
HURLEYN VAARALLINEN POLITIIKKA

(12. heinäkuuta 1945)

Kirjoitus Hsinhuan tietotoimistolle.

USA :n lähettilään Hurleyn edustama amerikkalainen Kiinan- 
politiikka luo yhä selvemmin kansalaissodan uhan maassamme. 
Kuomintangin hallitus, joka harjoittaa entiseen tapaan taan
tumuksellista politiikkaa, on kahdeksantoista vuotta sitten 
tapahtuneesta syntymästään saakka elänyt kansalaissodalla; 
vain Sianin tapahtumat vuonna 1936 ja  Japanin tunkeutuminen 
sisä-Kiinan maakuntiin vuonna 1937 pakottivat sen väliaikai
sesti luopumaan kansalaissodasta koko Kiinan mitassa. Mutta 
vuonna 1939 päästettiin kansalaissota jälleen valloilleen, vaik
kakin rajoitetussa mitassa, eikä se ole senjälkeen enää tauon
nut. Kuomintangin hallituksen kaikkien sotilaallisten toimen
piteiden kärki ei ole nyt suunnattu anastajia vastaan, vaan 
»menetettyjen alueiden palauttamiseen» Kiinan vapautetuilla 
seuduilla ja  Kiinan Kommunistisen puolueen tuhoamiseen. 
Tämä on otettava hyvin vakavasti huomioon niin voiton saa
vuttamiseksi sodassa japanilaisista anastajista kuin myös 
sodanjälkeisen rauhanomaisen rakennustyön toteuttamiseksi. 
Presidentti Roosevelt-vainaja otti aikoinaan tämän seikan huo
mioon eikä USA:n etua katsoen harjoittanut politiikkaa, joka 
olisi auttanut kuomintangia sen aseellisessa taistelussa Kiinan
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Kommunistista puoluetta vastaan. Kun Hurley saapui marras
kuussa 1944 Rooseveltin henkilökohtaisena edustajana Jena- 
niin, hän suhtautui hyväksyvästi Kiinan Kommunistisen puo
lueen esittämään suunnitelmaan kuomintangin yhden puolueen 
diktatuurin lopettamisesta ja demokraattisen kokoomushalli
tuksen muodostamisesta. Mutta sitten Hurley teki äkkikään
nöksen ja luopui siitä mitä hän oli puhunut Jenanissa. Tämä 
käännös tuli täysin selvästi ilmi Hurleyn Washingtonissa 
huhtikuun 2 pnä esittämässä lausunnossa; tällä kertaa sama 
Hurley maalaili värejä säästämättä Tsiang Kai-sekin edusta
man kuomintangin hallituksen ihanuuksia esittäen Kiinan 
Kommunistisen puolueen hirviöksi; sitäpaitsi hän selitti muitta 
mutkitta, että Yhdysvallat tulee olemaan yhteistyössä vain 
Tsiang Kai-sekin, mutta ei kiinalaisten kommunistien kanssa. 
Tämä ei tietenkään ole vain Hurleyn henkilökohtainen näkö
kanta, vaan Amerikan hallituksessa olevan kokonaisen ryhmän 
kanta, mutta se on virheellinen ja samalla vaarallinen näkö
kanta. Roosevelt kuoli juuri tuohon aikaan, ja Hurley palasi 
rajattomasti riemuiten Tsungkingissa olleeseen Amerikan 
lähetystöön.

Hurleyn edustaman amerikkalaisen Kiinan-politiikan vaaral
lisuus on nimenomaan siinä, että se myötävaikuttaa kuomin
tangin hallituksen taantumuksellisuuden vahvistumiseen ja 
lisää kansalaissodan uhkaa Kiinassa. Jos Hurleyn politiikka 
tulee jatkumaan, niin Amerikan hallitus juuttuu auttamatto
masti kiinalaisen taantumuksen syvään ja löyhkäävään lika- 
viemäriin ja asettuu vihamielisiin suhteisiin jo heränneiden 
ja meidän nähtemme jatkuvasti heräävien Kiinan kansan moni
miljoonaisten joukkojen kanssa, ja tämä häiritsee tällä kertaa 
japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan asiaa ja häirit
see tulevaisuudessa maailmanrauhan asiaa. Eikö vieläkään ole 
selvää, että tuo politiikka voi johtaa vain tällaisiin tuloksiin? 
Eräät amerikkalaiset kansalaispiirit ymmärtävät selvästi, että
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riippumattomuutta, vapautta ja yhtenäisyyttä vaativan Kiinan 
kansan vastustamattomat voimat nousevat Kiinan kehitys
kulussa ehdottomasti ja  lakaisevat tieltään vierasmaalaisen ja 
feodaalisen sorron, ja  siksi nuo amerikkalaiset kansalaispiirit 
ovat levottomia Hurleyn Kiinassa edustaman vaarallisen poli
tiikan tähden ja  vaativat sen muuttamista. Mutta nyt emme 
voi vielä sanoa, muuttuuko USA:n politiikka lopultakaan, ja 
jos muuttuu, niin koska. Varmuudella voidaan sanoa vain se, 
että jos Hurleyn edustama politiikka, joka tukee kansanvas- 
taisia voimia Kiinassa ja  suhtautuu vihamielisesti Kiinan kan
san tapaiseen suureen kansaan, ei muutu, niin siitä tulee 
raskas painolasti Amerikan hallitukselle ja Amerikan kansalle 
ja  se aiheuttaa niille määrättömästi onnettomuuksia. Ameri
kan kansan on välttämättömästi ymmärrettävä tämä.
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