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VSDTP:n KESKUSKOMITEALLE

Leniniltä KKm jäsenille

Syyskuun 7 pnä 1905.
Hyvät ystävät! Tänään sain tietää teidän suostuneen 

siihen, että Bundin, lättiläisten etc. kanssa pidetään konfe
renssi Valtakunnanduuma-kysymyksestä 345. Vasta tänään, 
vaikka asia tapahtui jo kuukausi sitten! Minulle ei jää 
muuta neuvoksi kuin kirjoittaa teille vielä kerran „protesti” 
(muuten, tämä homma näyttää tulevan ammatikseni)...

Totta vie syytän teitä 4. edustajakokouksen edessä viralli
sesti rikoksesta, jota sanotaan „kahden keskuksen jälleen- 
pystyttämiseksi vastoin puolueen sääntöjä ja tahtoa”. Totta 
vie, sen minä teen. Ajatelkaapa, ettekö te ole pystyttäneet 
kahta keskusta! Enkö ole virkani puolesta velvollinen hoita
maan Keskuskomitean äänenkannattajaa? Enkö olekin? 
Mutta kuinka voin sen tehdä, kun minulle ei kirjoiteta ker
rassaan mitään ainoastakaan taktiikkakysymyksestä eikä 
vastata hirveän viralliseen tiedusteluuni „etukäteen mää
rätystä” tapaamisesta syyskuun 1 pnä uutta lukua! Aja
telmaahan, mitä siitä seuraa, jos mielipiteemme menevät 
ristiin! Onko tosiaan vaikeaa panna joku kirjoittamaan 
ajoissa vaikkapa „yleisvaltakunnallisen merkityksen” 
omaavista asioista??

Kirjoitin Valtakunnanduumasta „Proletarin” 12., 14. ja
15. numerossa. Kirjoitan myös 16. numerossa, joka ilmestyy 
syyskuun 12 pnä uutta lukua 346. Bund puhui „Poslednije 
Izvestijassa” (syyskuun 1 pnä uutta lukua, № 247) vallan 
mahdottomia. Kylvetämme sitä niin, ettei unohda kohta
kaan. Nuo bundilaiset ovat vallan mahdottomia tolvanoita 
ja itsensä kehujia, tomppeleita ja idiootteja. „Iskra”
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on valehdellut aika roimasti, etenkin Martov Wiener 
„Arbeiter-Zeitungissa” * (elokuun 24 pnä uutta lukua; 
käännös „Proletarin” 15. numerossa). Älkää missään 
tapauksessa pitäkö kiirettä virallisen päätöslauselman 
teossa älkääkä antako hiventäkään periksi tälle bundi- 
laisten ja uusiskralaisten konferenssille. Eikö tosiaan 
pidetä pöytäkirjaa?? Voiko noiden prostituoitujen kanssa 
pitää konferensseja ilman pöytäkirjaa?

Eritoten varoitan „Armenian sos.-dem. federaation” suh
teen. Jos olette suostuneet siihen, että se osallistuu konfe
renssiin, olette tehneet kohtalokkaan virheen, joka on kor
jattava hinnalta millä hyvänsä. Sehän on pari geneveläistä 
hajottajaa, jotka harjoittavat täällä ihan turhanpäiväistä 
julkaisutoimintaa ilman mitään vakavia yhteyksiä Kauka
siaan. Se on Bändin asioimisto, ei sen enempää, ja se on 
keksitty varta vasten ravitsemaan Kaukasian bundilai- 
suutta. Te nolaatte kauheasti itsenne, jos päästätte nuo 
ihmiset Venäjän konferenssiin, t.s. Venäjällä toimivien 
järjestöjen konferenssiin. Kaikki kaukasialaiset toverit ovat 
tätä hajottajakirjoittelij ain koplaa vastaan (olen kuullut 
sen monilta); ja me peittoamme heidät piakkoin „Proleta- 
rissa”. Saatte aikaan vain sen, että Kaukasia esittää vasta
lauseensa ja „rauhan” sekä „yhdistymisen” asemesta alkaa 
uusi rettelöinti. Ihmetyttää, kuinka voidaan ignoroida Kau
kasian Liittoa, Venäjällä toimivien suurta joukkoa ja muhi
noida geneveläisen suon pohjasakan kanssa!! Pyydän 
vedet silmissä: älkää tehkö sitä.

Olen saanut päätöksen rahojen jakamisesta tasan Orga- 
nisaatiokomission kanssa. Tulee täsmälleen täytetyksi.

Kirjoitettu Genevessä 
Julkaistu ensi kerran v. J926

Puristan kättänne. N. Lenin

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

* — w ie n ilä is e s s ä  „ T y ö v ä e n le h d e s s ä ” . Toim.


