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Obecnie rozporządzamy już wszystkimi materiałami plenum CKW Kuomintangu 
z okresu od 6 do 13 września oraz drugiego posiedzenia Narodowej Rady 
Politycznej trzeciej kadencji, jakie przeprowadził rząd kuomintangowski w 
dniach od 18 do 27 września, i mamy możnośd ocenid je w całości. 

W sytuacji międzynarodowej zaczynają następowad wielkie zmiany, które teraz 
odczuwają już dosłownie wszyscy. Odczuwają je europejskie mocarstwa osi; 
Hitler czyni ostatnie konwulsyjne wysiłki. Zmiany te są głównie wynikiem walki 
Związku Radzieckiego. Związek Radziecki już korzysta z efektów tych zmian: 
Armia Czerwona, zmiatając wszystko na swej drodze, dotarła już do Dniepru. 
Jeszcze jedna zimowa ofensywa, i Armia Czerwona, jeśli nawet nie osiągnie 
nowej paostwowej granicy ZSRR, w każdym bądź razie znajdzie się nad swą 
dawną granicą. Anglia i Stany Zjednoczone również skorzystają z efektów tych 
zmian: Roosevelt i Churchill wyczekują chwili, kiedy osłabiony Hitler znajdzie się 
nad brzegiem przepaści, aby wkroczyd do Francji. Słowem, faszystowska 
machina wojenna Niemiec rozpadnie się lada chwila, wojna z faszyzmem w 
Europie zbliża się ku koocowi, przy czym główną siłą niszczącą faszyzm jest 
Związek Radziecki. Główne ogniwo wojny światowej z faszyzmem znajduje się w 
Europie; rozstrzygnięcie zagadnienia w Europie stanie się również 
rozstrzygnięciem losu dwóch obozów — faszystowskiego i antyfaszystowskiego 
— na całym świecie. Imperialiści japooscy zdają już sobie sprawę z całej 
beznadziejności swego położenia, i im również nie pozostaje nic innego, jak 
gromadzid wszystkie siły do ostatniej rozpaczliwej rozgrywki. Jeśli zaś chodzi o 
ich politykę wobec Chin, to polega ona na „wyprawach likwidacyjnych” 
przeciwko komunistom i na próbach nakłonienia Kuomintangu do kapitulacji. 

Odczuwają te zmiany również kuomintangowcy. Sytuacja, jaka się wytworzyła, i 
cieszy ich, i trwoży. Cieszy — ponieważ przypuszczają, że wraz z 
rozstrzygnięciem problemów europejskich Anglia i Stany Zjednoczone będą 
miały rozwiązane ręce, aby za nich rozbid Japonię, a wówczas kuomintangowcy 
będą mogli, bez żadnego trudu, znów znaleźd się w Nankinie. Trwoży — 
ponieważ wraz z klęską wszystkich trzech paostw faszystowskich na całym 
świecie nastąpi wielka, niebywała w dziejach świata era wyzwolenia, i 
faszystowska dyktatura kuomintangowska kompradorów i feudałów stanie się 
maleoką, izolowaną wysepką na bezkresnym światowym oceanie wolności i 
demokracji. Boją się, że ten ocean pochłonie również ich reżym faszystowski z 
jego „jedną partią, jedną nauką, jednym wodzem”. 

Zamysły kuomintangowców polegały właściwie na tym, aby pozwolid Związkowi 
Radzieckiemu w pojedynkę walczyd z Hitlerem i przez sprowokowanie napadu 
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bandytów japooskich na ZSRR doprowadzid w tej walce do zagłady lub 
osłabienia potęgi mocarstwa socjalistycznego, nakłonid Anglię i Stany 
Zjednoczone, aby zaniechały w Europie utworzenia drugiego lub trzeciego 
frontu, lecz by skierowawszy wszystkie siły na Wschód z początku rozbiły 
Japonię, następnie rozprawiły się z Komunistyczną Partią Chin, a dopiero potem 
zajęły się wszystkimi pozostałymi sprawami. Właśnie mając na względzie ten cel, 
o którym obawiali się mówid otwarcie, kuomintangowcy z początku krzyczeli 
„wpierw Azja, potem Europa”, następnie zaś zaczęli głosid teorię „tyle samo 
uwagi Europie, co Azji”. Kiedy w sierpniu bieżącego roku, pod koniec konferencji 
w Quebec, Roosevelt i Churchill wezwali do Quebec ministra spraw 
zagranicznych rządu kuomintangowskiego, 

Sung Tsy-wena, i przeprowadzili z nim rozmowy, kuomintangowcy znów 
zatryumfowali i w głośnej autoreklamie rozpowiadali, że „spojrzenia Roosevelta 
i Churchilla zwróciły się na Wschód”, że plan „wpierw Europa, potem Azja” 
został już zastąpiony innym i że „konferencja w Quebec była konferencją trzech 
wielkich mocarstw — Anglii, Ameryki i Chin”. To był jednak ich ostatni tryumf. 
Od tego czasu ich nastrój trochę się zmienił, hasła „wpierw Azja, potem Europa” 
i „tyle samo uwagi Europie, co Azji” zostały złożone już w archiwum historii, a 
sami kuomintangowcy będą zmuszeni, prawdopodobnie, wynaleźd coś nowego. 
Możliwe, iż jedenaste plenum CKW Kuomintangu i ostatnia sesja Narodowej 
Rady Politycznej, obradująca pod dyktandem Kuomintangu. stanowią właśnie 
początek tego „nowego”. 

Jedenaste plenum CKW Kuomintangu, wysunąwszy przeciw partii 
komunistycznej oszczercze oskarżenie o „udaremnianie wojny z najeźdźcami 
japooskimi i działanie na szkodę paostwa”, jednocześnie stwierdziło, że istnieje 
koniecznośd „rozstrzygnięcia zagadnienia środkami politycznymi” i 
„przygotowao do wprowadzenia rządów konstytucyjnych”. Ostatnia sesja 
Narodowej Rady Politycznej — pod presją i pod dyktandem kuomintangowskiej 
większości — powzięła rezolucję o polityce wobec partii komunistycznej, zbieżną 
w zasadzie z uchwałami jedenastego plenum CKW Kuomintangu. Prócz tego, 
celem wzmocnienia mechanizmu dyktatury, jedenaste plenum „wybrało” Czang 
Kai-szeka na przewodniczącego rządu kuomintangowskiego. 

Jaką więc drogę mogą obrad kuomintangowcy po plenum? Tylko jedną z trzech: 
1) skapitulowad przed imperializmem japooskim, 2) kontynuowad politykę 
grania na zwłokę, 3) zmienid nastawienie polityczne. 
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Defetyści i kapitulanci w szeregach Kuomintangu, przystosowując się do polityki 
imperializmu japooskiego — polityki „atakowania komunistów i kokietowania 
Kuomintangu” — są nieustannie zwolennikami kapitulacji. Przez cały czas starają 
się oni wzniecid wojnę domową z komunistami, gdy tylko zaś zacznie się wojna 
domowa, walka z najeźdźcami japooskimi stanie się siłą rzeczy niemożliwa i 
pozostanie tylko jedna droga — droga kapitulacji. Kuomintang skoncentrował na 
północo-zachodzie ogromną armię w sile 400—500 tysięcy ludzi i teraz jeszcze 
wciąż potajemnie przerzuca na północo-zachód wojska z innych frontów. 
Podobno generałowie są w bardzo wojowniczym nastroju i powiadają: „Wziąd 
Jenan — to żaden problem!” A mówią to po wysłuchaniu na plenum pana Czang 
Kai-szeka, który w swoim przemówieniu stwierdził, że zagadnienie partii 
komunistycznej jest „zagadnieniem politycznym i że powinno ono byd 
rozstrzygnięte środkami politycznymi”. Plenum zaś powzięło uchwałę, w 
zasadzie zbieżną z tym, co mówił Czang Kai-szek! Zresztą dziesiąte plenum CKW 
Kuomintangu, które odbyło się w ubiegłym roku, również powzięło analogiczną 
rezolucję, jeszcze jednak nie wysechł atrament, którym pisana była ta rezolucja, 
a już generałowie na rozkaz z góry ułożyli plan operacji wojennych mających na 
celu likwidację Rejonu Pogranicznego. W czerwcu—lipcu bieżącego roku 
przerzucano wojska, przygotowywano błyskawiczną wojnę przeciw Rejonowi 
Pogranicznemu, i jedynie w wyniku protestu opinii publicznej zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami odłożono na pewien czas realizację tego nikczemnego 
planu. Teraz zaś ledwie zdążyło jedenaste plenum zakooczyd swoją rezolucję, a 
już znów słychad buoczuczne przemówienia generałów, znów odbywa się 
przerzucanie wojsk. Cóż znaczą słowa „wziąd Jenan — to żaden problem”? 
Słowa te znaczą, iż postanowiono skapitulowad przed japooskim imperializmem. 
Nie znaczy to, iż koniecznie każdy kuomintangowiec, aprobujący marsz na Jenan, 
musi byd subiektywnie kapitulantem i zdecydowanie opowiadad się za 
kapitulacją. Niektórzy kuomintangowcy, byd może, rozumują tak: będziemy, 
powiadają, jednocześnie walczyd z komunistami i kontynuowad walkę z na-
jeźdźcami japooskimi. Możliwe, że właśnie w ten sposób rozumuje wielu 
wojskowych, należących do ugrupowania Wampu1. My, komuniści, musimy 
jednak o coś tych panów zapytad: czy nie pamiętacie już przebiegu 
dziesięcioletniej wojny domowej? Jeżeli zacznie się wojna domowa, to czy 
zdecydowani kapitulanci pozwolą wam kontynuowad walkę z najeźdźcami 
japooskimi? Czy pozwolą wam na to sami Japooczycy i Wang Cing-wei? Jak 
wielkie są te wasze siły, że zamierzacie prowadzid wojnę domową i jednocześnie 
walczyd z wrogiem zewnętrznym? Przecież wasza, jak się chełpicie, 
trzymilionowa armia faktycznie jest już całkowicie zdemoralizowana; porównują 
ją z koszykiem jaj: jeden raz uderzyd, a zrobi się mokra plama. Tak właśnie się 
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stało podczas walk w górach Czungtiaoszan, w górach Taihangszan, na styku 
prowincji Czekiang i Kiangsi, w zachodniej części prowincji Hupei i w górach 
Tapieszan. Wynika zaś to wszystko stąd, że kierujecie się dwiema zgubnymi 
wytycznymi: aktywnej walki z komunistami oraz biernego prowadzenia wojny z 
najeźdźcami japooskimi. Im dłużej będziecie teraz, kiedy wróg narodu wtargnął 
głęboko w granice naszego kraju, prowadzid aktywną walkę z komunistami i 
bierną wojnę z najeźdźcami japooskimi, tym bardziej podupadnie duch waszych 
wojsk. A skoro tak źle walczycie z wrogiem zewnętrznym, to czyż w walce z 
komunistami, w walce z ludem wasze wojska nagle nabiorą odwagi? Tak nie 
będzie. Z chwilą gdy rozpętacie wojnę domową, będziecie zmuszeni poświęcid 
się jej całkowicie i bezpowrotnie pożegnad się z myślą o jednoczesnej walce z 
najeźdźcami japooskimi. W rezultacie pozostanie wam tylko jedno wyjście, 
jedna „droga” — droga bezwarunkowej kapitulacji przed imperializmem 
japooskim. Ostrzegamy tych członków Kuomintangu, którzy rzeczywiście nie 
chcą kapitulacji: zapamiętajcie, że bez względu na to, czy będziecie aktywnymi 
inicjatorami wojny domowej, czy tylko jej uczestnikami, i tak nieuchronnie 
staniecie się kapitulantami. Stanie się to nieuchronnie, jeśli dając posłuch złym 
podszeptom kapitulantów posłużycie się uchwałami jedenastego plenum CKW 
Kuomintangu i sesji Narodowej Rady Politycznej jako środkiem mobilizacji opinii 
publicznej i przygotowania do rozpętania wojny domowej przeciw komunistom. 
Nawet jeżeli sami nie macie zamiaru kapitulowad, lecz dacie posłuch złym 
podszeptom kapitulantów i uczynicie niewłaściwy krok, ostatecznie nie 
pozostanie wam nic innego jak wstąpid w ich ślady — skapitulowad razem z 
nimi. Taka jest pierwsza droga, na którą może wejśd Kuomintang po jedenastym 
plenum, i niebezpieczeostwo tego jest bardzo poważne. Dla kapitulantów 
„rozstrzygnięcie zagadnienia środkami politycznymi” i „przygotowania do 
wprowadzenia rządów konstytucyjnych” są najlepszą zasłoną dymną dla ukrycia 
przygotowao do wojny domowej — przygotowao do kapitulacji. Wszyscy 
komuniści, wszyscy patrioci — członkowie Kuomintangu, wszystkie partie i 
ugrupowania, wszyscy rodacy, stojący na stanowisku walki z najeźdźcą 
japooskim, powinni bacznie obserwowad niezwykle poważną sytuację, jaka się 
wytworzyła, i nie dad się otumanid kapitulantom jakąś zasłoną dymną. Trzeba 
pamiętad, że właśnie po jedenastym plenum CKW Kuomintangu groźba wojny 
domowej stała się większa niż kiedykolwiek dotychczas. 

Uchwały jedenastego plenum i sesji Narodowej Rady Politycznej mogą 
zaprowadzid również na inną „drogę” — „na razie prowadzid politykę grania na 
zwłokę, następnie zaś rozpętad wojnę domową”. Droga ta odrobinę różni się od 
drogi kapitulantów. Jest to droga ludzi, którzy na pozór skłonni są jeszcze na 



7 
 

razie popierad wojnę z najeźdźcami japooskimi, lecz jednocześnie w żaden 
sposób nie chcą wyrzec się wojny przeciw komunistom i nie chcą wyrzec się 
swego dyktatorstwa. Ludzie ci mogą wkroczyd na taką drogę dlatego, iż widzą 
nieuchronnośd wielkich przemian w sytuacji międzynarodowej, nieuchronnośd 
porażki imperializmu japooskiego, widzą, że wojna domowa oznacza kapitulację, 
że naród opowiada się za walką z najeźdźcami japooskimi i przeciwstawia się 
wojnie domowej, widzą całą powagę kryzysu, w jakim znalazł się Kuomintang 
przez oderwanie się od mas ludowych i utratę zaufania narodu i w jakim są oni 
sami, znalazłszy się w niespotykanej dotychczas izolacji, widzą, że Stany 
Zjednoczone, Anglia i ZSRR jednomyślnie nie życzą sobie, by rząd chioski roz-
pętał wojnę domową. Wszystko to sprawia, że ludzie ci zmuszeni są powoli 
realizowad swe nikczemne plany rozpętywania wojny domowej i posługiwad się 
jako orężem polityki grania na zwłokę czczymi obietnicami „rozstrzygnięcia 
zagadnienia środkami politycznymi” i „przygotowao do wprowadzenia rządów 
konstytucyjnych”. Ulubionymi chwytami tych ludzi było zawsze szalbierstwo i 
gra na zwłokę. Nawet we śnie nie opuszcza ich myśl o „marszu na Jenan” i o 
„zniszczeniu partii komunistycznej”. Pod tym względem nie różnią się oni niczym 
od kapitulantów. Różnica między nimi a kapitulantami polega tylko na tym, że 
ludzie, o których teraz mowa, skłonni są jeszcze mówid o wojnie z najeźdźcami 
japooskimi, nie chcą jeszcze narazid na szwank prestiżu Kuomintangu na forum 
międzynarodowym i niekiedy jeszcze boją się potępienia ze strony opinii 
publicznej w kraju i za granicą. Dlatego nie jest wykluczone, że na pewien czas 
obiorą oni metodę działania na zwłokę i będą czekad na stosowną chwilę, 
mówiąc dla niepoznaki o „rozstrzygnięciu zagadnienia środkami politycznymi” i 
o „przygotowaniach do wprowadzenia rządów konstytucyjnych”. Nie 
przejawiają oni bynajmniej szczerych chęci, aby osiągnąd „rozstrzygnięcie 
zagadnienia środkami politycznymi” i „wprowadzid rządy konstytucyjne” — w 
każdym bądź razie w chwili obecnej w ogóle takich chęci nie przejawiają. W 
ubiegłym roku, w okresie przed i po dziesiątym plenum CKW Kuomintangu, tow. 
Lin Piao, wydelegowany przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin do 
Czungkingu w celu zobaczenia się z panem Czang Kai- szekiem, spędził tam całe 
dziesięd miesięcy, jednakże ani pan Czang Kai-szek, ani CKW Kuomintangu nie 
raczyli mimo to omówid z nim chociażby jednego konkretnego zagadnienia. W 
marcu bieżącego roku pan Czang Kai-szek opublikował książkę pt. „Losy Chin”, w 
której daje wyraz swej wrogości wobec komunizmu i liberalnych idei oraz usiłuje 
zrzucid całą odpowiedzialnośd za dziesięcioletnią wojnę domową na partię 
komunistyczną, oszczerczo nazywa komunistów, 8 Armię i Nową 4 Armię 
„nowymi militarystami” i „władcami nowych feudalnych domen” i grozi, że w 
ciągu dwóch najbliższych lat na pewno skooczy z partią komunistyczną. Dnia 28 
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czerwca bieżącego roku pan Czang Kai-szek wypowiedział się za powrotem 
towarzyszy Czou En-laia i Lin Piao do Jenanu, jednocześnie wydał rozkaz 
przerzucenia wojsk broniących rzeki Huangho do granic Rejonu Pogranicznego i 
zarządził, aby wykorzystując rozwiązanie III Międzynarodówki w całym kraju, w 
imieniu „organizacji masowych”, wysunąd żądanie rozwiązania Komunistycznej 
Partii Chin. W tej sytuacji my, komuniści, byliśmy zmuszeni zwrócid się do 
Kuomintangu i do całego narodu z apelem, aby nie rozpętywad wojny domowej, 
zmuszeni byliśmy zdemaskowad brudne machinacje Kuomintangu, zmierzające 
do udaremnienia wojny z najeźdźcami japooskimi i do działania na szkodę 
paostwa. Fakty historyczne dowodzą, jak wiele wykazaliśmy cierpliwości. Po 
upadku Wuhanu w Chinach północnych i środkowych nie ustawały wielkie i 
drobne operacje przeciw komunistom. W ciągu dwóch lat, jakie minęły od wy-
buchu wojny na Oceanie Spokojnym, Kuomintang nieustannie prowadził przeciw 
partii komunistycznej działania wojenne w Chinach środkowych i północnych, 
przy czym dla uzupełnienia działających tam dotąd wojsk Kuomintang przerzucił 
do prowincji Kiangsu i Szantung — dla operacji przeciw komunistom — grupy 
armijne Wang Czung-liena i Li Sien-czou. Grupie armijnej Pang Ping-süna, 
stacjonowanej w rejonie Taihangszanu, nakazano prowadzid wyłącznie walkę 
przeciw komunistom; wojska kuomintangowskie w prowincjach Anhuei i Hupei 
również otrzymały rozkaz prowadzenia walki z komunistami. Przez długi czas 
faktów tych nie ogłaszaliśmy. Wszystkie gazety i ulotki kuomintangowskie, cała 
kuomintangowska prasa nieustannie lżyła i szkalowała partię komunistyczną, my 
zaś przez długi czas nie odpowiadaliśmy im ani słowem. Bez żadnych ku temu 
podstaw wydał Kuomintang rozkaz rozwiązania Nowej 4 Armii, która bohatersko 
walczyła z najeźdźcami japooskimi, na rozkaz Kuomintangu urządzono rzeź, w 
której zginęło przeszło dziewięd tysięcy żołnierzy Nowej 4 Armii, rozlokowanych 
w południowej części prowincji Anhuei, aresztowano Je Tinga, zamordowano 
Siang Inga, setki ludzi z dowództwa Nowej 4 Armii wtrącono do więzieo. Było to 
potworną zbrodnią, zdradą narodu, zdradą kraju, a mimo to dla dobra ojczyzny 
znieśliśmy i to, ograniczając się jedynie do protestu wobec Kuomintangu i do 
przedstawienia konkretnych warunków uregulowania konfliktu. W czerwcu—
lipcu 1937 roku, podczas rozmów w Luszanie przedstawiciela partii 
komunistycznej, tow. Czou En-laia, z panem Czang Kai-szekiem, ten przyrzekł 
wydad zarządzenie o przekształceniu rejonu pogranicznego Szensi—Kan- su—
Ningsia w jednostkę administracyjną, bezpośrednio podległą juanowi 
wykonawczemu rządu narodowego, oraz o obsadzeniu urzędowych stanowisk 
odpowiednimi osobami. Pan Czang Kai-szek nie tylko cynicznie złamał dane 
przez siebie słowo, lecz przerzucił prawie półmilionową armię w kierunku granic 
Rejonu Pogranicznego w celu przeprowadzenia jego wojennej i gospodarczej 
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blokady, aby w ten sposób za wszelką cenę wyniszczyd ludnośd Rejonu 
Pogranicznego i personel służby tyłów 8 Armii. Co więcej, jest rzeczą 
powszechnie znaną, iż wstrzymano całkowicie zaopatrywanie 8 Armii, partię 
komunistyczną nazywają „zdradziecką partią”, Nową 4 Armię — „buntowniczą 
armią”, a 8 Armię — „zdradziecką armią”. Słowem, kuomintangowcy, którzy to 
wszystko wyczyniają, odnoszą się do partii komunistycznej jak do wroga. Partia 
komunistyczna jest w oczach kuomintangowców wrogiem dziesięciokrotnie i 
stokrotnie bardziej znienawidzonym od Japooczyków. Całą swoją nienawiśd 
skoncentrował Kuomintang na komunistach; co się zaś tyczy Japooczyków, to 
dla nich żywi on jak najmniej nienawiści, jeśli w ogóle można tu mówid o 
nienawiści. Sprawa ma się tu podobnie jak ze stosunkiem faszystów japooskich 
do Kuomintangu i do partii komunistycznej. Faszyści japooscy koncentrują całą 
swą nienawiśd na Komunistycznej Partii Chin, do Kuomintangu zaś odnoszą się z 
każdym dniem coraz życzliwiej; z dwóch haseł — „walka z komunistami” i 
„zniszczenie Kuomintangu” — pozostało im teraz już tylko jedno — „walka z 
komunistami”. W prasie japooskiej i wangcingwejowskiej już nawet nie 
wspomina się takich haseł, jak „precz z Kuomintangiem”, „precz z Czang Kai-
szekiem”. Japonia napiera na Komunistyczną Partię Chin, a tylko 42% swych 
wojsk przeznacza na „nadzór” nad Kuomintangiem. Aby tym łatwiej im było 
nakłonid Kuomintang do kapitulacji, najeźdźcy japooscy niedawno zredukowali 
nawet i te wojska „nadzoru”, wycofując jeszcze szereg wojskowych związków 
taktycznych z prowincji Czekiang i Hupei. Imperialiści japooscy nie mają nawet 
odwagi zwrócid się do partii komunistycznej z propozycją kapitulacji, 
Kuomintangowi zaś bez wahania posyłają całe stosy orędzi, natarczywie 
powtarzając tego rodzaju propozycje. Tylko przed partią komunistyczną i przed 
narodem udaje Kuomintang jeszcze bohatera, wobec Japooczyków natomiast 
nie jest już w stanie silid się na odwagę. W praktyce już nie tylko od dawna 
przeszedł od oporu wobec najeźdźców japooskich do roli biernego obserwatora 
w wojnie, lecz nawet brak mu odwagi, by dad chodby cokolwiek ostrzejszą 
odpowiedź imperialistom japooskim, którzy namawiają go do kapitulacji i 
pozwalają sobie na przeróżne uwłaczające wypowiedzi. Japooczycy 
wypowiadają takie zdanie: „Rozumowanie w książce Czang Kai- szeka pt. «Losy 
Chin» jest całkowicie słuszne”. A czy pan Czang Kai-szek i jego zausznicy jakoś na 
to odpowiedzieli? Nie, nie odpowiedzieli i nie śmią odpowiedzied. 

Imperialiści japooscy widzą, że pan Czang Kai-szek i Kuomintang robią dużo 
krzyku na temat pogwałcenia „wojennych rozkazów” i „rządowych 
rozporządzeo” oraz „pogwałcenia dyscypliny”, gdy to dotyczy partii 
komunistycznej, gdy zaś chodzi o dwudziestu członków CKW Kuomintangu i 
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pięddziesięciu ośmiu generałów kuomintangowskich, którzy przeszli na stronę 
wroga, to tutaj kuomintangowcy nie chcą i nawet nie mają odwagi wspominad o 
„wojennych rozkazach” i „rządowych rozporządzeniach”, o kwestii dyscypliny; 
jakżeż wobec tego imperialiści japooscy nie mają odnosid się z lekceważeniem 
do Kuomintangu? W obliczu całego narodu chioskiego i zaprzyjaźnionych 
mocarstw całego świata pan Czang Kai-szek i Kuomintang wydali rozkaz 
rozwiązania Nowej 4 Armii, atakują 8 Armię, blokują Rejon Pograniczny, 
puszczają w obieg oszczercze wyzwiska: „zdradzieckapartia”, „zdradziecka 
armia”, „nowi militaryści”, „nowe domeny feudalne”, szkalują Komunistyczną 
Partię Chin, jakoby „udaremniała” wojnę z najeźdźcami japooskimi i „szkodziła 
sprawie paostwa”, nieustannie robią dużo krzyku na temat pogwałcenia przez 
nią „wojennych rozkazów” i „rządowych rozporządzeo”, „pogwałcenia 
dyscypliny”; co się zaś tyczy dwudziestu członków CKW Kuomintangu i 
pięddziesięciu ośmiu generałów kuomintangowskich, którzy przeszli na stronę 
wroga, to w stosunku do nich nie wydaje się ani wojennych rozkazów, ani 
rządowych rozporządzeo, nie podejmuje się w stosunku do nich żadnego 
postępowania dyscyplinarnego. Nawet na obecnym, jedenastym plenum CKW 
Kuomintangu i na ostatniej sesji Narodowej Rady Politycznej powzięto, 
podobnie jak i poprzednio, jedynie rezolucje godzące w partię komunistyczną, 
lecz nie powzięto żadnej uchwały o podjęciu kroków przeciw wielkiej grupie 
członków tegoż samego CKW Kuomintangu i generałom kuomintangowskim, 
którzy zdradzili ojczyznę i przeszli na stronę wroga. Jakżeż po tym ma wyglądad 
Kuomintang w oczach naszego narodu i zaprzyjaźnionych mocarstw całego 
świata? Co prawda, na jedenastym plenum mówiono o „rozstrzygnięciu 
zagadnienia środkami politycznymi” i o „przygotowaniach do wprowadzenia 
rządów konstytucyjnych”. Cóż, bardzo pięknie, możemy tylko z radością powitad 
tego rodzaju oświadczenia. Biorąc jednak pod uwagę linię polityczną, której 
Kuomintang niezmiennie się trzyma od wielu lat, uważamy, że wszystko to jest 
niczym innym jak demagogiczną paplaniną, zmierzającą w istocie rzeczy do 
wygrania na czasie, który potrzebny jest do przygotowania wojny domowej i 
ustanowienia po wsze czasy antyludowego reżymu dyktatury. 

Czy jednak rozwój wypadków nie może potoczyd się trzecią drogą? Może, i częśd 
członków Kuomintangu, cały nasz naród i my, komuniści, mamy nadzieję, że 
właśnie tak będzie. Co rozumiemy przez trzecią drogę? Jest to sprawiedliwe i 
rozsądne uregulowanie wzajemnych stosunków między Kuomintangiem a partią 
komunistyczną środkami politycznymi, wprowadzenie w rzeczywistości 
prawdziwie demokratycznego, wolnego rządu konstytucyjnego, zniesienie 
faszystowskiego reżymu dyktatury „jednej partii, jednej nauki, jednego wodza” i 



11 
 

zwołanie podczas wojny z najeźdźcami japooskimi Zgromadzenia Narodowego, 
rzeczywiście wybranego przez naród. My, komuniści, zawsze byliśmy i jesteśmy 
zwolennikami tej drogi. Na tę drogę godzi się również częśd członków 
Kuomintangu. Przez długi czas mieliśmy wciąż nadzieję, że nawet pan Czang Kai-
szek wraz ze swoim ugrupowaniem w Kuomintangu również obiorą tę drogę. 
Ani jednak w historii ostatnich lat, ani w obecnej rzeczywistości nie ma ani 
jednego faktu, który by świadczył, że pan Czang Kai-szek i większośd stojących u 
władzy kuomintangowców gotowi są pójśd tą drogą. 

Obranie tej drogi uzależnione jest od szeregu warunków międzynarodowych i 
wewnętrznych. Obecnie sytuacja międzynarodowa (faszyzm w Europie znajduje 
się w przededniu całkowitej katastrofy) sprzyja walce Chin z najeźdźcami 
japooskimi, jednocześnie jednak zmusza to kapitulantów do jeszcze usilniejszych 
starao właśnie teraz o wzniecenie wojny domowej, aby ułatwid kapitulację, 
zmusza to Japooczyków i Wang Cing-weia do jeszcze usilniejszych starao właśnie 
teraz o wzniecenie wojny domowej, aby łatwiej zmusid Chiny do kapitulacji. 
„Rodzeni bracia ostatecznie zostaną bradmi” — oświadczył Wang Cing-wei — 
„Czung-king bezwzględnie pójdzie tą samą drogą, co my, chcielibyśmy jednak, 
aby to się stało możliwie jak najprędzej” (komunikat agencji „Domei” z 1 
października). Co za szczerośd, i jaka pewnośd siebie, a równocześnie jaka 
niecierpliwośd dźwięczy w tych słowach! Z tych oto względów w najlepszym 
wypadku można oczekiwad od Kuomintangu polityki działania na zwłokę i 
istnieje bardzo poważne niebezpieczeostwo gwałtownego pogorszenia się 
sytuacji. Na razie nie ma jeszcze faktycznie wszystkich warunków potrzebnych 
do tego, by pójśd trzecią drogą, można te warunki osiągnąd jedynie dzięki 
wysiłkom patriotów wszystkich partii i ugrupowao, wysiłkom całego narodu 
chioskiego we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

 

Pan Czang Kai-szek oświadczył na jedenastym plenum CKW Kuomintangu: 
„Trzeba bardzo wyraźnie stwierdzid, że CKW Kuomintangu nie wysuwa wobec 
partii komunistycznej żadnych innych żądao i liczy tylko na to, że wyrzeknie się 
ona zbrojnego odrywania terytoriów i zaniecha napaści na armię narodową, któ-
rych dokonywała uprzednio wszędzie, że wyrzeknie się akcji, prowadzącej do 
udaremniania wojny z najeźdźcami japooskimi, oraz że faktycznie zrealizuje 
swoją deklarację z 1937 roku o połączeniu wysiłków dla ocalenia ojczyzny, 
spełniając cztery przyrzeczenia zawarte we wspomnianej deklaracji”. 
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Oskarżenia o „napaści na armię narodową, o udaremnianie wojny z najeźdźcami 
japooskimi”, o których mówił pan Czang Kai-szek, powinien on raczej kierowad 
pod adresem Kuomintangu; niestety, wolał niesprawiedliwie i złośliwie 
szkalowad partię komunistyczną. Rzeczywiście, przecież od czasu upadku 
Wuhanu Kuomintang przeprowadził trzy kampanie antykomunistyczne, w toku 
których za każdym razem wojska kuomintangowskie atakowały wojska 
komunistów. 

Po raz pierwszy miało to miejsce w okresie zimy 1939 roku— wiosny 1940 roku, 
kiedy to wojska kuomintangowskie zaatakowały i zajęły pięd miast rejonu 
pogranicznego Szensi—Kansu—Ningsia, a mianowicie: Czunhua, Sunji, Czenning, 
Ningsien i Czenjuan, w których znajdowały się oddziały 8 Armii. Kuomintang 
posługiwał się w tych operacjach lotnictwem. W Chinach północnych wojska Czu 
Huai-pinga skierowano do zaatakowania oddziałów 8 Armii w rejonie 
Taihangszanu, przy czym oddziały 8 Armii ograniczyły się jedynie do niezbędnej 
akcji obronnej. 

Po raz drugi miało to miejsce w styczniu 1941 roku. Zaczęło się od tego, że Ho 
Ing-cin i Pai Czung-si w telegramie z 19 października 1940 roku wysłanym na 
ręce Czu Te, Peng Te-huaia, Je Tinga i Siang Inga w kategorycznej formie 
zażądali, aby oddziały 8 Armii i Nowej 4 Armii, znajdujące się na południe od 
rzeki Huangho, zostały w ciągu miesiąca skierowane na północny brzeg rzeki. 
Wyraziliśmy wówczas zgodę na przerzucenie na północ oddziałów, które 
znajdowały się na południu prowincji An- huei; co się zaś tyczy pozostałych 
oddziałów, przerzucenie ich było praktycznie zupełnie niemożliwe. Wszelako 
nawet te oddziały przyrzekliśmy przerzucid na wskazane dla nich punkty po zwy-
cięstwie w wojnie z najeźdźcami japooskimi. W dniu 5 stycznia oddziały, 
stacjonowane na południu prowincji Anhuei, w ilości ponad dziewięd tysięcy 
ludzi, spełniając rozkaz wyruszyły w kierunku innego punktu, i tu właśnie wyszło 
na jaw, że już od dawna istniał inny rozkaz pana Czang Kai-szeka — rozkaz 
„zniszczenia jednym uderzeniem”. Od 6 do 14 stycznia wszystkie wojska 
kuomintangowskie, stacjonowane na południu prowincji Anhuei, rzeczywiście 
zrealizowały plan dotyczący tych oddziałów Nowej 4 Armii — plan „zniszczenia 
jednym uderzeniem”. Poza tym 17 stycznia pan Czang Kai-szek wydał rozkaz 
rozwiązania Nowej 4 Armii i oddania Je Tinga pod sąd. Od tego czasu na 
terytorium wszystkich baz oporu wobec najeźdźców japooskich w Chinach 
środkowych i północnych, gdzie stacjonowały wojska kuomintangowskie, nie 
było ani jednego oddziału 8 Armii lub Nowej 4 Armii, których wojska 
kuomintangowskie nie atakowałyby; natomiast 8 Armia i Nowa 4 Armia 
poprzestawały jedynie na obronie. 
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Po raz trzeci zaczęło się to w marcu bieżącego roku i trwa dotąd. Niezależnie od 
tego, że wojska kuomintangowskie w Chinach środkowych i północnych 
dokonywały nieustannych napaści na oddziały 8 Armii i Nowej 4 Armii, ta 
kampania antykomunistyczna znalazła wyraz w tym, że pan Czang Kai-szek 
opublikował antykomunistyczną, antyludową książkę pt. „Losy Chin”, przerzucił 
wielkie siły wojskowe, broniące rzeki Huangho, do przygotowującego się 
błyskawicznego uderzenia na Rejon Pograniczny oraz inspirował w całym kraju 
tak zwane „organizacje masowe” do wysuwania postulatów domagających się 
rozwiązania partii komunistycznej; poza tym pan Czang Kai-szek zmobilizował 
członków Kuomintangu, którzy stanowili przytłaczającą większośd w Narodowej 
Radzie Politycznej, do zaaprobowania przez Radę pełnego oszczerstw na 8 
Armię wojskowego referatu sprawozdawczego Ho Ing-cina oraz do 
przeforsowania antykomunistycznej rezolucji, przekształcającej Narodową Radę 
Polityczną, która powinna byd organem zjednoczenia w imię walki z najeźdźcami 
japooskimi, w służebny organ Kuomintangu, mający na celu rozdmuchiwanie 
antykomunistycznych nastrojów i przygotowanie do wojny domowej, w 
rezultacie czego tow. Tung Pi-wu, członek Narodowej Rady Politycznej z 
ramienia partii komunistycznej, zmuszony był na znak protestu zgłosid swoją 
rezygnację z udziału w pracach Rady. 

Wspólną cechą wszystkich trzech kampanii antykomunistycznych było to, że 
Kuomintang prowadził je według określonego planu i po wstępnych 
przygotowaniach. Czy można zapytad, czym to jest, jeśli nie „udaremnianiem 
wojny z najeźdźcami japooskimi”? 

22 września 1937 roku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin 
opublikował deklarację, wzywającą do zjednoczenia wysiłków w imię ocalenia 
ojczyzny. Deklaracja ta głosiła: 

„Aby usunąd wszelkie preteksty, jakie wróg mógłby wykorzystad w swoich 
niecnych celach, aby rozwiad wątpliwości tych, którzy w dobrej wierze błądzą, 
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin uważa za konieczne z całą 
szczerością podad do powszechnej wiadomości swoje stanowisko w sprawie 
narodowego wyzwolenia Chin. Dlatego Komitet Centralny Komunistycznej Partii 
Chin jeszcze raz uroczyście oświadcza całemu naszemu narodowi: 1. Trzy zasady 
ludowe Sun Jat-sena są dla współczesnych Chin niezbędne, toteż nasza partia 
gotowa jest prowadzid walkę o ich całkowitą realizację. 2. Komunistyczna Partia 
Chin wyrzeka się polityki obalenia przemocą rządu kuomintangowskiego oraz 
polityki konfiskaty przemocą gruntów obszarniczych. 3. W imię zjednoczenia 
władzy w kraju obecny czerwony rząd zostaje przekształcony w demokratyczny 
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rząd Rejonu Specjalnego. 4. Nazwa Armii Czerwonej i numeracja jej oddziałów 
ulegają zmianie. Armia Czerwona zostaje przekształcona w Armię Narodowo-
Rewolucyjną, uznaje dowództwo naczelne Rady Wojskowej Rządu Narodowego i 
oczekuje rozkazu wyruszenia na front wojny z najeźdźcami japooskimi w celu 
spełnienia swoich obowiązków”. 

Te cztery przyrzeczenia całkowicie spełniliśmy; ani pan Czang Kai-szek, ani nikt 
inny spośród członków Kuomintangu nie będą mogli wskazad ani jednego 
punktu, którego byśmy nie spełnili. 

P o  p i e r w s z e ,  polityka prowadzona przez partię komunistyczną w rejonie 
pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia i na terytorium baz oporu na tyłach 
wroga jest całkowicie zgodna z trzema zasadami ludowymi Sun Jat-sena i nie 
podejmuje się tam żadnego posunięcia, które by nie odpowiadało tym trzem 
zasadom. 

P o  d r u g i e ,  zawsze jesteśmy wierni naszemu przyrzeczeniu, że nie będziemy 
usiłowali obalid przemocą rządu kuomintangowskiego i że nie będziemy 
konfiskowali gruntów obszarniczych pod warunkiem, że Kuomintang nie 
skapituluje przed wrogiem narodu, nie zerwie współpracy z partią 
komunistyczną i nie będzie wzniecad wojny domowej z komunistami. Tak 
wyglądały sprawy dawniej, tak wyglądają teraz i gotowi jesteśmy prowadzid tę 
politykę również nadal. Oznacza to, że jedynie w wypadku, jeśli Kuomintang 
skapituluje przed wrogiem, zerwie współpracę z partią komunistyczną i 
rozpocznie wojnę domową, znajdziemy się w takiej sytuacji, iż nie będziemy 
mogli nadal spełniad danego przez nas przyrzeczenia, i w konsekwencji tylko w 
tym jedynym wypadku nie będziemy mogli nadal go spełniad. 

P o  t r z e c i e ,  istniejąca przedtem władza czerwona została zreorganizowana 
jeszcze w pierwszym roku wojny z najeźdźcami japooskimi; ustrój 
demokratyczny, oparty na zasadzie „trzech trzecich” *, również od dawna jest 
już zrealizowany, a oto Kuomintang nie tylko po dziś dzieo nie wywiązał się ze 
swego przyrzeczenia w sprawie uznania rejonu pogranicznego Szensi—Kansu—
Ningsia, lecz na dobitek jeszcze krzyczy, że to jest „domena feudalna”! 

Panie Czang Kai-szek, członkowie Kuomintangu, powinniście zrozumied, że jeśli 
rząd kuomintangowski nie uznał dotychczas rejonu pogranicznego Szensi—
Kansu—Ningsia i baz oporu wobec najeźdźców japooskich, to takie, jak wy je 
nazywacie, „domeny” powstały wcale nie z naszej woli; narzuciliście nam to 
sami. Cynicznie złamaliście wasze słowo, nie uznaliście rejonu, który przedtem 
sami przecież przyrzekliście uznad, nie uznaliście tego rządu demokratycznego i 
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na domiar wszystkiego jeszcze oskarżacie nas o utworzenie „domen”. Powstaje 
pytanie, do czego to podobne? Dzieo w dzieo ubiegamy się o to, byście uznali 
Rejon Pograniczny, a wy wciąż nie uznajecie go, na kogo więc, koniec kooców, 
spada odpowiedzialnośd za to? Do czego to podobne, aby pan Czang Kai- szek — 
przywódca Kuomintangu i osoba odpowiedzialna za rząd kuomintangowski — w 
swojej książce pt. „Losy Chin” krzyczał o tworzeniu „domen”, a sam nie 
poczuwał się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za to? Teraz, korzystając z tego, 
że pan Czang Kai-szek na jedenastym plenum znów zażądał od nas spełnienia 
naszych przyrzeczeo, my, z kolei, żądamy, aby pan, panie Czang Kai-szek, spełnił 
dane przez pana przyrzeczenie: aby pan ustawodawczym aktem uznał rejon 
pograniczny Szensi—Kansu—Ningsia, gdzie już od dawna zrealizowano zasadę 
ludowładztwa, jak również aby pan uznał demokratyczne bazy oporu wobec 
najeźdźców japooskich na tyłach wroga. O ile będzie pan w dalszym ciągu 
kontynuował swoją politykę nieuznawania, będzie to dowodem, że zmusza nas 
pan do utrzymywania stanu „rozbicia” kraju, i odpowiedzialnośd za to, jak i 
uprzednio, całkowicie spadnie na pana, w żadnym zaś wypadku nie na nas. 

Po czwarte,  „nazwa Armii Czerwonej i numeracja jej oddziałów”, od dawna 
już zostały zmienione. Armia Czerwona już dawno została „przekształcona w 
Armię Narodowo-Rewolucyjną”, od dawna już „uznała dowództwo naczelne 
Rady Wojskowej Rządu Narodowego”; w konsekwencji przyrzeczenie to dawno 
już zostało spełnione. W chwili obecnej jedynie Nowa 4 Armia, wchodząca w 
skład Armii Narodowo-Rewolucyjnej, podporząd-kowana jest bezpośrednio 
naczelnemu dowództwu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, nie 
zaś dowództwu Rady Wojskowej Rządu Narodowego. Stało się tak dlatego, 
ponieważ Rada Wojskowa Rządu Narodowego wydała 17 stycznia 1941 roku 
kontrrewolucyjny rozkaz udaremniający wojnę z najeźdźcami, działający na 
szkodę paostwa — rozkaz „rozwiązania” tej armii jako „buntowniczej” — i dzieo 
w dzieo organizuje ataki wojsk kuomintangowskich na tę armię. Niemniej jednak 
armia ta nie tylko nigdy nie zaprzestawała i nie zaprzestaje swej walki z na-
jeźdźcami japooskimi w Chinach środkowych, lecz również niezmiennie spełnia 
pierwsze trzy z czterech naszych przyrzeczeo, wyraża chęd ponownego uznania 
„naczelnego dowództwa Rady Wojskowej Rządu Narodowego” i żąda, aby pan 
Czang Kai-szek uchylił rozkaz o jej rozwiązaniu, przywrócił oficjalnie statut tej 
armii i tym samym umożliwił jej spełnienie również ostatniego, czwartego 
punktu naszych przyrzeczeo. 

W dokumentach jedenastego plenum CKW Kuomintangu, dotyczących 
zagadnienia partii komunistycznej, poza wyżej wspomnianym, znajdujemy 
jeszcze następujące oświadczenie: „Co się tyczy pozostałych zagadnieo, plenum 
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powzięło uchwałę, że w rok po zakooczeniu wojny, kiedy zwołane będzie 
Zgromadzenie Narodowe, opracowana i ogłoszona konstytucja, zagadnienia te 
będzie można w pełni wysunąd, omówid i rozstrzygnąd w Zgromadzeniu 
Narodowym”. To, co tutaj nazwane jest „pozostałymi zagadnieniami” — to 
zniesienie dyktatury kuomintangowskiej, zniesienie tajnej policji faszystowskiej, 
ustanowienie reżymu demokratycznego w skali ogólnokrajowej, skasowanie 
polityki dyktatu w gospodarce, skasowanie ciężkich poborów i podatków, 
podważających dobrobyt ludu, wprowadzenie w całym kraju polityki agrarnej, 
polegającej na obniżeniu tenuty dzierżawnej i procentów od pożyczek, oraz 
polityki ekonomicznej, zmierzającej do popierania przemysłu średniego i 
drobnego oraz do poprawy życia robotników. 

Deklaracja naszej partii z 22 września 1937 roku, wzywająca do zespolenia 
wysiłków w imię ocalenia ojczyzny, mówi, iż trzeba” ustanowid ustrój oparty na 
zasadzie ludowładztwa, zwoład Zgromadzenie Narodowe w celu opracowania 
konstytucji i wytyczenia drogi ocalenia ojczyzny; zapewnid narodowi chioskiemu 
szczęśliwe i radosne życie, przede wszystkim udzielad konkretnej pomocy 
ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, stworzyd ludowi stałe źródła 
dobrobytu i rozwijad gałęzie gospodarki o charakterze obronnym, uwolnid naród 
od cierpieo i podnieśd dobrobyt ludu”. 

Ponieważ pan Czang Kai-szek w wywiadzie, opublikowanym w dzieo po 
ogłoszeniu tej deklaracji (23 września), oświadczył, że całkowicie ją aprobuje, 
powinien więc nie tylko domagad się od partii komunistycznej dotrzymania 
czterech przyrzeczeo, zawartych w tej deklaracji, ale również zażądad od samego 
siebie, od Kuomintangu i rządu kuomintangowskiego spełnienia wyżej 
wymienionych punktów deklaracji. Obecnie pan Czang Kai-szek jest już nie tylko 
przywódcą Kuomintangu, lecz również premierem rządu kuomintangowskiego 
(oficjalnie noszącego miano Rządu Narodowego), toteż powinien na serio 
przystąpid do spełnienia wyżej wymienionych żądao, zgodnych z zasadami 
demokracji i dobrobytu ludu, jak również do spełnienia wszystkich niezliczonych 
przyrzeczeo, które sam pan Czang Kai-szek dawał nam, komunistom, i całemu 
naszemu narodowi; nie powinien już dłużej, wyparłszy się wszystkich swoich 
przyrzeczeo, uporczywie stosowad polityki brutalnej siły, nie powinien mówid 
jednego, robid zaś zupełnie co innego. My, komuniści, i cały nasz naród chcemy 
widzied fakty i nie chcemy już dłużej słuchad czczej, demagogicznej paplaniny. 
Powitamy z radością tego rodzaju fakty, jeśli one nastąpią, nie uda się jednak 
długo zwodzid ludzi czczymi przyrzeczeniami, za którymi nie idą fakty. Walczyd z 
najeźdźcami japooskimi aż do kooca i zażegnad niebezpieczeostwo kapitulacji, 
kontynuowad współpracę i zapobiec groźbie wojny domowej, uznad ustrój de-
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mokratyczny istniejący w Rejonie Pogranicznym i na terytorium baz oporu 
wobec najeźdźców japooskich na tyłach wroga, przywrócid prawa Nowej 4 
Armii, położyd kres kampaniom antykomunistycznym, wycofad bez mała 
półmilionową armię blokującą rejon pograniczny Szensi—Kansu—Ningsia, 
zaprzestad posługiwad się Narodową Radą Polityczną jako służebnym organem 
Kuomintangu do rozdmuchiwania nastrojów antykomunistycznych, dad 
narodowi wolnośd słowa, zebrao i organizacji, znieśd mono- partyjną dyktaturę 
kuomintangowską, obniżyd tenutę dzierżawną i procenty od pożyczek, poprawid 
sytuację materialną robotników, popierad przemysł średni i drobny, znieśd tajną 
policję, zrezygnowad z faszyzacji szkolnictwa i wprowadzid szkolnictwo demokra-
tyczne — tego żądamy od pana, panie Czang Kai-szek, i od Kuomintangu. 
Większą częśd tych żądao przecież sami przyrzekaliście. O ile spełnicie te żądania 
i przyrzeczenia, gwarantujemy wam, że od tej chwili będziemy spełniad nasze 
przyrzeczenia. O ile pan Czang Kai-szek i Kuomintang życzą sobie tego, gotowi 
jesteśmy każdej chwili wznowid rokowania z Kuomintangiem. 

Zreasumujmy. Z trzech dróg, jakie może obrad Kuomintang, pierwsza droga — 
droga kapitulacji i wojny domowej — jest dla pana Czang Kai-szeka i 
Kuomintangu drogą śmierci. Drugiej drogi — drogi prób, aby demagogiczną 
paplaniną zyskad na czasie, a po cichu knud plany utrzymania dyktatury 
faszystowskiej i aktywnie przygotowywad wojnę domową — również nie należy 
uważad za drogę życia dla pana Czang Kai-szeka i Kuomintangu. Jedynie trzecia 
droga — całkowite wyrzeczenie się występnej polityki faszystowskiej i wojny 
domowej, zrealizowanie słusznej polityki demokracji i współpracy — to droga 
życia dla pana Czang Kai-szeka i Kuomintangu. Do dziś nie widad jednak żadnych 
faktów, świadczących o tym, iż pan Czang Kai-szek i Kuomintang mają zamiar 
obrad tę drogę; nie potrafili jeszcze nikogo przekonad o tym. Toteż cały nasz 
naród po dawnemu powinien mied się na baczności wobec niezwykle poważnej 
groźby kapitulacji i wojny domowej. 

Wszyscy patrioci-członkowie Kuomintangu powinni zjednoczyd się, aby 
przeszkodzid przywódcom kuomintangowskim w obraniu pierwszej drogi, nie 
pozwolid im kroczyd dalej drugą drogą i zażądad, aby obrali trzecią drogę.  

Wszystkie partie patriotyczne i ugrupowania i wszyscy obywatele chioscy, 
walczący z najeźdźcami japooskimi, powinni zjednoczyd się, aby przeszkodzid 
przywódcom kuomintangowskim w obraniu pierwszej drogi, nie pozwolid im 
kroczyd dalej drugą drogą i zażądad, aby obrali trzecią drogę. 
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Nadchodzi chwila wielkich, niespotykanych na całym świecie przemian, i mamy 
nadzieję, że pan Czang Kai-szek i członkowie Kuomintangu odnajdą w tym 
wielkim dziejowym momencie słuszną linię postępowania. Mamy nadzieję, że 
taką linię obiorą wszystkie patriotyczne partie i ugrupowania, wszyscy patrioci 
naszej ojczyzny. 

 

Przypisy: 

1. Mowa o generałach i oficerach kuomintangowskich, którzy w swoim czasie 
wykładali lub studiowali w Akademii Wojskowej Wampu. Ugrupowanie Wampu 
— to ugrupowanie osobistych stronników Czang Kai-szeka w armii 
kuomintangowskiej.  

 

 


