
SENSIN—KAN SUN—NINGSIAN RAJA-ALUEEN 
HALLITUKSEN JA 8. ARMEIJAN 

SELUSTAHALLINNON JULISTUS
(15. toukokuuta 1938)

Mao Tse-tung kirjoitti tämän julistuksen vastatoimen
piteeksi Täiang Kai-äekin koplan myyräntyötä vastaan. Siihen 
aikaan, pian sen jälkeen kun yhteistyö kuomintangin ja kom
munistisen puolueen välillä oli saatu aikaan, aloitti Täiang 
Kai-äekin kopla toiminnan, joka tähtäsi kommunistisen puo
lueen johtamien vallankumouksellisten voimien murtamiseen. 
Sensin—Kansun—Ningsian Raja-alueella harjoitettu myyrän
työ oli osa tuosta kavalasta suunnitelmasta. Mao Tse-tung 
oli sitä mieltä, että vallankumouksen etujen suojelemiseksi oli 
tässä kysymyksessä omaksuttava päättävä kanta. Tällä 
julistuksella Mao Tse-tung antoi iskun puolueen jäsenten 
erään osan opportunistiselle suhtautumiselle Täiang Kai-äekin 
koplakunnan juonitteluihin japanilaisvastaisen yhteisrintaman 
piirissä.

Lukoutsiaon tapahtumien päivästä lähtien käyvät kaikki isän
maalliset maanmiehemme päättävästi sotaa japanilaisia anasta
jia vastaan. Komentajat ja sotamiehet vuodattavat rintamalla 
vertaan, uhraavat henkensä. Kaikki maamme puolueet ja 
ryhmät liittyvät vilpittömästi yhteen. Kaikki väestökerrokset 
yhdistävät ponnistuksensa pelastaakseen kotimaamme orjuu
tukselta. Tämä avaa Kiinan kansalle suuren, valoisan tien, se 
on luotettavana takeena japanilaisista anastajista saatavasta 
voitosta. Maamme jokaisen kansalaisen tulee kulkea tätä
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tietä, Sensin—Kansun—Ningsian Raja-alueemme 1 armeija ja 
väestö antavat hallituksen johdolla kaikki voimansa kotimaan 
pelastamisen asialle. Suuria ja  maineikkaita ovat heidän 
tekonsa, raskas ja ankara on taistelu, jota he käyvät nurku
matta ja väsymättä. Koko kansa ylistää heidän urotekojaan. 
Meidän Raja-alueemme hallituksen ja  8. armeijan selustahal- 
linnon asiaksi jää vain innoittaa koko Raja-alueen kansanjouk
koja jatkamaan ponnistelujaan asian viemiseksi menestykselli
seen päätökseen: ei voida sallia, että yksikään ihminen jättäisi 
täyttämättä velvollisuuttaan, että olisi sellaista tekoa, joka ei 
palvele isänmaan pelastamisen asiaa.

Viime aikoina on kuitenkin todettu, että Raja-alueella on 
henkilöitä, jotka eivät halua ottaa huomioon maamme yleistä 
asemaa ja tavalla tai toisella joko pakottavat talonpoikia 
palauttamaan maanjaossa saamansa maan ja rakennukset - tai 
velallisia maksamaan jo mitättömiksi julistettuja velkoja, 
pakottavat väestöä muuttamaan Raja-alueella jo voimaansaa- 
tettua kansanvaltaista järjestelmää tahi hajoittavat jo perus
tettuja sotilaallisia, taloudellisia, sivistys- ja joukkojärjestöjä. 
Eikä siinä kaikki, he harjoittavat vakoilua, asettuvat yhteyteen 
rosvo joukkioiden kanssa, yllyttävät sotaväkeä mellakoihin, kar
toittavat maastoa, keräävät salaa tietoja ja harjoittavat avoi
mesti kiihoitusta Raja-alueen hallitusta vastaan. Moiset teot 
rikkovat selvästi pääperiaatetta, kansan yhteenliittämistä vas
tarintaan japanilaisille anastajille, ne sotivat Raja-alueen koko 
väestön tahtoa vastaan, niillä yritetään provosoida sisäisiä rii
toja, murtaa yhteisrintama, vahingoittaa kansan etuja, horjut
taa Raja-alueen hallituksen arvovaltaa ja lisätä vaikeuksia 
voimien mobilisoinnille sotaan japanilaisia anastajia vastaan.

Ja kaikki tämä tapahtuu siitä syystä, että kourallinen kova
naamoja, jotka eivät piittaa kansakunnan eivätkä valtion 
eduista, ovat riehaantuneet ja tekevät kolttosiaan. Eikä siinä 
kyllin, eräät heistä käyttävät hyväkseen japanilaisia rosvojakin
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ja naamioivat salaliittopuuhansa erilaisilla kylteillä. Viime kuu
kausina on eri piirikuntien väestöltä tullut yhtämittaa lukuisia 
anomuksia tuon myyräntyön lopettamisesta. Hallituselimet ja 
Selustahallinto ovat hukkua sellaisten anomusten tulvaan.

Japanilaisia anastajia vastaan taistelevien vastarintavoimien 
vahvistamiseksi, selustan lujittamiseksi ja väestön etujen suoje
lemiseksi on Raja-alueen hallituksen ja  8. armeijan Selusta- 
hallinnon pakko ryhtyä toimenpiteisiin mainitunlaisen toiminnan 
lopettamiseksi. Edellä esitetyn johdosta saatetaan yleiseksi 
tiedoksi, että:

1. Hallitus ja  Selustahallinto, suojatessaan kansan saavutuk
sia, kieltävät jakamasta uudelleen jo jaettuja maita ja  raken
nuksia sekä palauttamasta voimaan peruutettuja velkasitou
muksia alueilla, jotka sisällisrauhan voimaantulon hetkellä 
maassamme kuuluivat Raja-alueeseen.

2. Hallitus ja  Selustahallinto ottavat suojelukseensa kaikkien 
niiden sotilaallisten, poliittisten, taloudellisten, sivistys- ja 
muiden joukkojärjestöjen toiminnan, jotka oli perustettu ennen 
sisällisrauhan voimaantuloa maassamme ja jotka on sittemmin 
järjestetty uudelleen ja kehittyvät japanilaisvastaisen kansal
lisen yhteisrintaman periaatteiden pohjalla, ja tulevat edistä
mään niiden kasvua ja estämään kaikenlaisen niitä vastaan 
suunnatun salaliittolaismaisen myyräntyön.

3. Hallitus ja Selustahallinto, toteuttaessaan päättävästi 
»Japanille tehtävän vastarinnan ja  valtion rakennustyön ohjel
man» periaatteita, ovat valmiit edistämään jokaista aloitetta, 
joka vastaa sodan ja isänmaan pelastamisen etuja, ja tulevat 
tervehtimään poikkeuksetta kaikkia jokaisen väestökerroksen 
edustajia, jotka haluavat vilpittömästi meitä auttaa. Mutta 
naamioituneiden ainesten tunkeutumisen ehkäisemiseksi sekä 
provokaation ja vakoilun estämiseksi kielletään kaikenlainen 
toiminta — tämän toiminnan laadusta riippumatta — poikkeuk
setta kaikilta henkilöiltä, jotka saapuvat ulkopuolelta asuak
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seen Raja-alueella ilman vastaavilla asiakirjoilla todistettua 
Hallituksen tai Hallinnon suostumusta.

4. Nykyisellä japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan 
kireällä kaudella kehoitetaan väestöä ilmoittamaan kaikista 
aineksista, jotka harjoittavat Raja-alueella salaliittoilua ja 
myyräntyötä tai tahallista levottomuuksien järjestämistä, asia
miesten värväystä, yllytystä ja sotilasvakoilua. On sallittua 
pidättää paikalla ne, joita vastaan on olemassa varmoja todis
tuksia. Syylliset on rangaistava armotta välittömästi sen jäl
keen, kun tutkimus on näyttänyt rikoksen toteen.

Poikkeuksetta kaikkien sotapalveluksessa olevien ja  Raja- 
alueen siviiliväestön on järkkymättä noudatettava edellä esitet
tyä neljää kohtaa. Jos rikolliset ainekset uskaltavat tästedes 
harjoittaa salaliittoilua tai hajoitustyötä, seuraa Raja-alueen 
hallituksen ja  8. armeijan selustahallinnon taholta ankaria 
toimenpiteitä, eikä minkäänlaista vetoomista tietämättömyyteen 
tästä Julistuksesta tulla ottamaan huomioon.

Huomautuksia
1 sensin—Kansun—Ningsian Raja-alue oli alunperin vallankumouksellinen tukialue, joka muodostui vähitellen vuoden 1931 jälkeen vallankumouksellisen sissisodan kestäessä sensin maakunnan pohjoisosassa. Kun Keskisen alueen Punainen armeija oli Pitkän marssin suoritettuaan tullut Sensin pohjoisosaan, tuli tästä alueesta vallankumouksen pääasiallinen tukialue ja Kiinan Kommunistisen puolueen Keskuskomitean olinpaikka. Kun v. 1937 perustettiin japanilaisvastainen kansallinen yhteisrintama, muutettiin alueen nimi Sensin—Kansun.—Ningsian Raja-alueeksi. Siihen kuului 23 piirikuntaa.
2 Suurimmassa osassa Raja-aluetta oli siihen aikaan jo suoritettu tilanherrojen maiden pakkoluovutus ja niiden jakaminen talonpojille, samoin talonpoikien velkasitoumusten peruuttaminen. Vuoden 1936 jälkeen Kiinan Kommunistinen puolue, pyrkiessään edistämään laajan japanilaisvastaisen kansallisen yhteisrintaman luomista, siirtyi koko maassa tilanherrojen maiden pakkoluovutuspolitiikasta vuokramaksun ja lainankoron alentamispolitiikkaan, mutta samalla piti päättävästi kiinni kaikesta siitä mitä talonpoikaisto oli aikaisemmin saavuttanut vallankumouksellisten agraariuudistusten tuloksena.
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