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MIKÄ ON UKR AINAN RA DA !

Alempana lukijalle esitetään Neuvostovallan kaap
paama salakirjoitussähkösanoma, joka paljastaa Radan
todellisen olemuksen ja „meidän liittolaistemme"
sotilaslähetystöjen todelliset aikomukset rauhan kysy
myksessä. Sähkösanomasta näkyy, että Ranskan
lähetystön ja Radan välillä on jo saatu aikaan jon
kinlainen liitto, ja „Ranskan lähetystön virkamiehet
toimivat välittömässä yhteydessä Radan kanssa".
Sähkösanomasta näkyy edelleen, että tämän liiton
tarkoituksena on „pitää yllä Venäjän rintaman näen
näistä olemassaoloa helmi- tai maaliskuuhun asti ja
lykätä välirauhan lopullista solmimista kevääseen".
Sähkösanomasta näkyy lopuksi, että Ranskan lähe
tystö on tehnyt „sopimuksen kasakkakokouksen"
(s.o. Kaledinin „hallituksen") kanssa „Romanian ja
Lounaisen rintaman (jotka suunnitelman mukaan Radan
tulee ottaa huostaansa. J. St.) varustamisesta hiilellä
ja elintarvikkeilla".
Lyhyesti sanoen: osoittautuu, että Radan, Kaledi
nin ja Ranskan sotilaslähetystön välillä on olemassa
liitto, jonka tarkoituksena on murtaa rauha, „lykätä"
se „kevääseen". Ja Ranskan sotilaslähetystö ei toimi
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itsenäisesti, vaan „Ranskan hallituksen kiireellisten
ohjeiden" mukaan.
Emme halua kajota tässä „liittolaistemme" sotilaslähetystöjen menettelyyn. Niiden tarkoitus on käynyt
riittävän selväksi: elokuussa ne auttoivat Kornilovia,
marraskuussa Radaa ja Kaledinia, joulukuussa ne
varustavat kapinallisia panssariautoilla. Ja kaikki
tämä tehdään „sodan käymiseksi loppuun saakka".
Me olemme varmoja siitä, että Venäjän kansojen tais
telu demokraattisen rauhan puolesta tekee tyhjäksi
tuon „liittolaisten" väkivaltaisen hankkeen. Lähetys
töt käyttäytyvät siten kuin olisivat Keski-Afrikassa.
Mutta „liittolaiset" tulevat pian vakuuttuneiksi siitä,
että Venäjä ei ole Keski-Afrikka... Meitä kiinnostaa
tässä pääasiallisesti se surkuteltava tehtävä, minkä
Rada on itselleen ottanut.
Nyt me tiedämme, mitä varten Rada siirtää ukrai
nalaisia joukko-osastoja Romanian ja Lounaiselle rin
tamalle: armeijan „kansallistamisen" lipulla se yrittää
peittää sopimustansa Ranskan lähetystön kanssa väli
rauhan lykkäämisestä kevääseen.
Nyt me tiedämme, miksi Rada ei laske neuvostosotajoukkoja alueensa kautta Kaledinia vastaan: Kalediniin nähden „puolueettomuuden" lipulla se pyrkii
peittämään liittoaan, jonka se on solminut Kaledinin
kanssa Neuvostoja vastaan.
Nyt me tiedämme, miksi Rada vastustaa Kansan
komissaarien Neuvoston „puuttumista" Ukrainan sisäi
seen elämään: fraaseilla puuttumattomuudesta se pyrkii
peittämään Ranskan hallituksen todellisen puuttumisen
Ukrainan ja koko Venäjän elämään vallankumouksen
saavutusten hävittämiseksi.
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J. V. S T A L I N

Ukrainalaiset toverit kääntyvät tämän tästä puo
leeni kysymyksellä: mikä on Rada?
Vastaan.
Rada, tai oikeammin sen Pääsihteeristö, on sosialis
min petturien hallitus, jotka joukkojen pettämisen tar
koituksessa nimittävät itseään sosialisteiksi. Se on aivan
prikulleen samanlainen kuin myöskin itseään sosialis
teiksi nimittäneiden Kerenskin ja Savinkovin hallitus.
Rada, tai oikeammin sen Pääsihteeristö, on porva
rillinen hallitus, joka taistelee Neuvostoja vastaan
liitossa Kaledinin kanssa. Aikoinaan Kerenskin halli
tus riisui liitossa Kornilovin kanssa aseista Venäjän
Neuvostoja. Nyt Radan hallitus riisuu liitossa Kaledi
nin kanssa aseista Ukrainan Neuvostoja.
Rada, tai oikeammin sen Pääsihteeristö, on porva
rillinen hallitus, joka taistelee liitossa englantilaisten
ja ranskalaisten kapitalistien kanssa rauhaa vastaan.
Aikoinaan Kerenskin hallitus pitkitti rauhan asiaa
tuomiten miljoonia sotilaita tykinruoaksi. Nyt Radan
hallitus pyrkii murtamaan rauhan asian „lykkäämällä
välirauhan kevääseen".
Siksi Venäjän työläiset ja sotilaat kukistivat
yhteisin ponnistuksin Kerenskin hallituksen.
Me olemme varmoja siitä, että myöskin Radan
hallitus tulee kukistetuksi Ukrainan työläisten ja soti
laiden ponnistuksin.
Vain uusi Rada, Ukrainan työväen, sotilaiden
ja talonpoikain Neuvostojen Rada, voi astua Ukrainan
kansan etujen vartioon Kaledineja ja Korniloveja vas
taan, tilanherroja ja kapitalisteja vastaan.
Kansankomissaari J. Stalin
. Pravda“ M 216,
joulukuun ie pnä le it

