
KIINAN KAKSI KOHTALOA

v23. huhtikuuta 1945>

Puhe Kiinan Kommunistisen puolueen VII edustajakokouk
sen avajaisissa.

Toverit! Tänään on alkanut Kiinan Kommunistisen puo
lueen VII edustajakokous.

Missä on edustajakokouksemme erityinen merkitys! Meillä 
on oikeus sanoa, että meidän edustajakokouksemme on sellai
nen kokous, josta riippuu koko 450-miljoonaisen Kiinan kansan 
kohtalo. Kiinalla voi olla kaksi kohtaloa: toisesta on jo kir
joitettu k irja1; meidän edustajakokouksemme olennoi Kiinan 
toista kohtaloa, ja siitä me kirjoitamme toisen kirjan 
Edustajakokouksemme omistetaan japanilaisten imperialistien 
musertamisen ja koko Kiinan kansan vapauttamisen tehtäville; 
se tulee olemaan japanilaisten imperialistien nujertamisen ja 
uuden Kiinan rakentamisen edustajakokous, koko Kiinan kan
san yhteenliittämisen edustajakokous, lopullisen voiton saa
vuttamisen edustajakokous.

Nykyhetki on erittäin suotuisa. Euroopassa tulee Hitler 
pian lyödyksi. Fasismia vastaan käytävän maailmansodan 
päärintama on lännessä; siellä on voitto jo lähellä, ja tämä 
voitto on tulos Neuvostoliiton Punaisen armeijan ponnistuk
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sista. Berliini kuulee jo Punaisen armeijan tykkien laukaukset 
ja  kukistuu nähtävästi pian. Idässäkin lähestyy japanilaisen 
imperialismin musertamista tarkoittava sota voitokasta lop
puaan. Edustajakokouksemme pidetään fasisminvastaisen 
sodan lopullisen voiton aattona.

Kiinan kansalla on kaksi tietä valittavanaan — valon tie 
ja pimeyden tie. On myös Kiinan kaksi kohtaloa — valoisa 
ja synkkä. Japanilaista imperialismia ei ole vielä nujerrettu. 
Mutta vielä sittenkin, kun se nujerretaan, jäävät nämä kaksi 
tulevaisuuden näköalaa olemaan: joko riippumaton, vapaa, 
demokraattinen, yhtenäinen, rikas ja mahtava, ts. valoisa 
Kiina, vapautuneen kansan uusi Kiina; tahi toinen Kiina, 
puolisiirtomaa- ja puolifeodaalinen, pirstoutunut, köyhä ja 
heikko, ts. vanha Kiina. Uusi Kiina tahi vanha Kiina — 
nämä kaksi näköalaa ovat edelleenkin Kiinan kansan edessä, 
Kiinan Kommunistisen puolueen edessä, edustajakokouksemme 
edessä.

Miten meidän on järjestettävä työmme nyt, kun Japania ei 
ole vielä lyöty, ottaen huomioon, että nämä kaksi näköalaa 
säilyvät vielä Japanin tappion jälkeenkin? Millaisia ovat 
tehtävämme? Meidän tehtävänämme on nostaa rohkeasti 
joukkoja, vahvistaa ja  lisätä kansan voimia, liittää yhteen 
kansan voimat, jotka suinkin ovat yhteenliitettävissä, ja tais
tella puolueemme johdolla japanilaisten anastajien nujerta
miseksi, valoisan uuden Kiinan luomiseksi, riippumattoman, 
vapaan, demokraattisen, yhtenäisen, rikkaan ja mahtavan 
uuden Kiinan rakentamiseksi. Meidän täytyy antaa kaikki 
voimamme taistelulle valoisan tulevaisuuden näköalan ja valoi
san kohtalon valloittamisen puolesta toista, synkkää tulevai
suuden näköalaa ja synkkää kohtaloa vastaan. Juuri sellainen 
on tehtävämme! Sellainen on edustajakokouksemme tehtävä, 
koko puolueemme tehtävä, koko Kiinan kansan tehtävä.

Voivatko toiveemme toteutua? Olemme sitä mieltä, että
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voivat. Mahdollisuus siihen on olemassa, koska siihen on 
seuraavat edellytykset:

ensiksi, meillä on voimakas kommunistinen puolue, jolla on 
runsas kokemus ja jonka riveihin on yhtynyt 1.210.000 
jäsentä;

toiseksi, meillä on voimakkaat vapautetut alueet, joiden 
väkiluku on 95.500.000 ihmistä, 910.000 miehen vahvuinen 
armeija ja 2.200.000 miestä käsittävä kansan nostoväki;

kolmanneksi, meillä on koko maan laajojen kansanjoukkojen 
kannatus;

neljänneksi, meillä on koko maailman, erityisesti Neuvosto
liiton kansojen tuki.

Siis: voimakas Kiinan Kommunistinen puolue, voimakkaat 
vapautetut alueet, koko Kiinan kansan kannatus, koko maail
man kansojen tuki — voivatko toiveemme toteutua näillä 
edellytyksillä? Olemme sitä mieltä, että voivat. Sellaisia 
edellytyksiä ei Kiinalla ole vielä milloinkaan ollut. Vaikka 
eräät näistä edellytyksistä ovat olleet olemassa jo useiden 
vuosien ajan, eivät ne ole vielä milloinkaan esiintyneet 
niin täydessä laajuudessa kuin nyt. Kiinan Kommunistinen 
puolue ei ole milloinkaan ollut niin voimakas kuin nyt; vallan
kumouksen tukialueilla ei ole milloinkaan ollut niin moni
lukuista väestöä eikä niin suurta armeijaa kuin nyt; Kiinan 
Kommunistisen puolueen arvovalta japanilaisten anastajien ja 
kuomintangin valta-alueilla on korkeammalla kuin koskaan 
aikaisemmin; Neuvostoliiton ja muiden maiden kansojen val
lankumoukselliset voimat ovat suuremmat kuin koskaan. On 
sanottava, että näiden edellytysten vallitessa on täysin mah
dollista lyödä hyökkääjät ja  rakentaa uusi Kiina.

Me tarvitsemme oikeata politiikkaa. Tämän politiikan perusta 
on joukkojen rohkea nostaminen, kansan voimien vahvistami
nen ja lisääminen, jotta se voisi puolueemme johdolla murs
kata hyökkääjät ja  rakentaa uuden Kiinan.
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Kiinan Kommunistisen puolueen perustamishetkestä vuonna 
1921 on kulunut jo kaksikymmentäneljä vuotta; tänä aikana 
puolue on läpäissyt kolme sankarillisen taistelun kautta — 
Pohjoisen sotaretken, vallankumouksellisen agraarisodan ja 
japanilaisia hyökkääjiä vastaan käydyn sodan — ja kartutta
nut runsaan kokemuksen. Nyt on puolueestamme tullut jo 
Kiinan kansan japanilaisia anastajia vastaan ja kotimaan 
pelastamisen puolesta käymän taistelun keskus, Kiinan kansan 
vapauttamisen puolesta, anastajista saatavan voiton puolesta 
ja uuden Kiinan rakentamisen puolesta käytävän taistelun 
keskus. Sellainen keskus on Kiinalle nimenomaan meidän 
puolueemme eikä mikään muu.

Meidän tulee vaatimattomasti, harkitsevasta ilman oma
hyväisyyttä, ilman liikaa kiihkoilua, kaikesta sydämestämme 
ja  mielestämme palvella Kiinan kansaa; nykyhetkellä koko 
kansan yhteenliittämiseksi voittoon japanilaisista anastajista, 
tulevaisuudessa koko kansan yhteenliittämiseksi uuden demo
kratian valtion rakentamiseen. Jos osaamme toimia juuri näin, 
jos noudatamme oikeata politiikkaa, jos annamme tälle asialle 
voimamme, tulee tehtävämme täytetyksi.

Alas japanilainen imperialismi!
Eläköön Kiinan kansan vapautus!
Eläköön Kiinan Kommunistinen puolue!
Eläköön Kiinan Kommunistisen puolueen VII edustajako

kous!

Huomautuksia

1 Tarkoitetaan v. 1943 julkaistua TSiang Kai-äekin kirjaa »Kiinan 
kohtalot».

2 Tarkoitetaan Kiinan Kommunistisen puolueen VII edustajako
kouksessa pidettyä Mao Tse-tungin alustusta »Kokoomushallituk
sesta».
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