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S~noloji Doçent~~
1946 y~l~nda Türkçeye çevridi~imiz Chiang Kai Shek'~n "Çin'in Mukadderat~~
(Chung-kuo Chih-ming-yun)" adl~~kitab~~ son devir Çin tarihi için de~erli bir
kaynakt~. Chiang-Kai Shek burada, Çin'in bir devlet olarak meydana geli~ini,
tarihi seyrini, daha sonra yabanc~~devletlerle yap~lan kapitilasyonlar~~ve son bölümde de ikinci büyük cihan harbi kar~~s~nda Çin'in ve Asya devletlerinin durumunu anlat~yor.
Chiang-Kai-Shek, Türkçeye çevirdi~imiz "Sovyet Rusya Çin'de" adl~~yeni
eserinde ise Çin'in son devirlerinde komünizmin ba~lang~c~n~, geli~mesini ve
sonuçlar~n~~bütün teferruatiyle aç~ k ve samimi bir üsk~pla anlat~yor. Bugün
bütün dünyay~~tehdit eden komünizmin Çin'de ne ~ekilde ba~lad~~~n~~ve ne ~ekilde
bir yol takibetti~ini anlatmas~~ bak~m~ ndan bu eserin de tarihi de~eri büyüktür
diyebiliriz. Bugün dünyan~ n dikkat nazar~n~~üzerine çekmi~~olan K~z~l Çin'nin
bir gün gelip bu k~z~l rejimden kurtulup hür devletler aras~na kat~l~p kat~lam~yaca~~~üzerinde bu kitap bir bak~ mdan bir fikir verebilir kanaatindeyiz.
Üç bölümden ibaret olan bu kitab~ n biz daha önemli olan ~. nci bölümüne
ait bahislerin hülasas~n~~verece~iz.
Sovyet Rusya Çin'de (Su-lien Tsai Chung-kuo)
Yazan: Chiang-Kai-Shek (Chung Cheng)
Yaz~ld~~~~tarih: ~~/ ~~2 / 1956
Yay~nland~~~~tarih: 24/6 / 1957
Sahife 204.. Bölüm III.
Yazar~n önsözü: 2 sahife.
Chiang-Kai-Shek, kitab~n~~yazma~a ba~lad~~~~1956 y~l~nda 70. nci ya~~n~~doldurmu~, ayn~~zamanda 30. ncu evlenme y~l~n~~da kutlam~~~bulunuyordu. Ta çocukluk y~llar~ndan beri gerek Madame Chiang ve gerekse kendi, annesi taraf~ndan
a~~lanm~~~olan yüksek idealin, yani "milli ihtilâlin" hala. tamamlanmam~~~oldu~u
ve bunu gerçekle~ tiremiyecekleri endi~esi içinde bulunduklar~n~~kaydetmekte, fakat
sonunda muhakkak ba~ar~~ kazanacaklarma bir delil olarak bu kitab~~annelerinin
mukaddes hat~ ralarma ithaf ettiklerini ilave etmektedir.
14 sayfal~ k bir fihristen sonra gelen I. bölüm 17 bahisden ibarettir. Bunlar~~
s~ras~~ ile görelim:
I. Bölüm: Çin-Sovyet Rusya aras~nda sulhçu i~birli~inin ba~lamas~, geli~meleri ve sonuçlar~.
Bahis ~~: Giri~.

682

MUHADDERE N. OZERDIM

~~776 Amerika istiklâli ve sonra 1789 Fransa Ihtilali ile beslenen ferderin
özgürlük ve e~itlik ve sonra Asya memlekederinde milliyetçilik duygulariyle
dolup ta~an bir ~uurun uyan~~~~neticesinde, Çin'in devlet babas~~Dr. Sun-Yat-Sen
1891 de Honolulu'da ilk Çin Ihtilâl partisini kurmu~tu. Daha sonra Abraham
Lincoln'~n, "Halk hükümeti, Halk taraf~ndan, Halk için" sözlerini esas tutan
Sun-Yat-Sen, "üç halkç~l~k prensibini" ortaya koymu~~ve 1911 de bir cumhuriyet
hükümeti kurma~a muvaffak olmu~tu. Fakat bu hükümetin iç karga~al~klar yüzünden ba~ar~l~~olmad~~~, birçok mücadelelere yol açt~~~, nihayet Sun-Yat-Sen ve
arkada~lar~n~n Kanton'da bir "ihtilâl hükümeti" kurduklar~n~~burada görüyoruz.
Bu s~rada Lenin Rusya'da hümanistik dünyaya meydan okuyan bir rejim kurmu~tu. Rus komünistleri bu rejimi tatbik edecek en uygun bölge olarak Asya'y~~
bulmu~lard~.
O zamanda Çin e~it olmayan muahedeler alt~nda eziliyordu. 1919 Karahan
beyanatiyle Çin'e her türlü yard~m~n yap~laca~~n~n bildirilmesi üzerine bu rejim
Çin'de büyük bir sempati kazanmaya ba~lad~. Rusya hükümetinin yard~m~~ile
Çin komünist partisi kuruldu ve Çin'e her türlü mali yard~m sa~land~.
I~te ilerideki bahislerde, bu komünist partisinin, o günden bugüne kadar ne
yolda çal~~t~~~n~, milyonlarca Çinliyi ne ~ekilde çal~~t~rd~klan~u ve neticede bu
muazzam kitleye hâkim olmu~~olan bu rejimin ne ~ekilde ba~ar~~ elde etti~ini
Chiang-Kai-Shek gayet aç~k bir ifade ile anlatmaktad~r.
Bahis 2 : Çin-Rus sulhçu i~birli~inin ba~lang~c~. Çin'de ihtilâl ve milli kalk~nma hareketleri:
Birinci devir ( ~~ ~~7- ~~924) (s. 9-56).
Bu bölümde Chiang-Kai-Shek, Rusya'n~n Çin'de komünist partisinin kurulmas~m sa~lamasiyle Uzak-Do~u'da ve Çin'de neler yapmak ve nelere sahip
olmak istedi~ini ardatmaktad~r. Çin komünist partisi yerli bir parti de~ildir. Sovyet
Rusya ile komünist dünyas~n~n meydana getirdi~i bir varl~kt~r. Ilk günlerde
Kuomintang'a kar~~~gizli bir ~ekilde çal~~m~~~ve geni~liyerek i~çileri, çiftçileri ve
halk kitlesini yeti~tirmi~ti. Rusya da daimi olarak Çin komünistlerini desteklemi~~
ve onlara her türlü yard~m~~yapm~~t~. Onun gayesi Çin'in birle~me ve ba~~ms~zl~k mücadelesinde bir kukla rejim kurmak ve Asya'da ilk peyki yaratmakt~.
Görülüyor ki daha o zamanlar (1919 larda) Çin'in daha cumhuriyet rejimini
tam mânasiyle hazmedemeden at~lan bu tohumlar~n yava~~yava~~ol~uda~m~~~ve
halk kitlesinin bünyesine bütün tesiriyle nüfuz etmi~~oldu~unu 1948 den sonraki
olaylar göstermektedir. Komünizm, Çin'in siyasi bünyesine uygun de~ildir. Zira
komünizm aileyi y~kar, dini inkâr eder ve her türlü mülkiyeti ortadan kald~r~n
Hiç ~üphe yok ki, gelene~e çok ba~l~, aileyi ba~lar~~vatan sevgisinden üstün gören, her türlü dinin ya~ad~~~~bir ülkede bunlara sonsuz derecede sayg~s~~olan,
nihayet birkaç dönümlük topra~~na candan ba~l~~bir Çinli için komünist rejimin
kabulü imkâns~zd~r diye dü~ünürüz. Fakat yine Mare~al Chiang'~n anlatt~klar~ndan
bütün bu de~erlerin nas~l yok oldu~unu, bu muazzam kitlenin afyondan daha
zehirli olan bu rejimin arkas~ndan nas~l sürüklendi~ini ö~reniyoruz.
Chiang bu sayfalarda, Sovyet rejiminin kurulu~unu, Bat~l~~müstemlekecilere
kar~~~Sovyetlerin Çin'e iyi niyetlerle yakla~~~m~~nihayet Rus ihtilâlinin totaliter
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karakter ta~~yan emperyalist rejimi yok edip e~itlik ve iyi niyetler üzerine kurulan
yeni rejime Çin milletinin nas~l inand~klar~n~~ve bunun neticesi olarak Sino-Sovyet
anla~mas~ n~n 31 May~s 1924 de imzaland~~~n~~anlat~yor.
Komünizmin Çin'de asla yer alam~yaca~~na iman etmi~~olan Dr. Sun-Yat
Sen bu anla~ma ile Sovyet Rusya'n~n Kuom~ntang'a her türlü yard~mda bulunmas~n~~ iyi niyetle kabul etmi~, Çin'in milli birli~e ve tam ba~~ms~zl~~a kavu~mas~~
davas~n~~ ba~ar~~ile tamamlamas~nda yard~m~~ olaca~~na inanm~~t~.
Bundan sonraki bahiste, bu anla~ madan önce Dr. Sun-Yat-Sen'in iste~i üzerine Chiang'~n Moskova'da yapt~~~~üç ayl~k gezisini, oradaki parti sistemini, siyasi,
askeri te~ekülleri incelemesini ve bunlara dair verdi~i raporlar~~ anlat~yor. Chiang,
Çin'in üç halkç~l~ k prensiplerine dayanan Kuomintang partisinin siyasi sistemi yan~nda, Sovyet Rusya siyasi te~ekküllerinin zülüm ve terör üzerine kurulmu~~oldu~unu
bu k~sa zamanda anlam~~~bulunuyordu. Dr. Sun-Yat-Sen'e verdi~i raporda, "Rus
komünist partisine asla itimat edilemiyece~ini ve bu partinin yegâne gayesinin
Çin komünist partisini kendi aleti yapmak oldu~unu, Rus rejiminin Çarl~~~n di~er
~eklinden ba~ka bir ~ey olmad~~~n~" bildiriyordu.
Fakat, Sun-Yat-Sen, Chiang-Kai-Shek'in bu raporlar~n~~biraz mübala~al~~
bulmu~ tu. Zira, Çin komünistlerinin Kuomintang partisinin liderli~i alt~nda serbest
hareket edemiyecelderine, sonra üç halkç~l~ k prensibi gerekti~i ~ekilde tatbik edilirse
s~n~f mücadelesi yaratm~ yacaklanna ve milli ihtilalimizi sabotaj etmiyeceklerine
dair sa~lam inanc~~ vard~. Bunun içindir ki, Sovyet Rusya ile i~birli~ini ve ÇinKomünist partisinin Kuomintang'a girmesini kabul etmi~ti.
Bundan sonraki bölüm, "Uç Halkç~l~k Prensibini ve bunlar hakk~nda Dr.
Sun-Yat-Sen'in seri halindeki konferanslar~n~, milli kalk~nma hareketleri üzerindeki
çal~~malar~~ve Çin Sosyalist Gençlik Kurullar~n~ n faaliyeti, Sun-Yat-Sen'in Peking'e
gezisi ve orada ölümü, parti iç mücadeleleri, Çin-Komünist partisinin daimi tecavüzleri, sabotajlar~ , kuzeyde Çin harb beylerinin durumu, bunlar~n birbirleriyle
mücadeleleri, bunlara kar~~~milli hükumet kuvvetlerinin faaliyeti" anlat~lm~~t~r.
Çin komünistleri, Milli ihtilal hareketinden faydalanarak sistemli çal~~malara
ba~lam~~t~. ~ehirlerde köylerde halk~, daha ziyade ayak tak~m~n~, i~çi birliklerini,
çiftçi kurullar~n~~ elde ederek kendilerine bir ordu yapm~~lard ~. Di~er taraftan
partide kar~~~ kl~k ç~kararak nüfuzlar~n~~ ço~altmak ve kontrolü ellerinde tutmak
için silahl~~birlikler içinde muhalefet yaratt~ lar. Bu durum kar~~s~ nda Chiang hem
orduyu idare, hem de komünist hareketine kar~~~koymak gibi iki önemli vazifeyi
üzerine alm~~t~. Di~er taraftan Rusya da gizli olarak Çin komünistlerine her
bak~mdan yard~m ediyordu.
1927 a~ustos ay~ nda, komünist partisi Mao-Tse-tung'u, güya yerli asileri bast~rmak için Changsha'ya gönderdi. Fakat as~l maksatlan, mevcut i~çi ve çiftçilerden mürekkep bir ordu ile bir Sovyet rejimi kurmakt~. Fakat ne ~ehirlerde i~çileri
tahrike ne de köylerde çiftçileri te~vike muvaffak oldular. Bununla beraber,
evleri yakmaktan, ya~ma etmekten önlerine gelenleri öldürmekten geri aklmad~lar.
"Sonbahar mahsulü" diye adland~rd~klar~~bu hareket tamamiyle bir ba~ans~zl~kt~.
Mao bir avuç adamla Huanan, Kiangsu hududunda Chinkan tepelerine s~~~nmak
zorunda kald~.
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Son bölüm: Rusya ile diplomatik münasebetin kesilmesi ve sulhçu i~birli~in
sona ermesi.
Nanchang isyan~ndaki ba~ar~s~zl~~a • ra~men Moskova, Çin komünistlerine
Kanton ve di~er ~ehirlerde ayn~~ ~ekilde isyanlar ç~karmalar~n~~ te~vik etmi~ti. Bunlar~n parolas~, "i~çiler için ekmek, köylüler için toprak" idi ki, bu Rusya'n~n
"Ekim ihtilârinden al~nm~~t~. Fakat milli hükümet kuvvetleri bu ihtilâlleri de
bast~rma& muvaffak oldu.
Kanton ihtilâli esnas~ nda Rus konsoloslu&nda ele geçen gizli vesikalarda,
Rus konsoloslu~unun ve Rus ticaret ~ubelerinin casusluk için çal~~t~klar~~anla~~ld~.
Bunun üzerine milli hükümet memleket içindeki bütün Rus konsolosluklar~n~n
kapat~lmas~n~~ ve Rus ticaret müesseselerinin çal~~malar~na son vermelerini tebli~~
etti. Böylece Rusya ile Çin aras~ ndaki diplomatik münasebetler sona ermi~~oldu.
Bu ayn~~zamanda, Çin'i komünistle~tirme plân~nda komünistlere kar~~~bir darbe
oldu. Fakat, Çin'deki komünist kontrolunun 23 y~l sonra tekrar ba~lamas~na
mâni olamad~.
Bahis 3: Çin-Sovyet Rusya sulhçu i~birli~inin geli~mesi
~kinci devre: (1932-1945) (s. 57-128)
Çin Do~u demiryolu olay~~ ~ehir ve köylerin ayaklanmas~.
~~928'den sonra Çin komünistleri yine ayakland~ rma siyesetine devam etmekten
geri kalmaddar. Bu arada Çin komünist partisi kongresinde milli hükümeti y~kma,
memleketi beylerden temizleme, Sovyet rejimine benzer bir hükümet kurma
prensiplerini içine alan "Büyük Istekler"i ilân etti. ~ 929'da Çin demiryolu hâdisesi
oldu. Rus ordusu Manchuli ve Hailar~~(Mançurya'da) i~gal etti. Bu olay, Çar
Rusya's~nda oldu~u gibi Sovyet Rusya'n~ n da Çin'i istilâ siyasetine devam etti~ine
bir delildi. Bu arada Çin komünistleri Rusya'y~~ kendilerine örnek alarak, onlar
gibi çal~~ma~a ba~lad~lar.
~ehirlerde "K~z~l i~birli~i" adiyle i~çilerin esas te~kilât~n~~kurdular. Daha
sonra silâhl~~isyanlar haz~rlamak üzere parti üyelerine askeri talimat verdiler.
Rusya'da oldu~u gibi "Çiftçiler komitesi" kurdular. Mahalli askeri birlikleri silahlann~~alarak çiftçi ordusuna verdiler. Bu ~ekilde onlar bir nevi "Çiftçiler birli~i
diktatörlü~ii"nü kurmu~~oldular. Ve Çin tarihinde "gezginci silâhh haydutlar"~n
kulland~~~~ ~iddet metodunu tatbike ba~lad~ lar. Öldürme, kundakç~l~k, zorbal~k
para toplama, halk aras~nda fesat ç~ karma, arazi sahiplerini öldürerek topraklar~n~~
da~~ tmak, böylece bir Sovyet rejimi kurmak "siyasi program~" içinde idi. Mülk
sahipleri ile kirac~lar~~arasmda eskiden beri mevcut olan ba~l~l~~~~koparmak için
bu gezginci haydudar faaliyete geçtiler. Zengin çiftçilerin evlerini yakmak için
fakir halk~~ te~vik ettiler. Böylece zengin ile fakir tabakan~n aras~n~~açt~lar. Gizlice
fakirlerin evlerini yakarak onlar~~evsiz b~rakt~lar, onlar~~bu gezginci haydut zümresi aras~na kattdar. Di~er taraftan, Çin komünist askerleri bir köyü yak~ p soyduktan sonra tahsil görmü~~olanlar~~ ve kuvvetli erkekleri beraberlerinde götürdüler,
geride kalan ihtiyarlar~, sakatlar~, kad~n ve çocuklar~~b~rakt~lar. Bunlar komünist
mücadelesine kar~~~gelemiyerek onlarla az çok birle~mi~~oldu.
Kontrollar~~ alt~ ndaki bölgelerde Çin komünistleri halka modern i~kence
aletlerini tatbik ediyorlard~, bunlar 72 çe~it idi. Onlar~~öldürmeden, bedenini
oldu~u kadar akli muvazenesini de bozacak en ~iddetli i~genceleri yap~yorlard~.
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Böylece her yerde, köylerde, ~ehirlerde halk aras~nda büyük bir korku yaratarak
halk~~ sindirnie~e muvaffak olmu~lard~.
Bundan ba~ka Mançurya'y~~ i~gal eden Japonlara kar~~~güya beraber mücadele
etmek için Shanghai ve Nanking'deki ö~rencileri milli hükümete kar~~~faaliyete getirmek için te~vik ettiler.Ayn~~zamanda, "Chiang Kai-Shek bo~una çal~~~yor, Japonlarla dö~ü~mek yersizdir" ~eklinde beyanat vererek hükümet ile mahalli makamlar
aras~na ~üpheler sokuyorlard~. Japonlar, 1932 de Shanghai'ya hücum ettikleri
zaman, bundan faydalanan komünistler Hunan, Kiangsu, Kwantung ve Fukien
eyâletlerinde kendi Sovyet bölgelerini geni~letme~e ba~lad~lar. Hatta Juichin de
muvakkat bir hükümet kurdular. Bu s~ra Mao-Tse-Tung yine ortaya ç~k~yor. Fakat
Milli hükümet ordular~n~n her yerde komünist kuvvetlere kar~~~ba~ar~~elde etmesi
neticesinde Mao Shensi'ye kaçt~. Burada Liu-Tse-tan idaresindeki mahalli komünist
kuvvetlere kat~ld~. Komünistlerin bu ba~ar~s~zl~klar~~ neticesinde ellerinde sadece
s000 silahl~~kuvvet kalm~~t~ ; bu askeri bak~m~ndan ciddi bir tehlike say~lamazd~.
Çin komünistleri askeri cepheden ma~lüp olduklar~n~~ anlay~nca siyasi vas~talarla kendilerini kurtama~a çal~~t~lar. Japon harbi onlar için bir vesile oldu. Ve
"Japonlara kar~~~i~birli~i yaparak milleti kurtarmak" parolas~n~~kullanma~a ba~lad~lar. Mao-Tse-Tung ve arkada~lar~~ Shensi'de ciddi bir açl~k tehlikesi görünce,
"k~z~l ordu anti-Japon kolu" ad~n~~ ta~~yan birlikleri bol bu~day bölgesi olan Shansi'nin bat~s~na gönderdi. Fakat bunlar Milli hükümet kuvvetleri taraf~ndan yine
ma~lüp edildi. Mao ve arkada~lar~~ art~k herhangi bir askeri harekette bulunam~yacak duruma gelmi~ti. Teslim olma~a karar verdiler ve bir anla~ma yap~lmas~~
için hükümete yana~t~lar. "Iç sava~a son verelim, Japonlara kar~~~birlikte mukavemet edelim" parolas~n~~yayma~a ba~lad~lar. Fakat bu karar~n Japonlarla harb
etmeden ziyade kendilerini toplamak için bir hareket oldu~unu di~er taraftan
Ruslar~n zaman zaman Çin'e tecavüzlerde bulunduklar~n~~görüyoruz. Fakat Japon
istilas~, Marco-Polo köprüsü olay~~Rusya ile anla~may~~icabettirdi. 1937'de Rusya
ile bir sald~rmazl~k pakt~~ imzaland~.
Bundan sonraki bölümlerde, Sian olay~, Chiang'~n Çin komünistleri taraf~ndan
hapsedili~i ve haz~rlad~klar~~ 8 iste~i "Chiang-Kai-Shek"e zorla kabul ettirmek
isteyi~leri, bundan ba~ka Çin komünist partisi merkez komitesinin "Milli felaketi önlemek için bütün halkla birlikte çal~~ma~a haz~r olduklar~n~~ bildiren' 4
maddelik beyanat~~ izah edilmi~tir. Chiang bu "4 madde" ile Çin komünistlerinin
hakikaten pi~man olduklar~na, istilaya kar~~~bütün halkla birlikte kar~~~koyma~a haz~r olduklar~na dair ifadelerinde samimi olduklar~na inanm~~t~. Zira
onlar~~ Çinli olarak dü~ünmü~~ve bir gün Çin milletine yeniden sadakat göstereceklerini ümit etmi~ti. Bu beyanat~~memleket içindeki bütün vatanseverler ve
ileri görü~lü insanlar da Milli Hükümetin siyasetinin ba~ar~l~~ bir neticesi olarak
kabul etmi~lerdi. Hiç kimse, Çin komünistlerinin bu ciddi anda ayk~r~~hareket
edeceklerine evveldPn hüküm veremezdi. I~te bu sonradan trajik neticeler do~urdu.
Onlarda milli ~uur diye bir ~eyin mevcut olmad~~~n~~gösterdi. Chiang bu bölümü
~u sözleriyle bitiriyor: "Bundan bahsetmek benim için bir utanç meselesi ise de,
bugün hür dünyan~n komünizme kar~~~mücadelesinde bir de~eri olabilir".
Bundan sonraki bölümlerde, hükümetin komünist askerlerini yeniden te~kilatland~rmas~~ve milli ihtilal kuvvetlerine kat~lmas~, halk siyasi meclisinin kurulu~u
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ve mukavemet program~, komünistlerin meclis çal~~malann~~sabotaj etmeleri ve
Mao Tse-tung'un tekrar faaliyete geçmesi, Avrupa harbinin ba~lamas~, Sovyet
Sovyet Rusya'n~n durumu" anlat~lm~~t~r. Bu arada komünistler Moskova'ya ayak
uydurarak Sovyet Rusya taraf~n~~tutmu~lar, Rus-Alman mukabil yard~m pakt~mn
imzalanmas~n~~Rusya'n~n büyük bir zaferi olarak kabul etmi~ler ve bunu övücü
yaz~lar yay~nla~m~lard~r. Daha sonra Avrupa harbi ba~lay~nca Mao-Tse-Tung,
bu harbin bir emperyalist harbi oldu~unu ve böylece Amerika-Ingiliz emperyalizmine muhalif olduklar~n~~ilan ediyordu. Milli hükümete Amerika ve Ingilizlerle
i~birli~i yapt~~~~için hücundarda bulunuyordu.
Di~er taraftan Çin komünist kuvvetleri, mahalli askeri kuvvetlerin silahlar~n~~
alarak birçok eyalet hükümetlerine hücum ediyorlard~. Nihayet Shensi, Kansu
hududunda mahalli bir hükümet kurdular. Chiang-Kai-Shek, onlara, taahhütlerine
sad~k kalmalar~n~~ihtar ediyor ve Milli Hükümetin emirlerine itaate davet ediyordu.
Aralar~nda yine bir anla~ma imzaland~. Fakat neticede Çin komlünisderinin bu
anla~maya da sad~k kalmad~klar~n~~görüyoruz.
Rus-Japon bitarafl~k pakt~~—Alman-Rus harbi —D~~~Mo~olistan'da Rus
1944.'de Alman-Rus harbi devam ederken, Sovyet Rusya, Çin'in d~~~Mo~olistan'daki Tannu Tuva'y~~ i~gal etti. Ve burada bir kukla hükümet kurdu. Daha
sonra buras~~Sovyet Rusya'n~n ilk peyki oldu. Böylece Sovyet Rusya 1929'da Çin
ile yapt~~~~anla~may~~bozmu~~oluyordu. Çok geçmeden, D~~~Mo~olistan da Rusya'n~n
ikinci peyki oldu.
Pasifik harbinin ba~lamas~~ve Amerika-Ingilizler taraf~ndan Çin'deki özel
imtiyazlarm kald~r~lmas~ :
Amerikan ve Ingilizlerin Pasifik harbi dolay~siyle i~birli~i teklifi, Çin'in y~llardan beri üzerine yüklanmi~~"e~it olmayan muahedeler"in kald~r~lmas~na yol açm~~t~. Bu, Çin'in ba~~ms~z ve hür vatanda~lar ülkesi olarak ayakta durabilmesini
sa~lam~~t~. Fakat Stalin'in planlar~~Çin'in ba~~ms~z ve birle~mi~, kuvvetli bir millet
olarak yükselmesine mani olmu~~ve Mao-Tse-Tung da Moskova na~m~na çal~~arak
Çin'i evvelkinden daha a~~r bir duruma süniklemi~ti. Bundan ba~ka milletleraras~~
komünistlerin gezginci yolda~lan, Amerikan-Ingiliz-Çin anla~mas~na, "Çin'in
hükümdar tabakas~m yat~~t~rma siyaseti" damgas~n~~vurml~slar ve bu hareketi de,
"Çin hükümetinin Japonya'ya teslim olmas~na mani te~ebbüs" olarak izah etmekle,
Çin komünistlerine büyük yard~mlarda bulunmu~~oluyorlard~.
Bundan sonraki bölümler, "Çin komünistleriyle tekrar mtizakerelere ba~lanmas~, komünistlerin yeniden tecavüzleri, yeni bir anla~maya var~lmas~, komünist
kominterinin feshi, Stalin'in Amerikahlarla i~birli~i yapmas~, komünist kominterinin yine gizli gizli çal~smalan, Amerikan komünist partisinin Sovyet Rusya'n~n
gizli ajam oldu~u ve Sino-Amerikan dostlu~unu bozmaya çal~~mas~~ve Ruslar~n
Çin aleyhinde, yay~nlan" hakk~nda bilgi veriyor. Milletleraras~~komünitsderin
Amerika umumi efl~anm Çin hükümeti aleyhine çevirme~e çal~~t~~~~yaz~larda, Çin
Japon harbinin bir an önce sona ermesini ve Çin komünistlerinin idareyi ellerine
almas~~isteniyordu ki, bu Moskova'n~n plan~~idi. Fakat bunu o zaman pek az kimse
anhyabilmi~ti.
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Bu s~rada Japonlarla Ruslar~n gizli anla~ma yaparak Çin topraklar~n~~kendi
aralar~nda taksim yoluna gittiklerini görüyoruz. Di~er taraftan Amerika da general
Stiwell'i askeri hareketi idare için Çin'e göndermi~ ti. Fakat Stiwell Çin komünist
propagandas~n~n tesiri alt~nda kalm~~~ve Çin komünist ordular~n~n e~it ~artlar
alt~nda yeniden tanzimini, harbe i~ tirakini ve mobilize edilmi~~hükümet kuvvetlerini Japonlara kar~~~kullan~lmas~n~~istemi~ti. Komünist planlar~n~n ne oldu~una
dair bir bilgi sahibi olmad~~~~için Çin -Amerikan i~birli~inin bozulma yoluna gitti~i
anda, Amerika Stiwelli'in yerine general Wedemeyer'i gönderdi. Bundan sonra
Çin-Amerikan i~birliinde bir geli~me görülüyor.
Bundan sonraki bölüm, Çin'le komünist Çinlilerin aras~nda yap~lan anla~may~~
izah etmektedir. Amerikan generali Hurley'in ve Mao-Tse-Tung ile kaleme ald~~~~
bu anla~man~n en önemli maddeleri ~unlard~ r: "Milli Hükümet, bütün anti
Japon partilerin ve partisiz siyasi bir iklerin mümessillerinden müte~ekkil olarak bir "Koalisyon hükümeti" kuracak. Bu Koalisyon Hükümeti Dr. Sun-YatSen'in üç halkç~l~k prensibini" kabul edip, halktan, halk taraf~ ndan ve halk için
bir hükümet kuracak. Demokrasi yolunda ilerliyecek ve terör yerine özgürlü~ü
sa~layacak". Chiang - Kai - Shek, o zaman Do~u Avrupa'da tatbikini görme~e
ba~lad~~~m~z Moskova'n~n di~er memleketleri esareti alt~na alma formülünden
ba~ka bir ~ey olmad~~~~dü~üncesiyle bilhassa koalisyon hükümeti maddesi üzerinde
durarak bu anla~may~~kabule yana~mad~. Di~er konu~malardan da bir netice
ç~kmad~.
Me~ruti Hükümetin çal~~malar~~—Sulhçu i~birli~inin sona ermesi:
Daha 1937' de Anayasan~n kabulü dü~ünülmü~tü. 1945 Temmuz ay~nda bu
meselenin görü~ülmesi için Millet Meclisi toplant~ya davet edilmi~ti. Fakat Çin
komünistleri bu toplant~ya gelmediler ve "ba~~ms~z bölgeler halk mümessili meclisini" kurdular. Anayasal' demokrasi sistemi onlara uygun gelmiyordu.
Çok k~sa olan son bölümde birkaç sat~rla Chiang, Çin komünistlerinin Moskova'n~n tahrik ve te~vikiyle Milli Hükümeti y~ kmak hususundaki gayretlerinin
bo~a ç~kt~~~n~ , Milli Hükümetin Çin halk~n~n maneviyat~n~~kuvvetlendirmekteki
gayretini, askeri kontrolü elinde tutarak zafer kazand~~~n~~ fakat harpten sonra
Moskova'n~n Çin'i y~kmak için yeniden planlar kurdu~unu anlatmaktad~r.
Bahis 4: Çin-Sovyet Rusya sulhçu i~birli~inin sona ermesi:
3. ncü devir: ( 943-1949) (s. ~~29- ~~94).
Ikinci Cihan harbinin sona ermesi, Çin komünistlerinin kuvveti ellerine alma
~ans~n~~kaybettirmi~ ti. Sovyet Rusya ve Çin komünistleri "sulhda beraberlik"
havas~na bürünerek Çin-Amerikan birli~ini bozmak için çal~~ma~a ba~lad~lar.
Bu bahis, bu konuya dair teferruat~~vermektedir.
Çin hükümetinin Japon teslimini kabulü —Çin komunistlerinin 6 iste~i:
Japonlar~n teslimi karar~n~n al~nmas~~üzerine Milli Hükümet hiçbir ~ekilde
askeri harekete geçilmemesini bildirmi~ti. Fakat Çin komünistleri bu büyük
emre itaat etmediler. Yine her türlü kötülü~ü yapmak için faaliyete geçtiler.
Bu "7 emir"den ba~ka "6 iste~i. ' de hükümete sundular. Bu istelderin arkas~nda
komünistlerin maksad~~ a~ikard~. Japon kukla ordular~n~~ silahtan tecrit ederek
münakalât hatlar~n~~ele geçirmek, böylece Mançurya, Yehol, Chanhar ve Suiyuan'a askere göndererek Sovyet ve Mo~olistan kuvvetlerine kat~lmak için bu bölge-
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lerdeki kontrollar~n~~geni~letmekti. Ayn~~ zamanda koalisyon hükümetinin te~kili
ile de bu siyasi tecavüzlerini yapmak hususunda askeri bir taktik ileri sürm~ls
oluyorlard~.
Sulhu yeniden kurma program~~ —Sino-Sovyet arkada~l~ k pakt~n~n imzalanmas~ :
Japon emperyalizminin y~k~ lmas~ , Çin'de üç buçuk milyon insan kayb~na ve
birçok maddi zararlara malolmu~tu. Buna mukabil y~ llardan beri Çin'in yüklendi~i "e~itsiz muahedeler" ortadan kalkm~~, Çin hür ve e~it bir devlet olmu~tu. Bu
yeniden kalk~nma i~inde ba~ar~~elde etmek için evvela sulhçu kalk~nma program~n~~
ortaya koymak gerekiyordu. Burada Chiang-Kai-Shek, memleketi sulh içinde ya~atmak, modern demokrasiyi kurmak, yeniden kalk~nma program~n~~ tamamlamak ve
üç halkç~l~ k prensibini yerine getirmek ve halk~ n seviyesini yükseltmek için gereken
tedbirlerin al~nmas~~ hususunu anlat~yor. D~~~ve iç siyaset bak~m~ ndan Milli Hükümet bu program gere~ince çal~~acakt~ . Fakat komünistler ve onlar~ n milletleraras~~
arkada~lar~~entrikalarla bu gayretleri sabotaj etmekte devam ettiler. Di~er taraftan
Amerika, Ingiliz ve Sovyet Rusya "Yalta'da gizli anla~ma"y~~yapt~.Çin burada temsilen bulunmad~. Hattâ sulhun hat~r~~için baz~~feragatlarda da bulunmak zorunda
kald~ . Fakat Rusya da Çin'e maddi manevi yard~mda bulunacakt~ . Bunun neticesi
Sovyet Rusya ile Çin aras~nda yap~lan anla~ma Sovyetlerin askeri ve diplomatik
i~lerde Çin'e kar~~~çal~~mas~n~~kolayla~t~rm~~~oluyordu.
Çin-Sovyet anla~mas~ n~ n neticelenmesi ve sulhta beraber olma i~inin tahakkuk
etmesi için Çin hükümeti Çin komünistleriyle de ayr~~konu~ malar yapmakta idi.
Mao-Tse-Tung'da bu anla~maya kat~lm~~t~. Yennan'a döndü~ü zaman Mao verdi~i
bir nutukta, "Çin'in önünde tek bir yol vard~ r. O da sulh yoludur. Sulh her ~eydir,
bütün di~er nazariyeler yanl~~t~ r. Beraber çal~~~ rken komintang, Çin komünist
partisi ve di~er partiler bütün güçlükleri sulh-demokrasi ve tesanüt yoluyla yenecektir. Cumhurba~kan~~ Chiang-Kai-Shek'in liderli~i alt~ nda birle~ecektir. Uç
halkç~l~ k prensibi tatbik edilirse bu güçlülderden korkmalar~ na lüzum kalmaz"
demi~ti. Fakat ileride Mao'n~ n bu anla~may~~tamamen bozdu~unu görüyoruz.
Komünistler bu anla~madan hemen sonra, birçok ~ehirleri, demiryollar~n~~ellerine
geçirerek Kuzey Çin ile merkezi Çin aras~ndaki münakale hatlar~n~~ kapam~~lard~.
O s~ rada hükümet, memleketin muhtelif bölgelerindeki Japon ordular~n~~teslim
alma i~iyle me~guldü. Di~er taraftan Çin komünistleri, Chahar, Hopei, Shantung
ve Kuzey Kiangsu'da silahs~zland~rd~klar~~30.000 Japon askerini al~ koymu~lard~.
Böylece, komünistler hükümet kuvvetleri taraf~ndan Japonlar~~ teslim alma i~ine
mani olurken, di~er taraftan da memleket içinde Amerikan aleyhdarl ~~~~propagandas~~kampanyas~n~~ açt~lar. Amerikal~lar~ n, bir taraftan Çin'e yard~ m ederken di~er
taraftan da Çin'in iç i~lerine müdahale ettiklerini ve Kuzey Çin'de yerle~mekte
olduklar~n~~ ileri sürdüler. Bundan ba~ ka Çin komünistleri memleket dahilinde
münakale hatlar~n~~bozdular. Honan eyaletinde Sar~~Nehrin hendeklerini y~ karak
yüzlerce kilometrelik araziyi sular alt~nda b~rakt~ lar. Fabrikalar~~ yakt~lar, birçok
~ehir ve köyleri yak~p y~ karak yerle bir ettiler. Kalgan'da kitle katliam~~ yap~ld~.
15 ya~~ndan yukar~~herkes askere al~nd~ . Ilim adamlar~~da dahil bütün kabiliyetli,
yüksek tahsil görmü~~adamlar orduya gönderildi. S~n~r bölgesi paras~~ ç~kararak
bunu zorla halka kabul ettirdiler. Böylece milli para sistemini de sabotaja muvaffak
oldular.

CHIANG KAI SHEK'IN YENI BIR KITABI

689

Mançurya'da Sovyet Rusya'n~ n muahedeyi ihlali ve D~~~Mo~olistan, Yehol
ve Chahar'~~ i~gali:
Sovyetler Japonya'n~ n tesliminden faydalanarak Mançurya'ya girdiler. Burada
Japonlar~n silahlar~n~~alarak onlar~~harb esiri olarak al~koydular. Sonra Dairen
liman~n~n Sovyet mallar~~ için aç~lmas~n~~istediler. Çin hükümeti burada asker
bulundurm~yacakt~ . Böylece, Sovyet Rusya, Japonlara kar~~~mü~terek harb esnas~nda
Çin'le yapt~~~~Sino-Svoyet dostluk anla~mas~n~~bozmu~~oluyordu.
Sovyetler ayn~~zamanda, Yehol Chahar ve Mançurya'da güçlükler ç~kar~yorlard~. Chiang-Kai-Shek, Çin topraklar~n~n bütünlü~ünün bozuldu~unu Do~u
Asya'da sulh ve nizam~n ciddi ~ekilde tehdit edildi~ini ve ileride herhangi bir kötü
duruma mani olmak için Çin'in ve Amerika'n~n beraberce harekete geçmeleri
gerekti~ini Truman'a bildirdi. Truman bunu çok müspet olarak kar~~lad~. Bunun
üzerine Ruslar dostça hareketlere ba~lad~ lar. Chiang-Kai-Shek'in o~lu Rusya'ya
gitti. Stalin bu konu~mada, Kuomintang ile komünist parti aras~nda bir sulh birli~i
ümidini besledi~ini söylemi~~ve Çin-Amerikan ve Sovyet Rusya aras~ndaki i~birli~i
lehinde, fakat Amerika'n~ n Mançurya'ya üçüncü bir kuvvet olarak müdahale
etmesini ho~~kar~~lamad~~~n~~ilave etmi~. Sa~a sola e~ilmeyen bir siyaset takibetmesi tavsiyesinde bulunmu~. Chiang-Kai-Shek'~~Rusya'ya davet etmi~ti. Chiang
bu daveti reddetti.
Chiang bu daveti kabul etseydi, diplomasi bak~m~ndan yegane yolun Rus
komünistlerinin Çin'e kar~~~olan sabit manevralar~n~~yani, Kuomintang ile Çin
komünist partisi aras~ndaki i~birli~i neticesinde bir koalisyon hükümetinin kurulmas~n~~ kabul etmi~~ve Rusya'ya tam bir güvenle ba~lanm~~~olacakt~.
Di~er taraftan dünya umumi efkar' komunist propagandas~n~n etkisi alt~nda
idi. Ekseni demokratik milletler -Çin-Rus mücadelesinde Sovyet Rusya'y~~yat~~t~rmay~~tercih etmi~ti. Çin de bu durum kar~~s~nda d~~~siyaseti önde tutarak sesini
ç~karmam~~t~.
Bütün bunlara ra~men Moskova'n~ n tezin ile Sino-Amerikan dostlu~una
darbe indiriliyordu. Sovyet Rusya'ya kar~~~Amerika ile mü~tereken bir siyaset
takip etmenin imkan~~yoktu. Chiang-Kai-Shek Sovyet Rusya'n~n tecavüzüne kar~~~
yaln~zca mücadele edecekti. Bunun içindir ki Stalin'in ikinci davetini Chian-KaiShek kabul etmedi. E~er bu daveti kabul etseydi, Çin komünistleriyle mü~tereken
bir koalisyon hükümeti kurulacakt~~ve çok geçmeden bütün memleket bir Sovyet
peyki olacakt~. Bundan sonra Sovyet Rusya bir damla kan dökrneden bütün
Çin'i kontrolü alt~na alacak, yaln~z Asya'y~~de~il Pasifik'in de bir Rus gölü haline
getirecekti. Bütün bunlar~~teferruat~~ile dü~ ünen Chiang, Stalin'in teklifini kabule
yana~mad~.
Uluslararas~~komünistlerin tecavüz propagandas~~—Çin komünistlerinin tarafs~zl~k manevralar~ :
Sovyetler, Çin'e komünist hükümeti getirmedikçe planlar~n~~tatbik edemiyeceklerini ve Çin'de Amerika'n~ n nüfuzunu yok etmedikçe Asya'da hâkimiyet
kurma ihtiraslar~n~~gerçelde~ tiremiyeceklerini biliyordu. Chiang-Kai-Shek sulh
yolunu tercih ederken herhangi bir komünist ihtilalini yat~~t~raca~~na emindi.
Siyaset bak~m~ ndan Çin komünitstlerinin ihtilali, Sovyet Rusya'n~n Çin'e kar~~~
Belleten C. XXIV, F. 44
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tecavüz harbi mahiyetinde idi. Uluslararas~~komünistler bu tecavüzün çirkin taraf~n~~maskelemi~ler ve bunu "Çin hükümetinin sebebiyet verdi~i bir iç harb" ~eklinde yorumlam~~lard~. Çin hükümeti siyasi ve sosyal nizam~~kurmak için bu ihtilali
bast~rma hareketine geçti. Uluslararas~~komünistler, gerek dahilde gerek memleket
d~~~ndaki halk~ , hükümetin otoritesinin sars~ld~~~ na, Çin komünistlerininin Çin'de
demokrasi rejimini kurmakta olduklar~na inand~rma~a çal~~~yorlard~.
Amerika'n~n Çin davas~ na kar~~~hareketi önemli oldu~undan Çin hükümetinin
her ~eyden önce uluslararas~~ anlay~~~~kazanmas~~ gerekiyordu. O zaman Çin hükümetinin, savunma durumunu muhafaza etmesinden ve mesuliyetin nereden geldi~ini dünyay~~ikna için Çin komünistlerinin harekete geçmelerine müsaade etmekten ba~ ka çaresi olmad~~~n~~Chiang-Kai-Shek itiraf etmektedir.
Neticede ihtilal çabuk geni~ledi. Hükümet, memleketteki nizam~~ve kanunlar~~
idare edecek kuvveti kaybetmi~ti. Böylece komünist kuvvet dünya sulhünü tehdit
edici ~ekilde büyümü~ tü. Bu s~ rada Çin komünistleri tarafs~zl~ k taktiklerini yeniliyorlard~. "Demokratik Birlik" adl~~bir birlik kurarak, milli sulhu ve birli~i sa~l~yacaklarm~~ ilan ediyorlard~. Yay~nlad~klar~~ yaz~larda, "Çin'de bu iki parti yani,
Kuomintang ve komünist partiler birbirine muhaliftir. Bu muhalefet iç harbi
tehlikesini yaratm~~t~r. E~er bu temayül yok edilmezse, Çin'de sulhtan, birlikten
ve demokrasiden konu~mak bo~unad~ r. Milli ve demokratik bir kolalisyon hükümetinin kurulmas~n~ n yegane yol oldu~unu ileri sürüyorlard~ . Böylece Çin komünistleri ile hükümetin aras~~ büsbütün aç~ld~.
Amerikan arac~l~~~ = ba~lamas~ :
Bu bölümde, General Marshall'~n Çin'e arabuluculu~u için gönderilmesi
(1945), komünistlerle Milli Hükümet aras~nda ate~~kes emrinin verilmesi, siyasiisti~ari konferansda ileri sürülen milli kalk~ nma hükümetinin yeniden organize
edilmesi, askeri meseleler ve millet meclisi ile ilgili 24 maddelik anla~ma üzerinde
bilgi verilmi~ti.
Çin komünistleri bu birinci ate~~kes emrine itaat etmemi~ler ve Sovyet ordusu
Changchun'dan çekilir çekilmez buras~n~~ i~gal etmi~lerdi. Milli Hükümet ate~~kes
emrini nazar~~itibare alarak hiçbir harekette bulunamam~~t~. Di~er taraftan Ruslar
da ellerinden geldi~i kadar General Marshall'~ n arabulucu gayretlerini baltalama~a
çal~~~yorlard~ , Çin komünistlerinin de anti-amerikan propagandas~na yeniden ba~lam~~lard~. Sovyet Rusya'n~n yard~m~~ ile Çin komünistleri Mançurya'da birçok
~ehirleri i~gal etmi~ ti. Bunun üzerine ikinci ate~~kes emri verildi.
Chiang-Kai-Shek, bu ikinci ate~~kes emrinin verilmesi neticesinde Milli Hükümet kuvvetlerini komünistlere kar~~~harekete geçirmemi~ ti. Onlar~n Çinli ve vatansever olduklar~n~~dü~ ünerek bu emre itaat edeceklerine, yeniden faaliyete geçmiyecelderine inanmakla bir kere daha hata i~ledi~ini söylüyor.
Sovyet Rusya'n~n Kuzey-Do~uda fabrika ve madenleri ya~ma etmesi, komünist
askerlerinin tecavüzü:
Burada, Sovyetlerin Mançurya'da fabrika ve madenleri ya~ma etmesi, komünistlerin ikinci ate~~kes emrine ra~men birçok cephelerde milli hükümet kuvvetlerine hücumlarda bulunmas~, birçok ~ehirleri yak~p y~kmalar~, Millet Meclisi toplant~lar~n~n geri b~rak~mas~ , komünistlerin Amerikan arabuluculu~unu kabul etme-
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mesi anlat~lm~~t~r. Çin komünistlerinin "Millet Meclisinin ancak hükümet yeniden
kurulduktan sonra toplanmas~n~~ve meclisteki üye adedinin kendi isteklerine uygun
olmas~n~~ve veto hakk~n~n konulmas~n~" istemeleri üzerine Millet Meclisinin toplanmas~~geri b~rak~ld~. Böylece general Marshall'~n Çin'i sulha kavu~turma gayretleri bo~a ç~k~yordu.
eçüncü ate~~kes emri —Millet Meclisini toplanmas~~—Çin komünistlerinin
arazi reformu —Amerikan dü~manl~~~ :
Çin komünistlerinin anla~maya yana~mamalar~~neticesinde Milli Hükümet
kuvvetleri Galgan'~~ald~. Hükümet Çin komünistleriyle sulhçu bir anla~maya varmak istedi ise de, komünistler kabul etmediler. Daha sonra meclisin aç~l~~~na partili,
partisiz bütün delegeler geldi~i halde onlar gelmediler. Yennan'da "arazi reformu
üzerinde" bir program haz~rlamak için topland~lar. 1947'de "arazi kanununun
ana hatlar~" ba~l~kl~~bir kararla arazi beylerini ortadan kald~nyor, araziyi müsavi
olarak fakir çiftçiler aras~nda taksim ediyorlard~. Bu çiftçiler ayn~~zamanda orduya
da girebilecelderdi. Bu ~ekilde "arazi ~slahl" bir nevi askeri seferberlik demekti.
Amerikan dü~manl~~~~—Sovyet Rusya'n~n Amerikan arabuluculu~unu sabotaj
etmesinin sebepleri —Sulhçu i~birli~inin neticeleri:
94.6'da Çin komünistleri General Marshall'~n arabuluculu~unu reddetikten sonra her türlü Amerikan aleyhdarl~~~na, propagandalar~na ba~lad~lar. Bunun üzerine
Amerika para ve askeri yard~m~~kesti, ve Peiping Tientsin, Tsingtao'daki askerlerini
geri ald~. Böylece Sino-Amerikan i~birli~i, Çin komünistlerinin sabotajlariyle sona
ermi~~oldu. Bu arada (1947) Milli Hükümet anayasay~~kabul etti. Çin komünistleri
Milli Hükümetin çal~~malar~n~~durmadan baltallyordu. En büyük yard~mc~lar~~
Sovyet Rusya idi. Çin komünistlerinin "Chiang-Kai-Shek çekilmeden sulha kavu~amay~z" parolas~~her tarafa yay~lm~~t~. Bunun üzerine Chiang-Kai-Shek 21
Ocak 1949 da Cumhurba~kanl~~~ ndan çekildi. Siyasi ve sosyal durum Çin komünistlerinin kontrolu alt~na girdi.
Hülâsa:
~kinci cihan harbi neticelendikten sonra Çin, Japonya ve Rusya ile dostluk
muahedesi imzalam~~~ve Çin komünistleriyle sulh konu~malar~~yapma~a çal~~m~~t~.
Fakat Çin komünistlerinin gayesi bütün Çin'i kontrolleri alt~na almak ve Rus
Imparatorlu~u'nun yeni bir kolonisi haline getirmekti. Amerika'n~ n arabulucu~u
s~ras~nda Çin komünistleri tarafs~zl~k rolünü oynam~~~bunu askeri manevralan
için iyi bir f~rsat bilmi~lerdi. Chiang-Kai-Shek bu s~rada Sovyet Rusya'n~n arabuluculu~u teklifini, Çin'i ikinci bir Polonya durumuna dü~ürmemek için kabul
etmemi~ti. Sovyet Rusya bu yoldan hedefine varamay~ nca Çin komünistlerini her
bak~mdan desteldeme~e ba~lam~~t~. Bir taraftan sulh konu~malar~~yap~l~rken, di~er
taraftan iç harb bütün h~ziyle devam ediyordu. Moskova da Amerikan aleyhtarl~~~n~~te~vikten geri kalm~yordu. Böylece, Çin komünistlerinin devaml~~sabotajlar~,
iftiralar~, zulümleri ve sonra memleket d~~~ndaki gayet iyi planlanm~~~propagandalar~~Çin Milli Hükümetini ba~ar~s~zl~~a kadar götürmü~~ve iktidar~~Çin komünistlerinin eline teslimine sebebiyet vermi~ ti. Chiang-Kai-Shek, bu bölümü ~u sat~rlarla
bitiriyor: "Fakat, Sovyet Rusya, Çin'i yeni bir kolonisi yapma hülyas~n~~asla tahakkuk ettiremiyecektir. Bunu yapma~a kalk~~t~~~~takdirde, Çin halk~n~n darbesiyle
parça parça olacakt~r".

