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AZERBAIDZHANIN, GRUUSIAN, ARMENIAN,
DAGESTANIN JA VUORISTOTASAVALLAN
KOMMUNISTITOVEREILLE
Tervehtien lämpimästi Kaukasian Neuvostotasavaltoja
rohkenen lausua toivomuksen, että niiden luja liitto luo esi
merkillisen kansallisuussovun, jollaista ei ole nähty porva
riston valta-aikana ja jollainen on mahdoton porvarillisen
järjestelmän oloissa.
Mutta niin tärkeä kuin kansallisuussopu Kaukasian eri
kansallisuuksien työläisten ja talonpoikien välillä onkin,
vielä verrattomasti tärkeämpää on Neuvostovallan säilyttä
minen ja kehittäminen sosialismiin johtavana siirtymistienä. Tehtävä on vaikea, mutta täysin mahdollinen. Tär
keintä tämän tehtävän menestyksellisen ratkaisemisen
kannalta on se, että Taka-Kaukasian kommunistit ymmär
täisivät asemansa, tasavaltojensa aseman omalaatuisuuden
erotukseksi VSFNTrn asemasta ja olosuhteista, ymmärtäi
sivät, että ei pidä jäljentää meidän taktiikkaamme, vaan on
harkitusti muunneltava sitä erilaisia konkreettisia olosuh
teita vastaavasti.
Venäjän Neuvostotasavalta ei ole saanut mistään poliit
tista eikä sotilaallista tukea. Päinvastoin se on vuosikausia
taistellut Ententen sotilaallisten maahanhyökkäysten torju
miseksi ja sen toimeenpaneman saarron murtamiseksi.
Kaukasian Neuvostotasavallat ovat saaneet poliittista
ja jossakin määrin sotilaallista tukea VSFNT:lta. Tämä on
peruseroavuus.
Toiseksi: nyt ei tarvitse pelätä Ententen maahanhyökkäystä eikä sitä, että se antaisi sotilaallista tukea Gruusian,
Azerbaidzhanin, Armenian, Dagestanin ja Vuoristoseudun
valkokaartilaisille. Entente on ..polttanut näppinsä” Venä
jällä, mikä varmaan pakottaa sen noudattamaan jonkin
aikaa varovaisuutta.
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Kolmanneksi: Kaukasian tasavallat ovat vielä suurem
massa määrin talonpoikaismaita kuin Venäjä.
Neljänneksi: taloudellisesti Venäjä on ollut ja on vieläkin
huomattavassa määrin eristetty kehittyneimmistä kapitalis
tisista maista; Kaukasia voi nopeammin ja helpommin jär
jestää ,,yhteiselämän" ja tavaranvaihdon kapitalistisen
Lännen kanssa.
Tässä eivät ole vielä kaikki eroavuudet. Mutta jo maini
tutkin eroavuudet ovat riittäviä, jotta ymmärrettäisiin toi
senlaisen taktiikan välttämättömyys.
Tarvitaan lievempiä otteita, varovaisuutta ja myöntyväisyyttä suhteissa pikkuporvaristoon, sivistyneistöön ja var
sinkin talonpoikaistoon. On kaikin tavoin, voimaperäisesti
ja kiireisesti käytettävä taloudellisesti hyväksi kapitalis
tista Länttä toimilupapolitiikan alalla ja tavaranvaihdossa
sen kanssa, öljyä, mangaania, kivihiiltä (Tkvartshelin
kaivokset), kuparia — siinä hyvin vaillinainen luettelo
suunnattomista vuoririkkauksista. On täysin mahdollista
ryhtyä harjoittamaan laajasti toimilupapolitiikkaa ja tavaranvaihtoa ulkomaiden kanssa.
Sitä on tehtävä laajassa mitassa, johdonmukaisesti, tai
tavasti ja harkitusti, pyrkien sen avulla kaikin tavoin pa
rantamaan työläisten ja talonpoikien asemaa, saamaan
sivistyneistöä mukaan talouden rakennustyöhön. On kaikin
voimin kehitettävä rikkaan seudun tuotantovoimia, valkoi
sen hiilen käyttöä ja keinokastelua, käyttämällä hyväksi
tavaranvaihtoa Italian, Amerikan ja muiden maiden
kanssa. Keinokastelu on erittäin tärkeää, jotta maanviljelys
ja karjanhoito saataisiin välttämättä kohotetuksi.
Toisin kuin VSFNT:ssa, Kaukasian tasavalloissa on
hitaampi, varovaisempi ja järjestelmällisempi siirtyminen
sosialismiin mahdollista ja välttämätöntä. Juuri tämä pitää
ymmärtää ja osata toteuttaa erotukseksi meidän taktiikas
tamme.
Me olemme murtaneet ensimmäisen aukon maailman
kapitalismiin. Aukko on murrettu. Me pidimme puolemme
raivoisassa, yliluonnollisen raskaassa ja vaikeassa, tuskal
lisen ankarassa sodassa valkoisia, eserriä ja menshevikkejä
vastaan, joilla oli tukenaan koko Entente, sen saarto ja
sotilaallinen apu.
Kaukasian kommunistitoverit, teidän ei tarvitse murtaa
aukkoa, teidän pitää osata varovammin ja järjestelmäin-
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semmin luoda uutta, käyttäen hyväksi vuoden 1921 kan
sainvälistä tilannetta, joka on teille edullinen. Vuonna
1921 ei Eurooppa eikä koko maailmakaan ole enää sama
kuin se oli vuosina 1917 ja 1918.
Ei pidä jäljitellä meidän taktiikkaamme, vaan pitää
harkita itsenäisesti sen omalaatuisuuden syitä, ehtoja ja
tuloksia, pitää soveltaa omiin oloihin vuosien 1917—1921
antaman kokemuksen henkeä, sisältöä ja opetuksia eikä
sen kirjainta. Taloudellisesti on alusta alkaen nojauduttava
tavaranvaihtoon kapitalististen ulkomaiden kanssa eikä
pidä kitsastella — saakoot ne kymmenien miljoonien
arvosta arvokkaimpia vuoriteollisuuden tuotteita.
On pyrittävä heti parantamaan talonpoikien asemaa ja
aloitettava laajoja sähköistämistöitä ja kastelulaitteiden
rakennustöitä. Juuri kastelua tarvitaan kipeimmin ja se
uudistaa parhaiten koko seutukunnan, elvyttää sen, tekee
lopun menneisyydestä ja varmistaa siirtymisen sosia
lismiin.
Pyydän anteeksi tämän kirjeeni huolimatonta asua,
minun kun oli kirjoitettava se hätäpikaa ehtiäkseni lähettää
sen toveri Mjasnikovin mukana, ja lausun vielä kerran par
haimmat terveiseni ja toivotukseni Kaukasian Neuvosto
tasavaltojen työläisille ja talonpojille.
N. Lenin
Moskova, huhtikuun 14 pnä 1921
„ Pravda Cruzil" A6 SS.
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