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AVAUSPUHE VSFNT:n TURKKILAIS- 
TATAARILAISTEN KANSOJEN 

KOMMUNISTIEN 
NEUVOTTELUKOKOUKSESSA1

tammikuun 1 pnä 1921 
(Pöytäkirjamerkintä)

Avattuaan neuvottelukokouksen ja  todettuaan Keskustoimis
ton, jonka uusintavaalit tuli suorittaa, toiminnan olleen epätyy
dyttävää toveri Stalin siirtyy luonnehtimaan lyhyesti kommu
nismin kehityksen ehtoja VSFNTm turkkilais-tataarilaisten 
kansojen keskuudessa.

Kommunismin kehityksellä Venäjällä on takanaan 
venäläisen sosialismin sisällä kymmeniä vuosia jatku
neen teoreettisen toiminnan ja teoreettisen taistelun 
historia. Tämän taistelun, tuloksena on muodostunut 
sellaisten johtavien ainesten kiinteä ryhmä, jotka ovat 
riittävän vahvoja teoriassa ja lujia periaatteellisessa 
suhteessa kyetäkseen viemään mukanaan puoluejoukot.

Maamme itäosissa on kommunismi sitävastoin 
syntynyt vasta hiljattain, sosialismin puolesta käydyn 
käytännöllisen vallankumoustaistelun kulussa, ilman 
edelläkäynyttä teoreettista kehitysastetta. Siitä joh
tuu turkkilais-tataarilaisen kommunismin teoreettinen 
heikkous, josta voidaan vapautua vain siten, että 
luodaan periaatteellinen kommunistinen kirjallisuus 
maamme turkkilais-tataarilaisten kansojen kielillä.

Venäläisen kommunismin kehityksen historiassa ei 
taistelulla natsionalistista poikkeamaa vastaan ole
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milloinkaan ollut vakavaa merkitystä. Ollen ennen 
hallitsevana kansakuntana venäläiset yleensä, heidän 
joukossaan myös venäläiset kommunistit, eivät ole 
kokeneet kansallisuussortoa eivätkä yleensä puhuen 
ole joutuneet tekemisiin keskuudessaan natsionalistis- 
ten pyrkimysten kanssa, ellei oteta lukuun eräänlaista 
taipumusta „suurvaltalaiseen chauvinismiin“, ja siksi 
he eivät ole joutuneet tai eivät juuri lainkaan ole 
joutuneet taistelemaan näitä pyrkimyksiä vastaan.

Turkkilais-tataarilaiset kommunistit, kansallisuus- 
sorron vaiheen läpikäyneiden sorrettujen kansojen 
pojat, sitävastoin ovat aina olleet ja ovat edelleenkin 
tekemisissä natsionalistisen poikkeaman kanssa, kes
kuudessaan olevien natsionalismin jätteiden kanssa, 
joiden voittaminen on turkkilais-tataarilaisten kommu
nistien päiväjärjestyksessä oleva tehtävä. Tämä seikka 
epäilemättä haittaa kommunismin kristallisoitumista 
maamme itäosissa.

Mutta kommunismilla Idässä on edullinenkin puo
lensa. Sosialismin käytännöllisessä toteuttamisessa 
venäläisillä kommunisteilla ei ollut tai ei juuri lain
kaan ollut käytettävänään Euroopan edistyneimpien 
maiden antamaa kokemusta (Eurooppa antoi pääasial
lisesti parlamentaarisen taistelun kokemuksen), minkä 
vuoksi heidän täytyi raivata tie sosialismiin niin 
sanoakseni omin keinoin, jolloin tehtiin joukko väis
tämättömiä virheitä.

Sitävastoin turkkilais-tataari lainen kommunismi, 
joka syntyi yhdessä venäläisten tovereiden kanssa 
sosialismin puolesta käydyssä käytännöllisessä taiste
lussa, saattoi käyttää hyväkseen venäläisten tovereiden 
käytännöllisen kokemuksen ja välttää virheitä. Tämä
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seikka on takeena siitä, että kommunismilla on Idässä 
kaikki nopean kehittymisen ja lujittumisen mahdolli
suudet.

Kaikista näistä seikoista on johtunut puolueen 
Keskuskomitean verrattain helläkätinen politiikka 
yhä vielä nuoren turkkilais-tataarilaisen kommunis
min suhteen, politiikka, jonka tarkoituksena on auttaa 
Idän lujia kommunistisia aineksia niiden taistelussa 
turkkilais-tataarilaisen kommunismin edellämainittu
jen heikkouksien ja puutteellisuuksien poistamiseksi.

Keskustoimisto on se elin, jonka kautta on toteu
tettava natsionalismin jätteitä vastaan käytävän taiste
lun toimenpiteet sekä toimenpiteet kommunismin 
teoreettisesti lujittamiseksi maamme itäosissa.
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