
»KAUKOIDÄN M ti N OHENIN» JÄRJESTÄJIEN JUONET 
ON PALJASTETTAVA

(25. toukokuuta 1941)

Mao Tse-tungin kirjoittama Kiinan Kommunistisen puo
lueen Keskuskomitean ohje puoluejärjestöille.

1. Japani, USA ja  Tsiang Kai-sek hautovat uutta kavalaa 
suunnitelmaa — »idän Miinchenin» suunnitelmaa, joka tar
koittaa edellytysten luomista taistelulle kommunisteja ja 
Neuvostoliittoa vastaan solmimalla kompromissi Japanin ja 
USA:n välillä Kiinan kustannuksella. Meidän täytyy paljastaa 
tuo suunnitelma ja taistella sitä vastaan.

2. Japanilaisen imperialismin sotilaallinen hyökkäys, jonka 
tavoitteena on ollut Tiiang Kai-sekin pakottaminen antautu
maan, on nyttemmin keskeytetty; sen jälkeen tehdään epäi
lemättä yrityksiä saada antautuminen aikaan lupausten avulla. 
Se on vihollisen vanhan politiikan toistoa: ensin isketään, 
sitten hyväillään, isketään uudelleen ja hyväillään jälleen. 
Meidän täytyy paljastaa tuo politiikka ja taistella sitä 
vastaan.

3. Samanaikaisesti sotilaallisen hyökkäyksen kanssa japani
laiset ovat aloittaneet parjauskamppailun, väittäen esimer
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kiksi, että »8. armeija ei halua yhtenäistää toimintaansa 
kuomintangin keskushallituksen joukkojen kanssa», että 8. 
armeija muka »tilaisuutta hyväkseen käyttäen laajentaa valta- 
aluettaan», »tunkeutuu rajoille solmiakseen kansainvälisiä 
yhteyksiä», »perustaa oman keskushallituksensa» jne. Sellai
nen on japanilaisten imperialistien kavala suunnitelma heidän 
pyrkiessään provosoimaan kuomintangin ja kommunistisen 
puolueen välien rikkoutumista, jotta olisi helpompaa taivuttaa 
kuomintang antautumaan. Kuomintangin tietotoimisto »TSung- 
jangse» ja  kuomintangilaiset lehdet, jotka julkaisevat tuota 
parjausta sanasta sanaan ja  levittävät sitä, eivät näin ollen 
kainostele toistaessaan japanilaisten imperialistien kommu
nisminvastaista propagandaa. Tarkoitusperät, joiden tähden 
noin menetellään, ovat varsin epäilyttäviä. Meidän täytyy 
paljastaa tämä propagandakin ja taistella sitä vastaan.

4. Siitä huolimatta, että Uusi 4. armeija on julistettu 
»kapinalliseksi» ja 8. armeija ei ole saanut kuomintangin 
hallitukselta ainoatakaan patruunaa eikä lanttiakaan rahaa, 
molemmat armeijat käyvät hellittämättä alituista uhrautu
vaa taistelua vihollisen sotajoukkoja vastaan, sansin maa
kunnan eteläosassa1 8. armeija käy uudelleen omasta
aloitteestaan taisteluja tukeakseen kuomintangin joukkoja; 
se on kahden viikon ajan suorittanut pohjois-Kiinassa eri 
rintamalohkoilla laajoja sotatoimia vihollista vastaan ja on 
yhä vieläkin kiinni raskaissa taisteluissa. Kommunistisen puo
lueen johtamista asevoimista ja kansanjoukoista on tullut 
japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan vankin tuki. 
Kommunistista puoluetta vastaan suunnattujen parjaushyök- 
käilyjen tarkoituksena on sitävastoin Kiinan sotaponnistusten 
heikentäminen taistelussa japanilaisia anastajia vastaan ja 
siten sen antautumisen edistäminen. Meidän täytyy lisätä 
8. ja  Uuden 4. armeijan taistelumenestyksiä ja  taistella kaik
kia tappion ja  antautumisen kannattajia vastaan.
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Huomautuksia

i Taistelu äänsin maakunnan eteläosassa käytiin Täungtiaoäanin 
seuduilla. Toukokuussa 1941 japanilaisten rosvojen sotalaumat aloit
tivat yli 50 000 miehen voimalla hyökkäyksen TSungtiaoäanin vuo
ristoseudulle, joka sijaitsee Huangho-joen pohjoisrannalla Sansin 
maakunnan eteläosassa. Sillä hetkellä oli tälle alueelle keskitetty 
seitsemän kuomintangin armeijakuntaa; tämän lisäksi oli Kaopin- 
gin seudulla koillisempana vielä neljä kuomintangin armeijakuntaa, 
joten sen joukkojen yhteinen miesvahvuus nousi 250 tuhanteen. 
Mutta Huangho-joen pohjoispuolella sijainneet kuomintangin jou
kot, joiden päätehtävänä oli taistelu kommunisteja vastaan, eivät 
yrittäneetkään ryhtyä sotatoimiin japanilaisia rosvoja vastaan, ja 
kun japanilaiset joukot aloittivat hyökkäyksen, suurin osa kuomin
tangin joukoista alkoi vältellä taistelua. Tästä syystä, vaikka 8. ar
meija antoikin tässä taistelussa kovia iskuja viholliselle pyrkien 
tukemaan toiminnallaan kuomintangin joukkoja, kuomintangin. ar
meija lyötiin kokonaan hajalle ja se menetti kolmen viikon kulues
sa yli 50 000 miestä. Sen jäännökset pakenivat Huangho-joen taak
se.
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