“ЗУПИНИТИ ЗВIРСТВО, ЯКЕ ПРИДУШУЄ
СОВIСТЬ, МОРАЛЬ ТА ЕТИКУ НАШОЇ НАЦIЇ”
З третього відкритого листа Гао Чжишена до Ху Цзіньтао та Вень Цзябао
Відомий китайський адвокат з прав людини Гао
Чжішен приголомшив світ тим, що тричі писав
верхівці керівництва китайської Комуністичної партії
по забороненому питанню, що стосується переслідувань Фалуньгун. Це був могутній виклик диктатурі.
Тема Фалуньгун у Китаї заборонена. Незважаючи на
жорстокі переслідування, так багато людей мовчать
або тихо обурюються. На відміну від них адвокат Гао
не тільки сміливо обговорює цю тему, але також
піддає гласності криваві переслідування КПК Фалуньгун. Ризикуючи своїм життям, він протестує проти нелюдського режиму, виступаючи в захист послідовників Фалуньгун. Як адвокат, Гао несе юридичну
відповідальність за кожне слово в цих відкритих листах. Роблячи це, він знаходиться у великій небезпеці. Саме тому що Гао не практикує Фалуньгун, він сторонній спостерігач, і його слова дуже вагомі.

З

има в Чанчуні надзвичайно холодна. Однак, навіть
“ховаючись” від холоду в
квартирі, де здебільшого
навіть немає води, моя кров кипить.
18 жовтня 2005 р. я написав
відкритий лист Ху Цзінтао і Вень
Цзябао “Припинити переслідувати прихильників свободи і налагодити стосунки з китайським
народом”. Наступного дня по домашньому телефону я почув різкі
погрози. На третій день , принаймні, 10 машин і 20 поліцейських у цивільному почали цілодобове стеження за всією моєю ро-
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диною. На 15-й день після того,
як я написав лист, Судове управління м. Пекіна незаконно закрило мою юридичну контору.
Дуже сумно бачити, як наша країна поводиться зі своїм громадянином, який насмілився на
відкрите висловлення думки.
Мій відкритий лист викликав
сильну реакцію у послідовників
Фалуньгун з різних районів Китаю, вони у своїх листах просили
приїхати до них, щоб познайомитися з їхньою дійсною ситуацією.
Починаючи з 29 листопада, я
проводив у дорозі майже 24 години на день, безупинно подо-

Якось під час одного з боїв по очищенню Європи від фашистів, група
американських солдатів увійшла в залізні двері, що були замкнені. Увійшовши, вони заціпеніли від побаченого. Там усюди рядами лежали людські
кістяки. Їм здалося, що вони потрапили в пекло! Тільки потім вони виявили, що це концтабір «Дахао». Після проведеного міжнародним співтовариством розслідування, були оприлюднені факти присутності таких пекельних місць у людському світі по всій Європі. Весь світ був вражений
цим! Насправді, ще в 1942 році члени груп протистояння повідомляли про
існування нацистських концтаборів. Тільки в 1943 році, коли було отримано достатньо доповідей, США й Англія почали вірити в існування цих
«заводів по вбивству людей». Але на початку люди не могли повірити в
це через те, що вони недооцінювали варварську природу нацистської
партії.
Сьогодні Комуністична партія виявилася значно більш злісною, ніж
нацисти, і це вже незаперечний факт. У період Сталінських репресій загинуло 1/10 населення колишнього СРСР, голодомор тільки в одній Україні
забрав 10 млн. життів, під час культурної революції в Китаю було загублено близько 100 млн. чоловік (що теж становить 1/10 частину населення).
З 1949 р. число смертей, викликаних насильством КПК, перевищило
кількість загиблих у війнах з 1927 по 1949р. Через мовчання світового
співтовариства було знищено багато людей. При правлінні червоних
кхмерів 1/4 частина населення Камбоджі була вбита. Крім червоних
кхмерів, сюди відносяться комуністичні партії в Індонезії, Філіппінах, Малайзії, В’єтнамі, Бірмі, Лаосі й Непалі - всі вони підтримувалися КПК.
Зараз прямим репресіям піддаються мільйони невинних громадян Китаю, і ще більше число людей живуть у стані безпорадності від терору.
Через ретельне блокування інформації, миру важко довідатися дійсну
картину репресій, і люди майже увесь час повторюють минулі помилки.
Багато хто знову, як і раніше, ухиляються або ж не обертають уваги на
існування репресій, що відбуваються зараз!

Ось де-які свідчення жертв катувань.
так - хвилина за хвилиною, я витРозповідає Ван Юйджі:
римав все це.
“У липні 1999 р. почалися репЯ думаю, що не помилився. Ми
ресії. По телебаченню ми побачили
вдосконалюємося по Істині, Доброті
сфабриковану неправду про Фай Терпінню, хіба в цьому може бути
луньгун. У нас, мільйонів китайців,
помилка? Якщо ж такі люди, як ми,
які самі одержали користь від занять
не праві, якщо ми злочинці, тоді чи є
Фалуньгун, коли побачили це, серце
в людини ще що-небудь правильне?
зупинялося від такого несправедлиМи не боремося за незалежність,
вого відношення. Але я не залишив
політичні й економічні інтереси, а
практику, не став писати “гарантійпросто хочемо бути чесними і поний лист ” (відмови від практики),
рядними, жити за принципом “Істияк вимагали співробітники органів
на-Доброта-Терпіння”. Кожна людибезпеки, і тому мене три рази заана має на це право.
рештовували й саджали у в’язницю.
Коли я потрапив у виправний
табір, його співробітники сказали
мені, що вже підготовлено труну, у
яку мене покладуть і спалять у печі.
Вони сказали, що безглуздо доводити свою правоту. Після цього вони
мучили мене більше ста днів, але я
увесь час проводив голодування в
Моїй матері, Су Цайлянь (Su
знак протесту.
Cailian), уже більше 70-ти років. Вона
Коли час підійшов до сотого дня,
живе в передмісті Люосю (Luoxiu)
вони застосували особливий метод
м. Гуйпін (Guiping), провінції Гуансі
знущання - солону воду. Вони влили
(Guangxi). Вона страждала від сермені в шлунок солону воду. Було
цевих нападів. До того ж у неї була
дуже важко, у шлунку все горіло.
виявлена водянка. З болями в жиІноді мене нудило кров’ю, довго теквоті, онімілими ногами й руками,
ли сльози, і я дуже страждав, але
вона змушена була лежати в ліжку.
вони продовжували невпинно муУ лікарні Люосю лікар сказав
чити мене.
мамі, що її серцеве захворювання
Як я тільки зміг все це витриманевиліковне. Він сказав, що сполути? Коли я лежав у лікарняній пачення хвороби серця з усіма іншими
латі, я страждав щохвилини. Саме
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рожуючи між містами, щоб провести цілий ряд розслідувань.
Зазвичай я подорожую сам, але
цього разу я мав за честь знаходитися в супроводі професора
Цзяо Гобяо (професора факультету журналістики Пекінського
Університету, що був недавно
звільнений за висловлення своїх
поглядів із приводу цензури).
Тим часом декілька груп поліцейських у цивільному день і ніч
знаходилися біля мого будинку,
створюючи атмосферу терору і
здійснюючи величезний тиск на
всю мою родину. 29 листопада
мені вдалося уникнути стеження

й оточення більш ніж 20 переодягнених поліцейських, що дозволило мені провести п’ятнадцятиденне розслідування. (Прим.
редакції: далі ми опустили ту
частиту листа, в якій на 21-й
сторінці описуються свідчення
людей - жертв катувань) ...
Коли я записую трагічні історії
тих, хто за останні шість років зазнав жорстоких репресій, моє
серце обливаєть ся кров’ю, а
рука, пишучи, мимоволі тремтить. З усіх показань свідків неймовірних звірств, із усіх документально засвідчених випадків нелюдських катувань своїх власних
громадян, використовуваних
урядом, із усіх його аморальних
дій більше всього мене шокують
розпусні знущання «Комітету
610» і поліції стосовно жінок. Під
час репресій сексуальному насильству в найогиднішій манері
піддавалися груди і геніталії майже всіх жінок та геніталії чоловіків.
Коли ми слухали одного за
іншим людей, що уникли смерті
від переслідувань, то буквально
задихалися. Деякі з цих правдивих історій розповіли ті, хто
кілька разів уник смерті від переслідувань... Ми хочемо запитати тих, хто носить національний
герб і державну форму, щоб
підтримувати мир: “Скільки таких
нелюдських актів ви здійснили
і приховали за останні 6 років
60-річного режиму комуністів?
Де прогнила наша система?
Вона зростила так багато порочних чиновників, що живуть серед

нас і одержують від нас
підтримку, яких виховували такі
ж батьки, як наші, і в яких такі ж
родини, як у нас! ... у нашому
суспільстві існує група посадових осіб, що завзято ігнорують
мораль ні основні цінності
людського суспільства, і постійно використовують методи, що
дуже далекі від основ людської
моральності і людської природи. Вони таємно планують свої
брудні справи, що сприяють
справжньому
руйнуванню
людської природи нашої нації,
основ моральності, доброти і
совісті.
У цьому відкритому листі я
хотів привернути увагу уряду до
цієї проблеми. Негайно припинити жорстоке придушення людей, що захищають свою віру!
Звільнити в’язнів совісті! Однак
ми не просимо уряд відновити
добре ім’я людей, що займаються Фалуньгун, оскільки у своїх
серцях, у серцях високоетичних
членів нашого суспільства ніхто
ще жодного разу не заявив, що
ці люди сумнівні. Система, яка
жорстоко катує націю протягом
майже півстоліття, вже більше
не має ні моральних цінностей,
ні права відновлювати будь-чиє
добре ім’я. Більш того, відновлення доброго імені такою системою дорівнювало б образі
жертв!
Гао Чжішен,
12 грудня 2005р., м.Чанчунь,
провінція Цзілінь.
( повная версія листа:
http://www.epochtimes.ru)
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Пен Сенту був закатован до
смерті 31 липня 2005 р.

Ван Фудун (Wang Fud on g), 30
років. м.Далянь, провінція Ляонін.

70 -лі тній Ші Жім ін (S hi
Zhimin) провинції Хубей

Фотографія рубцьованого тіла
Ван Біня.

Лю Юфен, замучений до смерті в
липні 2000 року.

Це тільки верхівка айзбергу того, що відбувається зараз в китайских тюрмах та трудових таборах. Органи багатьох послідовників Фалуньгун, замучених до смерті, були витягнуті. Містичні отвори в кровоносних судинах і розрізи на останках привернули серйозну увагу експертів.
Вебсайт www.ru.clearharmony.net надає новини про події в Європі, а також статті,
що викривають переслідування Фалуньгун у Китаї.
хворобами робило її приреченою. Ми
послали маму у відому лікарню
м.Гуйпін. Лікар сказав нам: “Вона не
проживе й місяця”.
Ми привезли її додому, і всі плакали. Ми змушені були сказати правду про мамин стан нашому молодшому братові Лян Чжиіхуа (Liang
Zhihua), що вчився в коледжі в Лючжоу (Liuzhou) провінції Гуансі. Через
кілька днів Чжіхуа приїхав додому.
Він сказав: “Маму може врятувати
Фалунь Дафа!” Як практикуючий
Фалунь Дафа, Чжіхуа відчув силу й
диво Дафа. Зі слів Чжіхуа, він особисто бачив кількох безнадійно хворих пацієнтів у Лючжоу, які вижили
завдяки тому, що почали практикувати Дафа. Почувши його історію,
всі ми стали заохочувати маму
спробувати
Брат приніс додому книгу “Чжуань Фалунь” і магнітофонну стрічку
для практики та ряд магнітофонних
записів лекцій Майстра Лі Хунчжи.
Оскільки мама не могла читати, ми
повинні були мінятися, читаючи їй
“Чжуань Фалунь”. Щодня ми читали
одну лекцію, після цього програвали
музику для вправ і магнітофонну
стрічку з лекцією Вчителя.
Одного дня, близько 8 години вечора, мама побачила, що в її спальні
обертався великий золотий Фалунь,
який освітив всю кімнату. Наступного дня ознаки її водянки поступо-

во зникли. Через тиждень мама наполягла на тому, щоб встати й почати практикувати медитацію. З нашою допомогою вона незабаром
змогла встати з ліжка, щоб виконувати вправи - рухи руками. Мама
наполегливо виконувала вправи
два рази в день, використовуючи
іншу частину часу, щоб читати, слухати й дивитися записи. День за
днем здоров’я мами поліпшувалося.
Через два місяці всі ознаки її хвороби дивним чином, без єдиної пігулки, зникли.
У травні 1996 року, після десяти
років непрацездатності, мама, нарешті, знову приступила до роботи
на фермі й багато працювала. Вона
була сповнена енергії. Побачивши
вражаючі зміни в здоров’ї моєї мами
після початку практики Фалунь
Дафа, сільські мешканці були здивовані могутністю Дафа, вони підходили до мами, щоб більше довідатися про метод практики. Багато хто з
них разом з мамою стали практикувати Фалуньгун.
Після того, як режим Цзяна Цземіня почав переслідування практикуючих Фалуньгун, мама часто розказувала правду про Фалуньгун і
про переслідування тим, хто був отруєний наклепами і не розумів Фалуньгун. Коли представники місцевої влади й поліцейські кілька разів
приїжджали, вони тиснули на маму

й на всю нашу родину, щоб ми
зріклись своєї віри, мама знову роз’яснила їм правду. Коли її хотіли незаконно заарештувати, вона була
змушена стати бездомною, щоб
уникнути подальшого переслідування. Після того, як вона прожила з
моїм молодшим братом у Шеньчжень (Shenzhen) трохи більше місяця, мама разом із братом була заарештована. Поліцейські наказали
найманим убивцям жорстоко бити
маму й мого брата.
Я звертаюся до всіх людей доброї волі, щоб вжити заходів і засудити злочини китайської влади.

МЕТОД
вдосконалення
Фалунь Дафа:
-- Адаптований до сучасного
життя.
-- Не має обмежень у віці, часі
та місці для занять.
-- Заняття безкоштовні.
-- Не має списків, внесків та
пожертвувань, добровільна
участь у заходах.
-- Фалунь Дафа знаходиться
поза політикою, комерцією та
релігією.

