
PUHE SENSIN—KANSUN—NINGSLAN RAJA-ALUEEN 
POLIITTISEN KANSANNEUVOSTON ISTUNNOSSA

(21. marraskuuta 1941)

Herrat Neuvoston jäsenet! Toverit!
Tänään alkavilla Raja-alueen Poliittisen Kansanneuvoston 

istunnoilla on valtavan suuri merkitys. Neuvostolla on yksi 
ainoa tavoite: japanilaisen imperialismin murskaaminen ja 
uusdemokraattisen Kiinan eli — mikä on samaa— kansan 
kolmen vallankumouksellisen periaatteen Kiinan rakentaminen. 
Kiina voi nykyisenä aikana asettaa itselleen vain tämän tehtä
vän eikä muita, sillä päävihollisemme ei ole nyt sisäinen 
vihollinen, vaan japanilainen imperialismi ja saksalais-italia- 
lainen fasismi. Neuvostoliiton Punainen armeija taistelee nyt 
urheasti Neuvostoliiton ja koko ihmiskunnan kohtaloista ja 
me käymme taistelua japanilaista imperialismia vastaan. 
Kiinan Kommunistisen puolueen kanta on se, että on liitettävä 
yhteen maamme kaikki voimat, jotka kannattavat taistelua 
japanilaisia anastajia vastaan ja japanilaisen imperialismin 
murskaamista; on yhdyttävä yhteiseen taisteluun kaikkien 
puolueiden ja ryhmien, kaikkien luokkien ja kansallisuuksien 
kanssa, jotka kannattavat taistelua japanilaisia anastajia 
vastaan, kaikkien kanssa kansallisia pettureita lukuun otta
matta. Tämä Kiinan Kommunistisen puolueen kanta pysyy 
muuttumattomana. Kiinan kansan sankarillinen sota japani
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laisia vastaan on kestänyt jo viidettä vuotta. Sen käymisen 
takaa kuomintangin ja kommunistisen puolueen yhteis
toiminta, maamme kaikkien luokkien, kaikkien puolueiden ja 
ryhmien, kaikkien kansallisuuksien yhteistoiminta. Mutta 
voittoa ei ole toistaiseksi saavutettu. Voitto voidaan saavuttaa 
vain jatkamalla taistelua ja toteuttamalla kolmea vallan
kumouksellista kansan periaatetta.

Miksi meidän tarvitsee toteuttaa kolmea vallankumouksel
lista kansan periaatetta? Siksi, että Sun Jat-senin kolmea 
vallankumouksellista kansan periaatetta ei ole vielä toteutettu 
koko Kiinassa. Miksemme me nyt aseta kysymystä sosialismin 
rakentamisesta? Sosialismi on tietysti täydellisempi järjestel
mä, joka on jo kauan sitten toteutettu Neuvostoliitossa; 
mutta tämän päivän Kiinassa ei ole vielä edellytyksiä sen 
toteuttamiselle. Se mitä sensin—Kansun—Ningsian Raja- 
alueella tehdään on kansan kolmen vallankumouksellisen 
periaatteen toteuttamista; mitään käytännöllisiä kysymyksiä 
ratkaistessamme emme ole milloinkaan astuneet kolmen val
lankumouksellisen kansan periaatteen puitteiden ulkopuolelle. 
Nykyisessä tilanteessa merkitsee kansallisuuden periaate — 
ensimmäinen kolmesta vallankumouksellisesta kansan peri
aatteesta — japanilaisen imperialismin musertamisen välttä
mättömyyttä; toinen ja kolmas periaate, kansanvallan ja 
kansan menestyksen periaatteet, merkitsevät välttämättö
myyttä huolehtia japanilaisia anastajia vastaan taistelevan 
koko kansan eduista eikä jonkin yhden ihmisryhmän eduista. 
Koko kansallemme on myönnettävä henkilökohtainen vapaus, 
oikeus osallistua maan hallitsemiseen sekä omaisuuden kos
kemattomuus. Koko kansallemme on myönnettävä mahdolli
suus mielipiteittensä ilmaisemiseen, jokaisen tulee saada 
vaatteita, ruokaa ja työtä, jokaiselle täytyy antaa mahdol
lisuus opiskeluun •—■ sanalla sanoen, jokaiselle on taattava 
hänelle kuuluva paikka yhteiskunnassa. Kiinalainen yhteis
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kunta on sellainen yhteiskunta, jonka »molemmat päät ovat 
pieniä, mutta keskikohta suuri». Proletariaatti toisessa päässä, 
tilanherrat ja suurporvaristo toisessa muodostavat vain kan
san vähemmistön, kun taas pääjoukon muodostavat talon- 
poikaisto, kaupunkien pikkuporvaristo ja muut välikerrokset. 
Jos puolue — mikä puolue tahansa — ei ota politiikassaan 
huomioon näiden luokkien ja väestökerrosten etuja, jos näihin 
luokkiin ja väestökerroksiin lukeutuvat ihmiset eivät saa heille 
kuuluvaa paikkaa yhteiskunnassa eikä oikeutta lausua julki 
mielipiteitään, niin ei voida ajatellakaan asiain saattamista 
järjestykseen valtiossamme. Poikkeuksetta kaikki kommunis
tisen puolueen esittämät poliittiset asettamukset tarkoittavat 
japanilaisia anastajia vastaan taistelevan koko kansan 
yhteenliittämistä, ne ottavat huomioon kaikkien japanilaisia 
anastajia vastaan taistelevien luokkien ja erityisesti talon
poikaisten, kaupunkien pikkuporvariston ja muiden väliker
rosten edut. Kommunistisen puolueen ehdottama politiikka, 
joka tähtää siihen, että kaikki väestökerrokset saisivat mah
dollisuuden lausua mielipiteensä, saisivat työtä ja ruokaa, on 
todellista kansan kolmen vallankumouksellisen periaatteen 
politiikkaa. Maata koskevien suhteiden alalla me toteutamme 
toisaalta vuokranmaksun ja lainauskoron alentamisen poli
tiikkaa, jotta talonpoika voisi saada elatuksensa; toisaalta 
politiikkamme edellyttää, että talonpoika suorittaa alennetun 
vuokranmaksun ja lainauskoron, jotta tilanomistajatkin voi
sivat elää. Työn ja  pääoman välisten suhteiden alalla me toteu
tamme toisaalla työläisten tukemispolitiikkaa pyrkien siihen, 
että heillä olisi työtä ja että he saisivat elatuksensa, toisaalla 
politiikkamme edellyttää kauppa- ja teollisuustoiminnan edis
tämistä, jotta yrittäjäkin voisi saada voittoa. Kaikki tämä 
tehdään sen tähden, että kansa saadaan liitetyksi yhteen, 
yhteiseen taisteluun japanilaisia anastajia vastaan. Tällaista 
politiikkaa me nimitämme uusdemokraattiseksi politiikaksi.
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Tämä politiikka vastaa todella nykyisen Kiinan olosuhteita, 
ja  me toivomme, että sitä toteutetaan koko Kiinassa eikä 
vain Sensin—Kansun—Ningsian Raja-alueella, eikä vain vas
tustajan selkäpuolella sijaitsevien vastarintatukikohtien 
alueella.

Me toteutamme menestyksellisesti tätä politiikkaa, ja se 
saa osakseen koko kansan kannatuksen. Mutta meillä on 
epäkohtiakin. Osa kommunisteja ei vielä toistaiseksi osaa 
toteuttaa demokraattista yhteistyötä kommunistiseen puo
lueeseen lukeutumattomien kanssa. Näiden kommunistien työ- 
tyyliä luonnehtii entiseen tapaan ahdaskatseinen sulkeutu
neisuus ja lahkolaisuus. He eivät ymmärrä vielä sitä totuutta, 
että kommunistit ovat velvollisia olemaan yhteistyössä niiden 
ei-kommunistien kanssa, jotka kannattavat taistelua Japanin 
hyökkäystä vastaan, ettei heillä ole oikeutta työntää näitä 
ihmisiä luotaan ja että kommunistien tulee kuunnella kansan
joukkojen ääntä, olla yhteydessä joukkojen kanssa eikä 
eristäytyä niistä. Sensin—Kansun—Ningsian Raja-alueen hal- 
linnollis-poliittisessa ohjelmassa on kohta, jossa säädetään, 
että kommunistien on toteutettava demokraattista yhteistyötä 
ei-kommunistien kanssa eikä toimittava omavaltaisesti, otta
malla kaiken omiin käsiinsä. Tämä kohta satuttaa juuri niitä 
tovereita, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet puolueen poli
tiikkaa. Kommunistit ovat velvollisia kuulemaan ei-kommu
nistien mielipidettä ja antamaan toisillekin mahdollisuuden 
lausua käsityksensä. Jos ihmiset puhuvat oikein, on sitä 
tervehdittävä, on omaksuttava heiltä kaikki mikä on myön
teistä. Jos ihmiset puhuvat väärin, on meidän kuitenkin annet
tava heille tilaisuus sanoa sanottavansa loppuun saakka ja 
sitten selitettävä heille kärsivällisesti, missä he ovat väärässä. 
Kommunisteilla ei ole minkäänlaista oikeutta pitää itseään 
erehtymättöminä, käyttäytyä nenäkkäästi, luulla että meillä 
on kaikki hyvin ja muilla kaikki huonosti. He eivät saa sul
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keutua omaan kammioonsa, pöyhistellä eivätkä pitää itseään 
valtiaina. Ottamatta lukuun japanilaisten rosvojen kanssa vel- 
jeileviä kansallisia pettureita, taantumuksellista kovakalloisten 
koplaa, jotka vahingoittavat japanilaisia anastajia vastaan 
käytävän sodan asiaa ja kansan yhteenliittymistä — näitä, jot
ka eivät tietenkään ansaitse oikeutta mielipiteittensä esittämi
seen, kaikilla muilla täytyy olla vapaus mielipiteittensä ilmai
semiseen, vaikka heidän mielipiteensä olisivat virheellisiäkin. 
Valtion asiat ovat koko maan yhteisiä asioita eivätkä jonkin 
yhden puolueen tai yhden ryhmän yksityisasioita. Tämän 
vuoksi kommunistit ovat velvollisia toteuttamaan demo
kraattista yhteistyötä ei-kommunistien kanssa eikä heillä ole 
oikeutta loitontaa ei-kommunisteja luotaan eikä monopolisoida 
kaikkea omiin käsiinsä. Kommunistinen puolue on kansa
kunnan etujen, kansan etujen puolesta käytävän taistelun 
puolue; se ei tavoittele mitään itsekkäitä etuja. Sen tulee 
toimia kansan valvonnan alaisena eikä se voi rikkoa kansan 
tahtoa. Tämän puolueen jäsenten tulee aina olla kansanjouk
kojen mukana eivätkä he voi asettua joukkojen yläpuolelle.

Herrat edustajat! Toverit! Tämä kommunistisen puolueen 
periaate — demokraattisen yhteistyön periaate kommunisti
seen puolueeseen kuulumattomien kanssa pysyy järkkymät
tömänä ja muuttumattomana. Niin kauan kuin yhteiskunnassa 
on puolueita, tulevat puolueiden jäsenet aina olemaan vähem
mistönä ja puolueettomat enemmistönä. Tämän vuoksi tulee 
puolueemme jäsenten olla aina yhteistyössä ei-kommunistien 
kanssa, ja meidän täytyy Neuvostossa järjestää sellainen 
yhteistyö todenteolla. Uskon, että Neuvoston kommunisti- 
jäsenet saavat tätä politiikkaamme noudattaen Neuvostossa 
oivallisen karaisun ja voittavat sulkeutuneisuutensa ja lahko
laisuutensa. Me emme ole omahyväinen pikkulahko, meidän 
täytyy ehdottomasti oppia pitämään ovet täysin avoinna de
mokraattiselle yhteistyölle ei-kommunistien kanssa, meidän
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täytyy ehdottomasti oppia neuvottelemaan ei-kommunistien 
kanssa. Mahdollista on, että kommunistien joukossa on nytkin 
sellaisia, jotka sanovat, että kun te haluatte olla yhteistyössä 
ei-kommunistien kanssa, niin saatte tulla toimeen ilman meitä. 
Olen kuitenkin varma siitä, että sellaisia ihmisiä on hyvin 
vähän. Vakuutan teille, että puolueemme jäsenten valtava 
enemmistö osaa ehdottomasti noudattaa puolueen Keskus
komitean linjaa. Samalla vetoan kaikkiin tovereihin ei-kommu- 
nisteihin pyytäen heitä selvittämään itselleen meidän asen- 
teemme, ymmärtämään, että kommunistinen puolue ei ole 
suinkaan pieni lahko, pieni kuppikunta, joka huolehtii vain 
omista itsekkäistä eduistaan. Ei, kommunistinen puolue pyrkii 
koko sydämestään ja mielestään saamaan valtion asiat järjes
tykseen. Meillä on kuitenkin vielä paljon epäkohtia. Me emme 
pelkää puhua epäkohdistamme, me korjaamme ne varmasti. 
Me poistamme nämä epäkohdat vahvistamalla puolueemme 
keskuudessa tehtävää kasvatustyötä, me poistamme ne myös 
toteuttamalla demokraattista yhteistyötä ei-kommunistien 
kanssa. Vain vaikuttamalla asioihin sisältä ja ulkoa me pys
tymme vapautumaan epäkohdistamme ja saattamaan valtion 
asiat todenteolla järjestykseen.

Kunnioitettavat Neuvoston jäsenet! Olette vaivautuneet 
saapumaan tänne osallistuaksenne Neuvoston istuntoihin. Olen 
iloinen voidessani tervehtiä tätä mainiota kokousta ja toivot
taa sille menestystä työssä.
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