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Polityka amerykaoska w Chinach, reprezentowana przez ambasadora Stanów 
Zjednoczonych Hurleya, coraz wyraźniej stwarza groźbę wojny domowej w 
kraju. Rząd kuomintangowski, który stale prowadzi reakcyjną politykę, od czasu 
swego powstania przed osiemnastu laty żyje wojną domową; jedynie wypadki w 
Sianie w 1936 roku i wtargnięcie Japonii do wewnętrznych prowincji Chin w 
1937 roku zmusiły go do chwilowego zrezygnowania z wojny domowej w skali 
ogólnochioskiej. Jednakie w 1939 roku wojna domowa, chociaż w skali 
ograniczonej, ponownie została rozpętana i już nie ustaje. Rząd 
kuomintangowski posiada na wewnętrzny użytek hasło: „Walka z komunizmem 
— na pierwszym miejscu”, wojna zaś z najeźdźcami japooskimi jest jego zdaniem 
na drugim miejscu. Ostrze wszystkich wojennych posunięd rządu 
kuomintangowskiego wymierzone jest teraz nie przeciw najeźdźcom, lecz w 
kierunku „odzyskania utraconych terytoriów” w wyzwolonych rejonach Chin i 
zlikwidowania Komunistycznej Partii Chin. Trzeba jak najpoważniej liczyd się z 
tym, mając na względzie zarówno osiągnięcie zwycięstwa w wojnie z 
najeźdźcami japooskimi, jak i zrealizowanie pokojowego budownictwa po 
wojnie. Zmarły prezydent Roosevelt w swoim czasie liczył się z tym i, mając na 
względzie dobro Stanów Zjednoczonych, nie pomagał Kuomintangowi w jego 
zbrojnej walce z Komunistyczną Partią Chin. Hurley, który w listopadzie 1944 
roku przybył do Jenanu w charakterze osobistego przedstawiciela Roosevelta, 
odniósł się przychylnie do wysuniętego przez Komunistyczną Partię Chin planu 
zniesienia monopartyjnej dyktatury Kuomintangu i utworzenia 
demokratycznego rządu koalicyjnego. Później jednak Hurley dokonał 
gwałtownego zwrotu i odwołał to, co powiedział w Jenanie. Zwrot ten ujawnił 
się bardzo wyraźnie w oświadczeniu złożonym przez Hurleya w dniu 2 kwietnia 
w Waszyngtonie; tym razem tenże Hurley nie szczędząc barw odmalował 
doskonałośd rządu kuomintangowskiego, reprezentowanego przez Czang Kai-
szeka, a Komunistyczną Partię Chin przedstawiał jako potwora; ponadto bez 
ogródek oświadczył, że Stany Zjednoczone będą współpracowały tylko z Czang 
Kai-szekiem, a nie z chioskimi komunistami. Oczywiście nie jest to osobisty 
punkt widzenia samego tylko Hurleya, lecz punkt widzenia całej grupy ludzi w 
rządzie amerykaoskim, jest to jednak punkt widzenia niesłuszny i jednocześnie 
niebezpieczny. W tym właśnie czasie umarł Roosevelt, i Hurley nie posiadając się 
z radości wrócił do ambasady amerykaoskiej w Czungkingu. 

Niebezpieczeostwo amerykaoskiej polityki w Chinach, reprezentowanej przez 
Hurleya, polega właśnie na tym, że sprzyja ona wzmaganiu się reakcyjności 
rządu kuomintangowskiego i zwiększa groźbę wojny domowej w Chinach. Jeżeli 
polityka Hurleya będzie nadal kontynuowana, to rząd amerykaoski bez-
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nadziejnie ugrzęźnie w głębokiej i cuchnącej kloace reakcji chioskiej i narazi się 
na wrogie stosunki z wielomilionowymi masami ludu chioskiego, które już się 
przebudziły i budzą się w naszych oczach, to zaś teraz będzie stanowiło 
przeszkodę w prowadzeniu wojny z najeźdźcami japooskimi, a w przyszłości 
będzie stanowiło przeszkodę w ustanowieniu pokoju na całym świecie. Czyż nie 
jest już jasne, że ta polityka może dad tylko takie rezultaty? Pewna częśd 
amerykaoskiej opinii publicznej zdaje sobie dokładnie sprawę, że w procesie 
rozwoju Chin niezwyciężone siły narodu chioskiego, domagającego się 
niezawisłości, wolności i jedności, niechybnie staną do walki i zmiotą obcy i 
feudalny ucisk; pewna częśd amerykaoskiej opinii publicznej odczuwa niepokój z 
powodu niebezpiecznej polityki, reprezentowanej przez Hurleya w Chinach, i 
żąda jej zmiany. Nie możemy już teraz jednak powiedzied, czy wreszcie ulegnie 
zmianie polityka Stanów Zjednoczonych, a jeżeli się zmieni, to kiedy. Można z 
całą pewnością stwierdzid tylko to, że jeżeli reprezentowana przez Hurleya 
polityka popierania anty- ludowych sił w Chinach, polityka wroga wobec tak 
ogromnego narodu, jak chioski, nie ulegnie zmianie, to zaciąży ona ciężkim 
brzemieniem na rządzie amerykaoskim i narodzie amerykaoskim i narazi je na 
niezliczone klęski. Naród amerykaoski powinien z tego zdad sobie jasno sprawę. 

 

 


