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DAGESTANIN KANSOJEN
ED USTAJAKO KO US110

marraskuun 13 pnä 1920

1 . J U L IS T U S » A G E S T A N IN
NEUVOSTO AUTONOM IASTA

Toverit! Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Tasa
vallan Neuvostohallituksella, joka on viime aikoihin
asti ollut kiinni sodan kysymyksissä, jota on käyty
ulkoisia vihollisia vastaan sekä etelässä että lännessä,
Puolaa ja Wrangelia vastaan, ei- ole ollut mahdolli
suutta eikä aikaa ryhtyä ratkaisemaan Dagestanin
kansaa askarruttavaa kysymystä.
Nyt kun \Vrangelin armeija on murskattu ja
sen surkeat rippeet pakenevat Krimille ja kun
Puolan kanssa on solmittu rauha, Neuvostohallituk
sella on mahdollisuus ottaa käsiteltäväkseen Dages
tanin kansan autonomiaa koskeva kysymys.
Ennen Venäjällä valta oli tsaarien, tilanherrojen
ja tehtailijoiden käsissä. Ennen Venäjä oli tsaarien ja
pyövelien Venäjä. Venäjä eli sillä, että sorti niitä kan
soja, jotka kuuluivat entiseen Venäjän valtakuntaan.
Venäjän hallitus eli niillä elinnesteillä ja voimilla,
joita se pusersi sortamistaan kansoista, niiden joukossa
myöskin Venäjän kansasta.
Se oli aikaa, jolloin kaikki kansat kirosivat Venä
jää. Mutta nyt tuo aika on jäänyt menneisyyteen.
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Se on haudattu, eikä tule milloinkaan uudelleen
palaamaan.
Tuon sortavan tsaristisen Venäjän raunioille on kas
vanut uusi Venäjä-r työläisten ja talonpoikain Venäjä.
On alkanut Venäjään kuuluvien kansojen uusi
elämä. On alkanut näiden kansojen vapautuksen vaihe,
kansojen, jotka olivat kituneet tsaarien ja pohattojen,
tilanherrojen ja tehtailijoiden ikeen alla.
Uusi kausi, joka alkoi Lokakuun vallankumouksen
jälkeen, jolloin valta siirtyi työläisille ja talonpojille
ja valta tuli kommunistiseksi, ei merkinnyt yksin
omaan Venäjän kansojen vapautumista. Se nosti
myös yleensä kaikkien kansojen, siinä luvussa myös
Lännen imperialistien ikeestä kärsivien Idän kansojen,
vapautuksen tehtävän.
Venäjä on muuttunut vapautusliikkeen voimavivuksi, joka panee liikkeelle ei vain meidän maamme
kansat, vaan myöskin koko maailman kansat.
Neuvosto-Venäjä on soihtu, joka valaisee koko
maailman kansoille tietä vapautumiseen sortajien
ikeestä.
Saatuaan vihollisten voittamisen tuloksena mah
dollisuuden ryhtyä huolehtimaan sisäisen kehityksen
kysymyksistä Venäjän hallitus on katsonut nyt vält
tämättömäksi ilmoittaa teille, että Dagestanin tulee
olla autonominen, että sillä tulee olemaan sisäinen
itsehallinto sen säilyttäessä veljellisen yhteyden Venä
jän kansoihin.
Dagestania tulee hallita sen erikoisuuksien, sen
oman elämän ja tapojen mukaisesti.
Meille on kerrottu, että Dagestanin kansojen kes
kuudessa on suuri merkitys shariaatilla. Tietoomme
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on tullut myöskin, että Neuvostovallan viholliset
levittelevät sellaisia huhuja, että Neuvostovalta kiel
tää shariaatin.
Minä olen valtuutettu ilmoittamaan Venäjän
Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan halli
tuksen nimessä, että nuo huhut ovat perättömiä.
Venäjän hallitus antaa jokaiselle kansalle täyden
oikeuden hallita omien lakiensa ja tapojensa mukaan.
Neuvostohallitus katsoo shariaatin samanlaiseksi
oikeutetuksi tavanomaiseksi oikeudeksi, jollainen on
myöskin muilla Venäjällä asuvilla kansoilla.
Jos Dagestanin kansa tahtoo säilyttää lakinsa ja
tapansa, niin ne on säilytettävä.
Kuitenkin pidän tarpeellisena mainita, että Dages
tanin autonomia ei merkitse eikä voi merkitä sen
eroamista Neuvosto-Venäjästä. Autonomia ei ole riip
pumattomuutta. Venäjän ja Dagestanin on säilytet
tävä välillään yhteys, sillä vain siinä tapauksessa
Dagestan voi säilyttää vapautensa. Antaessaan Dagestanille autonomian Neuvostohallituksella on tietty
pyrkimys nostaa paikallisten työntekijöiden keskuu
desta rehellisiä ja uskollisia, kansaansa rakastavia
ihmisiä ja uskoa heidän huostaansa Dagestanin kaikki
hallintoelimet, sekä taloudelliset että hallinnolliset.
Vain siten ja vain tällä tavalla voidaan Neuvosto
valta Dagestanissa lähentää kansaan. Neuvostovallalla
ei ole mitään muita tarkoitusperiä kuin Dagestanin
kohottaminen korkeammalle kulttuuritasolle saamalla
mukaan tähän työhön paikallisia työntekijöitä.
Neuvostovalta tietää, että sivistymättömyys on kan
san pahin vihollinen. Siksi on perustettava enemmän
äidinkielellä toimivia kouluja ja hallintoelimiä.

Tällä tavalla Neuvostovalta toivoo voivansa nostaa
Dagestanin kansat ylös siitä tietämättömyyden ja
sivistymättömyyden suosta, johon entinen Venäjä oli
ne syössyt.
Neuvostohallitus olettaa, että Dagestanissa on vält
tämätön sentapaisen autonomian pystyttäminen kuin
on Turkestanin, Kirgiisian ja Tatarian tasavalloilla.
Neuvostovalta kehoittaa teitä, Dagestanin kansojen
edustajia, antamaan Dagestaninne vallankumouskomi
tean tehtäväksi valita edustajat Moskovaan lähettä
mistä varten ja laatia siellä yhdessä korkeimman
Neuvostovallan edustajain kanssa Dagestanin autono
mian suunnitelma.
Viime tapahtumat Dagestanin eteläosassa, jossa
Dagestanin vapautta vastaan on esiintynyt petturi
Gotsinslci, kenraali \Vrangelin tahdon täyttäjä, sen
saman \Vrangelin, joka taistellessaan kapinallisia vas
taan Denikinin aikana hajoitti Pohjois-Kaukaasian
vuoristolaisten aulia, —nuo viime tapahtumat puhu
vat paljon.
Minun on mainittava, että taisteluissa Gotsinskia
vastaan, puolustaessaan omaa Neuvostovaltaansa,
Dagestanin kansa on punaisten partisaaniensa kautta
todistanut uskollisuutensa punaiselle lipulle.
Kun te karkoitatte Gotsinskin, Dagestanin työtä
tekevien vihollisen, niin siten te osoitatte olevanne
sen luottamuksen arvoisia, jota korkein Neuvostovalta
osoittaa antaessaan Dagestanille autonomian.
Neuvostohallitus on ensimmäinen hallitus, joka
vapaaehtoisesti antaa Dagestanille autonomian.
Me uskomme, että Dagestanin kansat osoittavat
olevansa Neuvostohallituksen luottamuksen arvoisia.
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Eläköön Dagestanin kansojen liitto Venäjän kan
sojen kanssa!
Eläköön Dagestanin neuvostoautonomia!
2 . L O PPU L A U SU N T O

Toverit! Nyt, kun Neuvostovallan viimeinen vihol
linen on murskattu, käy selväksi sen autonomian
poliittinen merkitys, jonka Neuvostohallitus on vapaa
ehtoisesti Dagestanille antanut.
On kiinnitettävä huomiota erääseen seikkaan. Kun
tsaarin hallitus ja yleensä kaikki porvarilliset halli
tukset maailmassa tekevät kansalle myönnytyksiä ja
antavat joitain reformeja tavallisesti vain siinä tapauk
sessa, että niiden on pakko se tehdä vaikean tilanteen
vuoksi, niin Neuvostovalta sitävastoin antaa Dages
tanille autonomian täysin vapaaehtoisesti ollessaan
menestystensä kukkuloilla.
Se merkitsee, että Dagestanin. autonomia tulee
Dagestanin Tasavallan elämään sen lujaksi ja murtu:
mattomaksi perustaksi. Sillä lujaa on vain se, mikä
annetaan vapaaehtoisesti.
Lopuksi haluaisin tähdentää sitä, että tulevassa
taistelussa meidän yhteisiä vihollisiamme vastaan
Dagestanin kansat todistaisivat ansainneensa sen suu
ren luottamuksen, jota Neuvostovalta on teille osoit
tanut.
Eläköön Autonominen Neuvosto-Dagestan!
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