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Pelastaaksemme nääntyneen, raadellun maan uusilta 
sodan koettelemuksilta me suostuimme kantamaan mitä 
raskaimman uhrin ja ilmoitimme saksalaisille, että suos
tumme allekirjoittamaan heidän rauhanehtonsa 12. Helmi
kuun 20 (7) päivän illalla rauhanneuvottelijamme matkus
tivat Rozittenista Väinänlinnaan, mutta tähän mennessä 
emme kuitenkaan ole saaneet vastausta. Saksan hallitus 
nähtävästi vitkuttaa vastauksen antamista. Se ei näy halua
van rauhaa. Täyttäen kaikkien maiden kapitalistien anta
maa tehtävää Saksan militarismi aikoo kuristaa venäläiset 
ja ukrainalaiset työläiset ja talonpojat, palauttaa maat 
tilanherroille, tehtaat pankkiireille ja vallan monarkialle. 
Saksalaiset kenraalit aikovat pystyttää oman komentonsa 
Pietarissa ja Kievissä. Sosialistinen Neuvostotasavalta on 
mitä suurimmassa vaarassa. Siihen hetkeen saakka, jolloin 
Saksan proletariaatti nousee kapinaan ja voittaa, Venäjän 
työläisten ja talonpoikain pyhänä velvollisuutena on Neu
vostojen tasavallan antaumuksellinen puolustaminen por- 
varillis-imperialistisen Saksan sotalaumoja vastaan. Kan
sankomissaarien Neuvosto päättää: 1) Maan kaikki voimat 
ja resurssit asetetaan täydellisesti palvelemaan vallanku
mouksellista puolustusta. 2) Kaikkien Neuvostojen ja val
lankumouksellisten järjestöjen tehtäväksi annetaan puolus
taa jokaista taisteluasemaa viimeiseen hengenvetoon 
saakka. 3) Rautatiejärjestöjen ja niiden kanssa yhteistyössä 
olevien Neuvostojen velvollisuutena on estää kaikin voimin 
vihollista käyttämästä hyväkseen liikennelaitosta; perään
nyttäessä radat on tuhottava, rautatierakennukset räjäytet
tävä ja poltettava; liikkuva rautatiekalusto — vaunut ja 
veturit — on lähetettävä viipymättä itään, sisämaahan.
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4) Kaikki vilja- ja elintarvikevarastot yleensä sekä kaiken
lainen arvokas omaisuus, joka on vaarassa joutua vihollisen 
käsiin, on ehdottomasti tuhottava; toimeenpanon valvonta 
annetaan paikallisille Neuvostoille, joiden puheenjohtajat 
ovat siitä mieskohtaisesti vastuussa. 5) Pietarin ja Kievin 
sekä kaikkien uudella rintamalinjalla sijaitsevien kaupun
kien, paikkakuntien, kirkonkylien ja kylien työläisten ja 
talonpoikain on mobilisoitava pataljoonia kaivamaan 
juoksuhautoja sotilasspesialistien johdolla. 6) Näihin patal
jooniin on otettava punakaartilaisten silmälläpidon alaisiksi 
kaikki porvariluokan työkykyiset jäsenet, miehet ja naiset; 
vastaanhangoittelevat on ammuttava. 7) Kaikki julkaisut, 
jotka vastustavat vallankumouksellista puolustustoimintaa 
ja asettuvat Saksan porvariston puolelle sekä pyrkivät 
käyttämään imperialististen sotalaumain maahankarkausta 
hyväkseen kukistaakseen Neuvostovallan, kaikki sellaiset 
julkaisut lakkautetaan; näiden julkaisujen työkykyiset toi
mittajat ja työntekijät mobilisoidaan kaivamaan juoksu
hautoja sekä muihin maanpuolustustöihin. 8) Vihollisen 
asiamiehet, keinottelijat, tuhotyöntekijät, huligaanit, vasta
vallankumoukselliset agitaattorit ja saksalaiset vakoilijat 
ammuttakoon rikospaikalla.

Sosialistinen isänmaa on vaarassa! Eläköön sosialistinen 
isänmaa! Eläköön sosialistinen maailmanvallankumous!

Kansankomissaarien Neuvosto
Helmikuun 21 pnä 1918.
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