KS Číny lže, lidé umírají
Lékař Li Wen-liang byl oftalmolog, který varoval před vypuknutím pandemie COVID-19.
Svým přátelům poslal 30. prosince 2019 zprávu, ve
které je varoval před možným vypuknutím choroby
připomínající akutní respirační syndrom (SARS) ve
Wu-chanu v Číně, kde pracoval.
Už za pár dní za ním jednou v noci přijela policie
a přinutila ho podepsat prohlášení, podle kterého jeho zprávy „vážně narušily společenský pořádek“. Se svými varováními musel přestat.

Nakonec se tento mladý lékař sám nakazil virem
a zemřel. Jeho smrt otřásla veřejností a vyvolala
pohoršení nad reakcí čínských úřadů.
34letý lékař za sebou zanechal těhotnou manželku
a mnoho truchlících, kteří mu byli vděční za jeho
obětavé nasazení.
Navzdory všem včas nahlášeným případům se
v lednu 2020 ve Wu-chanu konalo několik velkých
shromáždění, včetně festivalu, kterého se zúčastnilo
přes 40 000 rodin.

Celosvětová petice
Této pandemii se dalo zabránit, kdyby Komunistická
strana Číny nelhala. Od doby, kdy ovládla Čínu,
trpí stovky milionů lidí jejími nekonečnými podvody
a brutalitou. Démon KS Číny vydrancoval starodávnou
Čínu a nyní se jeho teror rozšířil do celého světa a zasáhl
všechny. Nadešel čas, abychom všichni odmítli toto dílo
zkázy a skoncovali s KS Číny!
Všechno, čeho se KS Číny za osmdesát
let své vlády dotkla, bylo poznamenáno
lžemi a podvody, krvavými válkami,
hladomorem, tyranií, vražděním a terorem. Tradiční víry a hodnoty byly násilně zničeny.
Původní morální principy a společenská struktura byly rozloženy silou. Empatie, láska a harmonie
mezi lidmi byly překrouceny na boj a nenávist.
Úcta k nebesům a zemi byla nahrazena arogantní
touhou ,,bojovat s nebesy a zemí“.
– citace z knihy „9 komentářů ke komunistické straně“

Hlasy osobností
„Když dobro nemá strach, zlo
je bezmocné.“
Ronald Reagan
„Nyní čelíme důsledkům toho, že jsme
zavírali oči před porušováním lidských
práv v Číně.“
David Matas,
kanadský právnik

Petice

SKONCUJME
SE ZLEM
KOMUNISTICKÉ
STRANY ČÍNY

„KS Číny je nejhlubším morálním
selháním. Rozpadá se. Je démonická.
Je to instituce, která ovládá a zotročuje
lidi, kterým vládne... Musíme být
generací, která konfrontuje a porazí
zkažený režim KS Číny.“
Scott Perry,
americký kongresman

Celosvětovou petici za skoncování se zlem KS Číny
organizuje Globální centrum pro vystupování z KS
Číny. Jedná se o neziskovou organizaci, založenou
v roce 2005, se sídlem v New Yorku. Její misí je
informovat svět o ničivém charakteru komunismu
a pomáhat lidem z Číny vystoupit z KS Číny a jejích
přidružených organizací.

30. prosince 2019 lékař Li Wen-liang upozornil na
nebezpečí koronaviru. Následně byl předvolán před
wuchanskou zdravotní komisi, kde byl napomenut. Tento
34letý lékař se 7. ledna nakazil koronavirem a 6. února
2020 zemřel.
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Tato iniciativa odmítání KS Číny se rozšířila z Číny
do celého světa. Dává lidem šanci distancovat se od
nejhoršího režimu všech dob a skoncovat s jeho zlem.

Skoncujme se zlem KS Číny
www.endccp.com/cz

Svět nebude v bezpečí, dokud
bude existovat KS Číny.

Podepište petici,
na vašem hlasu záleží.

www.endccp.com/cz
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Nekonečné tragédie

Masakr na náměstí Nebeského klidu

Násilné odběry orgánů

Útlak svobody v Hongkongu

více než 10 000 zabitých

počet obětí je vysoký, není však přesně znám

zásahy proti pokojným protestům

Kulturní revoluce

Vedení KS Číny násilně
ukončilo měsíce poklidných
studentských stávek a hladovek
na náměstí Nebeského klidu
v Pekingu tím, že nařídilo
armádě, aby násilím obsadila náměstí Nebeského
klidu. Neozbrojení studenti byli rozstříleni samopaly
nebo rozdrceni tanky v hrozné, krvavé lázni.

Násilné odběry orgánů praktikujícím Falun Gongu, Ujgurům a dalším příslušníkům
náboženských a etnických
menšin jsou v obrovském
rozsahu páchány již léta napříč celou Čínou.

V roce 2019 vydala vláda
Hongkongu pozměňovací
návrh kontroverzního extradičního zákona. To vyvolalo vlnu protestů, které se
setkaly s násilím ze strany policie, slzným plynem,
kouřovými bombami a gumovými projektily. Mnozí z protestujících byli zatčeni a jsou nezvěstní.

7 – 8 milionů zabitých
V roce 1966 spustil tehdejší
vůdce KS Číny Mao Ce-tung
kulturní revoluci, která trvala
až do roku 1976. Jeho Rudé
gardy byly pověřeny úkolem
„zničit starý svět“ a „založit nový svět“.
Rudé gardy popravovaly, mučily a veřejně hanobily
„nepřátele komunismu“, kteří mohli být jejich sousedy,
oblíbenými učiteli či dokonce rodiči. Zabíjení se stalo
cestou, jak dokázat svůj „revoluční“ stav.
1966 – 1976

1979 – 2015

KS Číny prohlásila, že „při akci nebyl nikdo zabit“.
Nicméně Alan Donald, tehdejší britský velvyslanec
v Číně, dostal od interního zdroje KS Číny informaci,
že během masakru bylo zabito přinejmenším 10 000 lidí.

1989

1999 – dosud

Sir Geoffrey Nice, předseda Čínského tribunálu (China Tribunal), který tyto zločiny vyšetřoval, prohlásil,
že „velmi mnoho lidí zemřelo nepopsatelně odpornou
smrtí“, že „další mohou trpět podobným způsobem“
a že „my všichni žijeme na planetě, kde lze nalézt extrémní zlo v moci těch, kteří v této chvíli vládnou
zemi s jednou z nejstarších známých civilizací“.
~během vlády KS Číny

1999 – dosud

O rok později zavedla KS Číny v Hongkongu zákon
o národní bezpečnosti. Zákon ničí autonomii
Hongkongu a dokazuje, že závazky KS Číny
o udržení „jedné země, dvou systémů“ po dobu
50 let byla pouze prázdná slova.
2019 – dosud

2019 – dosud

Politika jednoho dítěte

Pronásledování Falun Gongu

Pronásledování věřících

Zakrývání vypuknutí koronaviru

zabito více než 400 milionů nenarozených dětí

min. 4 566 obětí, skutečný počet je mnohem vyšší

počet obětí je vysoký, avšak není přesně znám

více než 1 milion obětí ve světě

Od roku 1979 do roku 2015 uplatňovala KS Číny tzv.
„politiku jednoho dítěte“. Tímto způsobem přišlo
násilím o život 400 milionů dětí ještě během svého
nitroděložního vývoje, v některých případech i po
narození.

Falun Gong je klidná meditační praxe založená na principech pravdivosti, soucitu
a snášenlivosti. Byl představen
v Číně v roce 1992 a díky jeho
příznivým účinkům na mysl a tělo ho v roce 1999
praktikovalo již okolo 100 milionů lidí.

Příklady několika výhružných sloganů, které visely po
celé zemi:
- Pokud se rodina odváží mít více než jedno dítě, celá
vesnice bude sterilizována. (Provincie Jün-nan)
- Lepší 10 nových hrobů než jedno další dítě.
(Provincie An-chuej)
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Tehdejší čínský prezident Ťiang Ce-min se touto
popularitou cítil ohrožen, a tak ze strachu o moc v roce
1999 Falun Gong zakázal a začal kruté pronásledování
s cílem tuto praxi zničit. Dodnes jsou lidé v tomto
pronásledování vězněni, mučeni, či dokonce zabíjeni
kvůli svým orgánům.

Během své vlády KS Číny
zničila nespočet klášterů
a chrámů a zatýkala věřící
všech náboženství – křesťany,
katolíky, muslimy, buddhisty
a další.
Online časopis Bitter Winter odhalil, že pouze ty
chrámy, ve kterých se uctívá Mao Ce-tung, jsou
chráněny před zavřením a zničením. Kostely byly
přinuceny, aby odstranily desatero a nahradily
ho výroky prezidenta Si Ťin-pchinga. Obhájci
náboženské svobody, včetně právníků a novinářů,
jsou zatýkáni nebo beze stop mizí.

?

KS Číny je přímo zodpovědná za současnou globální
pandemii, která má na svědomí ohromný počet obětí
na životech a ztráty v oblasti
ekonomiky, práce i příjmů. Jsou to ztráty příliš vysoké na to, aby se daly vyčíslit.
Komunistický režim lhal o původu pandemie a zakrýval ji. Tím svět přišel minimálně o šest týdnů na
přípravu.
Pokud by čínská komunistická vláda reagovala
dříve, dopad epidemie by podle studie Univerzity
v Southamptonu mohl být menší až o 95 %.
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