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Haase Saksan kaksimielisestä politiikasta
O te S a k s a n its e n ä is e n s o s ia lid e m o k r a a ttis e n p u o lu e e n p ä ä to im its ija n
t o v . H u u g o H a a s e n p u h e e s ta S a k s a n v a ltio p ä iv ie n
s u u r v a lio k u n n a s s a

SAKENI EN SUOMENNOS)
(T ru e tr& n sla tio n filed w Jth th e p o s t
m a s te r a t K Ltchburg, M ass., aa re q u lrv d by
th e a c t o f O ct. 6, 1917.

Saksan vaitiopäivien valiokun
nista on tärkein n. s. snurvaliokunta.
Siellä käsitellään tär
keitä, salaisia asioita. Suurvaliokunnan istunnot ovat salaisia.
Hyvin vähän niistä annetaan tie
toja maailmalle. Silloin tällöin
niistä kuitenkin saadaan yhtä ja
toista selville. Etenkin Saksan
n. s. vähemniistösosialistien päääänenkannattaja
“ I- ei p z ig e r
V o 1k s ?. e i t u n g ” sensuurin li
hallakin joskus onnistuu näistä
istunnoista tekemään selkoa.
Joku aika sitten oli tällä suurvaliokunnalla tärkeä istunto, jos
sa käsiteltiin Saksan diplomatiaa.
Tällöin piti n. s. vähemmistösosialistien johtomies, tov. Hugo
Haase puheen, paljastaen Saksan
hallituksen salaisia vehkeilyjä.
Puheessaan Haase m. m. paljasti
erään salaisen asiakirjan, joka
jollakin tavoin oli joutunut ve
näläisten käsiin ja venäläiset to
verit sen julkaisivat "Kijevskaja
Mysel”
lehdessä.
Leipziger
Volkszeitung selostaa tov. Haa
sen suurmerkityksellistä puhetta
Brest-I-itovskin
rauhanneuvot
telujen johdosta seuraavasti:
“ Meitä on jossain määrin pyy
detty toimimaan vapauttajina sa
moinkuin järjestyksen säilyttäji
nä. Nyt meidän hallituksemme
antaa kansojen itsemääräämisoi
keudelle sellaisen tulkinnan, mi
kä on tämän käsitteen irvikuva.
Jo Kerenskin vallan aikana Ve

näjä sai yleisen, yhtäläisen, sa
laisen ja suoranaisen äänioikeu
den, ja Kuurinmaa, I.iivinmaa ja
Puola ovat edelleenkin Venäjän
osia, joten tämä äänioikeus kos
kee myöskin niitä. Mutta kui
tenkin niinkauan kuin vallotetuilla alueilla on vieraan maan jouk
koja, on niiden väestöjen mahdo
tonta toteuttaa vapaata itsemää
räämisoikeutta. Nyt väitetään,
että Liettuassa on lainlaadinnallinen laitos, jonka muodostavat
kaikki hallitsevat piirit; mutta
Grodnon, Kovnon ja Vilnan puo
lalaiset ja juutalaiset eivät otta
neet osaa vaaleihin, sillä niin
kauan kuin sotilasvalta on ole
massa ei vastus tus ryhmä voi va
paasti toimia. Se ntähden täy
tyy sotajoukot ennen poistaa,
ennenkuin
vaalit toimitetaan;
missään muussa tapauksessa et
kansan toiveen ilmaisu voi olla
vapaa. Ulkomaaministeri (von
Kuehlman) tosin kyllä esitti jon
kinlaisen yleisäänestysesityksen,
mutta hän ei luvannut, että en
nen vleisäänestystä sotajoukot
poistettaisiin.
Sano maleht imiehille
varatussa neuvotteluko
kouksessa annettiin ymmärtää,
että itsemääräämisoikeutta tul
laan noudattamaan vain sikäli
kuin se edistää vallotettujen alu
eiden erottamista Venäjästä. Tä
mä epäluulo saa vahviketta vielä
siitä, että von Tirpitz selittää
keskustelunsa
valtiokanslerin
kanssa häntä täydellisesti tyy
dyttäneen Itäistä aluetta koske
viin suunnitelmiin nähden. Täs
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sä meidän täytyy kysyä: mikä
oli tämän keskustelun sisältönä ?
Minä sain tänään asiakirjan,
joka on j ula istu Kijevska Myselissä, ja joka epäilemättä pian
on koko maailman tiedossa. Kos
ka herra von Kuehlman tänään
on selittänyt, että kaikki kolme
keisarillista kansleria ovat yhtämieltä meidän Itää koskevan po
litiikkamme johdosta, niin minä
kysyn
häneltä:
onko
tämä
asiakirja, jonka Saksan ent. kei
sarillinen kansleri Michaelis on
lähettänyt Itävallan hallitukselle,
todcnperäinen? Tämä asiakirja
kuuluu osaksi seuraavasti:
"Saksan kaiken toiminnan syy
nä on maa-alueiden puute, sekä
kaupan laajentamiseen että siir
tolaista t tautiseen
tarpeellisen
maan puute. Saksan pitää rat
kaista kaksi kysym ystä: me
rien vapaus ja tien avaaminen
itä-etelään. Kumpainenkin kysy
mys voidaan ratkaista vain sillä,
että Englanti murskataan. Mei
dän tarkotuksenamme on Saksan
pysyväisesti turvaaminen keskiEuroopassa ja sen alueiden laa
jentaminen.
Valiot et tuj en alu
eiden täytyy tulla saksalaiseksi.
Jotta uudet valtaukset todella
koituisivat
tulosta tuot taviksi,
täytyy ehdottomasti edistää siir
tolaisuutta. .. Me tarvitsemme
uusia maa-alueita, mutta vain yl
lämainituilla ehdoilla, ja me hyl
käämme kaikenkaltaisen sivis
tyspolitiikan valitettuihin kan
sallisuuksiin nähden.
Vaikka
kin meillä on riittävästi tilaa ko
tonakin sisäiseen siirtolaisuuteen,
niin tätä ei kuitenkaan oteta va
kavalta kannalta, koska valta
kunnan rajojen laajentaminen
paremmin vastaa tätä tarkotusta
. . . Ei kukaan, joka tietää tä
män
sodan merkityksen, voi
epäillä, kaikista kohtuullisuus-

vaat imuksista huolimatta, ettei
kö ole välttämätöntä laajentaa
valtakuntamme rajoja, ja välttä
mätöntä
anastaa
maakuntia,
maksakoon se mitä tahansa, siir
tolaisuudelle, mikä ei joutuisi
meri väli an vaikutuksen alaiseksi.
. . . Me emme voi murskata Ve
näjää, koskemme ole siinä ase
massa, että voisimme tunkeutua
sen sisäosiin. Me voimme kui
tenkin "huomattavasti heikentää
sitä erottamalla siitä sen rajamaakuntia. Itämeren maakunnat
ja Ukrainan. Tässä on se syy,
niiksi Saksa on poliittisesti, dip
lomaattisesti
ja sotilaallisesti
kiintynyt Marmora-mereen. Täs
sä on myöskin syy meidän etenemiseemme Itämeren maakun
n issa... Kierällä politiikalla Itä
meren maakunnat voidaan hel
posti saksalaistuttaa. Niihin täy
tyy saada saksalainen väestö, ja
ne ovat kykeneviä vastaanotta
maan kaksinkertaisesti nykyisen
asukasmääränsä. Tämän takia
ne täytyy vallottaa... Me ha
luamme Ukrainan itsenäisyyttä;
jos mahdolista, sen täytyy saa
da sellaiset rajat, että se voi hel
posti puolustautua Venäjää vas
taan, ja meidän täytyy anastaa
Itämeren maakunnat. Saksan ja
Fuolan välisen rajan täytyy siis
kärsiä suuria muutoksia. Vironmaa ja Liivinmaa tulevat täysin
turvallisiksi kun linnotetaan Nar
van ja Peippis-jokien oikeanpuo
leiset rannat. Edelleen, nyt Ve
näjän hallussa olevat järvet täy
tyy saada suljetuksi rajojen si
säpuolelle... Dägön ja öselin
saaret täytyvät tulla saksalaisik
si, jotta Riian lahtea voidaan
puolustaa äkkinäisiltä merihyökkäyksiltä.. . ”
“ Minä vaadin hallitusta anta
maan lausunnon tämän asiakir
jan johdosta. Kuurinmaan La-
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dersratin (maapäivien) puheen
johtaja on myöskin antanut samallaisia lausuntoja kuin mitä
tuo asiakirja sisältää; hän myös
kin vaatii täydellistä raakaa saksalaistuttamispolitiikkaa, ja päiväpäivältä into-saksalaiset lehdet
huutavat samaan äänilajiin. Her
ra von Kuehlman on selittänyt,
että meidän Itää koskevaan po
litiikkaamme
nähden vallitsee
täydellinen yksimielisyys ylem
män sotahallinnon ja siviilihallin
non välillä. Tämä selitys on erit
täin salaperäinen. Kumpiko on
antanut periksi? Se tietenkin on
tunnettua, mitä tar kotuksia ylin
sotahallinto ajaa; mutta valta
kunnan hallitsijat salaavat tarkotusperänsä.”
Huomautettuaan, että herra
Erzberger (keskust. johtomies),
vaikkakin rehellisesti on halukas
sallimaan yleisäänestyksen toi
meenpanon Itämeren maakunnis
sa, uskoo yleisäänestyksen tulok
sen johtavan siihen, että ne yh
distyvät Saksaan. Haase luki
otteita eräästä julistuksesta, jon
ka lättiläiset sosialistit olivat an
taneet viime marraskuussa, mi
kä julistus osotti päinvastaista,
ja Ilaase lisäsi, että hänen omas
ta mielestään, vaikkakin väestö
ilmottautuisi suosivansa Saksaa,
se ei kuitenkaan koituisi Sak
san eduksi, koska senjälkeen al
kaisi saksalaistuttamiskausi, mi
kä synnyttäisi sellaisen asianti
lan mikä myrkyttäisi koko Sak
san kotimaapolitiikkaa! Puolaan
nähden Haase huomautti, että on
jo yli vuosi kun Saksan ja Itävallan keisarit antoivat julistuk
sensa, mutta että vieläkään halli
tus ei ole sanonut mitä tästä
maasta tulee, ja samalla yläSchleesian hiiliparoonien vaati
musta Puolan hiilialueiden anas
tamisesta ei ole evätty.
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Ja entäs sitten läntinen alue?,
jatkoi tov. Haase. Yllämainitus
sa asiakirjassa kosketeltiin län
tistä aluetta seuraavasti:
“Vaatimus
saada
Ranskan
alueita johtuu täydellisesti siitä
tarpeesta, että tulevaisuudessa
valtakunta taataan tuon tasaval
lan hyökkäyksiltä... äVassgaussa rajalinja, joka läpäisee vuoris
ton, täytyy parantaa siten, että
anastetaan erinäisiä laaksoja, et
tei tulevaisuudessa saksalaisia
rajajoukkoja voida ampua Rans
kan alueelta. Ranskaa täytyy
heikentää siten, että rajaamme
laajennetaan lännellä, Briey ja
kaistale Luxemburgin länsipuo
lella täytyy ottaa meidän hal
tuumme. Brieyn merkitys sekä
sotilaalliselta että taloudelliselta
näkökannalta katsoen selviää sii
tä tosiasiasta, että sieltä voidaan
saada 16,000,000 tonnia rauta
malmia. Taataksemme itsellem
me rauta-alueen ja Saksan ja
Luxenburgin alueet,
Logvvyn
täytyy joutua meidän haltuum
me.
Ranskan täytyy maksaa
korvausta luovuttamalla osan
Hennegaun, Brahantin ja Lu
xemburgin maakuntia.”
“ Samallaisia vaatimuksia” , jat
koi tov. Haase, “esiintyy joka
päivä intosaksalaisissa lehdissä.
Kansleri on nyt selittänyt, että
Ranskan alueiden
pakollinen
anastaminen ei sisälly meidän
politiikkaamme; mutta minkä
laista tulkintaa annetaan ny
kyään “ ei pakolliselle anastuksel
le” ? Herra Erzberger myöskin
vaatii selvää lausuntoa Belgiaan
nähden.
Keisarillinen kansleri
ei ole koskaan sitä antanut; tä
hän hetkeen mennessä hän ei ole
kertaakaan ilmottanut kannatta
vansa Belgian taloudellista, soti
laallista ja poliittista itsenäisyyt
tä. Englannin ministeri Asquith
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luaa Saksaan liittymistä, ei edus
ta koko väestönä- Sodan alkuun
saakka kaikilla Belgiassa olevil
la fleemiläisillä oli täydelliset po
liittiset oikeudet ja vapaa äänioi
keus. Ile muodostavat enem
mistön maassa; siitä huolimatta
he eivät koskaan vaatineet eris
tymistä Belgiasta. Kuten näem
me, on Saksan politiikka kaksi
mielistä kaikkialla.”

on useita kertoja pyytänyt tie
toja tästä asiasta. Hän ei ole
saanut mitään vastausta. Jos
Saksan hallitus julistautuisi suosivansa Belgian täydellistä itse
näisyyttä ja maa-alueellista louk
kaamattomuutta, niin rauhanlii
ke voimistuisi suuresti Englan
nissa siellä olevien tovereittemmc kautta. Saksan fleemiläispolitiikka on myöskin kaksimielis
tä. Flanderin neuvosto, joka ha
:o :

