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W obozie oporu wobec najeźdźców japooskich w Chinach daje się ostatnio 

zauważyd nienormalne, potworne zjawisko: w wielu organach partyjnych, 

rządowych i wojskowych Kuomintangu wszczęto kampanię udaremniającą 

zespolenie i wojnę z najeźdźcami japooskimi. Kampania ta prowadzona jest pod 

flagą walki z partią komunistyczną, w istocie zaś wymierzona jest przeciw 

narodowi chioskiemu, przeciw ludowi chioskiemu. 

Weźmy armię kuomintangowską. Z głównych sił armii chioskiej, podlegającej 

Kuomintangowi, na północo-zachodzie rozlokowane są trzy grupy armijne — 34, 

37 i 38 — pod ogólnym dowództwem Hu Tsung-nana, zastępcy dowódcy 8 strefy 

wojennej. Z tych trzech grup dwie przeznaczono do blokowania rejonu 

pogranicznego Szensi—Kansu—Ningsia, a tylko jedną — przeciw bandytom 

japooskim, do obrony odcinka od Iczuanu do Tungkua-nu nad rzeką Huangho. 

Blokada Rejonu Pogranicznego trwa przeszło cztery lata, przyzwyczajono się już 

do niej — byle tylko nie dochodziło do stard zbrojnych. Wszelako kilka dni temu 

zaszła następująca zmiana: z trzech armii — 1, 16 i 90 — tworzących grupę 

armijną, która broniła rzeki Huangho, dwie przerzucono: 1 armię — do rejonu 

Pinczou—Czunhua, a 90 — do rejonu Loczuanu, przy czym armie te zaczęły 

energicznie przygotowywad się do natarcia na Rejon Pograniczny; siłą rzeczy 

duży odcinek linii obronnej na rzece Huangho został ogołocony. 

Fakt ten nie może nie wzbudzid podejrzeo — jaki jest w koocu stosunek tych 

kuomintangowców do Japonii? 

Wielu kuomintangowców dzieo w dzieo bezwstydnie trąbi o tym, jakoby partia 

komunistyczna „udaremniała wojnę z najeźdźcami japooskimi” i „udaremniała 

zespolenie”. Czyż jednak odciągnięcie głównych sił z linii obronnych nad rzeką 

Huangho można nazwad aktywizacją wojny z najeźdźcami japooskimi? Czyż 

natarcie na Rejon Pograniczny można nazwad wzmocnieniem zespolenia? 

Kuomintangowcom, którzy to wszystko uknuli, można zadad następujące 

pytanie: podstawiliście Japooczykom plecy, ale przecież Japooczycy zwróceni są 

do was twarzami — co uczynicie, jeżeli zechcą zadad wam cios w plecy? 

A jeśli mimo to, że opuściliście duży odcinek obrony nad rzeką Huangho, 

Japooczycy w milczeniu przyglądają się temu z przeciwległego brzegu i nie 

ruszają z miejsca, lecz cieszą się. obserwując przez polowe lornetki wasze 
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oddalające się sylwetki, to dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to widok waszych 

pleców sprawia tyle radości Japooczykom, dlaczego to z tak lekkim sercem 

ogołociliście linie obronne, odsłoniliście duży ich odcinek? 

W społeczeostwie opartym na prywatnej własności panuje zwyczaj ryglowania 

na noc drzwi. Powszechnie wiadomo, że nie robi się tego na próżno, lecz po to, 

aby ustrzec się przed złodziejami. Wy zaś teraz otworzyliście drzwi na oścież: 

czyż nie boicie się złodziei? I z jakiego to powodu złodzieje nie włażą przez te 

szeroko otworzone drzwi? 

Skoro, jak twierdzicie, w całych Chinach jedynie partia komunistyczna 

„udaremnia wojnę z najeźdźcami japooskimi”, dla was zaś, jak mówicie, „naród 

jest ponad wszystkim”, to jakie racje były dla was ponad wszystkim, kiedy 

podstawialiście wrogowi plecy? 

Skoro, jak twierdzicie, partia komunistyczna udaremnia również zespolenie, wy 

zaś jesteście rzekomo zwolennikami „szczerego zespolenia”, to w jaki sposób 

pogodzid z dążeniem do „szczerego zespolenia” fakt, że ogromne siły trzech 

grup armijnych (z wyjątkiem jednej armii), wyposażone w ciężką artylerię, 

występują z bronią gotową do strzału przeciw ludności Rejonu Pogranicznego? 

Mówicie również, że nie odpowiada wam jakieś tam „zespolenie”, że uznajecie 

tylko „jednośd”, w imię której trzeba zrównad z ziemią Rejon Pograniczny, 

znieśd, jak wy to nazywacie, „rozdrobnienie feudalne” i wytępid komunistów. 

Czy nie obawiacie się jednak, że Japooczycy po swojemu „zjednoczą” naród 

chioski i was samych na dobitkę? 

A może liczycie na to, że w rezultacie wszystkich knowao uda się wam, 

przeszedłszy tryumfalnym marszem przez Rejon Pograniczny, „zjednoczyd” go i 

zdusid komunistów, że natomiast Japooczycy odurzeni jakimś waszym środkiem 

nasennym lub urzeczeni jakimiś waszymi hipnotycznymi manipulacjami zostaną 

sparaliżowani do tego stopnia, że nie będą „jednoczyd” ani narodu, ani was 

samych? Jeśli tak, drodzy panowie kuomintangowcy, to czy można wobec tego 

prosid was, abyście chod w małej części podzielili się z nami tajemnicą tego 

nasennego środka, tych hipnotycznych manipulacji? 
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Jeśli natomiast nie posiadacie żadnego środka nasennego, jeśli nie 

rozporządzacie hipnotyczną siłą, którą można by skierowad przeciw 

Japooczykom, jeśli nie macie z Japooczykami niepisanego porozumienia — to 

pozwólcie, że wam powiem otwarcie: nie powinniście nacierad na Rejon 

Pograniczny, nie wolno wam tego czynid. Przypomnijcie sobie: „kiedy kormoran 

schwytał ostrygę, zyskał na tym rybak”, a „kiedy modliszka schwytała cykadę, 

obie zostały zjedzone przez wróbla” — przecież w baśniach tych tkwi prawda. 

Przystąpcie razem z nami do „jednoczenia” terenów zagarniętych przez 

Japooczyków, do przepędzania diabłów japooskich — oto co będzie słuszne. Po 

co tak się śpieszyd ze „zjednoczeniem” Rejonu Pogranicznego, który jest 

zaledwie wielkości dłoni? Tyle pięknych terenów naszej ojczyzny znajduje się w 

łapach wroga, ale z tym nie kwapicie się, nie śpieszno wam: spieszno wam do 

natarcia na Rejon Pograniczny, śpieszno wam do rozgromienia partii 

komunistycznej. Jakie to smutne! Jaka to haoba! 

Przejdziemy teraz do partyjnych spraw Kuomintangu. Kuomintang stworzył do 

walki z partią komunistyczną setki oddziałów służby bezpieczeostwa, do których 

wstąpiły najgorsze męty społeczne. I oto w trzydziestym drugim roku istnienia 

Republiki Chioskiej, to jest w 1943 roku, 6 lipca — akurat w przeddzieo rocznicy 

wybuchu wojny z najeźdźcami japooskimi — agencja kuomintangowska 

„Czungjangsze” opublikowała wiadomośd, że w prowincji Szensi, gdzieś tam w 

Sianie, na zebraniu jakichś tam „organizacji kulturalnych” postanowiono wysład 

do Mao Tse-tunga telegram, aby nie pominął okazji, jaka nadarza się w związku z 

rozwiązaniem Międzynarodówki Komunistycznej, i jednocześnie „rozwiązał” 

również Komunistyczną Partię Chin; w uchwale tej był również punkt 

domagający się „likwidacji odrębnego statutu Rejonu Pogranicznego”. 

Czytelnikowi może się to wydad nowością, lecz w rzeczywistości „nowośd” ta co 

najmniej trąci myszką. 

Cała sprawa rozpoczęła się w jednym z setek oddziałów służby bezpieczeostwa. 

Oddział ten otrzymał od sztabów służby bezpieczeostwa (to jest „Statystycznego 

Biura Rady Wojskowej Rządu Narodowego” i „Statystycznego Biura CKW 

Kuomintangu”) dyrektywę, na podstawie której Czang Ti-fei, zdrajca narodu, 

trockista, słynny ze swych antykomunistycznych artykulików w finansowanym 

przez Kuomintang czasopiśmie zdrajców narodu „Wojna z najeźdźcami 
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japooskimi a kultura”, zajmujący obecnie stanowisko naczelnika instruktorskiego 

oddziału w siaoskim obozie pracy, jeszcze 12 czerwca, to jest dwadzieścia pięd 

dni przed opublikowaniem wzmiankowanej wiadomości agencji „Czungjangsze”, 

zwołał dwuminutowe zebranie z udziałem zaledwie kilku osób. Takie to, za 

pozwoleniem, zebranie „uchwaliło” właśnie tekst tego telegramu. 

Do Jenanu telegram ten nie dotarł do dnia dzisiejszego, jego treśd jednak stała 

się wiadoma. Głosi on, że skoro III Międzynarodówka została rozwiązana, to i 

Komunistyczną Partię Chin również należy „rozwiązad”; telegram stwierdza 

również, że „marksizm-leninizm zbankrutował” itp. 

Tak mówią kuomintangowcy! Zawsze wiedzieliśmy, że po kuomintangowcach 

tego pokroju (a wszystko na świecie klasyfikuje się na zasadzie podobieostwa) 

można spodziewad się każdej nikczemności. Jak należało oczekiwad, stało się tak 

i tym razem. 

W Chinach istnieje teraz wiele partii. Mamy nawet dwa Kuomintangi. Jednym z 

nich jest Kuomintang pod firmą Wang Cing-weia działający w Nankinie i w 

innych miejscowościach, i to również pod sztandarem „błękitnego nieba i 

białego słooca” (partyjny sztandar Kuomintangu) on również posiada jakiś tam 

swój centralny komitet wykonawczy i swoje oddziały służby bezpieczeostwa. 

Prócz tego, w rejonach okupowanych wszędzie istnieją partie faszystowskie, 

utworzone przez Japooczyków. 

Drodzy panowie kuomintangowcy! Od czasu rozwiązania III Międzynarodówki 

stale zajmujecie się tylko jedną sprawą — próbami „rozwiązania” partii 

komunistycznej, lecz jednocześnie nie chcecie nawet palcem ruszyd, by 

rozwiązad te lub inne partie zdrajców narodu i partie japooskie. Czemu to tak? 

Dlaczego w telegramie, który pod waszym dyktandem pisał Czang Ti-fei, po 

postulacie rozwiązania partii komunistycznej nie dodano chodby jednego zdania 

o tym, że trzeba również rozwiązad partie zdrajców narodu i partie japooskie? 

Czyżbyście uważali, że partia komunistyczna jest zbyteczna? A przecież w całych 

Chinach istnieje tylko jedna partia komunistyczna, Kuomintangów zaś — aż dwa. 

Któż więc wreszcie jest tu zbyteczny? 
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Panowie kuomintangowcy! Czyście się zastanawiali nad takim zagadnieniem: 

dlaczego rozgromienia partii komunistycznej ze wszystkich sił i zgodnym chórem 

domagają się razem z wami i Japooczycy, i Wang Cing-Wei, dlaczego oni 

zgodnym chórem twierdzą, że partia komunistyczna jest zbyteczna, że należy ją 

rozgromid, dlaczego nie uważają Kuomintangu za zbyteczny, lecz na odwrót, 

uważają, że jednego Kuomintangu jest zbyt mało, i dlatego wszędzie lansują i 

wszelkimi sposobami piastują Kuomintang typu wangcingwejowskiego? Jaka jest 

tego przyczyna? 

Panowie kuomintangowcy! Pozwólcie, że my zadamy sobie ten trud i wyjaśnimy 

wam, że Japooczycy i Wang Cing-Wei właśnie dlatego tak tkliwie lubią 

Kuomintang i zwolenników trzech zasad ludowych, że z tej partii i z tych zasad 

mogą ciągnąd jakieś korzyści. Po pierwszej wojnie światowej, dopiero w okresie 

lat 1924—1927, kiedy zreorganizowany przez Sun Jat-sena Kuomintang ogarniał 

również komunistów, kiedy ukształtował się ogólnonarodowy blok, który 

przybrał formę współpracy Kuomintangu i partii komunistycznej, dopiero wtedy 

imperialiści i zdrajcy zaczęli nienawidzid Kuomintangu, nie cierpied go i 

wszystkimi siłami starali się go zdruzgotad. Imperialiści i zdrajcy nienawidzili 

trzech zasad ludowych, nie cierpieli ich i wszystkimi siłami starali się je 

zniweczyd również dopiero w okresie, kiedy zasady te zmienione przez Sun Jat-

sena, stały się trzema zasadami ludowymi, wyłuszczonymi w Manifeście I 

Ogólnochioskiego Zjazdu Kuomintangu, to jest trzema rewolucyjnymi zasadami 

ludowymi. Potem, kiedy komuniści zostali wyrugowani z Kuomintangu, kiedy 

trzy zasady ludowe wyjałowiono z rewolucyjnego ducha Sun Jat-sena, partia ta i 

zasady te zdobyły tkliwą miłośd wszystkich imperialistów i zdrajców narodu. Oto 

dlaczego faszyści japooscy i zdrajca Wang Cing-wei tak tkliwie polubili je i, 

uczepiwszy się ich jak bezcennego skarbu, piastują je i lansują. Przedtem w 

lewym rogu flagi wangcingwejowskiego Kuomintangu widniał jeszcze 

charakterystyczny znak — żółta plama. Teraz po prostu usunięto ją, żeby nie 

kłuła w oczy, i flagi stały się zupełnie jednakowe. Oto do czego dochodzi ta 

tkliwa miłośd. 

Nie tylko w rejonach okupowanych, lecz i na „wielkim zapleczu” * rozpleniło się 

mnóstwo organizacji kuomintangowskich typu wangcingwejowskiego. Jedne z 

nich są zakonspirowane — jest to piąta kolumna wroga. Inne są legalne — do 
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nich należą w zmowie z partiami japooskimi i partiami zdrajców narodu; dlatego 

to tak zgraliście się z nimi, dlatego wasze słowa i czyny odpowiadają słowom i 

czynom najeźdźców japooskich i zdrajców narodu, ani trochę od nich nie 

odbiegają, niczym absolutnie się od nich nie różnią. Wrogowie i zdrajcy chcieli 

rozwiązania Nowej 4 Armii, i wy postanowiliście ją rozwiązad; wrogowie i zdrajcy 

chcą rozwiązania partii komunistycznej, i wy również chcecie ją rozwiązad; 

wrogowie i zdrajcy chcą likwidacji Rejonu Pogranicznego, i wy również chcecie 

go zlikwidowad; wrogowie i zdrajcy stale marzyli o tym, żebyście zaniechali 

obrony rzeki Huangho, i wyście zaniechali tej obrony; wrogowie i zdrajcy 

prowadzą natarcie na Rejon Pograniczny (przez sześd lat wojska 

nieprzyjacielskie, rozmieszczone na przeciwległym brzegu rzeki, na linii Suitę—

Miczy—Kiasien—Wupao—Tsingkien, nieustannie ostrzeli-wują z artylerii 

obronne pozycje 8 Armii nad rzeką Huangho), i wy również przygotowujecie się 

do natarcia na Rejon Pograniczny; wrogowie i zdrajcy prowadzą walkę z 

komunistami, i wy także ją prowadzicie; wrogowie i zdrajcy złorzeczą 

komunizmowi i ideom liberalnym, i wy czynicie to samo1; wrogowie i zdrajcy siłą 

chwytają komunistów i przemocą zmuszają ich do publikowania w gazetach 

oświadczeo, że się pokajali dobrowolnie, i wy czynicie to samo; wrogowie i 

zdrajcy nasyłają agentów kontrrewolucyjnej służby bezpieczeostwa w 

charakterze prowokatorów do partii komunistycznej, do 8 Armii i Nowej 4 Armii 

na robotę sabotażową, i wy zajmujecie się tym samym. Czym wytłumaczyd taką 

całkowitą tożsamośd, taką wzruszającą jednomyślnośd, taki zupełny brak 

jakichkolwiek różnic między wami a nimi? Skoro wasze słowa i czyny są takie 

same jak wrogów i zdrajców, skoro w najmniejszym stopniu od nich nie 

odbiegają i niczym się od nich nie różnią, jakżeż zatem chcecie, aby was nie 

podejrzewano o zmowę z najeźdźcami japooskimi i zdrajcami narodu, aby nie 

podejrzewano, że macie jakieś tajne porozumienie z nimi? 

Zakładamy wobec CKW Kuomintangu oficjalny protest przeciw ściągnięciu 

głównych sił z frontu obrony rzeki Huangho, przeciw przygotowaniom do 

natarcia na Rejon Pograniczny, przeciw rozpętywaniu wojny domowej. 

Wszystkie te akty są w najwyższym stopniu niesłuszne i absolutnie 

niedopuszczalne. Wiadomośd agencji „Czungjangsze” z 6 lipca udaremnia 

zespolenie i ubliża partii komunistycznej. Wystąpienie to jest również w 
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najwyższym stopniu niesłuszne i absolutnie niedopuszczalne. I te akty, i to 

wystąpienie są niesłuszne, absolutnie bezpodstawne, wręcz zbrodnicze, i niczym 

się nie różnią od aktów i wystąpieo wrogów i zdrajców. Musicie naprawid te 

błędy. 

Zwracamy się do pana Czang Kai-szeka, naczelnego przywódcy Kuomintangu, z 

oficjalnym żądaniem, aby nakazał wojskom Hu Tsung-nana powrócid na linię 

obrony rzeki Huangho, aby przywołał do porządku agencję „Czungjangsze” i 

ukarał zdrajcę narodu, Czang Ti-feia. 

Zwracamy się z apelem do wszystkich tych członków Kuomintangu — 

prawdziwych patriotów — którzy nie aprobują likwidacji frontu obrony na rzece 

Huangho i natarcia na Rejon Pograniczny, nie aprobują postulatu rozwiązania 

partii komunistycznej: zacznijcie działad, zapobiegnijcie groźbie wojny domowej. 

Jesteśmy gotowi współpracowad z wami aż do kooca, jesteśmy gotowi walczyd 

razem z wami o ocalenie narodu przed zagładą. 

Jesteśmy przeświadczeni, że wszystkie te nasze żądania są całkowicie słuszne. 

 

Przypisy: 

1. Towarzysz Mao Tse-tung ma tutaj na myśli książkę Czang Kai-szeka pt. ,,Losy 

Chin”. W książce tej Czang Kai-szek otwarcie wysuwa bezsensowne żądanie 

walki przeciw komunizmowi i przeciw liberalnym ideom.  

 

 

 


