
RUOSKIVAT ITSEÄÄN

Äskettäin sattui Tashkentissa „mitä tavallisin*1 
tapaus, „jollaisia on paljon** Venäjällä nykyään. 
Alistuen tapahtumain vallankumouksellistavaan logiik
kaan Tashkentin työläiset ja sotilaat lausuivat epä
luottamuksensa Neuvostojen Toimeenpanevan komi
tean entiselle kokoonpanolle, ja valittuaan uuden 
Vallankumouskomitean syrjäyttivät kornilovilaiset 
viranomaiset, asettivat uudet viranomaiset ja ottivat 
vallan käsiinsä. Se oli kylliksi Väliaikaisen halli
tuksen kuristajahurjimuksille — sodan julistamiseksi 
Tashkentin „anarkistiselle** Neuvostolle. Tosiasiat 
osoittavat kyllä, että Neuvosto oli enemmistöltään 
eserräläinen eikä anarkistinen. Mutta mitäpä Väli
aikaisen hallituksen lähettämät „rauhoittajat** siitä 
välittäisivät.

Ja Kerenskin ympärillä mielistellen häärivät 
„Dielo Narodan** eserräläiset Hamletit ovat syvämiet- 
teisesti julistaneet Tashkentin Neuvoston „vastavallan- 
kumoukselliseksi**, vaatineet eserräin kutsumista pois 
Tashkentin Neuvostosta ja julistaneet välttämättö-
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maksi „vallankumouksellisen järjestyksen" Turkesta
nissa.

Vieläpä ikäloppu Toimeenpaneva keskuskomitea
kin katsoi tarpeelliseksi potkaista tashkentilais- 
poloisia...

Vain meidän puolueemme kannatti loppuun asti 
ja päättävästi Tashkentin vallankumouksellista Neu
vostoa hallituksen ja sen asiamiesten vastavallan
kumouksellisia hyökkäyksiä vastaan.

Ja miten on käynyt?
On kulunut kaikkiaan muutamia viikkoja, „kiihko 

on vaimennut", ja eilen Tashkentista saapunut edus
taja on antanut meille totuudenmukaisen kuvan 
Tashkentin „jutusta",—ja osoittautuu, että tashken- 
tilaiset ovat täyttäneet rehellisesti vallankumouksel
lisen velvollisuutensa Väliaikaisen hallituksen asia
miesten vastavallankumouksellisista teoista huoli
matta.

Työväen ja sotilaiden edustajain Pietarin Neuvosto 
hyväksyy yksimielisesti päätöksen luottamuksesta 
tashkentilaisille tovereille ja „kaikkien puolueryh- 
mien" äänillä „Neuvosto lausuu olevansa täysin 
valmis kannattamaan Tashkentin vallankumouksellisen 
demokratian oikeutettuja vaatimuksia". Ja äänestyk
sen perusteluista puhunut Shirokova ilmoitti eserrien 
puolueen nimessä, että puolue tulee äänestämään 
bolshevikkien päätöslauselman puolesta.

Entä miten on meneteltävä eserrien poiskutsumisen 
suhteen Tashkentin Neuvostosta? Mihin on joutunut 
tuon Neuvoston „vastavallankumouksellisuus", tuon 
Neuvoston „sopimaton teko"?

Se kaikki on nyt unohdettu...
2 4 *
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Mitäpä siitä? Me tervehdimme tuota eserräin 
uutta „käännettä14: parempi myöhään kuin ei milloin
kaan.

Mutta tajuavatko „Dielo Narodan" johtajat, että 
kaksi viikkoa sitten he ruoskivat armotta itseään 
kääntäessään pelkurimaisesti selkänsä Tashkentin 
Neuvostolle?
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