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Inleiding  

Meer dan een decennium na de val van de voormalige 
Sovjet-Unie en andere communistische regimes in de 
Oostbloklanden is de internationale communistische 
beweging wereldwijd aan de kant gezet. De 
ondergang van de Chinese Communistische Partij 
(CCP) is slechts een kwestie van tijd.  

Vóór zij volledig in elkaar stort, probeert de Chinese 
Communistische Partij desalniettemin haar lot alsnog 
te verbinden aan dat van de Chinese natie, welke 
steunt op 5000 jaar van beschaving. Dit is een ramp 
voor het Chinese volk. Het Chinese volk moet nu 
antwoord zoeken op de vraag hoe zij de CCP ziet, hoe 
China zich kan ontwikkelen tot een maatschappij 
zonder de CCP, en hoe haar traditionele erfgoed kan 
worden doorgegeven. 

The Epoch Times publiceert nu een speciale reeks van 
redactieartikelen, genaamd Negen commentaren op de Communistische Partij. Vooraleer de CCP 
ter aarde wordt gedragen, wensen we een eindoordeel te vellen over de CCP en de internationale 
communistische beweging, die meer dan een eeuw lang de mensheid heeft geteisterd.  
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Communistische Partij”.

Alles wat de CCP gedurende haar meer dan 80-jarige bestaan heeft aangeraakt, is bedorven geraakt 
door leugens, oorlog, hongersnood, tirannie, bloedbaden en terreur. Traditionele waarden en 
geloofsovertuigingen zijn met geweld vernietigd. Oorspronkelijke morele concepten en sociale 
structuren zijn met kracht uit elkaar geslagen. Empathie, liefde en harmonie tussen mensen zijn 
verwrongen en hebben plaatsgemaakt voor strijd en haat. Verering en waardering voor de hemel en 
aarde zijn vervangen door een arrogant verlangen om ‘te strijden met hemel en aarde’. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een totale ineenstorting van sociale, morele en ecologische stelsels, en 
een diepgaande crisis voor het Chinese volk, sterker nog, voor de gehele mensheid. Al dit onheil is 
veroorzaakt door de doelbewuste planning, organisatie en heerschappij van de CCP. 

Een bekend Chinees gedicht zegt: “Tevergeefs zucht ik diep voor de vallende bloemen”. Het einde 
is nabij voor het communistische regime, dat slechts met moeite het hoofd boven water weet te 
houden. Haar dagen zijn geteld. The Epoch Times is van oordeel dat de tijd nu rijp is om, vóór de 
definitieve val van de CCP, uitgebreid terug te kijken en volledig bloot te leggen hoe deze grootste 
sekte in de menselijke geschiedenis het kwaad uit alle tijden en plaatsen heeft belichaamd. We 
hopen dat zij die nog steeds misleid worden door de CCP nu haar aard duidelijk zullen zien, hun 
geest zullen zuiveren van haar gif, hun gedachten zullen vrijmaken van haar kwaadaardige 
overheersing, zich weten te bevrijden uit de ketenen van haar terreur, en voorgoed alle illusies 
omtrent de Partij zullen achterlaten. 

De overheersing van de CCP is de donkerste en meest bespottelijke pagina uit de Chinese 
geschiedenis. Uit haar oneindige reeks van misdaden moet de vervolging van Falun Gong wellicht 
de meest verachtelijke zijn. Door “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid” te 
vervolgen heeft Jiang Zemin de laatste nagel in de doodskist van de CCP geslagen. The Epoch 
Times is van mening dat door het begrijpen van de werkelijke geschiedenis van de CCP we in staat 
zijn te voorkomen dat zulke tragedies zich ooit nog zullen voordoen. 

 1



Tegelijkertijd hopen we dat ieder van ons zijn diepste gedachten zal aanschouwen en zichzelf zal 
afvragen of onze lafheid en schikking ons medeplichtig heeft gemaakt aan vele tragedies die 
voorkomen hadden kunnen worden. 

De titels van de Negen commentaren op de Communistische Partij luiden:  

1. Wat is de Communistische Partij 

2. Het begin van de Chinese Communistische Partij 

3. De tirannie van de Chinese Communistische Partij 

4. Hoe de Chinese Communistische Partij tegen de natuur van het universum in gaat 

5. De samenzwering van Jiang Zemin met de Chinese Communistische Partij om Falun Gong te 

vervolgen 

6. Hoe de Chinese Communistische Partij de traditionele cultuur heeft vernietigd 

7. De moorddadige geschiedenis van de Chinese Communistische Partij 

8. Waarom de Chinese Communistische Partij een kwaadaardige sekte is 

9. Het gewetenloze karakter van de Chinese Communistische Partij 

 

(Laatste revisie: 18 april 2005) 
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