Nadszedł czas, aby Stany
Zjednoczone zajęły bardziej
zdecydowane stanowisko wobec
KPCh

Likwidacja KPCh powinna być celem numer jeden
Komentarz
Oby prezydent Donald Trump i jego żona Melania wyzdrowieli jak
najszybciej z wirusa KPCh. Ich przypadek jest dla nas
wszystkich przestrogą.
Ich zachorowanie na tę chorobę, której Komunistyczna Partia
Chin (KPCh) pozwoliła rozprzestrzenić się na całym świecie,
podkreśla, jak bardzo zagrożenie ze strony KPCh zbliżyło się
do wyeliminowania serca naszego narodu.
Administracja Trumpa podjęła już bezprecedensowy zakres
działań przeciwko KPCh, ale jest to poziom przebudzenia się
w wyniku zagrożenia i obrony kraju przed dalszymi
zniszczeniami. Wciąż brakuje zrozumienia, że jest to walka
na śmierć i życie o ocalenie ludzkości.
W ciągu 71 lat swoich rządów KPCh zawsze postrzegała Stany
Zjednoczone jako swojego wroga numer jeden. Dla reżimu
w Pekinie sama idea wolności jest zagrożeniem egzystencjalnym.
Z tego też powodu KPCh zbudowała swoją gospodarkę i politykę
w celu pokonania Ameryki za wszelką cenę, bez ograniczania się

co do stosowanych metod.
W latach pięćdziesiątych KPCh prowadziła kampanię zwaną
Wielkim Skokiem Naprzód. Prawdziwym celem była próba
dogonienia Stanów Zjednoczonych w ciągu dziesięciu lat.
Doprowadziło to do wielkiego głodu, który kosztował życie co
najmniej 30 milionów ludzi.
Ta katastrofa jednak nigdy nie zmieniła determinacji KPCh,
by konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i je pokonać. KPCh
zwerbowała chińskich naukowców, wykształconych w USA,
by opracowali broń jądrową. W ostatnich dziesięcioleciach,
pomimo ogromnych inwestycji pochodzących ze Stanów
Zjednoczonych i wielkiego transferu dobrobytu i technologii,
cel KPCh pozostał niezmienny – pokonanie Stanów Zjednoczonych.
KPCh od dawna wiedziała, że silna Ameryka ostatecznie
doprowadzi do końca KPCh. Ideologia komunistyczna w swej
podstawie jest przeciwna naturze ludzkiej, a przykład
amerykańskich pryncypiów i idei wolności doprowadziłby do jej
upadku.
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jakiekolwiek negocjacje, jakiekolwiek umowy handlowe lub
innego rodzaju porozumienia z chińskim reżimem komunistycznym
zakończą się niepowodzeniem. Ujmę to w ten sposób, nie można
zaufać diabłu ani uznawać go za normalną istotę.
Ameryka jest silna, ponieważ jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy
błogosławieni,
ponieważ
obarczono
nas
wielką
odpowiedzialnością. Znajdujemy się w historycznym momencie,
w którym albo poddamy się komunistom i pozwolimy rakowi
komunizmu zawładnąć światem, doprowadzając do zagłady wolności
i moralnej przyzwoitości, albo zwalczymy komunizm i ocalimy
świat.
Jedno jest pewne, Chińczycy są gotowi na kraj bez komunizmu.
Odkąd „The Epoch Times” opublikowało w 2004 roku „Dziewięć
komentarzy na temat partii komunistycznej”, ponad 350 milionów

Chińczyków zostało zainspirowanych do wycofania się z KPCh
i jej przybudówek. Chińczycy po wsze czasy będą wdzięczni,
jeśli Ameryka wkrótce położy kres KPCh.
Chociaż administracja Trumpa zajęła zdecydowane stanowisko
przeciwko chińskiej infiltracji, nie jest jeszcze jasne,
czy zakończenie KPCh powinno być celem numer jeden. Prawie
wszystkie problemy, które mamy, zarówno wewnętrzne, jak
i na arenie międzynarodowej, są spowodowane przez KPCh.
Niewystarczająca liczba ludzi zdaje sobie sprawę, że KPCh
naprawdę stanowi zagrożenie dla życia – i jest okrutniejsza
i przebieglejsza, niż kiedykolwiek był Związek Radziecki.
Trump ma szansę stać się dla Chin tym, kim prezydent Reagan
był dla Związku Radzieckiego.
Strategia reżimu polega na stwarzaniu stanu kryzysowego
poprzez powtarzanie czystek i polityki Mao Zedonga, co
wykorzystuje do zacieśnienia władzy nad narodem i na wyjściu
z kryzysu poprzez trzymanie w żelaznym uścisku zaryglowanych
i niezniszczalnych Chin.
Administracja Trumpa i przywódcy wielu krajów na świecie
zajęli twardsze stanowisko wobec KPCh, ale chcą oni jedynie
położyć kres jej nieuczciwym praktykom i chronić interesy
własnych krajów. Chociaż są to ciężkie ciosy dla KPCh, nie są
wystarczająco silne, aby ją obalić, a w szerszej perspektywie
stanowią jedynie niedogodność dla strategii reżimu,
który planuje swoje działania na wiele dekad w przyszłość.
Wojna handlowa i inne działania są ostatecznie tylko progiem
zwalniającym na długiej drodze reżimu do osiągnięcia celu,
jakim jest prześcignięcie Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek
kroki, które nie doprowadzą do obalenia KPCh, przyniosą
jedynie krótkoterminowe rozwiązanie długoterminowego problemu
i po prostu odłożą kryzys, przed którym teraz stoi świat,
na przyszłe pokolenia, na czas, kiedy KPCh może nie być
osłabiona, tak jak jest teraz.

Strategia Stanów Zjednoczonych wobec Chin powinna polegać
na stanowisku, że Komunistyczna Partia Chin jest morderczym
reżimem totalitarnym z krwią dziesiątek milionów Chińczyków
na rękach. To reżim, który popełnia każdą potworność, jakiej
wolny świat stara się sprzeciwiać. Jego publicznie
deklarowanym celem jest eksportowanie własnego stylu rządów
do każdego zakątka świata.
Panie prezydencie Trump, obal Pan ten reżim i zapewnij wolną
przyszłość nie tylko Stanom Zjednoczonym, lecz także
Chińczykom i całemu wolnemu światu.
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