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KYSYMYKSIÄ ARMEIJAN KOTIUTTAMISTA 
KÄSITTELEVÄN YLEISARMEIJALAISEN 

EDUSTAJAKOKOUKSEN OSANOTTAJILLE90

1) Missä määrin on mahdollista, että saksalaiset aloit
tavat hyökkäyksen lähi aikoina:

a) talvihyökkäyksen fyysillisten ja teknillisten mahdol
lisuuksien kannalta;

b) saksalaisten sotilasjoukkojen mielialan kannalta; 
voiko tämä mieliala estää hyökkäyksen tai edes viivästyt
tää sitä?

2) Onko oletettavissa, että saksalaiset voisivat aiheuttaa 
meille ratkaisevan tappion, jos me keskeyttäisimme viipy
mättä rauhanneuvottelut ja jos heidän sotajoukkonsa ryh
tyisivät viipymättä hyökkäykseen? Pystyisivätkö he valloit
tamaan Pietarin?

3) Onko syytä pelätä, että tieto rauhanneuvottelujen 
raukeamisesta aiheuttaa armeijassa joukkomitassa anar
kistista mielialaa ja rintamakarkuruutta, vai voidaanko 
olla varmoja siitä, että armeija pitää rintamalla lujasti 
asemansa tällaisen tiedon saatuaankin?

4) Kykeneekö meidän armeijamme taistelukuntoisuu- 
tensa puolesta torjumaan saksalaisten hyökkäyksen, jos 
se alkaa tammikuun 1 päivänä? Jos ei, niin kuinka pitkän 
ajan kuluttua armeijamme pystyisi vastustamaan saksa
laisten hyökkäystä?

5) Voisiko meidän armeijamme saksalaisten nopean 
hyökkäyksen sattuessa perääntyä järjestyksessä ja säilyt
tää tykistönsä, ja jos voisi, niin kauanko siinä tapauksessa 
voitaisiin estää saksalaisia etenemästä Venäjän sisäosiin?

6) Yleisenä johtopäätöksenä: olisiko armeijan tilan kan
nalta katsoen koetettava pitkittää rauhanneuvotteluja vai 
olisiko toivottavampaa, että saksalaisten aluevaltauspyy- 
teiden takia keskeytetään vallankumouksellisen jyrkästi ja



380 V.  I.  L E N I N

viipymättä rauhanneuvottelut ja siirrytään päättäväisesti 
ja varmasti valmistelemaan maaperää mahdolliselle val
lankumoukselliselle sodalle?

7) Olisiko ryhdyttävä heti harjoittamaan voimaperäistä 
agitaatiota saksalaisten aluevaltauspyyteitä vastaan, val
lankumouksellisen sodan puolesta?

8) Voitaisiinko hyvin lyhyessä ajassa (esimerkiksi 
5—10 päivässä) panna toimeen kysely toimivan armeijan 
verrattain suurissa joukko-osastoissa tarkoituksella saada 
edellä asetettuihin kysymyksiin mahdollisimman asian
mukaiset ja tyhjentävät vastaukset?
. 9) Voitaisiinko luottaa siihen, että kun saksalaisten 

aluevaltauspyyteet tulevat tunnetuiksi, niin eripuraisuus 
ukrainalaisten kanssa heikkenisi tai jopa saisi aikaan 
sopuisan voimain yhteenliittymisen, vai olisiko odotetta
vissa, että ukrainalaiset käyttäisivät hyväkseen isovenä
läisten vaikeutunutta asemaa tehostaakseen taisteluaan 
isovenäläisiä vastaan?

10) Jos armeija saisi äänestää, niin kannattaisiko se 
viipymätöntä rauhaa, vaikka olisi myönnyttävä alueval
tauksiin (kaikkien miehitettyjen alueiden menettäminen) ja 
Venäjälle taloudellisesti äärimmäisen raskaisiin ehtoihin, 
vai kannattaisiko se voimien jännittämistä äärimmilleen 
vallankumouksellisen sodan käymiseksi, s.o. vastaiskun 
antamiseksi saksalaisille?
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