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Mere end et årti efter at den tidligere 

Sovjetunion og de kommunistiske regimer i 

Østeuropa er faldet, er den internationale 

kommunistiske bevægelse overalt i verden 

blevet mødt med afvisning. Det kinesiske 

kommunistiske partis bortgang er kun et 

tidsspørgsmål. 

 

Alligevel, før dets fuldstændige sammenbrud 

prøver det kinesiske kommunistiske parti 

(KKP) at knytte dets skæbne sammen med 

den kinesiske nation med dens 5000 år 

gamle civilisation. Dette er en katastrofe for 

det kinesiske folk. Det kinesiske folk må nu 

se i øjnene hvordan de skal anskue KKP, 

hvordan Kina kan udvikle sig til et samfund 

uden KKP, og hvordan det kinesiske folk kan 

klare sig igennem og videreføre dets 

traditioner og arvegods. Hvordan det 

kinesiske folk besvarer disse spørgsmål er af 

den største vigtighed, ikke bare for det kinesiske folk selv, men for alle folk i verden. Epoch Times 

offentliggør nu en speciel artikelserie, ”Ni Kommentarer om det Kinesiske Kommunistiske Parti.” Før låget 

lægges på KKP´s kiste, ønsker vi at viderebringe en endelig bedømmelse af det og den internationale 

kommunistiske bevægelse, som har bragt katastrofe for menneskeheden i over et århundrede. 

 

Gennem dets mere end 80 års levetid er alt hvad KKP har rørt ved blevet ødelagt af løgne, krige, 

hungersnød, tyranni, massakrer og terror. Traditionelle overbevisninger og værdier er blevet ødelagt med 

vold. Oprindelige etiske opfattelser og oprindelige samfundsstrukturer er blevet splittet ad med magt. 

Empati, kærlighed og harmoni er blevet fordrejet til kamp og had. Ærbødighed og værdsættelse overfor 

himlen og jorden er blevet erstattet af en arrogant higen efter at ”kæmpe mod himlen og jorden.”  

Resultatet er blevet et fuldstændigt sammenbrud af samfundsmæssige, moralske og økologiske systemer 

og en dyb krise for det kinesiske folk og faktisk for menneskeheden. Alle disse katastrofer er forårsaget 

ved hjælp af KKP´s planlægning, organisation og kontrol. 

 

Et berømt kinesisk digt siger: “Dybt sukker jeg forgæves for de faldende blomster.” Afslutningen er nær 

for det kommunistiske regime, som lige akkurat kæmper for at overleve. Dagene før det sammenbrud er 

talte. Epoch Times tror at tiden før KKP´s totale bortgang nu er moden for et omfattende tilbageblik for i 

fuldt omfang at fortælle Kinas og verdens folk den aldrig før sete ondskab som KKP har forårsaget. 

Ligesom en gigantisk sekt har KKP været afhængig af dets evne til sindelagskontrol af en hel nation ved 

en kombination af magt og bedrag. Vi håber at de som stadig er bedraget af KKP nu vil anskue det klart, 

udrense dets indflydelse fra deres sind, befri sig fra dets kontrol, vikle sig ud af dets lænker af terror og 

for bestandig opgive alle illusioner om det. 

 

KKP´s regime er den mørkeste og latterligste side i den kinesiske historiebog. Blandt dets uendelige liste 

af forbrydelser er den mest modbydelige nok forfølgelsen af Falun Gong. Ved at forfølge ”Sandhed, 

Godhjertethed, Tolerance” har Jiang Zemin banket det sidste søm i KKP´s kiste. Epoch Times tror at ved 

at forstå KKP´s sande historie kan vi hjælpe med til at forhindre at sådanne tragedier nogensinde sker 
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igen. Samtidig håber vi at enhver af os ville reflektere over vore inderste tanker og undersøge om vor 

fejhed og kompromiser har gjort os medskyldige i mange tragedier som kunne have været undgået. 

Titlerne på de “Ni Kommentarer om det Kinesiske Kommunistiske Parti” er: 

 

1. Om Hvad det kommunistiske parti er 

2. Om Begyndelsen til det Kinesiske Kommunistiske Parti 

3. Om det Kinesiske Kommunistiske Partis Tyranni 

4. Om Hvordan det kinesiske kommunistiske parti sætter sig op Mod Universet 

5. Om Jiang Zemins Maskepi med Kinas Kommunistparti om at Forfølge Falun Gong 

6. Om Hvordan det Kinesiske Kommunistiske Parti har Ødelagt Traditionel Kultur 

7. Om det Kinesiske Kommunistiske Partis Historie af Drab 

8. Om Hvordan det Kinesiske Kommunistiske Parti er en Ond Sekt 

9. Om det Kinesiske Kommunistiske Partis Skrupelløse Natur 
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