
Δεν «κάνουμε πολιτική» 

 
Αναφορικά με τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ από το κακόβουλο ΚΚΚ, πολλοί 
Κινέζοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, έχουν κατά τα τελευταία χρόνια 
πιστέψει, λόγω του εμποτισμού του κινέζικου λαού με την κουλτούρα του 
Κόμματος κατά την διάρκεια μισού αιώνα εξουσίας, ότι η δίωξη ήταν 
δικαιολογημένη. Το ΚΚΚ έχει οδηγήσει τους Κινέζους στο να κρίνουν 
πράγματα, να νομίζουν πράγματα και να δρουν βασισμένοι σε μια νοοτροπία 
κορεσμένη με την κουλτούρα του Κόμματος – μια κουλτούρα 
κατασκευασμένη με συγκεκριμένους στόχους κατά νου. Έχοντας υποστεί 
αυτήν την ιδεολογική υποβολή, ο κινέζικος λαός δεν είναι σε θέση πλέον να 
κρίνει τα πράγματα, να θεωρήσει τα πράγματα, ή να δράσει όπως οι 
κανονικοί άνθρωποι. Υπό την επιρροή της κουλτούρας του Κόμματος, όποτε 
ξένες χώρες αναφέρονται, η βάση της σκέψης αυτών των ανθρώπων είναι: 
«αυτές οι καπιταλιστικές χώρες που αντιτάσσονται στο κακόβουλο ΚΚΚ.» 
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι χώρες είναι οι κανονικές μορφές 
κοινωνίας στον κόσμο. Όποτε αναφέρονται προβλήματα που υπάρχουν στην 
Κίνα, η σκέψη του κινέζικου λαού βασίζεται στο να κοιτάζει με όρους «αντι-
κινέζικων δυνάμεων.» Η έκταση είναι τέτοια ώστε αν κάποιος αναφέρει το 
ΚΚΚ θα υπάρξουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αναφέρεται στην ίδια την Κίνα. 
Όταν κάποιος μιλάει για «το κινέζικο έθνος», θα υπάρξουν άνθρωποι που 
ταυτίζουν αυτήν την έννοια με το ΚΚΚ. Και πάει ακόμα παραπέρα: όποτε ένα 
πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί, η πρώτη σκέψη είναι πώς να συντριβούν 
οι άλλοι, και τα μέσα περιλαμβάνουν εξουσία με χρήση βίας, επιθέσεις, 
εκκίνηση πολιτικών εκστρατειών, καταπίεση, καταγγελίες και τα σχετικά. 

Αυτήν την στιγμή, το ΚΚΚ είναι στα τελευταία του, έχει βαλτώσει στην 
διαφθορά και κυριευθεί από κρίσεις σε όλα τα μέτωπα. Αλλά όταν ο κινέζικος 
λαός καταριέται το κακόβουλο ΚΚΚ, η εναντίωση τους σε αυτό το κόμμα 
παραμένει μέσα στο πλαίσιο της συνείδησης που έχει παράγει η κουλτούρα 
του ίδιου του κόμματος, και στην πραγματικότητα ακόμα βλέπουν το Κόμμα 
μέσα από την κουλτούρα του ίδιου του Κόμματος. Κάποιοι άνθρωποι έχουν 
ακόμα τη νοοτροπία του: «Πώς θα μπορούσε να υπάρξει η Κίνα χωρίς αυτό το 
Χ κόμμα;» Κι όμως κατά τα 5000 χρόνια της κινέζικης ιστορίας, ποια 
δυναστεία δεν ακολουθήθηκε από μια νέα μετά την πτώση της; Δεν τα έχουν 
καταφέρει μια χαρά οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης μετά την πτώση του 
κακόβουλου κόμματος εκεί; Και μην ξεχνάτε ότι η ανθρώπινη κοινωνία είναι 
στα χέρια των θεών. Θα περιέλθει σε χάος εάν αυτό θελήσουν, και τίποτα δεν 
μπορεί να την ταράξει εάν θελήσουν διαφορετικά. 

Όταν οι Κινέζοι έρθουν στην δυτική κοινωνία, οι άνθρωποι αυτής της 
κοινωνίας δεν καταλαβαίνουν τα λόγια και τις πράξεις τους, και τα βρίσκουν 
περίεργα. Τα λόγια και οι πράξεις των αρχηγών του ΚΚΚ κατά τις επισκέψεις 
τους στο εξωτερικό κάνουν τους Δυτικούς να αμφισβητούν την πνευματική 
τους υγεία. Έτσι σε τι βαθμό ακριβώς έχει στρεβλώσει η κουλτούρα του 
Κόμματος την σκέψη και τον πολιτισμό του κινέζικου λαού; Ακόμα και άτομα 
στο επίπεδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ δεν μπορούν να διαφύγουν 
αυτής της στρέβλωσης της σκέψης, της δράσης και του πολιτισμού. Η 
παρέκκλιση της ανθρώπινης σκέψης έχει καταστήσει εύκολο στο ΚΚΚ να βρει 



νομικό πρόσχημα για την συνεχή λιτανεία καταπιέσεων του κινέζικου λαού. 
Ακόμα και σήμερα, όταν το σλόγκαν «το κόμμα μας ήταν πάντα σωστό» δεν 
λειτουργεί πλέον, το ΚΚΚ έχει – για να διατηρήσει την νομιμότητα του 
μονοπωλίου της εξουσίας – προωθήσει περαιτέρω αυτήν την σύγχυση ώστε 
να καπηλευθεί και να υποκινήσει τον ένθερμο πατριωτισμό του κινεζικού 
λαού και συνεχίζει να εντείνει το πατριωτικό συναίσθημα, αναμειγνύοντας 
ακόμα ιδέες όπως «Εάν δεν υπήρχε το Χ Κόμμα δεν θα υπήρχε η Κίνα,» «Το 
να αγαπάς την χώρα είναι να αγαπάς το Κόμμα,» και το «Να αγαπάς το 
Κόμμα είναι να αγαπάς την χώρα.» Συνεχώς συγχέουν την σκέψη των 
ανθρώπων και εξαπατούν τον κινεζικό λαό. 

Έπειτα από την αποτυχία του στην δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, το ΚΚΚ 
προέβαλε την φράση: «Το Φάλουν Γκονγκ συνεργάζεται με αντι-κινεζικές 
δυνάμεις.» Μετά την έκθεση της αλήθειας από το Φάλουν Γκονγκ για την 
δίωξη του ΚΚΚ, το ΚΚΚ υποκίνησε πάλι τους ανθρώπους, λέγοντας, «Το 
Φάλουν Γκονγκ δεν είναι πατριωτικό.» Ως αποτέλεσμα οι μαθητές του 
Φάλουν Γκονγκ συναντούν Κινέζους που δεν ακούν το παραμικρό από όσα 
έχουν να πουν καθώς πηγαίνουν να εκθέσουν την δίωξη και να διευκρινίσουν 
τα γεγονότα. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πραγματικά ότι αυτά τα οποία λέει 
το Κόμμα είναι σίγουρα σωστά, ότι αυτά που η κομμουνιστική κυβέρνηση λέει 
είναι σίγουρα σωστά, και πιστεύουν ότι το Φάλουν Γκονγκ είναι πραγματικά 
όπως το ΚΚΚ το παρουσιάζει. 

Ο Ντάφα σώζει ανθρώπους. Οι μαθητές του Ντάφα είναι συμπονετικοί. Για 
χάρη του μέλλοντος της ανθρωπότητας, λένε στους ανθρώπους του κόσμου τα 
γεγονότα της δίωξης ώστε οι άνθρωποι να δουν καθαρά την μοχθηρία της 
δίωξης, και αυτό σταματάει την δίωξη. Αλλά με το «μία αίθουσα, μία φωνή»1 
του ΚΚΚ και την υπερβολική, συκοφαντική προπαγάνδα, μερικοί άνθρωποι 
έχουν πράγματι εξαπατηθεί από αυτήν την παραπλανητική, ψευδή 
προπαγάνδα. Και αυτοί οι άνθρωποι περιλαμβάνουν αυτούς που ένιωσαν 
παραπλανημένοι και εξαπατημένοι αφότου βίωσαν από πρώτο χέρι τις 
μαζικές εκστρατείες του παρελθόντος, ή ακόμα και εκδιώχθηκαν σε αυτές, και 
περιλαμβάνουν επίσης αυτούς που μεγάλωσαν μέσα στην κουλτούρα του 
Κόμματος από την γέννηση τους. Όμως υπάρχουν πραγματικά πολλοί 
ανάμεσα τους οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι και έχουν καλή εγγενή 
ποιότητα. Παρόλα αυτά, έχουν ξεγελαστεί εντελώς από την προπαγάνδα και 
την πλύση εγκεφάλου του Κόμματος 

Τι πρέπει να γίνει, δεδομένων των συνθηκών; Το μόνο πράγμα που μπορεί να 
γίνει είναι να ξεγυμνωθεί αυτό το κακοήθες κόμμα που διώκει τους μαθητές 
του Ντάφα και να επιτραπεί στον κινέζικο λαό και τους ανθρώπους του 
κόσμου να δουν αυτό το κόμμα—ένα κόμμα στο οποίο πίστεψαν και το οποίο 
πάντα ισχυριζόταν ότι είναι «σπουδαίο, ένδοξο, και σωστό»—για αυτό το 
οποίο πραγματικά είναι. Αφότου το Epoch Times εξέδωσε τα Εννέα Σχόλια 
πάνω στο Χ Κόμμα, το ΚΚΚ άρχισε να μαγειρεύει ιστορίες και να λέει ψέματα, 
ισχυριζόμενο ότι «το Φάλουν Γκονγκ κάνει πολιτική.» Για την ακρίβεια 
όποιος έχει να πει κάτι για το Κόμμα «κάνει πολιτική,» και κατά συνέπεια 
αυτό χρησιμοποιείται για να εξαπατηθεί ο κινέζικος λαός. Στην 

                                                 
1 Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ή οντότητα από μόνος του παίρνει τις αποφάσεις και αποφασίζει πως θα 

γίνουν τα πράγματα. 



πραγματικότητα, ο κινεζικός λαός φοβάται και προσάπτει αρνητική σημασία 
στην «ανάμιξη με την πολιτική» λόγω της ίδιας της κουλτούρας του Κόμματος 
την οποία το Κόμμα έχει ενσταλάξει μέσα τους. Οπουδήποτε έξω από τα έθνη 
που εξουσιάζονται από το κακόβουλο ΚΚΚ, το να είναι κάποιος «πολιτικός» 
μοιάζει ως ιδιαίτερα εξέχων χαρακτηρισμός. 

Το Φάλουν Γκονγκ δεν αναμειγνύεται με την πολιτική. Αυτό έχει δείξει η απτή 
εμπειρία, και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος έχει αναγνωρίσει. Εάν οι 
προσπάθειες μας να σταματήσουμε και να αποκαλύψουμε την δίωξη από 
εκείνους που κάνουν κακές πράξεις και από το ΚΚΚ χαρακτηρίζονται τώρα ως 
πολιτική, τότε μπορούμε να πούμε τα πράγματα εντελώς με το όνομα τους – 
όπως τι είναι το Φάλουν Γκονγκ, τι είναι το κακόβουλο ΚΚΚ, και γιατί το 
κακόβουλο ΚΚΚ θέλει να διώξει το Φάλουν Γκονγκ. Όσον αφορά το τι είναι το 
Φάλουν Γκονγκ, οι μαθητές του Ντάφα το έχουν εξηγήσει στους ανθρώπους 
του κόσμου με όλες τις διεξοδικές τους προσπάθειες για την διευκρίνηση της 
αλήθειας, και άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν φτάσει στο να 
καταλαβαίνουν. Τότε αυτό που μένει είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι του 
κόσμου να δουν περί τίνος πρόκειται το κακόβουλο ΚΚΚ και γιατί διώκει το 
Φάλουν Γκονγκ. Για την ακρίβεια αυτό γίνεται, για την λήξη της δίωξης, όχι 
για να κάνουμε πολιτική. Δεν έχουμε πολιτικά κίνητρα. Είμαστε καλλιεργητές, 
άνθρωποι που περπατούν τον δρόμο προς την θέωση, υπερβαίνουμε τον 
ανθρώπινο κόσμο, και ούτε επιδιώκουμε ούτε επιθυμούμε την φήμη και το 
κέρδος που υπάρχουν στον κόσμο αυτόν. Αποκαλύπτουμε αυτούς που κάνουν 
κακές πράξεις και το κακό κόμμα ώστε να σταματήσουμε την κακόβουλη 
δίωξη, και γίνεται για να αφυπνίσουμε και να σώσουμε τα αισθανόμενα όντα 
που έχουν παραπλανηθεί από το κακό. 

Ώστε να αποφευχθούν οι παρανοήσεις από εκείνους που έχουν χάσει τον 
δρόμο τους εν μέσω της κουλτούρας του κόμματος, είπα στους μαθητές του 
Ντάφα της Ηπειρωτικής Κίνας να μην περιλάβουν τα Εννέα Σχόλια καθώς 
διευκρινίζουν την αλήθεια. Αλλά η επανόρθωση του Φα εξελίσσεται ταχύτατα 
και οι συνθήκες υπό τις οποίες οι μαθητές του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα 
αλλάζουν. Πρόσφατα τα ψέματα και η προπαγάνδα του ΚΚΚ προωθούν 
ψέματα όπως την «αυτοπυρπόληση» και διαδίδουν ψεύτικα Εννέα Σχόλια 
ώστε να δηλητηριάσουν περαιτέρω το νου των ανθρώπων του κόσμου. Αυτό 
έχει δημιουργήσει περισσότερα εμπόδια για την διευκρίνηση της αλήθειας και 
την διάσωση των ανθρώπων του κόσμου. Έτσι, για την ενημέρωση των 
ανθρώπων του κόσμου για την φύση του κακού κόμματος και για τους λόγους 
που έχει διώξει τους μαθητές του Ντάφα, έχει γίνει απαραίτητο για τους 
ανθρώπους να μαθαίνουν για τα Εννέα Σχόλια. 

Υπάρχει στην πραγματικότητα σήμερα έστω και ένας Κινέζος ο οποίος να 
πιστεύει στον Κομμουνισμό; Ακόμα και ανάμεσα στον κακό αρχηγό και την 
παρούσα Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ δεν μπορείτε να βρείτε έστω και έναν 
άνθρωπο ο οποίος να πιστεύει στο κακόβουλο ΚΚΚ. Την στιγμή που το Κόμμα 
και εκείνος ο κακός αρχηγός του δήλωσαν ότι ήθελαν να «νικήσουν το 
Φάλουν Γκονγκ,» οι θεοί κατέληξαν στην ετυμηγορία ότι το Κόμμα πρέπει να 
διαλυθεί και καταστραφεί. Αυτήν την στιγμή οι θεοί καταστρέφουν 
ολοκληρωτικά όλους του παράγοντες του Κόμματος. Ποιος, αν είναι στα 
λογικά του, θα θέλει, σε αυτήν την κρίσιμη καμπή, να είναι ο αποδιοπομπαίος 
τράγος για όλα τα εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν από το κακόβουλο 



Κομμουνιστικό Κόμμα κατά τα τελευταία εκατό και βάλε χρόνια; Λοιπόν, 
κάποιος επρόκειτο να καταλήξει να φέρει όλο το φταίξιμο για τα εγκλήματα 
του κακόβουλου Κομμουνιστικού Κόμματος, και [το γεγονός ότι 
ριψοκινδύνεψε αυτήν την κατάσταση] πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της 
παραζάλης που του έφερε η πολιτική εξουσία. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
αποκάλυψη του κομμουνιστικού κακού πνεύματος δεν στοχεύει σε 
συγκεκριμένα άτομα. Τα Εννέα Σχόλια στοχεύουν στην διάσωση όλων των 
όντων των οποίων ο νους δηλητηριάστηκε από το κακό, τα οποία 
περιλαμβάνουν μέλη του κακόβουλου ΚΚΚ, εκείνους στα πιο ισχυρά όργανα 
του ΚΚΚ, και τους κοινούς ανθρώπους. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν τα όντα 
σε όλα τα επίπεδα να δουν ξεκάθαρα τους παράγοντες πίσω από το 
κακόβουλο ΚΚΚ. 

Για την ακρίβεια, δεν είναι και τόσο λάθος για τους ανθρώπους αυτού του 
κόσμου να ζουν για την εξουσία και για το προσωπικό τους κέρδος, αλλά γιατί 
πρέπει να γίνετε ένας από εκείνα τα μοχθηρά όντα, τα οποία δηλητηριάζουν 
και βλάπτουν την ανθρώπινη φυλή; Άνθρωποι, πρέπει να ξυπνήσετε! Εάν 
έχετε χάσει πραγματικά επαφή με τον σκοπό της ύπαρξης ως ανθρώπινο ον, 
τότε τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο τρομακτικό! Εάν εσείς, ως κάποιος που ζει 
σε αυτόν τον κόσμο, πραγματικά περιμένετε και ψάχνετε τον δρόμο της 
επιστροφής, τότε αφυπνισθείτε! 

Θα μοιραστώ με τον κόσμο μια Αλήθεια: Όταν ένας Θεός ή Φο κατεβαίνει 
στον κόσμο και όταν ένας ορθός Φα διδάσκεται, είναι αναμενόμενο να 
υπάρχουν διεφθαρμένοι δαίμονες που παρεμβαίνουν. Μια ολόκληρη σειρά 
πραγμάτων που περιγράφονται σε θρύλους και πράγματα που μεταδόθηκαν 
μέσα από τις θρησκείες, μπορεί κάλλιστα, αυτή τη στιγμή, να συμβαίνουν. 
Μην αφήσετε την ανθρώπινη σκέψη σας να εμποδίσει την πραγματική σας 
φύση, και ακόμα λιγότερο πρέπει να αμαρτήσετε εναντίον ανθρώπων οι 
οποίοι είναι στον δρόμο προς την θέωση. 
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