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Yhdeksän kommentaaria Kiinan kommunistisesta puolueesta 

Yli kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun 
kommunistihallitukset kaatuivat entisessä 
Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa. 
Kansainvälinen kommunistiliike on torjuttu   
ympäri maailmaa. On vain ajan kysymys, 
milloin Kiinan kommunistinen puolue (KKP) 
luhistuu. 

Ennen täydellistä romahdustaan KKP yrittää 
kuitenkin sitoa kohtalonsa Kiinan kansakuntaan 
ja sen 5000-vuotiseen kulttuuriin. Tämä on 
hyvin traagista Kiinan kansalle. Kiinalaiset ovat 
nyt suurten kysymysten edessä: kuinka he 
käsittävät puolueen, kuinka Kiina kehittyy 
yhteiskunnaksi ilman puoluetta, ja kuinka se 
jatkaa kiinalaista kulttuuriperintöään. The Epoch 
Times on julkaissut teemasarjan ”Yhdeksän 
kommentaaria Kiinan kommunistipuolueesta”. Ennen kuin KKP:n arkku viimein lasketaan 
hautaan, haluamme lopullisesti tuomita sen ja kansainvälisen kommunistiliikkeen, joka on 
riivannut ihmiskuntaa yli vuosisadan ajan. 

Yli 80-vuotisen historiansa aikana kaikki, johon KKP on koskenut, on pilattu valheilla, 
sodilla, nälänhädällä, tyrannialla, verilöylyillä ja terrorilla. Perinteiset uskomukset ja 
ikivanhat arvot on häikäilemättömästi tuhottu. Aito etiikka ja sosiaaliset rakenteet on hävitetty 
voimakeinoin. Ihmisten välinen empatia, rakkaus ja harmonia on vääristetty kamppailuksi ja 
vihaksi. Taivaan ja maan syvä kunnioitus ja arvostus on korvattu ylimielisellä halulla 
”taistella taivasta ja maata vastaan”. Tämä on johtanut sosiaalisen, moraalisen ja ekologisen 
järjestelmän täydelliseen romahdukseen ja Kiinan kansan valtavaan kriisiin, joka totisesti 
vaikuttaa koko ihmiskuntaan. KKP on saanut aikaan nämä onnettomuudet omien 
suunnitelmiensa, organisaationsa ja kontrollinsa avulla.    

Kuuluisassa kiinalaisessa runossa todetaan: ”Turha on syvä huokaukseni kukkien kuihtuessa”. 
Kommunistihallinnon loppu on lähellä. Se kamppailee henkitoreissaan, ja sen päivät ovat 
luetut. The Epoch Timesin mielestä aika on kypsä perusteelliseen katsaukseen ennen KKP:n 
täydellistä tuhoa. Paljastamme, kuinka tämä historian suurin kultti ilmentää pahuutta kaikissa 
muodoissaan. Toivomme, että KKP:n yhä pettämät ihmiset voivat näin ymmärtää sen 
todellisen luonteen, puhdistavat mielensä sen myrkyllisestä vaikutuksesta, vapauttavat 
mielensä sen hallinnasta, irtautuvat terrorin kahleista ja luopuvat lopullisesti kaikista puolueen 
pilvilinnoista.  

Kiinan kommunistisen puolueen valtakausi on synkin ja mielettömin luku Kiinan historiassa. 
Yksi suurimmista julmuuksista sen loputtomien rikosten listalla on Falun Gongin vaino. 
Vainoamalla ”Totuudenmukaisuutta, Laupeutta ja Kärsivällisyyttä” Jiang Zemin on lyönyt 
KKP:n arkkuun viimeisen naulan. The Epoch Times uskoo, että ymmärtämällä puolueen 
todellisen historian voimme estää tällaisia murhenäytelmiä uusiutumasta. Samalla meistä 
jokainen voi tutkiskella sisintään ja miettiä, ovatko oma heikkoutemme ja myönnytyksemme 
kenties tehneet meistä osasyyllisiä moniin tragedioihin, jotka olisi voitu välttää.  

The Epoch Times on julkaissut teemasarjan 
”Yhdeksän kommentaaria Kiinan 
kommunistisesta puolueesta”. 
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Sisällysluettelo 

”Yhdeksän kommentaaria Kiinan kommunistisesta puolueesta”: 

1. Mikä on Kiinan kommunistinen puolue  

2. Kiinan kommunistisen puolueen alkuvaiheet 

3. Kiinan  kommunistisen puolueen tyrannia 

4. Millä tavoin Kiinan kommunistinen puolue on maailmankaikkeutta vastaan 

5. Jiang Zeminin ja Kiinan kommunistisen puolueen salajuoni Falun Gongin 
vainoamiseksi 

6. Miten Kiinan kommunistinen puolue tuhosi perinteisen kulttuurin 

7. Tappaminen Kiinan kommunistisen puolueen historiassa  

8. Millä tavoin Kiinan kommunistinen puolue on paha kultti  

9. Kiinan kommunistisen puolueen häikäilemätön luonne 


