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PROTI NÁBOŽENSTVÍ 
A PROTI VĚŘÍCÍM
KS Číny během své vlády odstranila nebo ovládla mnoho chrá-
mů a klášterů. Uvěznila věřící všech náboženství – křesťany, 
katolíky, muslimy, buddhisty a jiné. Nakonec chce KS Číny do-
sáhnout toho, aby ji lidé uctívali jako svou jedinou modlu.

Lidskoprávní report OSN odhalil, že v koncentračních 
táborech v Sin-ťiangu, „politických táborech pro indoktrinaci“ 
(„převýchovu“ a „vymývání mozků“), je držen přinejmenším 
jeden milion etnických Ujgurů. Mezi nimi jsou i Kazaši, Kyrgy-
zové a jiní muslimové turkického etnika. S křesťany je také 
velmi špatně zacházeno.

Online magazín Bitter Winter odhalil, že KS Číny přikázala, 
aby kostely v Číně předtím, než budou znovu otevřeny pro 
veřejnost, vyvěsily národní vlajku (vlajku KS Číny), zpívaly 
národní hymnu (hymnu KS Číny) a chválily předsedu Si Ťin-
-pchinga a jeho „moudré řešení“ pandemie.

POLITIKA JEDNOHO DÍTĚTE MÁ 
NA SVĚDOMÍ 400 MILIONŮ ŽIVOTŮ
V letech 1979 až 2015 uvalila KS Číny na rodiny v Číně 
„politiku jednoho dítěte“. Bylo „zabráněno“ 400 milionům 
porodů. Jinými slovy, tolik dětí bylo zabito předtím, než se 
narodily. Páry byly vystaveny trestu a pokutám, pokud se 
jim narodilo více než jedno dítě. Mnoho žen bylo donuceno 
k potratu. Obrovský počet dětí byl zabit před porodem – 
a v některých případech dokonce i hned poté, co se narodily. 
Následkem tohoto zabíjení trpěly čínské rodiny celoživotními 
duševními a fyzickými traumaty.

Od roku 2016 je umožněno každé rodině, aby měla dvě děti. 
Ale stále čelí trestu a pokutám, pokud mají třetí dítě. Slogany 
„politiky jednoho dítěte“, které jsou k nalezení po celé zemi, 
jsou až překvapivě ohavné:

•  Pokud má jeden člověk více než jedno dítě, bude sterilizována   
 celá vesnice (Yunnan)
•  Lépe mít deset hrobů než jeden další porod (Anhui)
•  Kdo nedodrží politiku jednoho dítěte, zničí svoji rodinu (Hunan)

Vlevo: koncentrační tábory v Sin-ťiangu v Číně. 
Vpravo: 11. března 2019 uteklo ze Sin-ťiangu kazašské děvče 
a žádalo veřejnost o záchranu své rodiny. Ona a její otec Aker-
ke Bekesh, dědeček Manapkhan a bratři Erbolat a Ezhenbay 
byli zadrženi v koncentračním táboře.

Ve vesnici v provincii Jiangsu slogan politiky jednoho dítěte 
zdůrazňuje: „Raději dejte přednost tomu, aby krev utvořila řeku, 
než abyste měli o jedno dítě navíc.“

MASAKR NA NÁMĚSTÍ 
NEBESKÉHO KLIDU
Mnoho z nás se vrací zpět do 80. let s nostalgií.

V červnu roku 1989 čínští univerzitní studenti chovali 
naději, že se komunistická strana stává otevřenější a méně 
zkorumpovanou, a tak šli na náměstí Nebeského klidu, aby 
zde pokojně protestovali a s nadějí v srdci drželi transparenty 
za demokracii. Na oplátku byli přivítáni vojáky, tanky 
a zbraněmi, které mnoho těchto mladých lidí připravily 
o život. Náměstí bylo potřísněno krví.

Alan Donald, toho času ambasador Británie v Číně, byl 
informován zdrojem uvnitř režimu KS Číny, že během 
masakru na náměstí Tiananmen bylo zabito nejméně 10 000 
lidí. KS Číny nicméně tvrdila, že „při této akci nebyli zabiti 
žádní studenti ani obyvatelé“.

Je smutnou skutečností, že násilí KS Číny rozdrtilo také 
veškeré naděje těchto mladých lidí. Nyní je zřejmé, že při 
nedávném „otevření“ Číny si komunistická strana stanovila 
jednu hlavní podmínku: otevřít ekonomiku, ale ne mysl.

Vůdce KS Číny 4. června 1989 nařídil armádním tankům na 
náměstí Nebeského klidu v Pekingu, aby zabily demonstrující 
studenty.

BRUTÁLNÍ KULTURNÍ 
A POZEMKOVÁ REVOLUCE
Rudým gardám předsedy Mao Ce-tunga byla uložena mise 
„zničit starý svět“ a „nastolit svět nový“.

Mezi lety 1950 a 1953 násilná pozemková revoluce zabila 
2 miliony statkářů a způsobila až 4 miliony nepřirozených 
úmrtí.

V letech 1966 a 1976 zahájil Mao kulturní revoluci. Jeho 
následovníci popravovali, mučili a veřejně zostouzeli 
„nepřátele komunismu“: své sousedy, kdysi milované učitele 
nebo i rodiče.

Toto deset let dlouhé hnutí zničilo život stovkám milionů 
lidí a přineslo miliony obětí na životech. Ale tyto ztráty se 
neomezovaly jen na zabíjení fyzických životů: násilnou 
zradou tradičních čínských morálních standardů vyrvalo duši 
národa a zničilo jeho 5000 let starou kulturu.

Během pozemkové a kulturní revoluce v Číně byli statkáři, 
učitelé a elity ze všech tříd společnosti označeni za „pravičáky“ 
a „černou pětku“. Tito lidé byli zahanbeni, mučeni a popraveni 
na masových veřejných akcích. Tato fotografie je z Weibo od 
Li Zhenshenga, který riskoval svůj život, aby pořídil a uchoval 
20 000 fotografi í z doby kulturní revoluce. 

“Throughout its 80-plus years, everything the CCP 
has touched has been marred with lies, wars, famine, 
tyranny, massacre and terror. Traditional faiths and 
principles have been violently destroyed. Original ethical 
concepts and social structures have been disintegrated 
by force. "

Quoted from www.ninecommentaries.com

ENDCCP.COM
The Global Service Centre for Quitting the CCP is a non-profit 
organization,  established in 2005 , based in New York. There 
are 100+ service points worldwide.

Po celá desetiletí bylo mnoho Číňanů klamáno lžemi KS Číny 
nebo bylo nuceno přidat se ke komunistické straně a jejím při-
druženým organizacím. V roce 2004 vzniklo „Hnutí za výstup 
z KS Číny“. Čínští lidé si začínají lži KS Číny uvědomovat. 
Činí prohlášení, kterými komunistickou stranu opouštějí.

Doposud vystoupilo z KS Číny a jejích př idružených 
organizací více než 364 milionů Číňanů.

Na základě této pandemie vidíme, že KS Číny není pouze 
problémem čínského národa, ale je to zhoubná rakovina 
celého světa. Podepište petici a zachraňte svět před tyranií 
KS Číny. Ukončeme naši spolupráci s tímto „zločineckým 
státem“. Zničme démona KS Číny.

https://endccp.com/cs/
Globální centrum pro výstup z KS Číny je neziskovou organi-
zací založenou v roce 2005 se sídlem v New Yorku. Existuje 
více než 100 míst pro výstup ze strany po celém světě.

„Všechno, čeho se čínská komunistická strana za 
více než 80 let svého trvání dotkla, neslo znamení lží 
a podvodů, krvavých válek, hladomorů, tyranie, útisku 
a teroru. Tradiční víry a hodnoty byly násilně ničeny. 
Byly potlačovány různé etnické skupiny a s nimi i je-
jich zvyky, tradice a sociální struktura.“

Citát z www.ninecommentaries.com
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CCP LIES, PEOPLE DIE
From “controllable” to “inter-human transmission,” it took 
nearly 2 months for the CCP and its propaganda machine to 
change its narrative and admit the seriousness of COVID-19 
(CCP Virus) to the world. 

On 1st December 2019, the first confirmed coronavirus 
patient fell ill and infected 14 healthcare workers. By 3rd 
January 2020, Wuhan officials had already reported 44 cases. 
On 14th January, the World Health Organization quoted CCP 
officials, saying no evidence had been found for human-to-
human transmission. On 18th January, local CCP leaders held 
a mandatory feast with 40,000 families, despite rumours of 
lockdown. 

On 23rd January , Wuhan entered lockdown, with all modes 
of public transport suspended. However, international flights 
were still allowed to operate. Five million residents left 
Wuhan before the lockdown. 

Presently, the CCP’s initial cover-up has caused a global 
pandemic. We are warned that a second wave is to come. 

On 31 Dec 2019, whistle-blower Doctor Li Wenliang warned about 
the coronavirus; he was then summoned by the Wuhan Health 
Commission and reprimanded. The 35-year-old was infected with 
the coronavirus on 7 Jan and died on 6 Feb 2020.
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CCP IMPERIALISM & 
GLOBAL CENSORSHIP 
Under the guise of assisting 68 countries to build transport 
infrastructure (“Belt and Road Initiative”), the CCP plans 
to put them in debt, while taking their resources, such as 
rare earth metals, minerals, etc., as collateral. By imposing 
“imperialism with Chinese characteristics,” it is aiming for 
regional and global dominance. 

We have been watching Hollywood, the sports industry, 
mainstream media, and politicians all bow down, again and 
again, to self-censor their narratives in favour of Beijing. 

Furthermore, the CCP has been stealing intellectual property 
for over 20 years, to advance its military and economic 
strength. The ‘Thousand Talents Programme’ lures and 
encourages overseas scholars to engage in economic 
espionage and theft of intellectual property. One scholar, for 
example, was found to have downloaded 300,000 documents 
from a lab before returning to China. And this is just the tip of 
the iceberg.

On 27 May 2020, a Canadian court ruled that prosecutors had 
satisfied a critical legal requirement for Huawei’s chief financial 
officer, Meng Wanzhou, to be extradited from Canada to the US. 
Meng was accused of misleading HSBC and concealing Huawei’s 
business dealings in Iran.
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KS ČÍNY NEDODRŽUJE SPOLEČNÉ 
ČÍNSKO-BRITSKÉ PROHLÁŠENÍ 
O HONGKONGU
13. února 2019 oznámila vláda Hongkongu, že zavá-
dí změny do svého „nařízení o pachatelích na útěku“. 
V odpovědi na tento kontroverzní návrh zákona o vydávání 
lidí proběhly různé protesty. Během šesti měsíců se demon-
strací zúčastnilo přes dva miliony obyvatel Hongkongu. Hon-
gkongská policie během nich za účelem zahnání demonstran-
tů použila pepřové spreje, kouřové bomby, pytlíkové náboje 
či gumové projektily. Mnozí utrpěli zranění.Demonstranti se 
teď již stali širším hnutím, které chce demokratickou reformu 
a prošetření policejní brutality. Mnozí byli zatčeni či „zmizeli“.

3. června 2020 nechala KS Číny v Hongkongu vejít v platnost 
Národní bezpečnostní zákon. Článek 38 stanoví, že lidé cizí ná-
rodnosti mimo Hongkong mohou být na základě tohoto zákona 
stíháni. Národní bezpečnostní zákon tak porušuje slib KS Číny 
o autonomii Hongkongu, který byl učiněn před 50 lety na základě 
čínsko-britského společného prohlášení v roce 1997.

22. června 2020 sedmnáctiletá Sonia Wu, studentka Čínské uni-
verzity v Hongkongu, veřejně potvrdila, že zatčení studenti byli 
brutálně mučeni a skupinově znásilňováni pořádkovou policií. Na 
základě prodělaného sexuálního násilí se pokusila třikrát o sebe-
vraždu a byl jí diagnostikován posttraumatický stresový syndrom.
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IMPERIALISMUS KS ČÍNY 
& GLOBÁLNÍ CENZURA
Pod zástěrkou pomoci 68 zemím s výstavbou dopravní infra-
struktury (iniciativa „Pás a stezka“) plánuje KS Číny tyto státy 
zadlužit a uzmout si jejich zdroje, jako jsou vzácné zemní 
kovy, minerály a další, jako zástavu. Skrze „imperialismus 
s čínskými rysy“ se snaží o regionální a globální nadvládu.

Viděli jsme, jak se Hollywood, sportovní průmysl, média 
v hlavním proudu společnosti a všichni politici opakovaně 
klaní, jen aby sami sebe cenzurovali ve prospěch Pekingu.

KS Číny mimo to také krade po více než 20 let duševní-
ho vlastnictví, aby posílila svoji vojenskou a ekonomickou 
moc. „Program tisíce talentů“ se snaží nalákat a povzbudit 
zámořské odborníky, aby se zapojili do ekonomické špioná-
že a krádeže duševního vlastnictví. O jednom z odborníků 
se například zjistilo, že před svým návratem do Číny stáhl 
z laboratoře 300 000 dokumentů. A to je pouze špička ledovce.

Kanadský soudní dvůr 27. května 2020 rozhodl o tom, že žalobci 
splnili kritickou právní podmínku týkající se finanční ředitelky 
fi rmy Huawei, Meng Wanzhou, která tak byla vydána z Kanady 
do USA. Meng byla obviněna z toho, že uváděla v omyl bankovní 
instituci HSBC a zakrývala obchodní jednání Huawei v Iránu.
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KS ČÍNY LŽE, LIDÉ UMÍRAJÍ
Trvalo téměř dva měsíce, než propagandistická mašinerie 
komunistické strany uznala závažnost  COVIDu-19 (viru KS 
Číny) a změnila své počáteční tvrzení „máme ho pod kontro-
lou“ na „přenáší se mezi lidmi“.

První pacient s potvrzeným koronavirem onemocněl a naka-
zil 14 pracovníků zdravotní péče 1. prosince 2019. 3.ledna 
2020 již úředníci ve Wu-chanu oznámili 44 případů. 14. ledna 
Světová zdravotnická organizace citovala úředníky KS Číny 
s tím, že se nenašly žádné důkazy o přenosu mezi lidmi. 
18. ledna místní vůdci KS Číny uspořádali povinnou hostinu se 
40 000 rodinami i přes zvěsti o plánovaném uzavření města.

23. ledna byl Wu-chan uzavřen a všechny způsoby dopravy 
byly pozastaveny. Nicméně mezinárodním letům bylo stále 
dovoleno fungovat. Těsně před uzavřením opustilo Wu-chan 
pět milionů obyvatel.

Počáteční zakrývání informací způsobilo nynější globální 
pandemii. Dostává se nám varování, že přijde další vlna.

31. prosince 2019 lékař Li Wen-liang varoval před koronavirem, 
načež byl předvolán před Zdravotní výbor Wu-chanu a pokárán. 
Tento 35-letý muž se nakazil koronavirem 7. ledna a zemřel 
6. února 2020.
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PRONÁSLEDOVÁNÍ FALUN GONGU 
PO VÍCE NEŽ DVĚ DESETILETÍ
Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je pokojná du-
chovní praxe založená na principech „Pravdivosti, Soucitu 
a Snášenlivosti“. Falun Gong byl představen v Čchang-č-
chunu (v Číně) v roce 1992. Na základě svého zjištění, že 
Falun Gong je velmi efektivní při léčbě mysli a těla, praktiko-
valo tuto meditaci v Číně přes 100 milionů lidí. Falun Gong 
se cvičí volně ve více než 100 zemích světa.

KS Číny se bála popularity Falun Gongu, a tak ho začala 
považovat za hrozbu. Bývalý předseda Ťiang Ce-min zahájil 
kampaň na vymýcení Falun Gongu v červnu roku 1999. Od 
té doby KS Číny manipuluje státní média, ve kterých o Falun 
Gongu lidem lže anebo podává mylné informace. Miliony 
praktikujících byly uneseny, mučeny, zabity, a dokonce jim 
byly ukradeny jejich orgány. Toto pronásledování stále pokra-
čuje i během pandemie.

Stránka Faluninfo.net odhalila, že 7. května 2004 byla prakti-
kující Falun Gongu, Gao Rongrong, zavolána dvěma úředníky 
pracovního tábora do jejich kanceláře, kde ji poté nepřetržitě po 
sedm hodin mučili elektrickými obušky. Mučení jí sežehlo kůži 
na tváři, hlavě a krku, a utrpěla vážné, znetvořující popáleniny. 
Tato 36-letá žena byla umučena k smrti 16. června 2005.

PETICE
SKONCUJME SE ZLEM KOMUNISTICKÉ STRANY ČÍNY

V roce 1949 se komunistická strana v Číně chopila moci tím, že 
lidem slíbila „nebe na zemi“. Odhaduje se, že během 70 let tra-
gicky zahynulo v rámci různých kampaní a revolucí iniciovaných 
KS Číny více než 100 milionů Číňanů, což je více, než je celko-
vý počet nepřirozených úmrtí za celou dobu čínské historie.

Karl Marx, otec komunismu, napsal v básni: „mou duši, kdysi 
věrnou Bohu, si vybralo peklo“. Od té doby, co ovládla Čínu, 
způsobila komunistická strana skrze své nekonečné podvody 
a brutalitu pekelné utrpení stovkám milionů lidí.

Pravdou je, že komunistická strana čínský lid nereprezentuje, 
ona jej perzekvuje.

Pandemii koronaviru mohlo být zabráněno, pokud by KS 
Číny nelhala. Démon komunistické strany vyplenil starobylou 
čínskou zemi a teď svůj teror šíří po světě a ovlivňuje všech-
ny lidi. Nastal čas pro nás všechny, abychom odmítli jeho 
zlovolné dílo a s KS Číny skoncovali.

Nicméně v posledních 30 letech lidé ze Západu podporovali 
technologii tohoto režimu pro cenzuru a dohled, čímž v pod-
statě přispěli k tomu, jak KS Číny kontroluje a pronásleduje 
čínské obyvatelstvo. Kromě toho také KS Číny pronikla hlu-
boko do západních zemí.

Základním lékem proti pandemii je 
držet se morálních principů, namísto 
toho, abychom šli s proudem a spolu-
pracovali s KS Číny.

Podepište petici, abyste uchránili svět 
před tyranií a nadvládou KS Číny. Váš 
podpis může zachránit životy.
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6. června 2017 uspořádal slyšení irský „Společný výbor pro 
zahraniční věci, obchod a obranu“ a dr. Enver Tohti poskytl 
svědectví jako člen panelu expertů na odběr orgánů. V roce 
1995 mu bylo v Číně nařízeno vyjmout játra a dvě ledviny 
z žijícího, odsouzeného vězně.

NÁSILNÝ ODBĚR ORGÁNŮ
BEZPRECEDENTNÍ ZLO
V roce 2019 dospěl nezávislý tribunál v Londýně k názoru, 
že hromadný odběr orgánů od vězňů svědomí v Číně, který 
se děje již roky, představuje podle mezinárodního práva 
zločin proti lidskosti. KS Číny je vinna z probíhajícího, 
státem řízeného programu násilného odběru orgánů nevin-
ným vězňům svědomí.

Tribunálu předsedal sir Geoffrey Nice QC, který dříve působil 
jako žalobce Slobodana Miloševiče během Mezinárodního 
trestního tribunálu s bývalou Jugoslávií – angl. zkratka ICTY.

Konečný rozsudek potvrzuje, že „jakýkoli člověk nebo orga-
nizace, kteří v podstatné míře spolupracují s ČLR – Čínskou 
lidovou republikou – včetně lékařů a lékařských institucí; 
průmyslů a podniků; vzdělávacích institucí; uměleckých 
institucí; by měli připustit, že do té míry, v jaké je to odhaleno 
v tomto dokumentu, spolupracují se zločineckým státem“.
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