Trump
potępia
komunizm,
upamiętnia 100 mln istnień
ludzkich pochłoniętych przez
„opresyjną ideologię”

7 listopada br. prezydent Donald Trump uczcił pamięć ponad 100
milionów ofiar, które straciły życie na skutek działań reżimów
komunistycznych w XX w. i zobowiązał się powstrzymać szerzenie
się tej ideologii na całym świecie.
W prezydenckim przesłaniu z okazji Narodowego Dnia Ofiar
Komunizmu Trump potępił komunizm jako „opresyjną ideologię,
która bez wątpienia pozostawia po sobie nędzę, zniszczenie
i śmierć”.
„Chociaż marksizm obiecuje równość, pokój i szczęście,
w praktyce skutkuje jedynie nierównością, przemocą i rozpaczą”
– stwierdził w oświadczeniu.
Według „Czarnej księgi komunizmu” komunizm jest odpowiedzialny
za 100 milionów zgonów w XX w., a głównymi zabójcami są reżimy
w Chinach, Związku Radzieckim, Kambodży i Korei Północnej.
„W
od

ciągu ostatniego stulecia komunistyczne reżimy,
Czerwonych Khmerów w Kambodży po Derg w Etiopii,

potwierdziły, że miażdżący duszę ucisk jest nieodłącznym
elementem filozofii Karola Marksa” – brzmiało przesłanie
prezydenta.

„Jako dumni Amerykanie, którzy cenią błogosławieństwo wolności
i demokracji, obiecujemy wesprzeć ponad miliard ludzi,
którzy obecnie są uwięzieni w reżimach komunistycznych
i którym odmówiono niezbywalnego prawa do życia i wolności”.
Marion Smith, dyrektor wykonawczy Fundacji Pamięci Ofiar
Komunizmu (ang. Victims of Communism Memorial Foundation),
zwrócił uwagę na osoby żyjące obecnie w reżimach
komunistycznych i socjalistycznych.
„Partie komunistyczne i reżimy socjalistyczne nadal używają
marksistowskiej logiki, aby usprawiedliwić swoją tyranię –
kontrolowanie losu i niszczenie marzeń ponad miliarda żyjących
dziś ludzi” – napisał Smith w tweecie z 7 listopada.
Komunistyczna Partia Chin jest największym na świecie reżimem
komunistycznym, który rządzi ponad 1,4 mld ludzi i jest
odpowiedzialny za wszechstronne łamanie praw człowieka wobec
osób wierzących, mniejszości etnicznych, dysydentów
i prawników zajmujących się prawami człowieka.
W 2017 roku administracja Trumpa ogłosiła 7 listopada
Narodowym Dniem Ofiar Komunizmu, w tym dniu wypadła również
100. rocznica rewolucji bolszewickiej.
W swoim przesłaniu prezydent zaznaczył, że w 2020 roku
obchodzono 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia 1920
roku Wojsko Polskie pokonało Armię Czerwoną Włodzimierza
Lenina, powstrzymując na dziesięciolecia ekspansję Związku
Radzieckiego w Europie.
„Niestety Związek Radziecki wzniósł żelazną kurtynę wokół
Polski i rozprzestrzenił komunizm na sąsiednie kraje
oraz resztę świata” – napisał w oświadczeniu prezydent. „Od
tego czasu Stany Zjednoczone i wolny świat były świadkami
potworności komunizmu, w tym chińskich obozów pracy
i sowieckich gułagów”.
Trump zadeklarował, że „Stany Zjednoczone nigdy nie będą

narodem socjalistycznym”.
„Upamiętniamy wszystkich, którzy stracili życie na skutek
komunizmu, i ponownie zobowiązujemy się do promowania
wolności, aby przyszłe pokolenia mogły rozkwitać”.
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