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Ο αρθρογράφος είναι απόστρατος αξιωματικός του Σώματος Πεζοναυτών και πρώην υπάλληλος του 
Πενταγώνου. Οι απόψεις που διατυπώνονται αποτελούν προσωπικές απόψεις του συγγραφέα και δεν 
αντιπροσωπεύουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Μετά το προκλητικό ταξίδι της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι 
Πελόζι στο νησί της Ταϊβάν, άλλη μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου προσγειώθηκε 
στο νησί την Κυριακή για μια απροειδοποίητη διήμερη επίσκεψη.

Τα τύμπανα των ΗΠΑ και του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (ΔΠΚ) της Ταϊβάν χτυπούν 
πιο δυνατά για να υποκινήσουν περαιτέρω προκλήσεις κατά της αρχής της μίας Κίνας. Οι 
προσκείμενοι στο DPP νεοσυντηρητικοί κυριαρχούν στο κατεστημένο της  εθνικής ασφάλειας του 
προέδρου Μπάιντεν και στο Κογκρέσο. Οι φρενήρεις, ενισχυμένες από τα μέσα ενημέρωσης 
προτροπές τους που καλούν σε αγώνα εναντίον  της Κίνας συγκαλύπτουν με άνεση τις 
αμερικανικές πανωλεθρίες, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης από το Αφγανιστάν και του 
ρόλου των ΗΠΑ στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η Ημέρα της Κρίσεως πλησιάζει με το σχετικό ρολόι να δείχνει λίγο περισσότερο από ένα λεπτό 
που απομένει μέχρι να πυροδοτηθεί ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα στην Ευρώπη ή στον Ινδο-Ειρηνικό.

Οι Αμερικανοί έχουν ακόμα χρόνο να διαβάσουν τη Λευκή Βίβλο της Κίνας με τίτλο «Το 
ζήτημα της Ταϊβάν και η επανένωση της Κίνας στη νέα εποχή» για να αλλάξουν πορεία.

Οι αναγνώστες θα εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της δήλωσης της Κίνας ότι η Ταϊβάν είναι μέρος 
της Κίνας. Θα κατανοήσουν επίσης τη σιδηρά αποφασιστικότητα της Κίνας να επανενώσει τη μία 
Κίνα, έναν μη διαπραγματεύσιμο στόχο που θα επιτευχθεί, σε μια διαδικασία που δεν μπορεί να 
σταματήσει.

Από την ίδρυσή της, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει εκπληρώσει με αξιοπιστία τις υποσχέσεις 
της σε βασικές προτεραιότητες. Αυτή η συνέπεια εκνευρίζει τους νεοσυντηρητικούς των ΗΠΑ και 
τους συνωμότες του ΔΠΚ. Αρνούμενοι τη πραγματικότητα, παραποιούν την ιστορία και 
επικροτούν τη διεθνή τάξη, τους νόμους και τους κανόνες της, ενώ ταυτόχρονα τους 
παραβιάζουν.

Η ιστορική καταγραφή ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της Κίνας είναι αδιαμφισβήτητη. Τα 
αρχαιολογικά και ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα συνεχώς από το 230 
μ.Χ., όταν οι πρώτες αναφορές για την Ταϊβάν βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο Γεωγραφικό δελτίο 
της ακτογραμμής, που συνέταξε ο Σεν Γινγκ του κράτους του Γου κατά την περίοδο των Τριών 
Βασιλείων.

Οι Ευρωπαίοι επιχείρησαν να αποικίσουν την Ταϊβάν, αλλά εκδιώχθηκαν από τη δυναστεία Τσινγκ 
το 1662. Το 1885 η δυναστεία Τσινγκ ίδρυσε την επαρχία της Ταϊβάν. Το 1894 η Ιαπωνία νίκησε 
την Κίνα και την ανάγκασε να παραχωρήσει το νησί στους Ιάπωνες κατακτητές. Οι ΗΠΑ 
πολέμησαν στο πλευρό της τότε συμμάχου τους Κίνας στον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, 
επιδιώκοντας τη νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας και την ανάκτηση της Ταϊβάν. 



Το καθεστώς της Ταϊβάν ως τμήμα της Κίνας είναι κατοχυρωμένο στο διεθνές δίκαιο. Η 
Διακήρυξη του Καΐρου που υπογράφηκε από την Κίνα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο το 
1943 ανέφερε ότι όλα τα εδάφη που είχε κλέψει η Ιαπωνία από την Κίνα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, θα πρέπει να επιστραφούν στην Κίνα. Η Διακήρυξη του 
Πότσνταμ που υπογράφηκε και από τα ίδια μέρη (σ. μ. και τη σοβιετική Ένωση) το 1945 
ανέφερε ότι οι όροι της Διακήρυξης του Καΐρου πρέπει να εφαρμοστούν. Το 1945, η Ιαπωνία 
υπέγραψε το έγγραφο παράδοσης και σε αυτό υποσχέθηκε να εκπληρώσει πιστά τις 
υποχρεώσεις της Διακήρυξης του Πότσνταμ.

Αφού η Κίνα ανέκτησε εκ νέου την κυριαρχία της Ταϊβάν, ένας εμφύλιος πόλεμος έφερε 
αντιμέτωπο το Κουομιντάνγκ (KMT) της Δημοκρατίας της Κίνας (ROC) με το Κομμουνιστικό 
Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ). Και οι δύο διεκδικούσαν να κυβερνήσουν ολόκληρη την Κίνα, που 
περιελάμβανε την ηπειρωτική χώρα και το νησί της Ταϊβάν. Μετά την τακτική ήττα του, το ΚΜΤ 
υποχώρησε στο νησί διακόπτοντας τον πόλεμο εν αναμονή της τελικής επανένωσης.

Το 1949 ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ). Η δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για το ΚΚΚ 
τις ώθησε να θωρακίσουν στρατιωτικά το εξόριστο ΚΜΤ με την ελπίδα ότι η συμμαχική με τις 
ΗΠΑ ROC θα επανένωνε κάποτε την Κίνα κατακτώντας εκ νέου την ηπειρωτική χώρα. Η 
νομιμότητα των αμερικανικών προσπαθειών κατέρρευσε το 1971, όταν τα Ηνωμένα Έθνη 
έδιωξαν την υπό την ΚΜΤ κυβερνώμενη ROC και καθιέρωσαν τη ΛΔΚ ως τον μοναδικό 
νόμιμο εκπρόσωπο ολόκληρης της Κίνας. 

Ενθαρρυμένες από τις στρατιωτικές διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ, οι αρχές της Ταϊβάν, συνέχισαν την 
πολιτική αντιπαράθεση στα Στενά, αλλά ο εδαφικός ορισμός και η ακεραιότητα της Μιας Κίνας 
ουδέποτε αμφισβητήθηκε.

Ο ΟΗΕ ενίσχυσε τη νομική κυριαρχία της ΛΔΚ επί του νησιού σε ένα μεταγενέστερο 
ψήφισμα που αναφέρει ότι η «Ταϊβάν, ως επαρχία της Κίνας» αποτελεί το μόνο διεθνώς 
αναγνωρισμένο καθεστώς του νησιού. 

Οι αμερικανοί πολιτικοί που φοβούνται τη ΛΔΚ χάραξαν τεχνητά μια ξεχωριστή στρατιωτική 
σχέση με το κινεζικό νησί της Ταϊβάν, παραβιάζοντας την κυριαρχία της Κίνας και 
παρακάμπτοντας το διεθνές δίκαιο. Οι ΗΠΑ ήλπιζαν ότι το KMT θα νικούσε κάποτε τη ΛΔΚ, 
αλλά κατέστη σαφές ότι αυτό το όραμα ήταν μη ρεαλιστικό. Στη δεκαετία του 1980, οι 
διακριτικές μηχανορραφίες των ΗΠΑ έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία του αποσχιστικού 
κόμματος DPP με μια πλατφόρμα ανεξαρτησίας που αγκάλιασαν οι αμερικανοί πολιτικοί που 
αποστρέφονταν την Κίνα.

Από τη δεκαετία του 1980, το DPP και οι νεοσυντηρητικοί των ΗΠΑ προσπαθούν μάταια να 
ξαναγράψουν την ιστορία και να απορρίψουν το διεθνές δίκαιο. «Κρεμούν επίσης τα καπέλα 
τους» σε μια ακυρωμένη Συνθήκη του Σαν Φρανσίσκο που υποστηρίζει ότι το καθεστώς της 
νήσου Ταϊβάν δεν έχει καθοριστεί. 

Αγνοώντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις διακηρύξεις του Καΐρου και του Πότσνταμ, οι 
ΗΠΑ συνεχίζουν να περιφρονούν το κωδικοποιημένο διεθνές δίκαιο. Αυτή η παράλογη 
προσκόλληση σε μια ψεύτικη ιστορία αντανακλά τις απέλπιδες φιλοδοξίες του DPP και των 
νεοσυντηρητικών που θα συντριβούν όταν η επανένωση αναπόφευκτα συμβεί.

Η κρίση μεταξύ των δυο πλευρών των Στενών ενώ το δίλημμα Ρωσία-Ουκρανία είναι θεμελιωδώς 
διαφορετικά. Έχουν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό, δηλαδή την ανάμειξη των ΗΠΑ που 



αποθαρρύνει τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα μόνο και μόνο για να 
ευνοήσει τη συνέχιση της αμερικανικής ηγεμονίας και να αυξήσει τα κέρδη των εμπόρων 
όπλων.

Με ένα λεπτό να απομένει από την ώρα της Κρίσεως, ίσως υπάρχει χρόνος να 
προειδοποιήσουμε μερικούς σημαντικούς Αμερικανούς ιθύνοντες. Αν διαβάσουν την 
πρόσφατη Λευκή Βίβλο της Κίνας, ίσως μπορέσουν να δουν τη ρητορική του DPP και των 
νεοσυντηρητικών με κίτρινο μάτι και να σβήσουν το φιτίλι που άναψαν γιατί διαφορετικά θα 
εκραγεί οδηγώντας σε πόλεμο.


