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J a p a n i  P a l a u t t a a  " J ä r j e s t y s t ä "  K i in a a n

TEHDÄKSEEN Kiinan valtansa alle alista
misen tarpeelliselta näyttäväksi, on Japa
nin hallituksen taholta annettu sellainen 
lausunto että Kiina on kykenemätöin saatta

maan rauhaa maahan ja turvaamaan ulkomaa
laisten henkeä sekä suojelemaan heidän omai
suuttaan. Kiina on ollut sekasorron vallassa vii
meiset kaksi vuosikymmentä ja järjestys siellä 
on nyt huonompi kuin mitä se oli sen palaut
tamiseen alettaessa, sanovat japanilaiset.

Japanilaiset selittävät että kaikkein kipeim
min kaipaavat pohjois-Kiinan maakuntien asuk
kaat vakiintuneiden olosuhteiden palauttamista, 
josta ei ole mitään toivoa muuten kuin että 
Japani ryhtyy sen toteuttamiseen.

Kiinassa nykyisin elävä sukupolvi ei tiedä mi
tään mistään muusta kuin raakamaisesta tois
tensa teurastamisesta ja siitä että sotaloordit 
kiristävät heiltä kaikki mahdollisesti saatavissa 
olevan omaisuuden sekä kiduttavat niitä, jotka 
vitkastelevat omaisuutensa heille luovuttami
sessa. Sotaloordit ovat koonneet itselleen satu
maisen ison määrän omaisuutta alamaisiltaan, 
antam atta siitä mitään vastineeksi alemmille 
kansankerroksin e.

Tämän lisäksi selittävät Japanin hallitusvir- 
kailijat, että Kiinassa nykyjään vallitseva japa
nilaisvastainen mielipide on kokonaan keinote
koisesti synnytetty sotaloordien toimenpiteitten 
kautta. Se ei ole lähtöisin kansan pohjaker
roksista ja tulee katoamaan heti sen jälkeen 
kun sotaloordien ja professionalisten ainesten 
tähän saakka ylläpitämä propaganda lopete
taan.

Osa näistä japanilaisten tekemistä väitteistä 
on kylläkin tosiasioihin perustuvia, mutta he 
eivät kuitenkaan ole antaneet mitään takeita— 
eivätkä todennäköisesti tule niitä antam aan
kaan — siitä että kyseessäolevat epäkohdat tu
lisivat korjatuiksi sen jälkeen kun Kiina alis-4tettalsiin Japanin hallinnon alaiseksi. Ilmeistä 
muuten on, että sensijaan kun Kiinan sotaloor
dit nyt riistävät kansan työtätekevää osaa, tu
lisivat japanilaiset ottamaan heidän paikkansa 
heti sen jälkeen kun maa olisi saatu alistetuksi 
Japanin hallinnon alaiseksi. Siitä syystä juuri 
Japanin hallitus on ryhtynytkin Kiinan valtaus
ta  suorittamaan ja tulee sen nähtävästi toteut
tamaankin läheisessä tulevaisuudessa, jolleivat

toiset suurvallat ryhdy tehoisampiin toimenpi
teisiin Japanin aikeittensa toteuttamisen ehkäi
semiseksi

Japani näyttää tälläkertaa olevan erittäin 
hillitty valtaustoimenpiteissäään, Siihen sillä 
on käsittääksemme kaksi pääasiallisin ta syytä. 
Ensimmäinen on se, että se haluaa tehdä it
selleen edullista propagandaa mahdollisimman 
paljon kiinalaisten keskuudessa ja saada sen 
kautta heikennettyä aikeitaan vastustavia voi
mia. Se käsittää päivän selvästi kiinalaisten 
välisten erimielisyyksien heikentävän vastus
tuskyky isyyttä, jolla tulee olemaan kauaskan
toinen merkitys silloin kun Japani ryhtyy lo
pulliseen Kiinan valtaamiseen.

Toinen pidättävä isyyteen kannustava tekijä 
näyttää juontuvan yleismaailmallisista tapauk
sista. Japanin hallitus käsittää toisten suur
valtojen tulevan tavalla tai toisella vastusta
maan valtansa laajentamisaikeita ja  odottaa 
että niille tulisi kylliksi tehtävää Europan ti
lanteen selvittämisessä, jolla alkaa Japani saisi 
toimia rauhassa Kiinan valtansa alle alistami
sessa- Japanilaiset näyttävät olevan parempia 
tilanteen arvostelijoita kuin monien muiden 
valtakuntien hallitusmiehet. Toistaiseksi ovat 
japanilaisten valtiomiesten ennakkolaskelmat 
osoittautuneet paikkansa pitäviksi moniin pal
jon merkitseviin kysymyksiin nähden, joka on 
heissä kasvattanut entistä enemmän luottamus
ta menestymiseensä nähden.

Japanin hallitusta edustavat propagandistit 
ovat selittäneet kiinalaisille kuinka Japani tulee 
korjaamaan nyt epäkunnossa olevat Kiinan 
rautatiet ja rakennuttamaan uusia sekä elvyt
täm ään rappiolla olevaa maataloutta monilla 
eri keinoilla ja kehittämään kaivoksia tuotan- 
tokuntoisemmiksi.

Japanin hallituksen propagandistit ovat selit
täneet Kiinassa olevan kymmenen kertaa enem
män kivihiiltä kuin mitä sitä on Englannissa, 
mutta siitä huolimatta tuotetaan Kiinassa ny
kyisin vain yksi kuudesosa siitä mitä sitä tuote
taan Englannissa.

Tällaisella propagandalla on ilmeisesti edulli
nen vaikutus Japanin valtausaikeiden toteutta
miseen nähden, sillä se synnyttää vihamieli
syyttä Kiinan kansan pohjakerroksissa nykyistä 
hallintojärjestelmää kohtaan.


