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RADIOSANOMA KAIKILLE
KAIKILLE RYKMENTTI-, DIVISIOONA-, ARMEIJAKUNTA-, ARMEIJA- TNNl MUILLE 
KOMITEOILLE, KAIKILLE VALLANKUMOUKSELLISEN ARMEIJAN SOTILAILLE JA 

VALLANKUMOUKSELLISEN LAIVASTON MATRUUSEILLE

Marraskuun 8 päivän vastaisena yönä Kansankomissaa
rien Neuvosto lähetti radiosanoman ylipäällikkö Duhoni- 
nille antaen hänelle määräyksen tarjota viivyttelemättä ja 
virallisesti välirauhaa kaikille sotiville maille, niin liitto
laismaille kuin myös meitä vastaan sotaa käyville maille.

Päämaja sai tämän radiosanoman marraskuun 8 pnä 
klo 5.05 aamulla. Duhoninia kehotettiin tiedottamaan jatku
vasti Kansankomissaarien Neuvostolle neuvottelujen ku
lusta ja allekirjoittamaan välirauhansopimus vasta sen 
jälkeen, kun Kansankomissaarien Neuvosto on vahvistanut 
sen. Samaan aikaan tämä ehdotus välirauhan solmimisesta 
esitettiin virallisesti kaikille Pietarissa oleville liittolais
maiden täysivaltaisille edustajille.

Kun Kansankomissaarien Neuvosto ei saanut Duhoni- 
nilta vastausta marraskuun 8 pn iltaan mennessä, niin se 
valtuutti Leninin, Stalinin ja Krylenkon ottamaan suoran 
lennätinyhteyden Duhoniniin ja tiedustelemaan häneltä 
viivyttelyn syitä.

Neuvotteluja käytiin marraskuun 9 pnä klo 2—4.30 aamu
yöllä. Duhonin teki useita yrityksiä välttyäkseen selittä
mästä menettelyään ja antamasta tarkkaa vastausta halli
tuksen määräykseen, mutta kun määräys kiireellisestä 
virallisiin aseleponeuvotteluihin ryhtymisestä annettiin 
Duhoninille kategorisessa muodossa, niin hän vastasi 
kieltäytyvänsä alistumasta. Silloin Venäjän tasavallan 
hallituksen nimessä ja Kansankomissaarien Neuvoston 
toimeksiannosta Duhoninille ilmoitettiin, että hänet on 
erotettu toimestaan, koska hän ei ole alistunut hallituksen 
määräyksiin ja on menetellyt tavalla, joka aiheuttaa ennen
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kuulumattomia onnettomuuksia kaikkien maiden työtäteke
ville joukoille ja varsinkin armeijoille. Samalla Duhonin 
velvoitettiin jatkamaan asiain hoitoa, kunnes saapuu uusi 
ylipäällikkö tai henkilö, jonka uusi ylipäällikkö on valtuut
tanut ottamaan Duhoninilta vastaan asiat. Uudeksi yli
päälliköksi on määrätty vänrikki Krylenko.

Sotilaat! Rauhan asia on teidän käsissänne. Älkää antako 
vastavallankumouksellisten kenraalien ajaa karille suurta 
rauhan asiaa, ympäröikää heidät vartijoilla välttyäksenne 
vallankumouksellisen armeijan arvoa alentavalta oman- 
kädenoikeudelta ja estääksenne näitä kenraaleja pakene
masta heitä odottavaa oikeudenkäyntiä. Säilyttäkää mitä 
ankarin vallankumouksellinen ja sotilaallinen järjestys.

Asemissa olevat rykmentit valitkoot heti valtuutettunsa, 
jotka ryhtyvät virallisiin aseleponeuvotteluihin vihollisen 
kanssa.

Kansankomissaarien Neuvosto oikeuttaa teidät siihen.
Jokaisesta neuvotteluissa otetusta askeleesta tiedottakaa 

meille kaikin keinoin. Lopullisen välirauhan sopimuksen on 
oikeutettu allekirjoittamaan vain Kansankomissaarien 
Neuvosto.

Sotilaat! Rauhan asia on teidän käsissänne! Valppautta, 
lujuutta, tarmokkuutta, niin rauhan asia voittaa!

Venäjän tasavallan hallituksen nimessä
Kansankomissaarien Neuvoston Puheenjohtaja

V. Uljanov (Lenin)
Sota-asiain kansankomissaari ja ylipäällikkö

N. Krylenko
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