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11 .V. 1918
Idässä olevien saksalaisten sotajoukkojen ylikomentajan 

radiosanoman johdosta.
Ulkoasiain kansankomissaari katsoo välttämättömäksi 

esittää Saksan hallitukselle jyrkän vastalauseensa:
1) Saksan hallitus ei ole kertaakaan yhdessäkään asia

kirjassa ilmoittanut meille, että laivastomme olisi muka 
osallistunut taisteluihin saksalaisia sotajoukkoja vastaan 
Ukrainassa.

2) Siksi tätä asiaa koskeva väite, joka on esitetty 
11 .V. 1918 lähetetyssä radiosanomassa, on ilmeisesti väärä 
eikä sille löydy vahvistusta Saksan hallituksen esittämissä 
asiakirjoissa.

3) Kun osa laivastosta on pitänyt itseään Ukrainan lai
vastoon kuuluvana, niin se on jäänytkin Sevastopoliin.

3 bis) Kun laivastomme poistui Sevastopolista, niin se 
tapahtui vasta saksalaisten hyökkäyksen ja Sevasto- 
polin rynnäköimisen jälkeen, siis tässä tapauksessa 
Brestin sopimusta rikkoivat selvästi saksalaiset emme
kä me.

4) Tosiasiat osoittavat siis, että me olemme noudattaneet 
tiukasti Brestin sopimusta, mutta saksalaiset ovat rikko
neet sitä valtaamalla koko Krimin.

5) He vahasivat sen yksinomaan saksalaisten sotajouk
kojen voimin lähettäen sieltä pois kaikki ukrainalaiset.

6) He vahasivat Krimin sen jälkeen, kun Saksan hallitus 
oli radiosanomassaan ...kuussa 1918108 aivan selvästi 
ilmoittanut, että se ei katso Krimin kuuluvan Ukrainan 
alueeseen.
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7) Saksan lähettiläs Mirbach oli ilmoittanut ulkoasiain 
kansankomissaarillemme, että Saksa ei vaadi uusia alueita.

8) Kun Saksan hallitus on nyt asettunut toiselle kannalle 
ja vaati Krimiä tai osaa Krimistä tai muita alueita, niin 
katsomme ehdottoman välttämättömäksi päästä täyteen 
selvyyteen tässä asiassa ja ilmoitamme vielä kerran viralli
sesti, että me puolestamme vaadimme tiukasti selvän rau
hansopimuksen solmimista Suomen ja Ukrainan kanssa 
sekä Turkin kanssa, joka käy sotaa Brestin rauhan sopi
muksesta huolimatta.

9) Pyydämme vielä kerran Saksan hallitusta ilmoitta
maan välttämättä meille, pitääkö se toivottavana Ukrainan, 
Suomen ja Turkin kanssa solmittavaa rauhansopimusta ja 
minkälaisiin toimenpiteisiin se tässä tarkoituksessa on 
ryhtynyt ja ryhtyy.

10) Mustanmeren laivastoa koskevassa kysymyksessä 
suostumme antamaan kaikenlaisia uusia takeita sen 
sekaantumattomuudesta sotaan tai sen aseistariisumisesta 
(josta eilen, 10.V.1918, lähettiläs Mirbach meille virallisesti 
ilmoitti), jos vain Saksan hallitus tiedottaa meille täydelli
sen rauhan, s.o. sekä Suomen, Ukrainan että Turkin kanssa 
solmittavan rauhan, tarkat ehdot ja jos tämä rauha, jota me 
vaadimme, solmitaan.

11) Me emme lainkaan kieltäydy myöskään palautta
masta laivastoa Sevastopoliin, jos Saksa ei muodossa 
taikka toisessa valtaa eikä miehitä tätä satamaa — kuten 
Mirbach ilmoitti 10.V.1918 keskustellessaan ulkoasiain 
kansankomissaarin kanssa — ja jos saadaan aikaan selvä 
ja täydellinen rauha saksalaisten kanssa, jotka ovat eli
mellisenä osana Suomen, Ukrainan ja Turkin armeijoissa.

Julkaistaan ensi kerran, 
käsikirjoituksen mukaan


