
ENSI SOTA.
On osoittautunut, että kaikkein edullisin

liikeyritys on tehdä ihmiset raajarikoiksi
ja ruumiiksi. Voittoa saa kauppaamalla
alkoholia, oopiumia ja toisia myrkytys-
aineita — mutta suurin on voitto kun liike
käsittää sotatarpeiden valmistusta ja myyn-
tiä. Myöskin kaasulajien.

Tälle uudelle ja sangen perusteelliselle
tielle, yhdellä iskulla surmata tuhansia ih-
misiä, on ensi kerta astuttu maailman-
sodassa. Se on tosi-asia, jota ei saa unoh-
taa, eikä vain uuden »tieteellisen voiton»
alkuna, vaan myöskin uutena ajankään-
teenä joukkomurhien historiassa.

Kun Edgewoodin asetehdas maailman-
sodan aikana valmisti päivittäin 200,000
kaasupommia, niin saatamme toivoa, että
tulevassa maailmanpalossa voidaan laittaa
päivittäin 2 miljoonaa näitä kauheita lait-
teita. Ihmiskunta voi siis elää rauhassa
ja tietää olevansa hyvässä turvassa; sillä
aiotaan ryhtyä tarmokkaisiin toimenpi-
teisiin — sen tuhoamiseksi.

Kaikki spesialistit ihmishävittämisen
alalla ovat yksimielisiä siitä, että tuleva
sota tulee olemaan »kaasusota». Majuri
V. Lefebure kertoo: »On todennäköis-
tä, että tullaan keksimään uusia kaasula-
jeja, jotka välittömästi vaikuttavat ihmis-
elimistön määrättyihin osiin, esim. aivoihin
tai toisiin elimiin, joista ihmisen ruumiilli-
nen ja moraalinen tasapaino riippuu.» —

Se on varsin uusi ja erikoinen, tämä aine,
joka tekee ihmisiä tuhansittain narreiksi
sanan todessa merkityksessä, raivohulluik-
si, idiooteiksi ja kretineiksi. On odotetta-
vissa, että hallitukset, jotka niin huolelli-
sesti suojelevat alamaistensa elämää, eivät
jätä koristamatta maailmaa tuhansilla lai-
toksilla niille hullu-raukoille, jotka tulevat
olemaan seuraavan sodan uhreja.

Edelleen sanoo majuri Lefebure:
Silmällä pitäen niitä lukemattomia mah-

dollisuuksia, jotka vielä uinuvat orgaani-
sessa kemiassa, ja sen tutkimisen ja sovel-
tamisen keinojen rajattomassa hienoudes-
sa, on kemiallinen sota ehkä mielenkiin-
toisin kysymys maailman jälleenrakenta-
misessa.»

Krikoisen omituinen »jälleenrakenta-
mis»-järjestelmäl Maailma on jälleenra-
kennettava maapallomme parhaiden ihmis-
rotujen, eurooppalaisten, aarialaisten hä-
vittämisellä, ihmisten tuhoamisella, jotka
ovat luoneet korkeimman kaikista kult-
tuureista, ihmeellisen valtavan taiteen ja
voittoisan tieteen, jonka nyt tulee palvella
itsemurhaa ja hävitystä! Sillä kun kaa-
sulla täytettyjä pommeja alkaa sataa yli
kaupunkien, silloin ne ihan varmasti ei-
vät tule säästämään yliopistojakaan ei-
vätkä laboratoorioita yhtä vähän kuin
professoreitakaan. (uhoavan tieteen omia
luojia.

Luulisi, että järjen valo vihdoinkin lei-
mahtaisi suurissa joukoissa, »tykinruuas-
sa», jotta nämä tietämättömät ihmiset
voisivat oikein arvostella, mikä osa »tie-
teellä» on ollut tässä elämän tuhoamises-
sa. Mutta tiedän, että tämä on ollut haa-
veilijan unta. Muistan, että nämä »jou-
kot» neljän vuoden aikana olivat kiinni
molemminpuolisessa tuhoamisessa, jopa
tarmolla, joka oli paremman asian arvoi-
nen, sekä tämän yrityksen päätyttyä yhtä
turmiollisesta kaikille osanottajille, yhä
vielä tänäänkään eivät ole käsittäneet, et-
tei se olisi voinut päättyä toisin. Ja mi-
kä on pahempaa: ne ovat nyt taas val-
miit sotaan, valmiit uudestaan käyttämään
niitä »tieteellisiä saavutuksia», jotka tar-
koittavat Euroopan työtätekeväin ja luo-
vien voimien tuhoamista, s. o. heidän
omaa tuhoamistaan. Sulkumerkeissä sa-
nottuna oli näissä asestetuissa joukoissa
satatuhansittain sosialisteja ja pasifisteja,
ja kaikki nämä miljoonat itsemurhaajat
olivat kristityitä.

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden ai-
kana luulen saaneeni aihetta epäillä, on-
ko se yhteiskunta jossa elän, inhimilli
nen ja kristitty, vaikkakin eurooppalainen
kirjallisuus itsepintaisesti koettaa vakuut-
taa minulle, että epäilykseni ovat perättö-
mät ja väittää, että niin yksi kuin toinen-
kin maa on suurimmaksi osaksi inhimil-
listen, kristinuskoa tunnustavien ja tunte-
vien olentojen asuma.



Yksi näistä kristityistä, englantilainen
lentoupseeri, eversti Moor sanoo: »Ilma-
sodan traagillisuus on siinä tosiasiassa,
että käytännössä on mahdotonta suojel-
tua äkkinäiseltä hyökkäykseltä.» Toinen
»ilma-asiantuntija» vastaa kysymykseen,
miten voidaan tehdä ilmalaivasta tehok-
kaimmaksi vastaamaan tarkoitustaan mait-
ten hävittämisessä, seuraavaa:

»Kaikki tämä ei hyödytä mitään. Sota-
ministeriö voi tehdä vain yhden asian:
varustautua tarpeellisella määrällä nopeas-
ti vaikuttavaa myrkkyä sisältäviä pillerei-
tä ja jakaa ne kansalle sodanjulistuksen
saapuessa. Vain sillä tavalla voidaan suo-
jella sitä tuskalliselta kuolemalta, joka
muuten tulee heidän osakseen romahta-
vien ja palavien talojen alla.»

Tämä on kuolemankamppailussa ma-
kaavan ihmisyyden kaamea irvistys. Se
on nykyajan raamatun oppia: »Jos rakas-
tat lähimmäistäsi, niin tapa hänet heti.

Tulevan sodan kuva tulee tämän tai-
don asiantuntijoiden mukaan olemaan
seuraava: »Eräänä kauniina yönä tulee
neljä- tai viisituhatta äänettömästi kulke
vaa lentokonetta — ihan tarpeetonta so-
danjulistusta odottamatta — lentämään
kaupunkien yli 200—300 kilometrin no-
peudella tunnissa ja niin korkealla ettei-
vät silmämme niitä näe. Jokainen kone
voi heittää pommin, jossa on n. 100 kg.
trinitrotoluolia. Yksi sellainen pommi riit-
tää muuttamaan kokonaisia kaupungin-
osia Lontoosta raunioiksi. Sellaisen len ■
tokoneen tähtäämislaitteet ovat niin tar-
kat, että 6000 jalan korkeudelta voidaan
heittää pommi alas sotalaivan savupiip-
puun.»

Nämä sanat ovat otetut eräästä Englan-
nin parlamentin ilmakomitean presiden
tm selostuksesta. Toinen spesialisti lisää
niihin: »Lentokoneet tulevat heittämään
myrkyllisiä kaasulajeja, kolera-, rutto- ja
toisia tauti-ituja sisältäviä pommeja. Näi-
den tehtävien teknillistä puolta valmiste-
taan sotaministeriöissä!»

Kuinka rauhoittavilta kuuluvatkin sa-
nat: »Näiden tehtävien teknillistä puolta
valmistetaan.» Varsinkin muistettaessa,
että tulevaa sotaa käydään »rintaman la-
kana».

Sanotaan jossain maan päällä elävän
Kristuksen sijaisen; häntä kutsutaan mil-
joonien ihmisten herraksi, ihmisten, joita
täyttää mitä vahvin usko rakkauden ja
veljeysaatteen oppiin ja voimaan. Sano-
taan myöskin, että ihminen luonteensa
mukaisesti kammoksuu murhia. Ja vih-
doin väitetään, että satoja tuhansia sosia-
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listeja, jotka ottivat toimivasti osaa veri-
löylyyn 1914—1918, nyt on sotaa vastaan.
En kuitenkaan paraikaa kypsyvissä tapah-
tumissa saata huomata mitään, joka to-
della varmentaisi nämä huhut. Nämä ta
pahtumat uhkaavat heittää eurooppalai-

sen kulttuurin rikkatunkiolle ja muuttaa
ihmiset petolaumaksi, ellei heitä tapeta,
tehdä raajarikoiksi tai mielisairaiksi.

Kenen on sitten pantava juhlallinen
vastalause tähän? Kenen on sitten voi-
malla taisteltava tulevaa onnettomuutta
vastaan?

Käännyn naisten, äitien puoleen. En
vain niiden 275.000 Ameriikan naisen, en-
kä vain niiden miljoonien Euroopan äi-
tien puoleen, jotka menettivät lapsensa
kaameassa maailmansodassa, vaan yhtii
paljon niiden äitien puoleen, joita uhkaa
lastensa menettäminen huomenna tai vuo-
den kuluttua. Miksi te vaikenette? Te,
jotka tuskassa olette synnyttäneet heidät?
Miksi ette Te kohota mahtavaa ääntän-
ne sitä hulluutta vastaan, joka uhkaa ver-
hota koko maailman myrkkypilveen? Te
olette antaneet maailmalle Buddhan ja
Shakespearen, Edisonin ja Kristuksen.
Washingtonin ja Voltairen, Tolstoin ja
Goethen; teidän pojistanne ovat tuhannet
ja jälleen tuhannet antaneet historialle
loistoa ja kunniaa. Kuinka saatattekaan
sietää, että synnyttämiänne ihmisiä jälleen
alennetaan eläimiksi, podoiksi. murhaa-
jiksi?

Teitä, äitejä on miljoonia ja taasen mil-
joonia! Miksi ette Te huuda järjettömien
lastenne korviin: »Lakkauttakaa verilöy-
ly! Uskaltakaapa vaan tappaa toisenne!
Me olemme synnyttäneet teidät elä-
mään, työhön ja toimintaan, jotta voisitte
tehdä elämän iloksi, jotta se tulisi van-
hurskaaksi, viisaaksi ja kauniiksi. Riittä-
kööt jo ilmasota ja myrkkykaasut ja kaik
ki muutkin saatanalliset keksinnöt, joilla
saatatte tappaa toisenne!»

Äidit, naiset! Tässä teillä on sanan-
valta, oikeus esittää mielipiteenne. Elä-
mä tulee teistä ja teidän kanssanne se
lähtee. Teidän tulee, kaikkien yhtenä,
nousta puolustaaksenne elämää kuolemaa
vastaan! Te olette kuoleman ikuisia vi-
hollisia! Te olette se mahti, joka väsy-
mättä taistelee ja voittaa! -

Miksi sitten näinä päivinä, jolloin vaa-
ra jälleen lähenee, ette suojele poikianne
kirotulta teurastukselta? Miksi ette ko-
rota voimakasta ääntänne elämän puolus-
tukseksi niitä vastaan, jotka janoavat hä-
vitystä ja tuhoamista?

Maxim Gorkij

os. Helsinki, Kapteenir.k. 3. C. 27.

Työkansan Kirja"aino


