
ELÄKÖÖN KANSAINVÄLINEN VELJEYS!

Kansalaiset! Vallankumouksellisen proletariaatin 
liike kasvaa ja kansalliset raja-aidat luhistuvat! Venä
jän kansallisuuksien proletaarit yhdistyvät yhdeksi 
kansainväliseksi armeijaksi, proletaarisen liikkeen 
yksityiset pikku purot yhtyvät yhdeksi vallankumouk
selliseksi yleisvirraksi. Tuon virran aallot nousevat 
yhä korkeammalle, ne paiskautuvat tsaarin valta
istuinta vasten yhä voimakkaammin, ja raihnaantu- 
nut tsaarin hallitus horjuu. Ei vankila, ei karkoitus 
eikä hirsipuu — mikään ei voi pysäyttää proletaarista 
liikettä: se kasvaa yhä!

Nyt tsaarin hallitus on keksinyt valtaistuimensa 
lujittamiseksi „uuden" keinon. Se kylvää vihaa Venä
jän kansallisuuksien kesken, se usuttaa niitä toistensa 
kimppuun, se yrittää pirstoa proletariaatin yhteistä 
liikettä pieniksi liikkeiksi ja suunnata ne toinen tois
taan vastaan, se järjestää juutalais- ja armenialais- 
pogromeja j.n.e. Ja kaiken tuon se tekee saadakseen 
veljesmurhasodalla erotetuksi Venäjän kansallisuudet 
toisistaan ja, uuvutettuaan ne, voittaakseen vaivatta 
kunkin erikseen!
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Hajoita ja hallitse — sellainen on tsaarin hallituk
sen politiikka. Siten se toimii Venäjän kaupungeissa 
(muistattehan pogromit Homelissa, Kishinjovissa ja 
muissa kaupungeissa), saman se toistaa myöskin Kau
kaasiassa. Katala! Kansalaisten verellä ja ruumiilla se 
yrittää lujittaa inhoittavaa valtaistuintaan! Kuolevien 
armenialaisten ja tataarien valituksia Bakussa; vai
mojen, äitien ja lasten kyyneleitä; rehellisten, mutta 
valveutumattomien kansalaisten verta, viatonta verta; 
kuolemaa pakoon juoksevien suojattomien ihmisten 
pelästyneitä kasvoja; ruhjottuja taloja, ryöstettyjä 
myymälöitä, hirvittävää, herkeämätöntä kuulien vihel
lystä,— kaikella tuolla yrittää lujittaa valtaistuintaan 
tsaari — rehellisten kansalaisten murhaaja.

Niin, kansalaiset! Juuri nuo tsaarin hallituksen 
kätyrit usuttivat valveutumattomat tataarit rauhallis
ten armenialaisten kimppuun! Juuri nuo tsaarin hal
lituksen lakeijat jakoivat heille aseet ja patruunat, puki
vat poliisit ja kasakat tataarilaispukuihin ja lähettivät 
heidät armenialaisten kimppuun! Kaksi kuukautta val
mistelivat lie — tsaarin rengit — tuota veljesmurhaso- 
taa, ja nyt ovat vihdoin saavuttaneet raakalaismaisen 
tarkoituksensa. Kirous ja kuolema tsaarin hallitukselle!

Nyt nuo kurjan tsaarin kurjat orjat yrittävät 
sytyttää meilläkin Tiflisissä veljesmurhasodan! He 
vaativat teidän vertanne, he tahtovat eroittaa teidät 
toisistanne ja hallita teitä! Mutta olkaa valppaina! 
Te, armenialaiset, tataarit, gruusialaiset ja venäläi
set! Ojentakaa kätenne toisillenne, liittykää tiukem
min yhteen ja vastatkaa yksimielisesti hallituksen 
yrityksiin eroittaa teidät toisistanne: Alas tsaarin 
hallitus! Eläköön kansojen veljeys!
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Ojentakaa kätenne toisillenne ja yhdistyneinä liit
tykää lujasti proletariaatin ympärille, joka on tsaarin 
hallituksen — tuon Bakun murhien ainoan syyllisen — 
todellinen haudankaivaja.

Tunnuksenne olkoon:
Alas kansallisuusriita!
Alas tsaarin hallitus!
Eläköön kansojen veljeys!
Eläköön demokraattinen tasavalta!
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