MITÄ ME TAHDOMME?

Helmikuussa sotilaat ja työläiset kukistivat tsaa
rin. Mutta voitettuaan tsaarin he eivät halunneet
ottaa valtaa käsiinsä. Pahojen paimenten, eserrien
ja menshevikkien, johtamat työläiset ja sotilaat luo
vuttivat vapaaehtoisesti vallan tilanherrojen ja kapi
talistien käskyläisille: Miljukoveille ja Lvoveille, Gutshkoveille ja Konovaloveille.
Se oli voittajien kohtalokas virhe. Siitä virheestä
saavat nyt maksaa sotilaat rintamalla sekä työläiset
ja talonpojat selustassa.
Kukistaessaan tsaarin työläiset luulivat saavansa
leipää ja työtä. Mutta sen sijaan he „saivat41 kalliin
ajan ja nälänhädän, työnsulut ja työttömyyden.
Minkä vuoksi?
— Sen vuoksi, että hallituksessa istuu kapitalis
tien ja keinottelijain käskyläisiä, jotka haluavat
nujertaa työläiset nälällä.
Kukistaessaan tsaarin talonpojat luulivat saavansa
maata. Mutta sen sijaan he „saivat44 edustajiensa
vangitsemisia ja rankaisu retkikuntia.
Minkä vuoksi?

MITÄ ME TAHDOMME?

429

— Sen vuoksi, että hallituksessa istuu tilanherro
jen käskyläisiä, tilanherrojen, jotka eivät millään
muotoa anna maita talonpojille.
Kukistaessaan tsaarin sotilaat luulivat saavansa
rauhan. Mutta sen sijaan he „saivat" pitkällisen
sodan, jota halutaan vielä pitkittää ensi syksyyn asti.
Minkä vuoksi?
— Sen vuoksi, että hallituksessa istuu englanti
laisten ja ranskalaisten pankkiirien käskyläisiä, pank
kiirien, joille ei ole edullista sodan „pikainen" loppu
minen ja jotka hyötyvät sodasta rosvojen tavoin.
Kukistaessaan tsaarin kansa luuli, että parin kol
men kuukauden kuluttua kutsutaan koolle Perustava
kokous. Mutta Perustavan kokouksen koollekutsumista
on jo kerran lykätty ja nyt viholliset valmistelevat
ilmeisesti sen lopullista tyhjäksi tekemistä.
Minkä vuoksi?
— Sen vuoksi, että hallituksessa istuu kansan
vihollisia, joille Perustavan kokouksen koollekutsu
minen ajoissa ei ole edullista.
Helmikuun vallankumouksen voiton jälkeen valta
jäi tilanherrojen ja kapitalistien, pankkiirien ja kei
nottelijain, tukkukauppiaiden ja sotarosvojen käsiin,—
siinä oli työläisten ja sotilaiden kohtalokas virhe,
siinä on selustan ja rintaman nykyisten onnettomuuk
sien syy.
Tämä virhe on korjattava nyt heti. On tullut
hetki, jolloin edelleen viivytteleminen uhkaa tuhota
koko vallankumouksen asian.
Nykyisen tilanherrain ja kapitalistien hallituksen
tilalle on pantava uusi, työläisten ja talonpoikain
hallitus.
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3 . V . S TA. L I N

Nykyisen vallananastaja-hallituksen tilalle, jota
kansa ei ole valinnut ja joka ei ole kansalle vastuun
alainen, on saatava hallitus, jonka kansa tunnustaa,
jonka työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edustajat
ovat valinneet ja joka on vastuussa näille edustajille.
Kishkinin ja Konovalovin hallituksen tilalle on
pantava työväen, sotilaiden ja talonpoikain edusta
jain Neuvostojen hallitus.
Se, mikä jäi tekemättä helmikuussa, on tehtävä
nyt.
Sitä, vain sitä tietä voidaan hankkia rauha, leipää,
maata ja vapaus!
— Työläiset, sotilaat, talonpojat, kasakat, kaikki
työtätekevät!
Haluatteko te, että nykyisen tilanherrojen ja kapi
talistien hallituksen tilalle tulisi valtaan uusi, työ
läisten ja talonpoikain hallitus?
Haluatteko te, että Venäjän uusi hallitus julistaisi
talonpoikain vaatimuksen mukaisesti tilanherrain
oikeuden maahan lakkautetuksi ja antaisi lunastuk
setta kaikki tilanherrain maat Talonpoikaiskomiteoille?
Haluatteko te, että Venäjän uusi hallitus saattaisi
yleiseen tietoon tsaarin salaiset sopimukset, julistaisi
ne mitättömiksi ja ehdottaisi kaikille sotaakäyville
kansoille oikeudenmukaista rauhaa?
Haluatteko te, että Venäjän uusi hallitus vihdoin
kin panisi kuriin työnsulkijat ja keinottelijat, jotka
kärjistävät tahallaan nälänhätää ja työttömyyttä, rap
piotilaa ja kallista aikaa?
Jos te haluatte sitä, niin kootkaa kaikki voi
manne, nouskaa kaikki yhtenä miehenä, järjestäkää
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kokouksia, valitkaa edustajistoja ja esittäkää niiden
kautta vaatimuksenne Neuvostojen edustajakokouk
selle, joka alkaa huomenna Smolnyssa.
Jos te kaikki toimitte yksimielisesti ja järkky
mättä, niin ei kukaan uskalla vastustaa kansan tah
toa. Vanha hallitus luovuttaa paikkansa uudelle sitä
rauhallisemmin, mitä voimakkaammin, järjestyneemmin ja pontevammin te esiinnytte. Ja silloin koko
maa lähtee rohkeasti ja varmasti hankkimaan rauhaa
kansoille, maata talonpojille, leipää ja työtä nälkää
näkeville.
Vallan on siirryttävä työväen, sotilaiden ja talon
poikain edustajain Neuvostojen käsiin.
Valtaan on tultava uuden hallituksen, jonka Neu
vostot valitsevat, jonka Neuvostot voivat vaihtaa
ja joka on vastuussa Neuvostoille.
Vain sellainen hallitus voi turvata Perustavan
kokouksen ajoissa koollekutsumisen.
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