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Pitäen lähtökohtanaan työläisten ja työtätekevien, riis
tettyjen joukkojen yhtenäisyyden ja veljesliiton etuja tais
telussa sosialismin puolesta sekä nojautuen siihen, että 
vallankumouksellisen demokratian elimet, Neuvostot, ja 
varsinkin Neuvostojen toinen yleisvenäläinen edustaja
kokous, ovat lukuisissa päätöksissään hyväksyneet nämä 
periaatteet, Venäjän sosialistinen hallitus, Kansankomis
saarien Neuvosto ilmoittaa vielä kerran myöntävänsä kai
kille niille kansakunnille, joita tsarismi ja isovenäläinen 
porvaristo ovat sortaneet, itsemääräämisoikeuden aina 
näiden kansakuntien Venäjästä eroamiseen saakka.

Sen tähden me, Kansankomissaarien Neuvosto, tunnus
tamme Ukrainan kansan tasavallan ja sen oikeuden erota 
kokonaan Venäjästä tai tehdä Venäjän tasavallan kanssa 
sopimus keskinäisistä federatiivisista ynnä muista sellai
sista suhteista.

Kaiken sen, mikä koskee Ukrainan kansan kansallisia 
oikeuksia ja kansallista riippumattomuutta, me, Kansan
komissaarien Neuvosto, tunnustamme heti, ilman rajoituk
sia ja ehdottomasti.

Suomen porvarillista tasavaltaa vastaan, joka toistai
seksi jää porvarilliseksi, emme ole tehneet kerrassaan 
mitään, mikä rajoittaisi Suomen kansan kansallisia oikeuk
sia ja kansallista riippumattomuutta, emmekä me teekään 
mitään, mikä rajoittaisi minkä hyvänsä sellaisen kansan 
kansallista riippumattomuutta, joka on kuulunut ja haluaa 
kuulua Venäjän tasavaltaan.

Syytämme Radaa siitä, että se harjoittaa kansallishen- 
kisen sanahelinän varjolla kaksimielistä porvarillista 
politiikkaa, joka on jo aikoja sitten ilmennyt siinä, ettei
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Rada ole tunnustanut Neuvostoja eikä Neuvostovaltaa 
Ukrainassa (Rada muun muassa kieltäytyi kutsumasta 
Ukrainan Neuvostojen edustajakokousta koolle heti, kun 
Ukrainan Neuvostot sitä vaativat). Tämä kaksimielinen 
politiikka, jonka vuoksi emme voi tunnustaa Radaa Ukrai
nan tasavallan työtätekevien ja riistettyjen joukkojen täysi
valtaiseksi edustajaksi, on johdattanut Radan aivan viime 
aikoina tekoihin, jotka ovat tehneet mahdottomaksi päästä 
mihinkään sopimukseen.

Tällaisia tekoja oli ensinnäkin sekasorron aiheuttaminen 
rintamalla.

Y k s i p u o l i s i l l a  käskyillään Rada siirtää ja kutsuu 
ukrainalaisia joukko-osastoja pois rintamalta hajottaen 
siten yleistä yhteisrintamaa e n n e n  rajankäyntiä, joka 
voidaan toteuttaa vain molempien tasavaltojen hallitusten 
kesken järjestetyllä sopimuksenteolla.

Toiseksi Rada on ryhtynyt riisumaan aseista Ukrainassa 
olevia neuvostojoukkoja.

Kolmanneksi Rada tukee Neuvostovaltaa vastaan suun
nattua kadettien ja Kaledinin salaliittoa ja kapinaa. Vedo
ten ilmeisen valheellisesti „Donin ja Kubanin” muka auto
nomisiin oikeuksiin, verhoten sillä Kaledinin vastavallan
kumouksellisia esiintymisiä, jotka ovat ristiriidassa 
työtätekevän kasakkaväen valtaenemmistön etujen ja 
vaatimusten kanssa, Rada päästää sotajoukkoja alueensa 
läpi Kaledinin luo, mutta k i e l t ä y t y y  p ä ä s t ä m ä s t ä  
K a l e d i n i a  v a s t a a n  t a i s t e l e v i a  j o u k k o j a .

Koska Rada on astunut tälle vallankumouksen ennen 
kuulumattoman kavaltamisen tielle, on ryhtynyt tukemaan 
Venäjän kansojen kansallisen riippumattomuuden ja Neu
vostovallan verivihollisia, työtätekevien ja riistettyjen jouk
kojen vihollisia, kadetteja ja kaledinilaisia, se pakottaa 
meidät vähääkään empimättä julistamaan sodan Radalle 
siinäkin tapauksessa, vaikka se jo olisi täysin virallisesti 
tunnustettu ja kiistaton Ukrainan riippumattoman por
varillisen tasavallan ylimmän valtiovallan elin.

Ottaen huomioon kaikki yllä esitetyt seikat Kansan
komissaarien Neuvosto asettaa nyt Radalle Ukrainan ja 
Venäjän tasavaltojen kansojen kuullen seuraavat kysy
mykset:

1. Sitoutuuko Rada luopumaan yhteisrintaman sekasor
toon saattamisyrityksistä?
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2. Sitoutuuko Rada olemaan tästä lähtien antamatta 
ilman ylipäällikön suostumusta läpikulkulupaa millekään 
sotilasosastoille, jotka pyrkivät Donille, Uralille tai muihin 
paikkoihin?

3. Sitoutuuko Rada auttamaan vallankumouksellisia 
joukkoja niiden taistelussa kadettien ja Kaledinin vasta
vallankumouksellista kapinaa vastaan?

4. Sitoutuuko Rada lopettamaan kaikki yrityksensä riisua 
Ukrainassa olevat neuvostorykmentit ja työväen Punaisen 
kaartin aseista sekä palauttamaan heti aseet niille, joilta 
ne on pois otettu?

Ellei näihin kysymyksiin saada 48 tunnin kuluessa tyy
dyttävää vastausta, Kansankomissaarien Neuvosto katsoo 
Radan olevan avoimessa sodassa Venäjän ja Ukrainan 
Neuvostovaltaa vastaan.
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