talonpoikien valitsemina Perustavaan 
kokoukseen vain p e t o k s e l l a .  Nämä usein itseään 
»sosialistivallankumouksellisiksi” nimittävät henkilöt ovat 
tosiasiassa petkuttaneet talonpoikia, jotka eivät vielä tie
täneet totuutta, mitä on Avksentjevin, Tshernovin, Maslo- 
vin politiikka, tilanherroille tehtävien myönnytysten ja 
kapitalistien kanssa sopimisen politiikka, paikkakunnilla 
tapahtuvan talonpoikain maakomiteain jäsenten vangitse
misen politiikka. Nämä Avksentjevit, Maslovit, Tshernovit 
ovat petkuttaneet talonpoikia, sillä sosialistivallankumouk
sellisten puolueen yhteiset ehdokaslistat olivat valmiit jo 
lokakuun 17 pnä, mutta totuus paljastui koko Venäjälle 
vasta lokakuun 17 pn j ä l k e e n .

Totuuden paljasti koko Venäjälle työläisten ja sotilaiden 
edustajain Neuvostojen toinen yleisvenäläinen edustaja
kokous lokakuun 25 ja 26 pnä 1917. Sitten tuon totuuden 
paljasti Neuvostovalta, Neuvostohallitus, joka on ensim
mäisenä saattanut julkisuuteen häpeälliset salaiset sopi
mukset, ensimmäisenä alkanut todella vallankumoukselli
sen taistelun rauhan puolesta, ensimmäisenä osoittanut 
k ä y t ä n n ö s s ä ,  millaista tuon taistelun tulee olla, ja 
saavuttanut jo ensimmäisen menestyksensä: välirauhan 
eräällä rintamalla.

Tuon totuuden on paljastanut Neuvostohallitus, joka on 
julkaissut dekreetin maasta ja asettunut siten varauksitta 
talonpoikien puolelle, tehnyt mahdottomaksi häiritä millään 
tavalla ulkoapäin talonpoikain täydellisen vallan toteutta
mista paikkakunnilla.

Tuon totuuden on paljastanut talonpoikain toinen yleis
venäläinen edustajakokous, joka erikoisessa, seikkaperäi
sessä päätöslauselmassaan on osoittanut ensimmäisenä 
talonpoikaistolle avksentjevilais-tshernovilaisen Toimeen
panevan komitean häpeällisen osuuden. Edustajakokous 
päättyy joulukuun 8 pnä ja se alkoi marraskuun 30 pnä 
1917.

Talonpoikaistoverit, te näette, että lokakuun 17 pnä 
ehdokaslistoja laatiessaan ja marraskuun 12 pnä toimite
tuissa Perustavan kokouksen vaaleissa talonpoikaisto e i 
v o i n u t  vielä tietää totuutta maasta ja rauhasta, ei  
v o i n u t  erottaa ystäviään vihollisista, susista lampaan
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vaatteissa. Te näette, että ne eserrät, jotka vastustavat 
työläisten ja sotilaiden edustajain toisen yleisvenäläisen 
kokouksen sekä talonpoikien edustajain toisen yleisvenä
läisen kokouksen päätöksiä, voivat esiintyä talonpoikien 
nimissä v a i n  p e t o k s e l l a .

Talonpoikaistoverit, älkää siis salliko, että t u o n  
p e t o k s e n  t a k i a  vuodatettaisiin verta! Sanokaa luja 
sananne protestiksi niitä vastaan, jotka ovat poistuneet 
talonpoikien edustajain toisesta yleisvenäläisestä kokouk
sesta. Laatikaa joka kuvernementissa, joka ujestissa, joka 
volostissa, joka kylässä e v ä s t y k s e t ,  lausukaa protes
tinne edustajakokouksesta poistuneita vastaan, n i m e t 
k ä ä  ne talonpoikain valitsemat Perustavan kokouksen 
paikalliset edustajat, jotka e i v ä t  ole hyväksyneet näi
den edustajakokousten päätöksiä, vaatikaa näiden edusta
jain poistumista Perustavasta kokouksesta, sillä vain 
petkuttamalla kansaa he voivat esiintyä kansan valit
semina.

Talonpoikaistoverit! Perustavan kokouksen on ilmennet
tävä kansan tahtoa. Ken on poistunut talonpoikien edus
tajain toisesta yleisvenäläisestä kokouksesta, ken on rik
konut sen tahtoa, ken on hajottanut talonpoikia, ken on 
loikannut talonpoikien puolelta rikkaiden puolelle, hän 
ei ole kansan edustaja, vaan petturi, hänen paikkansa 
ei ole Perustavassa kokouksessa. Hän ei saa aikaan rau
haa eikä anna maata työtätekeville, hän aiheuttaa kansalle 
rikkaiden järjetöntä ja rikollista suuttumusta Neuvosto
valtaa vastaan. Kansa ei salli petosta. Kansa ei salli rik
koa sen tahtoa. Kansa ei luovu Neuvostovallasta rikkaiden 
mieliksi. Kansa ei anna rikkaiden tuhottavaksi r a u h a n  
asiaa, jonka se on ottanut omiin käsiinsä, ja poikkeuksetta 
kaikkien m a i d e n  viipymätöntä maksutonta luovutta
mista työtätekeville.

Koko maalla on vain kaksi ulospääsyä:
Joko kaledinilaisten, kadettien, kornilovilaisten (ja hei

dän verhottujen liittolaistensa, avksentjevilaisten, tsherno- 
vilaisten, maslovilaisten) kansalaissota Neuvostovaltaa 
vastaan, verinen sota, sen aloittajille toivoton sota, sota, 
joka ei ota valtaa pois Neuvostoilta, vaan ainoastaan 
aiheuttaa yhä enemmän vihaa, uhreja, verenvuodatusta, 
yhä enemmän viivyttää suurten, sosialististen uudistusten
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toteuttamista, lisää nälänhätää viljanpuutetta kärsivissä 
kuvernementeissa.

Tahi kaikille ilmeisen totuuden rehellinen tunnustami
nen, nimittäin sen tunnustaminen, että työläisten ja soti
laiden edustajain Neuvostojen toisen yleisvenäläisen edus
tajakokouksen sekä talonpoikien edustajain toisen yleis
venäläisen kokouksen päätösten vastustajat ovat voineet 
päästä Perustavaan kokoukseen talonpoikien edustajina 
vain petoksella ja että tällaisten edustajien v a a l i t  on 
sen vuoksi toimitettava u u d e l l e e n .

Kolmatta tietä ei ole. Joko pohattojen, avksentjevilais- 
ten, tshernovilaisten, maslovilaisten verinen nujertaminen. 
Tahi näiden suostuminen siihen, että talonpoikaisto valit
see uudet edustajansa Perustavaan kokoukseen heti, kun 
kahden neuvostoedustajakokouksen, työläisten ja sotilai
den edustajain Neuvostojen toisen yleisvenäläisen edus
tajakokouksen ja talonpoikien edustajain toisen yleisvenä
läisen kokouksen, päätösten vastustajat ovat esiintyneet 
talonpoikien nimissä Perustavassa kokouksessa.

Sanokaa sananne, talonpoikaistoverit!
Sanokaa ratkaiseva sananne!
K a i k k i e n  talonpoikien lujalla sanalla, p a i k k a 

k u n n i l t a  tulevilla k a i k k i e n  talonpoikien e v ä s 
t y k s i l l ä  te v o i t t e  palauttaa rauhan koko maahan, 
Venäjän kaikkien kansojen keskuuteen, te voitte lopettaa 
kansalaissodan, te voitte saada oikean, todellisen eikä pet
kutukseen pohjautuvan Perustavan kokouksen, te voitte 
jouduttaa ja helpottaa sodan päättymistä oikeuden
mukaiseen rauhaan, jouduttaa kaikkien maiden luovutta
mista työtätekeville, lujittaa talonpoikain ja työläisten liit
toa, jouduttaa sosialismin voittoa.

Sanokaa ratkaiseva sananne, talonpoikaistoverit! Elä
köön maiden luovuttaminen työtätekeville! Eläköön rauha! 
Eläköön sosialismi!

Talonpoikain edustajain toinen 
yleisvenäläinen kokous
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