
In 1828-29, Chiang Kai-Shek,

liderul Gomindang-ului, princi-

palul partid politic chinez,

s-a impus in pozitia de condu-

ctitor al Chinei cu acordul

celorlalte forl;e politico-militare

din tarti. Singurul opozant a

fost Partidul Comunist Chinez.

Pentru japonezi, acest lucru

era unposibil dezastru.

SUA. O mare annat~ japonez~ a ajuns in
nord-estul ora$ului Shanghai pe 23 august. A
urmat apoi o lupt~ care a durat trei luni, iar
Shanghai-ul a fost devastat. Aceas~ b~~lie a
provocat mari pierderi In randurile celor mai
bune trupe chineze. Japonezii i-au alungat pe
chinezi din vecin~tatea Shanghai-ului, In
noiembrie 1937.

intre timp, in nordul t~rii, japonezii ataca-
sern spre vest $i sud din Peking, Intr-o ofensiv~
care Q Inceput de asemenea pe 23 august.
Principalul atac japonez a inceput la jum~tatea
lunii septembrie. Chinezii nu doreau in mod
deosebit s~ lupte, cu exceptia celor din regiu-
nile muntoase ale provinciei Shansi, unde
gherilele comuniste s-au al~turat fortelor lui
Chiang Kai-shek. Aici, japonezii au suferit pier-
deri foarte mari, de$i i-au fortat pe chinezi s~
se retrag~. pan~ la sfar$itul anului 1937, arma-
ta japonez~ ajunsese paM la Fluviul Galben.

C hina avea o populatie de peste 10 ori
mai mare decat cea a ]aponiei, ins;} ecb-
nomia ~i sistemul politic slab dezvoltate

ale acesteia au f;}cut ca ]aponia s;} devin;}
puterea dominant;} in Asia de Est. ]aponia s-a
al;}turat puteriloroccidentale in stabilirea unor
tratate care ii ofereau anumite privilegii in
China. Cu toate acestea, Tchang Kai-chek s-a
angajat el insu~i s;} modernizeze China ~i s;}

puna capat unor astfel de tratate. in 1930,
acesta dobandea autoritatea necesara savar-
~irii acestor transformari. in urmatorii noua
ani, tensiunea s-a intensificat 1ntre ]aponia ~i
China, ~i a condus la conflicte.

Rizboi in China
Invadarea Chinei de catre ]aponia, in iulie
1937, in urma unei ciocniri 1ntre trupele
japoneze ~i chineze la Podul Marco Polo
langa Peking, a dus la izbucnirea celui de-al
Doilea Razboi Mondial1n Asia. Prima ciocnire
a avut loc in 7 iulie, iar in .urmatoarele trei
saptamani s-au succedat cateva conflicte
armate. Pe 28 iulie, 1937, a izbucnit o lupta
1nsemnata pentru controlul asupra Peking-
ului. ]aponezii i-au fortat rapid pe chinezi sa
abandoneze Peking-ul, iar pe 7 august 1937
tropele japoneze au patrons in capitala
traditionala a 1mparatilor chinezi.

Razboiul s-a extins repede spre sud. Dupa
1nfrangerea chinezilor in jurul Peking-ului,
Tchang Kai-chek a hotarat sa ii i:nfrunte pe
japonezi la Shanghai. Cel mai mare ora~ ~i
port din China avea, de asemenea, ~i cei mai
multi rezidenti din Europa Occidentala ~i
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Tennessee in flacari, dupa bombardamentele
japoneze asupra Flotei Americane din Pacific
in Pearl Harbor, Hawaii, la ora 08.00 la 7

decembrie 1941.
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O Condus3 de un ofi1er iscusit, o avangard3
(trupe de avansare) a solda1ilor japonezi
alearg3 prin fl3c3rile ce cuprinseser3 tab3ra
chinez3 Vhangsha, una dintre fort3re1ele lui
Chang Kai-shek, in 1940.
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Japonia trebuia sa atace Uniunea Sovietica,
principalul furnizor de anne pentru China.
Cealalta grupare, anti-occidentala ~i sprijinita
de ofiteri ai marinei, sustinea ca Japonia tre-
buia sa ocupe Malaezia ~i Indiile de Est
Olandeze, teritorii bogate In plantatii de cau-
ciuc ~i zacaminte de titei cu petrol, pentru a
asigura Japoniei materiile prime necesare unui
razboi de lunga durata cu China.

jn primavara ~i vara anului 1939, o mica
armata japoneza a fost Invinsa de fortele sovie-
tice In Mongolia. jn luna august a acelui~i an,
Germania, aliatul apropiat al Japoniei, a sem-
nat un tratat de neagresiune cu Uniunea
Sovietica. Aceste doua incidente au discreditat
armata japoneza, avantajul fiind acum de par-
tea marinei. jn septembrie, japonezii au sem-
nat Tratatul Trip;1rtit cu Germania ~i Italia.
Aceasta mi~care a stabilit puterile Axei.

Extinderea ostilita1ilor
Administratia SUA din \timpul pre~edjntelui
Roosevelt unrulrea cu nelini~te evenimentele
din Asia de Est. Cand Japonia s-a aliat cu
Germania nazista ~i Italia fascista, SUA a trecut
de partea Chinei. Cand japonezii ~i-au stabilit
baze puternice In Indochina Franceza, ameri-
canii au interzis exportul de combustibil avia-
tic ~i de~euri de metale de calitate superioara
spre Japonia. Lista exporturilor interzise s-a
marit treptat din septembrie 1940 pana In ianu-
arie 1941. Cand japonezii au Incercat Inlocuirea
transporturilor americane prin abordarea olan-
dezilor, presiunea diplomatica americarul i-a

bine dotati cu echipament militar, fund bine
aprovizionati cu tancuri ~i artilerie moderna.
in regiunile pe care le controlau, chinezu nu
aveau o industrie care sa poata produce arme
necesare desfa~urarii unui t:azboi modern.
Cele mai multe echipamente ale lor prove-
neau din Uniunea Sovietica, SUA ~i Europa.

R3zboiin Europa
Cand a izbucnit razboiul in Europa, in sep-
tembrie 1939, conducerea politica a ]apoqiei
nu era sigura asupra cali pe care trebuia sa o
urmeze pentru a scapa de China care
devenise pentru japonezi un marasm.

Doua grupari politi!:e din Tokio luptau pen-
tru directionarea politicii exteme a ]aponiei.
Una, putemic anti-comunista ~i sustinuta de
multi ofiteri ai armatei, era de parere ca

O Echipaju! port-avionu!ui Lexington a! SUA

Pe 13 decernbrie 1937, japonezii au cap-
turat Nanking-ul, fosta capitala a Chinei.
Trupele japoneze care au ocupat Nanking-ul
au purtat vreme de trei luni o campanie sis-
tematica de torturi, crime, violuri ~i jafuri. Sute
de mii de chinezi au fost uci~i. Atrocitatile
savar~ite de japonezi au rarnas In istorie sub
numele de "Masacrul de la Nanking".

Dupa caderea Nanking-ului, japonezii au
sperat ca Gerrnania va n~gocia un tratat de
pace Intre ]aponia ~i China. Tchang Kai-chek
~i-a anuntat In mod public inten1;ia de a lupta
pana la sfar~it, facand astfel, din punct de
vedere politic, imposibila acceptarea vreunor
tratative. in primavara anului 1938, japonezii
~i-au reluat ofensivele In China, urmarind

capturarea ora~ului Hsuchou.
{;hinezii le-au provocat japonezilor o grea

i:rifrangere la T'aierhchuang, Insa generalii
chinezi au refuzat continuarea atacului, dand

trupelor japoneze posibilitatea regruparii.
]aponezii ~i-au Intarit armatele, reu~ind sa
captureze Hsuchou. Dupa aceasta, In
octombrie 1938, a urmat caderea ora~ului
Wuhan, noua capitala temporara a Chinei, ~i
a Canton-ului, un ora~ importan~ din sud

Razboi de uzura
in iama anilor 1938-39, japonezii au ajuns 1n

impas. Razboiul cu China li costa 5 rnilioane $
pe zi, iar arrnata puternica pe care o trimisese-
ra 1n China putea detine controlul doar asupra
rnarilor ora~e din estul Chinei ~i a unei poI1iuI1i
de-a lungul principalelor linii de cale ferata.
Liderul comunist, Mao Tse-tung, i-a declarat
unui ofiter american: "China este asemenea
unui urcior de un galon, pe care ]aponia
1ncearca sa-l umple cu jurnatate de litru de
lichid." Tchang Kai-chek era con~tient de
1ncurcatura 1n care se aflau japonezii ~i dorea
sa intre 1ntr-un razboi de uzura (epuizarea du~-
rnanului prin atacuri repetate). Chinezii aveau
1nca o arrnata de doua milioane de oameJ\li.

]aponezii au ajuns la concluzia ca singura ~
cale de Incetare a razboiului era sa opreasca ~
transportul de munitii catre.armata chineza. in ~

timpul razboiului, japonezii fusesera mult rnai ~

272

abandoneaz3 nava. Acesta a fost distrus de
torpilele aeriene la ora 11.27 in timpul b3t3-
liei de pe Marea Coralilor in 8 mai 1942,
fiind in final scufundat3 de torpile la 17.00.



O Lupta de la
Midway, 4 iunie
1942, s-a dovedit a
fi decisiva in lupta
pentru Pacific.
Deoarece majorita-
tea pilotilor japonezi
experimentati au
fost uci~i, japonezii
nu ~i-au mai revenit
de pe urma loviturii.
in imagine, avioane
aflate pe port-
avionul american
Enterprise se prega-
tesc de decolare.
Doar patru dintre
acestea s-au mai
intors.

O Trupe de ofiteri
britanici ~i americani,
insotiti de soldati
chinezi ~i ghizi kashi-
ni, u.rmaresc trupele
japoneze prin jungla
birmana, in timp ce
se retrag dupa incer-
carea e~uata de a
ataca India in mar-
tie1944. Birmania a
fost eliberata in
1945.
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Japonia ~i chiar dac~ aceasta intra In razboi

Impotriva Gennaniei, li ramaneau Inc~ destule
resurse Impotriva Japoniei. Japonezii sperau,
la fel cum f~cuser~ In China, c~ o campanie

reu~it~ va duce la negocierea unui tratat de
pace. Cu toate acestea, americanii, la fel ca ~i
chinezii nu doreau s~ intre In acest joc.

Lupta pentru Pacific
Japonezii ~i-au dat seama c~ fot1ele americane
se vor uni pentru a lovi din Australia ~i Hawaii.
Dou~ operatiuni erau necesare pentru neutra-
lizarea celor dou~ regiuni: una s~ captureze

ora~ul Port Moresby din Noua Guinee, iar
cealalta insula Midway din Pacific.

jn 7/8 mai 1942, a avut loc prima lupt~ In
Portul Moresby In Marea Coralilor. Aceasta a
fost ~i prima lupt~ aeronaval~ Intre fot1ele
americane ~i cele japoneze. Pierderile Inregis-
trate In randul japonezilor i-a detenninat pe
ace~tia s~ abandoneze operatiunea. jn 4 iunie

1942, patru avioane militare japoneze au fost
doborate In lupta de la Midway, iar forta

aeronaval~ japonez~ a pierdut foarte multi
piloti. SUA a pierdut un singur avion militar.
De~i la acea vreme nu era Inc~ evident, aceas-
ta a fost b~talia decisiv~ a razboiului din

Pacific. Marina japonez~ nu ~i-a mai revenit.
Din iulie 1942 pan~ In iebruarie 1943,

Noua Guinee ~i Insulele Solomon au fost
scenele unor lupte groaznice, la care s-au
ad~ugat alte b~talii terestre, navale ~i aeriene,
la fel de crunte, pe insula Guadalcanal.

Japonezii au suferit pierderi foarte mari, fiind
obligati s~ se retrag~ din Guadalcanal.

Din rnartie pan~ In noiembrie 1943, zona
din jurul Noii Guinee, Insulelor Solomon ~i Noii
Btitanii a fost centrul operatiunilor militare.

Aliatii vroiau s~ ln1~ture amenintarea japonez~
asupra Australiei o data pentru totdeauna. pan~
la sfa~itul anului 1943, operatiunile navale ~i
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Malaezia a fast atacata din Thailanda, iar cala-
ilia americana: Filipine a fast de asemenea
invadata. in 15 februarie 1942, trupele britani-
ce din Malaezia s-au predat, un:i1ata in 9 mar-
tie de Indille de Est ~i in 8 aprilie de Filipine.
]apanezii detineau acum cantralul asupra
Pacificului de est. Aceasta era a realizare mili-
~ra: ~i naval~ fa:ra: precedent.

Cu taate acestea, in incercarea de a sca:pa
dintr-a funda:tura:, ~i anume de China, ]apania
a intrat cu buna: ~tiinta: in alta. SUA era a pu-
tere ecanamica: de patru ari mai mare decat

obligat pe ace~tia s~ le refuze ajutorul.
in iulie 1941, Indochina a fost ocupat~ de

; japonezi. SUA a blocat finantele ]aponiei ~i a
~ irnPUS un embargo commercial total. ]aponezii

au incercat negocierea ridic~rii ernbargoului,

ins~ pentru aceasta SUA le-a cerut s~ evac-
ueze China. ]aponia era gata de razboi.

Pearl Harbor
lin 7 decernbrie 1941, Flota American~ din
! Pacific, ancora~ in Pearl Harbor, Oahu, a fost
!bombarda~ de japonezi. Colonia britanic~



AL DOILEA RAzBOI MONDIAL: ASIA

~
u
"
c
c

~
"'
:)

~
1-

O Trupe americane oprite momentan de
focurile trase de du~mani, in timpul asaltului
asupra insulei Iwo Jima in februarie 1945.
Prin ocuparea insulei. Japonia a intrat in raza

de ac~iune a bombardierelor americane.

raidurile de bombardament asupra bazelor ja-
poneze din zorul au 1ndeplinit acest obiectiv.

jn noiembrie 1943, campania americarul
desf11~ura~ Intre micile insule ale Pacificului a
debutat cu debarcarea fortelor navale 1n
Tarawa, In arhipelagul Gilbert. Insulele
Marshall au fost atacate 1n februarie 1944.
Aceste lupte au fost foarte dure, japonezii fiind
gata s11 lupte pan11 la ultimul soldat. jn timpul
invaziei Saipan-ului, din iunie 1944, civilii
japonezi aflati pe insul11 au preferat s11 se sinu-
cid11, 1n loc s11 se predea du~rnanului.

Noi atacuri in China
jn timp ce perimetrul defensivei japoneze era
str:Ipuns In sudul ~i centrul Pacificului, ace~tia
Incercau s11 ~i-l extinda. In al~ parte. jn ian-
uarie 1944, o ofensiv11 majorn, prima dup11
1938, a fost lansa~ 1n China. Campania a

durat un an lntreg, iar chinezii au fost alungati
din Hunan ~i Kwangsi, In centrul ~i sudul t:1rii.
Din Birmania, pe care japonezii o cuceriser:1
In 1942, ace~tia au atacat India In februarie
1944, lns:1 au fost expulzap pan:1 la sfar~itul
lunii aprilie a aceluia~i ari.

Marina japonez:1 a lncercat s:1 schimbe
rezultatul b:1t:1liei de la Midway In iunie 1944,
cand a luptat cu flota american:1 In Marea
Filipine. Pilopi japonezi, lns:1, erau atat de lip-
sip de experient:1lncat au fost rapid doborap.

R:!zboiul era acum pierdut pentru Japonia.
Submarinele marinei SUA nimiciser:1 marina
comercial:1 japonez:1. Petrolul ~i cauciucul din
Indiile de Est ~i din Malaezia nu au putut fi
transportate peste ocean spre uzinele din
Japonia, iar bombardierele americane 11 loveau
pe japonezi din bazele aflate In Mariane. in
octombrie 1944 americanii au invadat Filipine,
iar r:1m:1~itele flotei japoneze au fost In sfa~it
spulberate In lupta de .la Golful Leyte.

in februarie 1945, insula Iwo Jima a fost
capturat:1 de americani, iar bombardierele
acestora loveau la o distant:1 foarte mic:1 de
lnsu~i teritoriul Japoniei.

in aprilie 1945, a fost cucerit:l insula
Okinawa. ]aponezii au rezistat In mod fanatic;
iar civilii erau pu~i s:llupte Inarmati cu sulite.
Misiunile de bombardare sinuciga~e, cunos-

cute sub numele de "kamikaze" (vantul

divin), erau desf:l~urate Impotriva uria~ei
armade americane aflat:lln Okinawa. in ciuda
acestor fapte, insula nu a putut fi recuperat:l.

Un sfar~it terifiant
in 6 august 1945, SUA a lansat o bomb:l atomi-
c:l asupra ora~ului Hiroshima, urmat:l apoi, In
9 august, de alta .la Nagasaki. Pe data de 8
august Armata Ro~ie Sovietic:l a declarat rnzboi
]aponiei ~i i-a atacat pe japonezii din

Manchuria. in 15 august, Imp:lratul japonez
Hirohito se adresa poporului s:lu: "intors:ltura
pe care a luat-o rnzboiul nu este neap:lrat In fa-
voarea ]aponiei". Apoi a anuntat c:l ]aponia se

va preda. A1 doilea rnzboi mondialluase sfa~it.
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O Un supravie~uitor prive~te ruinele ora~ului
Nagasaki dupa atacul bombei atomice din 9
august 1945. Dupa doar o saptamana,
imparatul Hirohito anun~a capitularea japoniei.
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