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RAUHANNE U У OTTELUT  
UKRAINAN KANSSA,Izvestija“ lehdelle annettu haastattelu

Lehtemme edustajalle antamassaan haastattelussa rauhanneu
vottelujen neuvostoedustajiston puheenjohtaja toveri S ta lin , joka 
on saapunut Kansankomissaarien Neuvoston kutsusta K urskista 
Moskovaan tekemään selostusta, kertoi seuraavaa:

VÄLI RAUHAN SOLMIMINEN
Rauhanneuvottelujen neuvostoedustajiston ensim

mäisenä tehtävänä oli välirauhan aikaansaaminen 
rintamalla, Ukrainan rajalla. Tähän suuntaan meidän 
rauhanedustajistomme alkoikin käydä neuvotteluja 
saksalais-ukrainalaisen sotapäällystön kanssa. Me 
onnistuimme saamaan aikaan sotatoimien lopettamisen 
Kurskin, Brjanskin ja Voronezhin rintamalla. Päivä
järjestyksessä on kysymys sotatoimien lopettamisesta 
myös Etelärintamalla. Täten siis rauhanneuvottelujen 
käymisen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu meidän 
mielestämme välirauhan solmiminen ja demarkatio- 
linjau säätäminen.

MYÖHEMMÄT NEUVOTTELUT
Meidän seuraavaa tehtäväämme — varsinaisten rauhanneuvottelujen aloittamista — vaikeutti se, että 

jouduttiin odottamaan kauan Keskusradan edustajistoa. 
Edustajiston saavuttua Vorozhbaan saatiin tieto 
Ukrainassa tapahtuneesta valtiokaappauksesta sekä
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pienen ja suuren Radan lakkauttamisesta, mikä 
tietysti vaikeutti välirauhan säätämistä ja ennakko- 
keskusteluja neuvottelujen alkamisajan ja -paikan 
määräämiseksi.

Viimeksimainitun tehtävän täyttämiseksi me lähe
timme erikoislähetin Konotopiin, ukrainalais-saksa
laisen sotapäällystön ehdottamaan paikkaan, jossa 
sijaitsee tämän päällystön keskusesikunta. Meidän 
edustajallemme on annettu mitä laajimmat valtuudet 
sopia neuvottelujen alkamispaikasta.

U K R A IN A SSA  TA PA H TU N EEN  V A LT IO K A A P P A U K SEN  
V AIKU TU S

Ukrainassa tapahtuneen valtiokaappauksen vaiku
tuksesta rauhanneuvottelujen kohtaloon on vaikea 
sanoa mitään varmaa, sillä Ukrainan uuden hallituk
sen kanta rauhanneuvotteluihin nähden on tuntema
ton. Hetmani Skoropadskin julistuksessa siitä ei 
puhuta mitään. Valtiokaappaukseen saakka meillä oli 
olemassa Ukrainan Radan määritelty rauhanohjelma. 
Mutta Ukrainan uuden hallituksen aluekysymystä 
koskeva ohjelma on meille tuntematon.

Ukrainassa tapahtunut valtiokaappaus ei ylipäänsä 
ole vielä toistaiseksi vaikuttanut kielteisesti rauhan
neuvotteluihin. Päinvastoin voidaan ajatella, että 
Ukrainassa tapahtunut valtiokaappaus ei tee mahdot
tomaksi rauhan solmimista Neuvostovallan ja Ukrai
nan hallituksen välillä. Tulee panna merkille, että 
valtiokaappauksen jälkeen ukrainalaisten puolelta lop
pui horjunta ja viivyttely rauhanneuvottelujen käy
misen valmistelutöiden alalla.
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V A LT IO K A A P P A U K SEIf S Y Y T

H aastattelu n  lop u ssa to v eri S ta lin  k o sk ette li U krainassa  
tapahtuneen valtiokaappauksen sy itä .

Minun mielestäni tuo valtiokaappaus oli kiertämä
tön. Sen syy oli Keskusradan ristiriitaisessa asen
teessa, kun se toisaalta leikki sosialismia ja toisaalta 
kutsui ulkomaisia sotajoukkoja taistelemaan Ukrainan 
työläisiä ja talonpoikia vastaan. Keskusrada saattoi 
itsensä finanssien alalla ja sotilaallisesti riippuvaiseksi 
Saksasta ja samaan aikaan jakeli runsaasti lupauksia 
Ukrainan työläisille ja talonpojille, joita vastaan se 
alkoi kohta sitkeän sodan. Tällä viime askeleellaan 
Ukrainan Rada loi itselleen sellaiset ehdot, että por
varisto- ja tilanherrapiirien sitä vastaan tekemän 
rynnäkön kriitillisellä hetkellä sillä ei ollut keneen 
nojautua.

Ja myöskään olemuksensa puolesta, luokkatais
telun lain mukaan, Keskusrada ei voinut pysyä 
vallassa kauan, sillä vallankumouksellisen liikkeen 
prosessissa valtaan voivat asettua lujasti vain ne 
ainekset, joita tukee jokin määrätty luokka. Siksi 
Ukrainassa oli ajateltavissa vain kaksi ulospääsyä: 
joko työläisten ja talonpoikain diktatuuri, jonka luo
mista Keskusrada pikkuporvarillisen luonteensa vuoksi 
ei voinut edistää, tai porvaristo- ja tilanherrapiirien 
diktatuuri, johon Rada ei myöskään voinut suostua. 
Se katsoi paremmaksi puolinaisen asenteen ja tuo
mitsi siten itsensä kuolemaan.
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