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TAKAPAJUINEN EUROOPPA 
JA EDISTYKSELLINEN AASIA

Näiden sanojen rinnastaminen tuntuu järjenvastaiselta. 
Kuka ei tietäisi, että Eurooppa on edistyksellinen, kun taas 
Aasia on takapajuinen? Mutta tämän kirjoituksen otsikoksi 
otettuihin sanoihin sisältyy karvas totuus.

Sivistyneessä ja edistyksellisessä Euroopassa, jossa on 
mainio kehittynyt tekniikka, rikas, kaikinpuolinen kulttuuri 
ja perustuslaki, on koittanut sellainen historiallinen ajan
kohta, jolloin hallitseva porvaristo, kasvavaa ja voimistuvaa 
proletariaattia kohtaan tuntemansa pelon vuoksi, kannattaa 
kaikkea takapajuista, kuolevaa, keskiaikaista. Viimeisiä 
aikojaan elävä porvaristo liittyy yhteen kaikkien aikansa 
eläneiden ja kuolevien voimien kanssa säilyttääkseen horju
van palkkaorjuuden entisellään.

Edistyksellisessä Euroopassa on määräysvalta kaikkea 
takapajuista kannattavalla porvaristolla. Meidän päivi
nämme Eurooppa ei ole edistyksellinen porvariston ansiosta, 
vaan vastoin sen tahtoa, sillä vain proletariaatti yksin yhäti 
lisää paremman tulevaisuuden puolesta taistelevien soturien 
miljoonajoukkoa, vain se yksin tuntee aina ja levittää 
armotonta vihaa takapajuisuutta, raakalaisuutta, erioikeuk
sia, orjuutta ja ihmisen harjoittamaa toisen ihmisen nöyryy
tystä vastaan.

„Edistyksellisessä” Euroopassa vain proletariaatti on 
edistyksellinen luokka. Elävä porvaristo sen sijaan on val
mis kaikkiin raakalaistekoihin, petomaisuuksiin ja rikoksiin 
saadakseen säilytetyksi luhistuvan kapitalistisen orjuuden.

Ja tuskin voidaan esittää selvempää esimerkkiä tuosta 
Euroopan koko porvariston mätänemisestä kuin se, että 
tuo porvaristo tukee taantumusta Aasiassa finanssiliike- 
miesten ja huijarikapitalistien voitonhimoisten tarkoitus
perien vuoksi.
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Mahtava demokraattinen liike kasvaa, laajenee ja voi
mistuu kaikkialla Aasiassa. Siellä porvaristo kulkee vielä 
yhdessä kansan kanssa taantumusta vastaan. Sadat miljoo
nat ihmiset heräävät eloon, valoon ja vapauteen. Minkä 
riemun saakaan aikaan tämä maailmanliike kaikkien val
veutuneiden työläisten sydämissä, työläisten, jotka tietävät, 
että tie kollektivismiin kulkee demokratian kautta! kuinka 
osaaottavasti kaikki rehelliset demokraatit suhtautuvat 
nuoreen Aasiaan!

Entä „edistyksellinen” Eurooppa? Se rosvoaa Kiinaa ja 
auttaa demokratian vihollisia, vapauden vihollisia Kiinassa!

Esitämme yksinkertaisen, mutta opettavaisen pikkulaskel- 
man. Uusi Kiinan laina on tähdätty Kiinan demokraattista 
liikettä vastaan: „Eurooppa” kannattaa Juan Shi-kaita, joka 
valmistelee sotilasdiktatuuria. Miksi se kannattaa häntä? 
Edullisen liikeyrityksen vuoksi. Lainan kokonaissumma on 
noin 250 miljoonaa ruplaa kurssin mukaan, joka on 
84 100:sta. Se merkitsee, että „Euroopan” porvarit maksavat 
kiinalaisille 210 miljoonaa, mutta kiskovat väestöltä 225 mil
joonaa ruplaa. Siinä teille heti, muutamassa viikossa, 
15 miljoonaa ruplaa puhdasta voittoa! Kuinka „puhdasta" 
voittoa se tosiaan onkaan, eikö totta?

Entä jos Kiinan kansa ei hyväksykään lainaa? Kiinassa
han on tasavalta ja parlamentin enemmistö on lainaa 
vastaan?

Oo, silloin „edistyksellinen” Eurooppa alkaa huutaa 
„sivistyksestä”, „järjestyksestä”, „kulttuurista” ja „isän
maasta”! silloin se panee tykit liikkeelle ja liitossa seikkai
lijan, petturin ja taantumuksen ystävän Juan Shi-kain 
kanssa nujertaa „takapajuisen” Aasian tasavallan!

Koko hallitseva Eurooppa, koko eurooppalainen porvaristo 
on liitossa kaikkien Kiinan taantumuksen ja keskiaikaisuu- 
den voimien kanssa.

Sen sijaan nuoren Aasian, toisin sanoen satojen miljoo
nien Aasian työtätekevien luotettavana liittolaisena on kaik
kien sivistysmaiden proletariaatti. Mikään voima maail
massa ei voi estää proletariaatin voittoa, joka vapauttaa 
sekä Euroopan kansat että Aasian kansat.
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