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Mantsuria Ja_Ulkomaiset Imperialistit
Mantsuria on jälleen joutunut etutilalle eli kukkopalaseksi kansainvälisessä rii

dassa. T iima, ei.ole sille ensimäinen kerta ja  tuskin vielä viimeiuenkään. Vuosikym
menien ajan on Mantsuria ollut riidan aiheena. Väliin siitä on kiistellyt Venäjä ja  
.Japani, väliin Venäjä ja  Kiina. Tällä kertaa riita suoran ais emmin koskee Kiinaa ja  
.Japania, mutta uhkaa siihen sekaantua Venäjä ja mahdollisesti toisetkin maat, joilla 
myös on aineellisia etuja valvottavana Mantsuriassa.

Mukdenin valtaus japanilaisten sotilaiden toimesta, mikä toimitettiin sen jälkeen 
kun ilmoitettiin kiinalaisten yrittäneen räjäyttää ilmaan osan Ktelä-Mantsurian rau 
tatiestä, ei ollut mitään muuta kuin kiilioitusta, jonka avulla ja  varjossa joudutettiin 
muista syistä johtuneita tavoitteluja. Sam anlaisia kiihotustapauksia on sattunut 
onnenkin. Noin kaksi vuotta sitten Harbinissa tapahtui jotain sellaista, mistä Venä
jä sai aiheen lähettää sotilaita Pohjois-Ma nisunaan ja  kaapata täydellisen kontrol
linsa alaiseksi Itä-Kiinan rautatie. .

KUTEN sanottu, mitä Mantsuriassa nyt ta
pahtuu ei ole uutta, vaan mahdollisesti 
viimeinen vaihe vuosikymmeniä kestä

neissä Japanin pyrkimyksissä saavuttaa talou
dellisesti ja valtiollisesti tärkeän Aasian itäran
nikon pohjoisosan yliherruus. Voidaan helposti 
selittää että kun Japani Portsmouthin rauhan 
jälkeen sai haltuunsa Port Arthurin, kun puo
let arvokkaita metsästys- ja kalastusalueita kä
sittävästä Sahalinin saaresta joutui Japanin yli
herruuden alaiseksi, kun japanilaisille kuuluva 
Etelä-Mantsurian rautatie samalla leikkaa Ve
näjän vaikutuspiirissä olevan Itä-Kiinan rauta
tien, kävi jokaiselle asioita seuraavalle selväksi, 
että Japanin kunnianhimoisiin pyrkimyksiin 
kuului yrittää saavuttaa ylivalta Tyynenmeren 
rannikolla.

Ennenkuin alamme lähemmin seuraamaan Ja
panin tavoitteluja Mantsuriassa meidän sopii 
katsoa, missä Venäjän edut voivat kietoutua ky
symykseen. Yleensä tiedetään, että kun tuli 
ensimäiset tiedot japanilaisten sotilaiden val
tauksista moskovalaiset lehdet pidättäytyivät 
kaikesta arvostelusta. Ne yksinkertaisesti tyy
tyivät julkaisemaan Kaukaisesta idästä tulevat 
viralliset tiedot. Mutta niin pian kun Japanin 
sotilaat alkoivat tunkeutumaan sisemmälle pohjoiseen käsin, muuttui ääni venäläisissä lehdis
sä. Venäjä tuskin välittää Mantsurian alueista. 
Mutta se katsoo terävällä silmällä jokaista lii
kettä, mikä vain näyttää uhkaavan Itä-Kiinan 
rautatietä, tuota elinhermoa, mikä yhdistää Ve
näjän Tyynenmeren kanssa. Venäjän meriran- 
nikko lännessä on verrattain lyhyt ja sitä on 
strategisesti vaikea puolustaa: Siperian mah
dollisuuksien käyttäminen suuressa mittakaa
vassa ja sen valtiollinen puolustaminen on käy
tännöllisesti mahdollista ainoastaan siinä ta
pauksessa, että Venäjä säilyttää Itä-Aasiassa
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pääsyn merelle. Vladivostokin nimi onkin suo
mennettuna “Idän hallitsij atar”. Neuvostohalli
tus ei suinkaan voi jättää vaaranalaiseksi tä 
män tukikohdan puolustamista ja omistamista, 
jota historiallisesti pidetään Venäjän ltäaasia- 
laisen valta-aseman hallitsi]attarena. Venäjän 
liikenneyhteys Vladivostokin kanssa on perin 
vaikeaa jos sen täytyy kulkea suunnattoman 
kiertotien kautta — Amurin rautatietä myöten. 
Siksi sen täytyi hankkia kontrolli Itä-Kiinan 
rautatiehen, vaikka se olikin yhtä militaristista
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kuin minkä tahansa muun militarismimaan 
hommat.

Nämä kaksi rautatietä, itäkiinalainen ja ete- 
lamantsurialainen, hallitsevat sekä taloudelli
sesti että strategisesti koko Tyynenmeren ran
nikkoaluetta. Taloudellisesti Japanilla on tääl
lä suuremmat edut, sillä sen täytyy saada lä
hettää tavaroitaan Harbinlin ja sieltä edelleen. 
Tunnettua myös on, että Japani yhä kasvavan 
liika-asutuksen tähden yrittää saada uusia asu
ma-alueita Mantsurian tasangoilla. Japani 
omistaa E tela-Mantsurian rautatien. Se on kui
tenkin vain pieni osa siitä, mitä japanilaiset 
Mantsuriassa omistavat, Mantsuriassa on kai
voksia, myllyjä ja tehtaita, jotka kuuluvat ja
panilaisille pääomille, niistä n uoma tul mm at
Fushun hiilikaivokset ja Anshan terästehtaat.

Etelä-Mantsurian rautatie ei ole ainoa Mant
suriassa olevista rautateistä, joissa japanilaisilla 
on kiinnityksiä. Mantsuriassa on noin 3,700 
mailia rautatietä ja siitä huomattavan suuri osa sellaista, mikä omistetaan kiinalaisten ja japa
nilaisten kesken yhdessä. Jotkut arvioivat, että 
japanilaisten sijoitukset Mantsuriassa nousevat 
ehkä biljoonaan dollariin.

Vaikka Japani on sijoittanut suuren määrän 
omaisuuksia Mantsuriaan, niin se ei ole kuiten
kaan onnistunut siirtämään kansalaisiaan sinne 
muuta kuin hyvin vähäisen verrattuna laaja
kantoisiin suunnitteluihinsa. Mantsuriassa on 
tuskin paljoakaan enempi kuin 240,000 japani
laista. Kimalaiset ovat huikean suurena enem
mistönä kaikista kansoista, niitä arvioidaan ole
van noin 29 miljoonaa. Yksinpä vuoteen 1929 
päättyneen kuuden vuoden ajalla kiinalaisia 
siirtyi Mantsuriaan yli viiden miljoonan. Mant- 
suria siis on muodostunut todelliseksi siirto
maaksi kiinalaisille. Korealaisia Mantsuriassa 

ehkä lähelle miljoona.
Mantsuria on nouseva teollisuusmaa, sellai

nen suuri ahjo, jossa aasialaisia kansanheimoja 
sekaantuu ja muodostaa uutta rotua, josta ai
kain kuluessa epäilemättä kehittyy sekä talou
dellisesti että henkisesti huomattava ja voima
kas kulttuurikansa.

Mantsuria oli vuosisatojen ajat suljettu maa, 
mantsujen hallitsi jasuvun kotimaa. Vuonna 
1644 tämä mantsujen dynastia pääsi Kiinan hal
litukseen. Tämänkään jälkeen ei vuosisatoihin 
sallittu kiinalaisten siirtyä Mantsuriaan muuta 
kuin erikoisilla passeilla ja niitä ei annettu juuri 
muille kuin hallituspiireihin kuuluville. Jonkun 
verran kiinalaisia kuitenkin tunkeutui salaa 
Mantsuriaan. Mutta väestön enemmistö muo
dostui mantsuista ja niiden lisäksi tunguusi-, 
tataari- ja mongoliheimoista, jotka asuivat ha
janaisissa kylissä joko vuorten laitamilla tai sit
ten tiheissä tasankomaiden metsissä.

Mutta sitten alkoivat asiat muuttumaan. 
Vuonna 1894 syttyi venäläls-kiinalainen sota Ko
reaa koskevasta kysymyksestä. Sen jälkeen

alettiin rakentamaan rautateitä. Boksarikapi- 
nan aikana Venäjän tsaarin sotilaat miehittivät 
melkein jokaisen kylän ja kaupungin Mantsu- 
riassa ei suinkaan tarkoituksella “suojella P e
kingissä oleva Venäjän lähetystö,” vaan aiko
muksessa kaapata Mantsuria Venäjän alusmaa- 
kunnaksi, Venäläis-japanilaisen sodan aikana 
Kiina oli sivustakatsoja ja sellaisessa vakaumuk
sessa, että kumpi tahansa voittaa, niin se siep- 
paa Mantsurian, Joissakin piireissä ollaan siinä 
vakaumuksessa, että Yhdysvaltain painostuk
sesta edesmenneen presidentti Rooseveltin aika
na Portsmouthin rauhassa Mantsuria jäi Kii
nalle, ikäänkuin “raja-aidaksi” Venäjän ja Ja
panin välille.

Tässä yhteydessä tulkoon mainituksi, että Yh
dysvallat on aina ollut vastaan sitä, että Ja
pani saisi kiinteän jalansijan Aasian mante
reella, Yhdysvaltain ja Japanin välillä on kil
pailu herruudesta Tyynellämerellä ja Japanin 
yliherruus Mantsuriassa merkitseisi voimakasta 
tukikohtaa sen laivastolle. Vuosia, ehkä vuosi
kymmeniäkin, on pidetty ilmeisenä tosiasiana, 
että Yhdysvaltain ja Japanin välillä joskus syt
tyy sota. Juuri tämän mahdollisuuden varalta 
Yhdysvaltain täytyi saada Filippiinit tukipai- 
kaksi, jonne voitiin laittaa sotalaivastolle kes
kusta.

Portsmouthin rauhansopimuksen jälkeen Kii
nalaisia alkoi siirtymään Mantsuriaan maanvil
jelystä harjoittamaan. Mantsuria on tullut 
maailman kuuluksi soijapapujen tuottamisessa. 
Vehnää ja muunlaistakin viljaa myös kasvate
taan. Maanlaatu on rikasta ja suurin aluein 
erittäin suotuisaa suurviljelykselle. Kivihiiltä 
on maassa ja samoin mineraallaineita.

Monet ehkä ovat joutuneet ihmettelemään lu
kiessaan lehdistä uutisia, jofssa kerrotaan "ros
voista", joiden kanssa japanilaiset sotajoukot 
ovat joutuneet ottamaan yhteen jo useitakin 
kertoja tällä kertaa käynnissä olevan selkkauk
sen aikana. Nämä, joita rosvoiksi tässä tapauk
sessa nimitetään, eivät ole juuri sellaisia kuin 
me voisimme tuolla nimityksellä tavallisessa eu- 
ropalaisessa tai vaikkapa amerikalaisessakln 
kansanpuheessa ymmärtää.

Jo ennen kuin kiinalaisia alettiin suurem
missa joukoissa laskemaan Mantsuriaan, il
maantui siellä joko seikkailuhalusta tai sitten  
muusta syystä innostuneita joukkoja, jotka tun
netaan nimellä hunghuusit. Nämä olivat alku
jaan ja ovat kai vieläkin rohkeita ja oppinei
takin taistelijoita ja elävät ne järjestetyissä yh
dyskunnissa. Hunghuusit kyllä ryöstävät kyliä, 
tekevät joskus vaikka minkälaista ilkeyttä, 
mutta ne samalla myös tarjoavat suojelusta.

Eräs venäläinen sahalaitoksen omistaja Mant
suriassa kertoi kerran, että jos hän el halunnut 
metsiensä palavan tai joissakin tapauksissa sa
halaitokselle matkalla olevien tukkien häviävän, 
niin hän maksoi vissin summan korvausta
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hunghuuseille. Sen kun hän teki, niin tukit tu
livat aina perille ja ne olivat matkalla suojeluksen alaisena.

Sen jälkeen, kun Mantsuria avattiin kiinalai
selle siirtolaisuudelle, tekivät viranomaiset usei
ta  yrityksiä hävittääksensä hunghuuslt väkival
taisesti. Mutta niistä ei ollut toivottuja tulok
sia. Vihdoin viranomaiset huomasivat että pa
ras ja tehoisin keino oli hunghuusien hävittä
misessä siinä, että lukutaitoisille annettiin ym
päristön palkka taksaan verraten hyväpalkkaisia 
tehtäviä ja lukutaidottomia otettiin varsinaiseen sotilas armei jaan.

Vuonna 1911 tapahtuneen vallankumouksen 
jälkeen kun Kiinassa tuli kansanvaltainen hal
litusmuoto ja Mantsuriaa alettiin hallitsemaan 
kuvernöörien kautta, sattui yhden kerran niin, 
että sotiiaskuvernööriksi tuli entinen hunghuu- 
sipäällikkö Tsangt&olin. Tämän hallitusaika oli 
rauhallisin ta mitä tunnetaan vuosikymmeniin 
Mantsurian historiassa. Nuhinkin aikoihin ul
kopuoliset yrittivät juonitteluja Mantsuriassa, 
mutta ne eivät päässeet merkitsevään alkuun.

Tsangtsolia jotkut nimittivät “tulisilmäiseksi 
hallitsijaksi". Mies oli opiumin käyttäjä, mutta 
briliantti politikoitsija. Niiloin aikohin Mantsu
riassa alkoi nousemaan teollisuuksia, rakennet
tiin rautateitä, avattiin kaivoksia, laitettiin teh
taita ja avattiin maata viljelykselle. Tsangtsoli 
rikastui persoonallisesti, mutta samoin rikas
tui Mantsuriakin aineellisessa hyvinvoinnissa. 
Tsangtsolin aikana hunghuusien toiminta tau
kosi melkein tyystin mikäli siitä voidaan ros- 
vouksena puhua.

Mantsurian pohjoisosassa sanotaan tällä ker
taa olevan kasvamassa uusi kansanrotu. Tämä

kai pitää erikoisemmin palkkansa Harbinin ym
päristöihin nähden ja myös Bargan alueilla. 
Venäjän vallankumouksen Jälkeen Mantsurlaan 
pakeni suuret määrät venäläisiä, jotka yleisesti 
nykyään tunnetaan valkovenäläisinä, koska ne 
olivat bolshevistista hallitusta vastustavia ai
neksia. Mantsuriassa on ehkä loppupuolelle 
miljoona korealaisia. Venäläisiä arvioidaan ole
van noin 140,000 ja mongolialaisia sitten lisäksi, 
mutta näiden lukumäärästä ei ole minkäänlais
ta varmuutta. Burjaatteja kanssa on jonkun 
verran. Venäläiset ovat aina olleet rotuennak
koluuloista vapaata kansaa. Tämä ilmiö näyt
tää itsensä selvästi myös Mantsuriassa. Siellä 
olevat venäläiset menevät avioliittoon helposti 
toisiin heimoihin eli sanottaisiinko rotuihin 
kuuluvien kanssa. Näistä tällaisista avioliitoista 
tulevat jälkeläiset muodostavat uutta rotua, eu
raasialaisia tyyppejä, eli europalaisten ja aasia
laisten sekoittumisesta tulleita jälkeläisiä. Asian
tuntijat selittävät, että tähän uuteen rotuun 
kuuluvat näyttävät olevan voimakkaita ja nopea
liikkeisiä. Sitä seikkaa naisten puolelta kuvaa
maan kerrotaan usein pari vuotta sitten ta
pahtunut tosiasia. Tähän uuteen rotuun kuu
luvia nuoria naisia osallistui eräisiin urheilukil
pailuihin Kiinassa ja seurauksena siitä oli, että 
he veivät kaikki palkinnot naisten kilpailuissa.

Korealaiset ja kiinalaiset ovat tavallisesti aina 
vähän huonoissa väleissä ja tämä pitää paik
kansa varsinkin työläisiin nähden. Korealaisten 

.elämäntaso on vielä alempana kuin kiinalaisten 
ja siitä kai johtuu että he pyrkivät esiintymään 
palkkojen alentajina. Ei ole muuta kuin joku 
viikko aikaa siitä kun meikäläisessäkin leh
dessä julkaistiin eräs uutinen, jossa mainittiin, 
että ‘‘korealaiset talonpojat olivat Mantsuriassa 
korjaamassa vehnää japanilaisten sotilaiden 
suojelemana." Uutisessa ei kerrottu sen enem
pää. Mutta hyvällä syyllä voisimme olettaa ky
symyksessä olleen vaikkapa työselkkauksen. 
Selitetään, että korealaiset vihaavat japanilaisia 
kotimaassaan ollessa, mutta jouduttuaan Mant
surian puolelle pyytävät suojelusta Japanilta. 
Tässä ilmeisesti kuvastuu korealaisten ja kii
nalaisten välinen kankeaniskaisuus.

Meidän ei ollenkaan tarvitse epäillä tehdes
sämme johtopäätöstä, että mikä hyvänsä ulko
valta, olkoonpa se Japani, Venäjä tai Yhdysval
lat, jos valloittaa Mantsurian, niin se ei tule 
olemaan pitkäaikainen voitto. Kiinalaiset ovat 
ehdottomana enemmistönä Mantsuriassa ja se 
seikka sinänsä pitää sen Kiinan yhteyteen kuu
luvana. Sillä välin kun Kiina ja Mantsuria 
ovat aineellisesti valkeassa asemassa Ja mlllta- 
ristisestl heikkoja, voivat ulkovallat kyllä or
juuttaa sotavolmainsa avulla. Mutta hankausta 
tulee olemaan jatkuvasti kunnes Mantsuria voi
mistuu siinä määrin että se kykenee katkaise
maan näppäimet ulkovalloilta.


