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ПРЕДГОВОР 

Моят баща, авторът, е изключително високопоставен служител в Китайската комунистическа 
партия, силно приближен до президента Цзян Цзъмин. От очевидни съображения за сигурност 
това е всичко, което ще кажа по този въпрос. 

През годините аз винаги съм се наслаждавал на откритите отношения с баща си и с лекота 
обсъждаме всички интересни теми. 

Той е споделял с мен, на четири очи, в условията на максимална дискретност, множество 
свръх-секретни тайни от ежедневната политика на комунистическата партия и съвсем наскоро 
истинските факти зад преследването на духовното движение Фалун Гонг. 

Преди ние сме се докосвали леко до тази тема, но тогава аз говорих повече, а той слушаше. 
Той винаги показваше уважение към моето мнение и никога не сподели своите мисли по въпроса 
до този момент. Един ден аз му казах какъв “самоотвержен противник” съм на духовното 
движение Фалун Гонг, а той ме слушаше търпеливо и благосклонно.  

Когато свърших, той просто ми даде знак да го последвам в кабинета му в нашия дом, затвори 
вратата и ми предложи да седна. Когато се настани в кожения си стол, вдигна поглед към мен, 
погледна ме право в очите, сниши глас и каза: “Каквото знаеш за Фалун Гонг, макар да ти се 
струва много, не може да покрие и дъното на паничка за ориз.” 

Очевидно след началото на преследването и ти, подобно на милиони китайци, несъзнателно 
си повярвал на лъжите на Цзян. Не знаеш цялата история, ето защо имаш ограничен поглед върху 
случая.” 

Попитах го как ще обясни всички противоречиви истории идващи от правителството и 
организацията Фалун Гонг, и той отвърна: “Истината никога не е сложна. Най-често тя ни убягва 
за сметка на това, което ни е известно, и още повече, това, в което се предполага, че трябва да 
вярваме.  

Вземи за пример двама души, които са погълнати от спор. Те отделят много време за да 
‘убедят’ отсрещната страна в своята гледна точка. През повечето време в основата на аргументите 
на всяка една от страните e базирана единствено на нейното мнение или просто предположение. 
Смятам, че това е много често използван подход.  

Вместо това аз прекарвам времето си да обсъждам кое е вярно, кое е реално. Когато успея да 
направя това, спорът приключва. Или, с други думи, ‘когато истината се разкрие, въпросът става 
отговор’. Това е подходът, който ще използвам, докато обсъждаме въпроса за Фалун Гонг.  

Всички “факти”, които Цзян предлага на света като цяло и на китайския народ, в частност, за 
Фалун Гонг, ще се изпарят като вода в горещ тиган”. Той направи пауза, за да прецени ефекта на 
думите си върху мен.  

Подканих го да продължи, като бързо грабнах писалка и листи хартия и започнах да пиша. 
Той ми каза, че ще е по-добре да използвам диктофона. Тогава у мен се пробуди съмнението, че 
ще чуя нещо много, много важно. 
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Бележки на автора: 

Възнамерявам да разкрия истината за преследването на Фалун Гонг в Китай, коренящо се в 
налудничавия, завистлив и нечестен характер на Цзян Цзъмин. Неговият страх от огромната 
доброта и популярност на Фалун Гонг и желанието му да укрепи собствената си власт го 
накараха да създаде “Проблема с Фалун Гонг”, който въобще не съществуваше. Той направи 
това с масирана пропагандна кампания.  

Ще обясня как действа пропагандата на Цзян, и ще разкрия истината зад множеството 
измами, използвани върху китайския народ. В частност, ще разкрия истината за най-голямата 
измислица от всички, т.нар. инцидент със “самозапалването”. Ще покажа как в 
действителност измамите на Цзян въобще не могат да издържат на независимо разследване. 
Единствено затвореният китайски народ е заблуден от Цзян. 

Също така ще разкрия истинския брой на смъртните случаи – число, далеч по-високо от 
всяко друго, съобщено досега. Мога да говоря с такава увереност за всички тези неща, тъй като 
съм един от многото високопоставени служители в правителството на Цзян, който знае и 
ненавижда това, което става днес в правителството. 

За да документираме истината за “частната война на Цзян”, сме използвали информатори 
в собствените му затвори. Тези информатори заснемат с камери, записват и наблюдават всички 
ужасяващи престъпления, извършени от Цзян, доказателствата за които един ден ще взривят 
световния ефир.  

Мо Вен 



 6

Няколко думи от издателя  

За нас е огромно удоволствие да представим “Отровна измама” на широката публика. 
Надяваме се, че читателят ще разбере истината зад преследването на Фалун Гонг и 
безмилостната пропагандна кампания, която организира Китай, за да настрои световното 
мнение срещу мирната медитативна група.  

Цзян Цзъмин, президентът на Китай, има два приоритета, които би желал да реализира 
преди да си отиде от властта: 1) да получи подкрепата на всяка една страна в “анти-Фалун 
Гонг” кампанията си и 2) да накара всички да мислят, че той, Цзян Цзъмин, е бил прав през 
цялото време, твърдейки, че Фалун Гонг е “опасен и зъл култ” – такъв, който първо трябва да се 
потисне, а по-късно напълно да се унищожи… по целия свят! 

Мо Вен, авторът, намекна, че управляващият елит в Китай все по-ясно осъзнава и е 
обезпокоен от факта, че репутацията на Китай се руши по целия свят – и то с тревожна 
скорост! Защо? Защото на хората по света им става кристално ясен практикувания от Цзян 
“обществен тероризъм”, особено срещу групи, които не са атеисти и/или имат много 
последователи в Китай. Фалун Гонг се вмества идеално в тези две категории.  

Откакто комунистическият режим започна да внушава на своя народ буквално насилствено 
атеизма от 50 години насам – от детството до юношеството – хората вече не подкрепят или 
толерират нещата и личностите, отклоняващи се тази линия на мислене. Те се чувстват 
принудени да елиминират всяка група, появила се на хоризонта, която не се вмества в тази 
тесногръда идеология.  

Тъй като не успяха да унищожат Фалун Гонг в Китай (за тяхно учудване!) и поради 
подкрепата на световната общественост, на която Фалун Гонг се радва, Цзян е изобрети цял 
нов арсенал от предварително подготвени “по поръчка” измислици. Те се подчиняват на и 
обслужват една единствена цел: да впримчат в мрежите си Фалун Гонг и да поставят под 
съмнение чистата му репутация.  

Неговото намерение е да свърже Фалун Гонг с инсценирани, предварително планирани 
инциденти, по-лоши дори от измамата със “страха от антракс”, която се опита да пробута на 
нищо неподозиращата общественост, и която, най-неочаквано, се провали безславно. 

Не забравяйте, че замислените за бъдещето събития трябва да шокират и възмутят 
хората навсякъде по света, целейки да поставят под въпрос всичко, което им е известно за 
Фалун Гонг. Но колкото и убедителна да изглежда на повърхността планината от 
“доказателства”, изфабрикувана от контролираните от правителството медии, не се 
оставяйте да ви заблудят и за миг.  

Просто проучете всичко, което ви е казано да вярвате през призмата на прозренията, които 
сте получили при четенето на книгата на Мо Вен. Тогава ще видите кристално ясно, че 
“доказателствата”, които контролираните от правителството медии представят на света – 
най-вероятно намирисват на отровна измама. 
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Как тази книга се появи на бял свят 

Един ден, съвсем неочаквано получихме телефонно обаждане от наш колега, който ръководи 
известна издателска къща в Обединеното Кралство. Той ни съобщи, че е осъществил контакт с 
китайски бизнесмен на средна възраст, дългогодишен партньор на негов много близък приятел.  

Поради солидната репутация в издателската индустрия, той бил запитан дали би се 
заинтересувал да издаде книга за преследването на Фалун Гонг в Китай, написана от 
високопоставен член на комунистическата партия.  

Интересното около книгата представлявал фактът, че авторът в никакъв случай не бил 
противник на Фалун Гонг. Напротив, той се противопоставял на начина, по който неговите 
другари рутинно преследват Фалун Гонг. Фактически, това, което той правел, се 
противопоставяло на цялата комунистическа партия!  

Този китайски господин бил наясно с всичко, свързано с книгата, и обяснил какви са 
рисковете, сега и в бъдеще, в случай, че се наеме с този изключително сериозен проект. 

Вземайки предвид рисковия фактор, нашият колега не се решил да продължи напред. Въпреки 
това той казал на китайския бизнесмен, преди да напусне кабинета му, че ще премисли всичко и 
ще му даде отговор до седмица. Човекът му оставил малка част от ръкописа и му благодарил за 
отделеното време. 

Колкото повече мислел нашият колега за издаването на книгата, толкова по-неудобно се 
чувствал. Колкото по-зле се чувствал, толкова по-неприятен му се струвал целият този проект. 

Точно тогава ни се обади… 

От малкото, което ни каза, самият аз също не бях склонен да приема идеята. Осъзнах, че 
веднъж наема ли се с този проект, връщане назад няма. Тъкмо щях да откажа, когато той ме 
попита дали все пак нямам желание да хвърля един бегъл на материала.  

Той ми напомни, че това е единственият начин да разбера дали наистина искам да се заема с 
този проект или не. Тогава аз се съгласих да погледна ръкописа, който той държеше в ръка. 

След краткия прочит осъзнах какъв “смелчага” трябва да е авторът, за да рискува живота си за 
разкриване на истината. Въпреки това все още не бях склонен да публикувам книгата. Не исках да 
си създавам допълнителни главоболия, нито пък умирах от желание да се “озъртам” всеки път, 
щом изляза на улицата. 

Макар проблемът с преследването на Фалун Гонг в Китай да беше напълно непознат за мен, у 
мен се породи желанието да го проуча по-обстойно. И колкото повече неща научавах, толкова 
повече осъзнавах, че искам да съм част от този проект, тъй като това преследване ми се струваше 
абсолютно безсмислено и ненужно. 

Идеята за арестуването, изтезаването и убиването на невинни хора практикуващи “Истина, 
Доброта и Търпение”, тъй като са станали твърде много на брой, ме трогна силно. 

Извиках моя колега и му казах: “Хайде да задвижим този проект!” 

На следващия ден ме посети същият китайски господин, който се беше свързал с моя колега. 
Изяснихме правата и задълженията на всяка от страните в най-големи подробности. Той се 
съгласи да ми предаде пълния ръкопис от 260 страници, когато пожелая да го видя. 

Тъй като нашият роден език е английският, аз настоях ръкописът да пристигне на английски и 
пожелах да осъществя директен контакт с автора след прочита на ръкописа и преди сключването 
на официален договор. 

След като прочетох ръкописа, уредих среща с автора (извън Китай, естествено) и обсъдихме 
детайлите във връзка с книгата от всеки възможен ъгъл.  
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Почувствах се много удобно в негово присъствие и се насладих на спокойния, непринуден 
начин, по който отвръщаше на моите въпроси, съмнения и тревоги. Точно там и тогава аз реших, 
че искам да се заема с този проект.  

Изглежда колкото повече научавах за преследването на Фалун Гонг, толкова по-силно 
ставаше желанието ми да го разкрия пред света.  

Когато книгата беше окончателно “поставена” в нашия Интернет сайт, новината за нейното 
издаване започна да се разпространява – писаха ми хора, които ме питаха за книгата, автора, 
съдържанието, моите лични мотиви да се захвана с нея и т.н. 

ДАВА ЛИ ИЗДАТЕЛЯТ ИНТЕРВЮТА? 
По наставление на автора, издателят няма да дава интервюта по телефон, електронна поща и 

чрез писма, от съображения за сигурност. 

КАКВО ОБЩО ИМА ФАЛУН ГОНГ С АВТОРА НА КНИГАТА? 
Доколкото ни е известно - абсолютно нищо. 

ФАЛУН ГОНГ ЛИ Е ПОРЪЧАЛ НАПИСВАНЕТО НА КНИГАТА? 
Не. Тази книга е написана от човек, чието желание е да разкрие истината. Не я е написал по 

ничие предложение. Авторът почувствал, че няма друг избор, освен да напише книгата, виждайки, 
че никой друг не е готов да го направи. 

ПОЛУЧИЛА ЛИ Е КНИГАТА ОДОБРЕНИЕТО НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ФАЛУН ГОНГ? 
Никога не сме молили практикуващи Фалун Гонг да одобрят книгата, нито възнамеряваме да го 

направим. В книгата има много неизвестни, не на последно място от които е самоличността на 
автора. При това положение не очакваме Фалун Гонг практикуващите да одобрят книгата. Дали 
ще обсъждат или разпространяват книгата, зависи изцяло от тях. Ние не очакваме или изискваме 
съдействие от тях въобще. Също така смятаме, че в наш интерес е да не търсим помощ от Фалун 
Гонг. Ние просто издаваме книги.  

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ИЗДАТЕЛЯ, РАЗПРОСТРАНЯВАЙКИ КНИГАТА? 
Нашата цел е да направим достъпна информацията за това как президентът Цзян Цзъмин 

разрушава Китай отвътре. Цзян е попаднал в заблудата, че общественият тероризъм е 
единственият начин да управлява китайския народ. Това, разбира се, не е така. Нито пък е 
правилно гражданите да бъдат рутинно клеветени, арестувани, хвърляни в затвора, измъчвани и 
убивани за това, че практикуват истина, доброта и търпение. Издателят се обявява против тази 
несправедливост в кръга на своите компетенции. Именно за да помогнем, ние се съгласихме да 
издадем тази книга.  

ЗАЩО ИЗДАТЕЛЯТ ПРЕДЛАГА ТАЗИ КНИГА БЕЗПЛАТНО? 
Издателят счита, че всеки трябва да прочете тази книга, независимо дали може да си я позволи.  

ЗАЩО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ КОЙ Е ПРЕВОДАЧЪТ И/ИЛИ РЕДАКТОРЪТ НА 
АНГЛИЙСКАТА И/ИЛИ КИТАЙСКАТА ВЕРСИЯ? 

Редакторите и преводачите на тази книга са запознати с широкомащабното влияние на 
правителствената корупция. Ето защо те помолиха да не желаят да бъдат посочени. Предпочетоха 
да останат анонимни също като автора. 

КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ НЕЩАТА, КАЗАНИ В КНИГАТА, СА ВЕРНИ? 
Като издатели, нашите компетенции не включват убеждаване на някого в нещо. Ето защо не се 

чувстваме длъжни да защитаваме съдържанието на книгата, да се извиняваме, да оправдаваме 
нещо, казано от автора, да подкрепяме фактите с “неопровержими доказателства”, или пък да 
искаме от читателя да чете между редовете. 

Колкото до очакванията, изискванията, учудването, въпросите, възмущението, съмнението на 
хората и т.н., не можем да предложим разрешение, друго освен читателят да извърши свое 
независимо разследване на случая чрез организации като Amnesty International, Freedom House или 
Human Rights Watch. Вие ще откриете, че много от фактите, представени в книгата, са подкрепени 
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от проучвания на трети страни. Макар възможността за извършване на разследване в Китай от 
тези организации по човешките права да е твърде ограничена заради непрестанните пречки, 
създавани от китайското правителство, те започват да очертават все по-ясна картина за 
ужасяващия обсег и интензивност на преследването на Цзян Цзъмин. 

Колкото до предоставяне на доказателства за книгата, поради реалния риск при разкриване на 
повече информация, книгата трябва да говори сама за себе си. Всички проблеми, свързани със 
съдържанието на книгата, ще се отнесат до автора. Ние лично ще му изпратим вашето писмо по 
електронната поща. 

НЕ СЪМ СИГУРЕН, ЧЕ ВЯРВАМ НА ВСИЧКО В КНИГАТА … НЯКОИ ОТ НЕЩАТА 
ЗВУЧАТ НАИСТИНА НЕВЕРОЯТНО. 

Разбираме вашите чувства. Въпреки това само авторът може да даде отговор на Вашите 
притеснения. Ние нямаме такива правомощия. 

ПРАКТИКУВАЛ ЛИ Е АВТОРЪТ ФАЛУН ГОНГ? А ПРАКТИКУВА ЛИ СЕГА? 
Не можем да ви кажем дали авторът е практикувал някога Фалун Гонг, тъй като самите ние не 

знаем. 

ПРАКТИКУВАТ ЛИ ФАЛУН ГОНГ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗДАТЕЛСКАТА КОЛЕГИЯ? 
Не. 

МОЖЕМ ЛИ ДА ВИДИМ ФИЗИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪБРАНИ ОТ АВТОРА В 
НЕГОВИТЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ? 

Нямаме нито правата, нито възможността да предоставяме на широката публика 
доказателствата, събрани от автора в неговите разследвания. Ние просто издаваме книги. 

ЗАЩО АНГЛИЙСКАТА ВЕРСИЯ НА КНИГАТА Е ИЗДАДЕНА ПРЕДИ КИТАЙСКАТА? 
Ние настояхме да получим книгата (в оригинал 260 страници) на английски, тъй като това е 

нашия роден език. Щеше да е невъзможно да редактираме книгата, ако беше на китайски. След 
като я редактирахме и авторът я одобри, ние я поставихме в нашата Интернет страница.  

ЗАЩО АНГЛИЙСКАТА ВЕРСИЯ ЗВУЧИ НА ЧИСТ АНГЛИЙСКИ, А НЕ КАТО ПРЕВОД ОТ 
КИТАЙСКИ?  

На първо място, ние получихме авторския материал на английски, каквото беше нашето 
желание, и го редактирахме, използвайки английски редактори. Нещо повече, авторът искаше да 
избегне обичайната синтактична тромавост в резултат на превод от един език на друг и ни помоли 
да “го направим да звучи колкото е по-възможно по-английски”. И ние го направихме.  

КАК МОЖЕТЕ С ЧИСТА СЪВЕСТ ДА ИЗДАДЕТЕ КНИГА, ЧИЕТО СЪДЪРЖАНИЕ НЕ 
МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ? 

Дълго мислихме, преди да вземем решение да публикуваме тази книга. Това, което знаем, ни 
задоволява, и считаме, че твърденията на автора са истински. Ето защо решихме да издадем 
книгата. 
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ГЛАВА I: ФАЛУН ГОНГ – отвътре и отвън 

Запазвам мислите си за себе си 

Понякога усещам, че работата ми не е лесна, не защото имам да върша много неща всеки ден 
или заради тази или онази среща, а защото трябва да върша работата си едновременно с отворени 
и затворени очи.  

Като партиен лидер-ветеран съм длъжен да съм нащрек и грижлив към своите задължения, но 
в същото време трябва избирателно да подминавам неща, които е по-добре да останат неизказани. 
Едно от тези неща е третирането на Фалун Гонг. Трябва да внимавам да не изразявам изрично 
своите истински мисли, за да не бъдат изтълкувани като “дисидентски” или “компрометиращи”.  

Чувствам се някак си чужд в собствената си държава. Имам това усещане заради корупцията 
около мен, а от първенците са малцина тези, които могат да си позволят да бъдат честни. Ако са 
честни, това ще им струва повишението, увеличението на заплатата, престижа, доверието и 
властта. Хората около мен са примамени от тези незначителни “преимущества”. Въпреки, че те 
нямат ефект върху мен, трябва да се преструвам, че ми влияят.  

Трябва да се преструвам, че не забелязвам дълбоката несигурност и неискреност на Цзян 
Цзъмин, когато го гледам в очите. Трябва да се преструвам, че не виждам омразата и злобата в 
неговата същност. И трябва да не обръщам внимание на чувството, породено от това, че съм близо 
до него от толкова много години – че той вече не е човешко същество. 

Преценка на човешкия характер 

Човек може да прецени нечий характер по начина, по който човекът упражнява своята власт. 
Начинът на Цзян говори за човек, чиято същност се корени в злото. Това се дължи отчасти на 
злобата, която той така открито, безотговорно и неуморно показва пред света, и на гордостта, 
която е придобил от това, че е известен като “абсолютно непоклатим” в своята позиция. Все едно 
глупавото упорство демонстрира “характер”. 

Истинските ръководители се посвещават на сърцата на хората, спечелвайки тяхното 
благоразположение чрез заслуги и загриженост за тяхното благополучие. Истинският лидер не 
създава проблеми, там, където ги няма, и не търси признание за отчаяните си опити да се справи 
със същите тези проблеми – както е в случая с преследването на Фалун Гонг от Цзян. Само един 
честен човек може да управлява със сърцето си. 

Това, което струи от сърцето на истинския лидер, подхранва и дава живот на всичко наоколо. 
Цзян е пълната противоположност. Той управлява от егото си, и следователно измамите и лъжите 
струят непрестанно от неговото сърце. Той се опитва отчаяно да прикрие собствените 
недостатъци, несигурност и неутолимата жажда за овации и признание.  

Той прокарва властта си с безкомпромисно упорство и е напълно неспособен благосклонно да 
позволи на другите да се изказват върху неща касаещи лично него. Едно от тези неща е личната му 
война с Фалун Гонг, която той се опитва да представи като “войната на народа срещу Фалун Гонг” 
или “войната на партията срещу Фалун Гонг”. Тя е нито едното, нито другото. 

Цзян не зачита закона 

Цзян започна безмилостната си кампания за потискане на Фалун Гонг без да се съветва с 
Централната Комисия или Постоянната Комисия на Политбюро. Според конституцията на Китай, 
той първо трябва да получи одобрението на тези управителни органи, преди влизане в сила на 
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каквито и да било мерки, предприети за елиминиране на т.нар. заплаха от Фалун Гонг за неговата 
власт и контрол на партията. Никога не е имало такава заплаха. Тъй като той знаеше, че това е 
известно на Централната Комисия и Постоянната Комисия, реши да пренебрегне предложенията и 
съветите да остави групата на мира. 

Още от началото действията му бяха в разрез с всякаква логика и, естествено, той не зачете 
надлежната “законова процедура”, определена в Конституцията за това как да третира въпроса с 
Фалун Гонг. В Конституцията изрично се казва, че дори самият президент няма право да 
злоупотребява с властта си чрез незаконно, едностранно подминаване на надлежната процедура 
при третиране на въпроси от национално значение.  

Цзян изпрати писмо до Постоянната Комисия и до цялата партия едновременно, в което 
обясняваше как възнамерява да третира въпроса с Фалун Гонг. Не потърси ничие позволение за 
въвеждането в действие на своята заповед. Той просто го направи. Не прикани към обсъждане и 
изразяване на противоположни мнения.  

Той реши да действа в разрез с Конституцията, срещу волята на партията и целия китайски 
народ още от самото начало и до сега продължава да прилага своето решение чрез заплахи.  

Преднамерената инсценировка от Цзян на т.нар. инцидент със “самозапалването” беше и все 
още е “най-голямата измама на китайския народ от 5000 години насам”. Тази “измама на 
измамите” прави за посмешище Цзян Цзъмин, президентския пост, Конституцията, човешките 
права, и разбира се, самия китайски народ.  

Всеки ден, когато видя Цзян в залата или на срещи, трябва да се преструвам, че нищо не знам 
за тези неща. Тези мисли аз пазя за себе си, тъй като трудно мога да се доверя на някого около 
мен.  

Китайците са завистливи и се мотивират от повишения, похвала и увеличение на заплатата до 
такава степен, че трябва да гледаш с подозрение на всички около теб. Това също затруднява 
работата ми. Не работя добре в атмосфера на съмнение, недоверия и завист. Това отдавам на Цзян, 
нашият неуверен и жаден за власт лидер. 

Аз вярвам, че Фалун Гонг е най-хубавото нещо, което някога се е случвало на Китай или света 
като цяло. Той има способността да въведе нова ера на мир, здраве, благополучие, просперитет и 
истина. Аз го приветствам с цялото си сърце. 

Г-н Ли Хонгджъ, основателят на Фалун Гонг, каза нещо в смисъл, че “Цзян върши това, което 
върши, защото не разбира Фалун Гонг. Ако го беше разбрал, нямаше да реагира по такъв начин”. 
Вярвам, че г-н Ли е прав. Неразбирането и крайната реакция на Цзян спрямо Фалун Гонг 
започнаха през 1996 г. и дори преди това.  

Веднъж, щом си представи “заплахата”, която го грози, и факта, че практикуващите Фалун 
Гонг са повече от членовете на комунистическата партия, той незабавно започна да чертае план за 
неутрализиране на неговите ефекти. Накрая той заблуди не само китайската общественост и 
нискостоящите държавни служители, но дори и голям брой чиновници от най-високо 
правителствено равнище – онези, които не бяха директно замесени в планирането и изпълнението 
на инцидента със “самозапалването” на площад Тянанмън. 

Със сигурност знам, че ако Цзян не беше решил умишлено да дискредитира и унищожи Фалун 
Гонг, такъв проблем изобщо нямаше да съществува. 

Хитър като лисица 

Според мен Цзян е “хитър като лисица”. Той заблуждава повечето хора през повечето време, 
но ви трябва минимално усилие, за да прозрете през отровните му лъжи. Наблюдавайте Цзян 
отблизо и ще забележите, че той никога не предлага никаква конкретна информация и източници, 
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подлежащи на проверка, когато злослови по адрес на Фалун Гонг. И как иначе? Просто няма 
такава. 

Фактите се подлагат на проверка, тъй като могат да бъдат проследени до техния източник. 
Лъжите, от друга страна, са просто лъжи; те нямат основа, и следователно – източник, който може 
да се провери. Докато Цзян прави на практика невъзможно за китайския народ да опровергае 
твърденията му срещу Фалун Гонг, унищожавайки почти всяка напечатана Фалун Гонг книга, той 
може спокойно да твърди каквото си поиска и то безнаказано. 

Никой не е по-умен от него – в Китай е така. Извън Китай положението е по-различно. Всеки 
може да отиде до книжарницата или Интернет, за да се увери, че всичко – подчертавам – всичко, 
казано за Фалун Гонг, е напълно изфабрикувано. 

Защо Цзян си позволява да лъже така безсрамно и да мами китайския народ? Защото е 
Президента на Китай и счита, че негов прерогатив и изключително право е да лъже както си иска. 
В редките случаи, когато Цзян е изправен лице в лице с факти в подкрепа на твърденията на 
Фалун Гонг, той се възмущава от въпросите, все едно е лично обиден и изломотва двусмислени 
опровержения за извършени закононарушения. 

Не е подготвен да се справи с пропагандната кампания в такива подробности. Подробностите 
просто не съществуват. Ето защо той забрани публикациите на Фалун Гонг и възпрепятства 
достъпа на китайците до Интернет страници, където могат да прочетат такива публикации. Той 
иска да е сигурен, че никой в Китай не ще може да сравни нещата, които той твърди, че са 
“истина”, със самите факти. 

Измислил съм прост начин да преценявам Цзян: степента, с която упорито отрича 
извършването на престъпления е степента, до която е виновен. Цзян е способен да припише думи 
на човек, който никога не ги е изричал. С Ли Хонгджъ го е правил много, много пъти. Можете да 
прегледате всички лекции и книги на Ли дума по дума и никога няма да откриете никое от 
изказванията, които Цзян му приписва. 

Цзян дори издаде серия от комикси, целящи да дискредитират Ли Хонгджъ. Първият брой 
беше озаглавен: “Ли Хонгджъ: човекът и неговите злодеяния”. Комиксите обвиняват Фалун Гонг в 
престъпления като “създаване на обществен терор”. Дори и Цзян не вярва на лъжите си. Просто 
методично следва своя план да елиминира Фалун Гонг. Независимо дали това, което прави е добро 
или лошо, правилно или грешно, той смята, че трябва напълно да елиминира Фалун Гонг колкото е 
възможно по-скоро, със сигурност преди Олимпийските игри през 2008 г.! 

Да спечелиш чрез лъжи 

Изопачаване на истината за Фалун Гонг до неузнаваемост е представата на Цзян за хитрост. 
Той успешно погуби доброто име на един честен човек и дори ликува за своята “победа”. Счита се 
за велик стратег, но не е. Да, той постигна ефект в очернянето и изфабрикуването на лъжливи 
обвинения срещу Ли Хонгджъ и неговата духовна практика – но какво от това? Накрая ще се 
провали, както всички ръководители, незачитащи небесните принципи.  

Истинската “победа” няма нищо общо с лъжливите обвинения, измамите, лъжите, убийствата, 
клеветите, изтезанията и арестите на невинни хора. Тя няма нищо общо с умишленото 
прекрачване границата на доверието на китайския народ. Няма нищо общо с подхранването на 
безпричинна омраза към Фалун Гонг. 

Няма нищо общо със заблуждаването на китайския народ, така че да повярва в 
красноречивите, напълно фабрикувани анти-Фалун Гонг телевизионни репортажи, и разбира се т. 
нар. инцидент със “самозапалването”. Ако нечии действия нямат праведна и истинна основа, 
извлечените облаги ще са краткотрайни. 
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Истинската победа е резултат от благородство, доброта и истинност. Ако човек спечели света, 
но действа против небесните принципи, не е спечелил нищо. Само ако се придържа към Дао или 
“Небесния Път”, той може да постигне успех. Всеки опит да насили успех или “победи” по друг 
начин е обречено на провал. 

Долните действия на Цзян са ужасяващ прецедент за бъдещите държавни лидери. 
Лицемерният му характер не му помага да вдъхне “доверие” и “почтеност” нито в очите на света, 
нито в очите на китайския народ. 

Когато лъжите бъдат разобличени 

Представете си какво ще се случи, когато китайският народ открие, че никога не е 
съществувал проблем с Фалун Гонг; че тъй нареченият инцидент със “самозапалването”, 
единственото, най-позорно събитие, използвано от пропагандаторите да настроят обществената 
нагласа срещу Фалун Гонг, е изцяло инсценирано и планирано от самия Цзян; че всички тези 
часове телевизионни репортажи, изобличаващи групата, са напълно изфабрикувани; и че Цзян е 
човекът, който стои зад продължаващата клеветническа медийна кампания. 

Китайският народ не просто ще изгуби всякакво доверие и уважение към своя лидер, но Цзян 
ще е щастливец, ако не го екзекутират на място. Той знае това и точно това е една от причините да 
се страхува да бъде разкрит. Ето защо полага толкова усилия да скрие истината за Фалун Гонг от 
китайския народ и, разбира се, от света. 

Хората около него му помагат да прикрие лъжите си, но малцина са тези, които вътре в себе 
си го уважават и му се доверяват. Те знаят колко нечестен човек е. Уважението, доверието и 
лоялността в същността си не могат да бъдат насилвани. Но Цзян знае само един начин да 
управлява: с железен юмрук и долен език.  

Той лъже всички около себе си. Заплашва ги и ги принуждава да се съобразяват с неговите 
желания; подкупва ги с обещания за повишение и финансови облаги. Обсъждането на проблемите 
и съвместната работа в открит и прозрачен стил в името на всеобщото благо на хората или 
държавите не са по вкуса му. 

Противоположно на това г-н Ли Хонгджъ се радва на лоялността на практикуващите, 
дължаща се на това, какъв е той и какво върши. Способността му да внушава респект просто 
вбесява Цзян. Той не може да разбере как го прави г-н Ли. Цзян завижда безкрайно! Ако някой 
сравни добродетелите на Ли с липсата на такива у Цзян, той ще разбере истинската история. 

Само ако Цзян знаеше… 

Макар като цяло да е страхлив и неуверен, Цзян не би измъчвал толкова жестоко Фалун Гонг 
практикуващите, ако наистина разбираше какво представляват г-н Ли и Фалун Гонг. Ако знаеше, 
никога не би фабрикувал медийното съдържание с цел да разпъне на кръст Фалун Гонг и г-н Ли. 
Щеше да осъзнае, че г-н Ли сам и без чужда помощ въвежда нова ера в китайската история, в 
която водещи са принципите на Истина, Доброта и Търпение, и в която престъпността, макар и да 
съществува, би намалила най-малко с 50%, вместо да се увеличи с толкова, както е при режима на 
Цзян. 

Опитахме се да му кажем това на няколко срещи, но той настояваше на своето. А 
отстояването на неговата позиция струва на държавата десетки милиони юана за преследване на 
самото нещо, което би спомогнало за укрепване на законите и реда в обществото. 
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Ръководене на правителството като мафия 

Разбира се, някой може да възрази, че комунистическата партия в същността си се 
противопоставя на “закона и реда”. Защо? Защото истинската същност на комунизма е двояка: 
богатство и власт за единици (като например партийните лидери) и подчиняване на масите. 
Естествено, богатството на партийния елит стои на първо място.  

Партийните лидери безмилостно потискат опозицията, за да поддържат своите самозвани 
позиции. В това потискане съществува комбинация и объркване на две неща, които при нормални 
обстоятелства не бива да се смесват: политическата власт и търговските интереси. 

Партийните лидери считат себе си за законни “наследници” на плодовете на обществения 
труд. Независимо какво си мислите, че представлява комунистическата партия, мога да ви кажа, 
стоейки на върха, че това не е толкова политическа партия, колкото банда от крадци, лъжци, 
мошеници и убийци. 

Партията се управлява като банда: всеки член взема полагащата му се награда при успешно 
изпълнение инструкциите на партийния бос. И точно като в банда, не си падат особено по 
конкуренцията и разчистват несъгласието, което считат, че не е в тяхна полза, с насилие и 
убийство. В Италия това се нарича мафия. В Китай – комунистическа партия.  

Частната конкуренция, противно на всеобщите вярвания, не се аплодира като на Запад. 
Вземете за пример китайската чигонг група “Джонг Гонг”. Те бяха основали около 3000 отделни 
частни предприятия след години тежък труд. Щом партията ги възприе като заплаха за своята 
власт, просто изфабрикуваха плоска история и използва удобното извинение, че трябва да закрият 
групата и да арестуват приблизително 600 души.  

За разлика от “Джонг Гонг” Фалун Гонг не може да бъде обвинен в търговско конкуриране с 
партията. Но с огромния брой на практикуващите, привлечени от Ли Хонгджъ, Фалун Гонг 
неизбежно влезе в съревнование с партията за сърцата на китайския народ, давайки възможност на 
нацията да избере между доброта и корупция. Партията със сигурност не можеше да си позволи 
тази конкуренция! Фалун Гонг трябваше да си отиде. 

Защо партийният елит обича капитализма 

Комунистическата партия винаги публично е осъждала капитализма. Тайно обаче горещо го 
подкрепя. Критиката е само за показ – за да се създаде ефект. Това, което искаха, е абсолютно 
елиминиране на всякаква конкуренция, за да дадат на партията неограничено “еднолично” право 
да експлоатира ресурсите и труда на масите. Претендирайки, че “придобива доброто в името на 
общото благо”, партията също поиска от хората да се откажат от личните си права. 

В критиката, отправена срещу капитализма и отричането на правата на индивида, партията 
имаше една единствена цел: да укрепи контрола и властта си. И наистина, до сега успяваше да 
заблуди нищо неподозиращия китайски народ и останалите държави. 

Цзян иска китайската общественост да повярва, че: 

“[…] Никой закон или административно или местно разпореждане не може да противоречи на 
Конституцията. 

Всички държавни органи, военните сили, всички политически партии и обществени 
организации, както и фирми и институции, трябва да се придържат към Конституцията и закона. 
Всички нарушения на Конституцията и закона трябва да се разследват. 

Нито една организация или физическо лице няма преимуществото да пренебрегва 
Конституцията." (Глава 1, член 5 от Конституцията на Китайската Народна Република) 
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Въпреки това, “големите играчи” в партията наистина създават свои правила според случая. 
Те искат обикновеният човек да ги възприема някак си за равни и да си мисли, че са задължени да 
следват “правилата” за масите. Това е смешка на смешките. Комунизмът обслужва свои собствени 
цели – нито една от тях не е свързана с обикновения човек.  

Аз самият не съм нито за, нито против комунизма. Аз съм за истината. Не съм воден или 
объркан от някаква идеология. Правя това, което е честно и избягвам да правя това, което не е. Не 
съм склонен да се боря срещу нещо заради самата борба. В борбата за истината аз автоматически 
се обявявам срещу неверните неща. Ако някой се бори, той трябва да го прави съзнателно, т.е. да 
знае за какво се бори. Борбата за истината е благородна. Това е борба за най-висшето добро. 

Китайският мит за “свободата на личността” 

Китайските традиции не ценят високо “свободата на личността”. Но това не означава, че 
китайците нямат човешки права, макар да не ги осъзнават. Те имат човешки права, дори и да не ги 
заявяват или вярват в тях. И макар да не могат да оправдаят пред себе си защо ги заслужават, те 
все пак ги имат.  

Използването на китайския език за обясняване истинската същност на свободата на личността 
не е толкова лесно, както някой би си помислил. Това изглежда като да живееш в мрак и да се 
опитваш да си представиш какво представлява светлината на деня. Ако нямаш понятие за 
светлината, тогава няма как да го изразиш с думи.  

По същия начин, ако китайците нямат вътрешно усещане за свобода на личността, ще им бъде 
трудно да говорят за нея или да обосноват каква ограничена “свобода” имат. Ето защо е лесно да 
лишиш някого от нещо, за което той има малка представа, че му се полага. 

Цзян се възползва с пълна сила от объркването на китайския народ по отношение на 
стойността и представата за свобода на личността – това е сигурно. Значението на по-голямата 
част на неговите думи е: “Китайският народ има свобода на личността, ако подкрепя позицията на 
комунистическата партия, и няма такава свобода, ако не подкрепя това, което партията твърди и 
върши”. 

Както виждате, в Китай търсенето на правото на свобода на личността е равнозначно на 
изявяването на открито неподчинение срещу китайското правителство. С други думи вие сте 
“контра-революционер” в очите на държавата. Върховната инстанция в съзнанието на повечето 
китайци, мерилото за дефиниране на истинското значение на свободата и “уважение към човека”, 
е самото правителство. Въпреки това основната функция на китайското правителство е да 
контролира и потъпква свободата, а не да я предоставя! 

Фалун Гонг все още е загадка за някои 

Средностатистическият гражданин не очаква натискът от страна на държавата да престане да 
съществува. Той го смята за нещо дадено. Някои с подобен начин на мислене просто не могат да 
разберат, че извън Китай наистина съществува политическа етика, подкрепяща равна свобода за 
всички и предпазване от държавен натиск.  

Когато практикуващите потърсят своите “човешки права” да практикуват според своите 
вярвания, средностатистическият китаец намира нежеланието на практикуващите да се съобразят 
с преобладаващия политически климат  малко реакционно. 

Много хора се чудят защо практикуващите просто не изберат духовна практика, която е 
одобрена от правителството, и престанат да вдигат шум. Тези хора се чувстват така, защото никога 
не са вярвали в нещо толкова силно и съзнателно, че да рискуват живота си, за да го защитят. Тези 
хора цял живот са живели “на сигурно” и приемат, че единствените права, които имат, са тези, 
дадени им от държавата. 
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Фалун Гонг е объркващ за такива хора, тъй като практикуващите не са заблудени от 
внушената идея, че “държавната машина” на Цзян е тази, която определя в какво да вярват или да 
не вярват хората. Фалун Гонг практикуващите усещат, че тяхната свобода на личността не 
произлиза от нещо, което правителството им отпуска или предоставя.  

Също така те чувстват, че върховната власт не е нито китайското правителство, нито г-н Ли, а 
Дао, принципите на Вселената - “Истина, Доброта и Търпение”. Тяхната свобода идва от 
придържането към тези принципи и посредством надживяване на всички човешки понятия и 
емоции – това е, в което вярват. 

Практикуващите нямат неясноти относно понятието “свобода на личността”. То е толкова 
просто – те не очакват правителството да им даде нещо, което вече имат. Свободата на личността 
не се отнася до противопоставяне на някого или нещо, различно от теб. По-скоро означава 
противопоставяне на негативните тенденции в самия теб, които ти пречат да бъдеш свободен и в 
хармония със самия живот. 

Практикуващите знаят, че вътрешната хармония и свобода, на която се радват, далече 
надхвърля основната представа за “човешки права” и това съзнание ги прави всичко друго, но не и 
политическа организация. Те просто искат да получат правото да практикуват Фалун Гонг открито 
и с достойнство. Това едва ли се вписва в политическата практика.  

Когато практикуващите Фалун Гонг казват “Фалун Гонг е добър”, за мен това звучи като нещо 
очевидно. Защо? Защото всичко, свързано с Фалун Гонг, може да се обобщи в три думи: “Истина, 
Доброта, Търпение”. 

Тайно се зарадвах, когато тридесет и пет практикуващи от десет страни посетиха Китай, за да 
се обявят срещу изтезанията на Фалун Гонг практикуващите и да възстановят доброто име на 
Фалун Гонг и техния учител. 

Когато един от чуждестранните практикуващи попитал защо ги арестуват за това, че държат 
знаме, на която пише: “Истина, Доброта, Търпение”, надзирателят в затвора отвърнал: “Цзян е 
забранил със закон излагането на показ на тези три йероглифа”. Тези три принципа са относно 
това да станеш възможно най-добър човек. Въпреки, че на повърхността това не изглежда лошо, 
от изкривената гледна точка на Цзян е така.  

Истината преди всичко 

Китайските Фалун Гонг практикуващи, членове на комунистическата партия, първо са 
практикуващи и после партийни членове. Това означава, че те поставят истината над всичко 
останало. Това обещаваше да раздразни хората, не дотам искрени към себе си, към своите колеги и 
към китайския народ като цяло.  

Защо казвам това? Защото един практикуващ Фалун Гонг със сигурност не би изпълнил 
заповед, нарушаваща вярванията му в универсалните истини, или нараняваща някого. Нека ви 
попитам: ако бяхте високопоставен служител, който с радост изпълнява нечестните и аморални 
заповеди на президента Цзян срещу китайския народ, и с вас работеше практикуващ Фалун Гонг, 
който говори за истина, търпение, доброта и състрадателност, как щяхте да се почувствате? 

Докато се хвалите с грандиозния показ на сила и жестокост над студентите на площад 
Тянанмън през 1989 г., практикуващите Фалун ви казват, че това е било грешно. След това ще ви 
обяснят, че управлението на една страна със “силова политика” води до позор, разногласия и 
недоволство на комунистическата партия и китайския народ. Как ще се почувствате? 

Искрено ли вярвате, че ще искате тези добри хора да са покрай вас и да ви говорят тези 
безсмислици? Няма ли по-скоро да следвате “политическия дневен ред” заедно с хората около вас, 
имащи подобни разбирания, отколкото да слушате партийни членове, които ви говорят за Истина, 
Търпение и Доброта; които отказват да изпълнят вашите заповеди, защото са в разрез с 
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преподаваното от г-н Ли; които учтиво ви посочват вашите непочтени възгледи; които застават на 
пътя ви, когато управлявате държавата, както си искате, и т.н.? Разбира се, че ще бъде така! 

С милиони практикуващи Фалун Гонг около вас е лесно да се почувствате заплашен, защото 
когато навред цари моралност, и слепецът ще може да види непочтеността у човека. Повече хора 
се заблуждават по-трудно. Само нечестните хора могат да бъдат контролирани и манипулирани. 

Само неморален човек ще изпълни заповеди, защото се намира под заплаха; морален човек не 
би направил такова нещо. Човек, който не се страхува, дори за живота си, е наистина “опасен 
враг” в очите на неморалния. Ако не можеш да принудиш или манипулираш хората около теб да 
извършат твоите позорни дела, ти нямаш абсолютна власт над тях – нямаш абсолютен контрол. 

Фалун Гонг - най-голямата заплаха? 

От гледна точка на Цзян, ако има повече практикуващи Фалун Гонг, отколкото партийни 
членове, е лесно да си представи как партийната власт постепенно отслабва (въпреки, че 
практикуващите Фалун Гонг нямат никакви интереси в политиката). Ако партийната власт и 
контрол не са абсолютни, тогава и лоялността към партията няма да е абсолютна. Без абсолютна 
вярност и преданост, комунистическата кауза се поставя под въпрос. 

Отново, от гледна точка на Цзян, това директно излага на риск държавната сигурност. Ако 
партията приеме, че държавната сигурност е изложена на риск, това ще оправдае обявяването на 
“опозиционерите” за “държавни врагове”. Ако превърнат тези, които им се противопоставят в 
“държавни врагове”, лесно могат да убедят обществеността в нуждата от елиминиране на 
“държавната заплаха”, за да запазят народната “сигурност и благополучие”. 

Какъв по-добър начин да го направиш от това да очерниш своята опозиция, да я обвиниш в 
неща, които никога не са се случили, и да не й позволиш да се защити публично? Не е ли това, 
което Цзян направи с Фалун Гонг? 

Цзян разглежда Фалун Гонг като най-голямата заплаха за своята власт. Цзян се страхува, че 
това, което не успее да контролира, един ден може да контролира самия него. Фактът, че на пръв 
поглед г-н Ли имаше повече власт над около 70 милиона практикуващи (повече от членовете на 
комунистическата партия), незабавно заплаши Цзян (както той го възприе от ограничената си 
гледна точка). 

Големият брой Фалун Гонг практикуващи не беше единствената “заплаха за правителството”. 
Другата заплаха е, че Фалун Гонг практикуващите са свободомислещи хора, които живеят 
съобразно вярата си в “Небесните Принципи”, абсолютните, неизменни закони, управляващи 
човешките действия, независимо дали хората го осъзнават или не. 

Следването на тези “Небесни принципи” превърна Фалун Гонг практикуващите в граждани, 
стриктно спазващи закона, образцови граждани, ако искате. Човешките закони и страхът от 
полицията никога не могат да произведат същия ефект – не и след милион години! Цзян не може 
да разбере това. Също така не може да разбере следното: това, че тези хора се обявяват за Истина, 
Доброта и Търпение, не означава, че са срещу правителството. 

За да ви илюстрирам колко разпространен и популярен беше Фалун Гонг в действителност, и 
колко са фалшиви доводите на Цзян – преди началото на кампанията “оклевети и унищожи”, 
Фалун Гонг беше практикуван от цели семейства във високите ешелони на китайското 
правителство. За да бъда по-точен, всички 7 членове на Постоянната комисия на Политбюро на 
Централната Комисия на партията и техните семейства практикуваха упражненията на Фалун Гонг 
и четяха книгите на г-н Ли – това продължи с години. 

Никой по това време не се съмняваше в психическите, емоционалните и физически облаги, 
получени от най-мирната практика. Знаеха, че Фалун Гонг е добър. Знаеха какво е и какво не е. 
Завистта и страхът на Цзян го подтикнаха да се заеме с унищожаването на Фалун Гонг в Китай, а 
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не всички тези клеветнически доводи, които той извади на бял свят, да не говорим за лъжата, че на 
Фалун Гонг членовете им харесва да се самозапалват! 

“Истина, Доброта и Търпение” - извън закона? 

Кога през петхилядната история на Китай придържането към принципите на “Истина, Доброта 
и Търпение” е било незаконно? Какво правим ние, помагайки на Цзян да преследва Фалун Гонг? 
Не се ли опитваме да накараме практикуващите Фалун Гонг да се откажат от поведението си 
съобразно Небесните принципи? Не се ли опитваме да ги накажем за това, че са добри, праведни и 
честни хора? 

Правителството трябва да възнаграждава доброто поведение, не да изтезава хората до смърт 
за това! Цзян използва стратегията “”объркай хората, за да се борят помежду си” в своите усилия 
да победи Фалун Гонг. По такъв начин той наистина успя да въвлече Китай в своя 
“собственоръчно създаден ад”. 

Липсващото парче от мозайката 

Хората извън Китай, които за свое щастие не са обект на пропагандата на Цзян, трудно могат 
да проумеят как той, без повод и причина, иска да преследва човешки същества заради това, че 
правят 5 прости упражнения в градския парк, или четат полезни книги.  

Те се учудват защо някой ще бъде вкаран в затвора и измъчван с години, само защото е 
написал три китайски йероглифа на парче плат и го развява във въздуха. При това не вулгарни 
думи, а добри. Думи, които добрите хора по света вземат за пример: “Истина, Доброта, Търпение”. 

Тези хора си мислят: “Със сигурност правителството не може да е толкова жестоко, че да 
тероризира своите граждани до такава степен! Ако Фалун Гонг е толкова лош, колкото твърди 
Цзян, защо нито един държавен лидер в над 50 страни по света през изминалите три години не е 
докладвал никакви отрицателни събития, свързани с Фалун Гонг? Нито един държавен глава и 
нито един инцидент. Хм… звучи като добре нагласена история. Каквото Цзян казва за Фалун 
Гонг, трябва е грешно. Със сигурност нещо липсва от мозайката!” 

Да, наистина липсва парче от мозайката. Но когато хората видят филма за тъй наречения 
инцидент със “самозапалването” на забавен кадър, всичко става кристално ясно – точно в този 
момент! Тогава те разбират, че безмилостното преследване на Цзян няма нищо общо с мирното 
практикуване на упражненията в парка и четенето на полезни книги – както и всеки интуитивно 
знае. В преследването има нещо зловещо, зло и невъобразимо. 

То има връзка със системното арестуване, измъчване и убийства на невинни хора – с една 
единствена причина – Цзян се е почувствал заплашен от огромния брой на практикуващите Фалун 
Гонг. Не е ли това ужасяваща причина за извършване на геноцид срещу добри и благовъзпитани 
хора?! Това е истинската история на Фалун Гонг. Не е толкова сложна, нали? 

“Формулата оклевети и унищожи” 

Китайските пропагандатори имат специфични процедури за премахване на всяка възприета 
заплаха за партийната власт, била тя истинска или илюзорна. Аз наричам тази процедура 
“формула оклевети и унищожи”. Те я използват винаги, когато искат да сринат репутацията на 
известна обществена личност, организация или идеология, която не се вписва в преобладаващия 
политически климат. Тя е едновременно проста и ефективна. 

Ако наблюдавате внимателно, ще забележите, че Цзян използва същата формула, за да 
унищожи репутацията на г-н Ли, и следователно на Фалун Гонг. Ето как се използва тази формула 
на практика:  
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Първо, създавате ситуация, в която г-н Ли, вашата “мишена”, изглежда по начин, различен от 
общоизвестния. С други думи, правите го непопулярен чрез използването на всички налични 
средства за наклеветяване и очерняне. Тук се включват непростителни емоционални етикети като 
“зла религия”, “религия на страшния съд” и “терористична религия”. Всеки път, когато 
обществеността чуеше или видеше тези дискредитиращи описания на Фалун Гонг, у нея се 
зараждаше автоматична инстинктивна реакция. Ето защо за кратък срок хората започнаха да 
изпитват това чувство винаги, ще чуеха думите “Фалун Гонг”. Прибавете към това и вълнуващите 
снимки на кървави сцени на убийства, предполагаемо причинени от поддръжници под тъй 
нареченото ръководство на г-н Ли, и ето ви успешна клеветническа кампания. И каква е крайната 
цел? Да “демонизира” г-н Ли и Фалун Гонг в умовете и сърцата на китайския народ. Чисто и 
просто. 

Част от “формулата оклевети и унищожи” също така изисква да се унищожат книги, касети, 
видеоматериали и компакт дискове на Фалун Гонг. След това издавате заповед, според която е 
незаконно притежаването на публикации на г-н Ли – така никой няма да знае какво всъщност 
пише в тях. 

Когато Цзян Цзъмин каже:“Техният лидер Ли Хонгджъ заяви, че е преродена Бодхисатва и 
прероден Исус Христос. Той твърди, че краят на света наближава, и че земята ще избухне.”, кой 
би могъл да го опровергае? Ако няма доказателства, т.е. почти всички книги на г-н Ли са 
унищожени, тогава няма начин обществеността да оспори тези взривоопасни твърдения срещу 
Фалун Гонг.  

Наред с това може да се направи и нещо друго: да се издаде закон, който да забранява 
събирането на Фалун Гонг практикуващи на групи. Когато бъдат хванати в група, може да се 
каже: “Вижте, тези Фалун Гонг практикуващи ‘нарушават закона’; те са обикновени престъпници, 
които трябва да бъдат хвърлени в затвора заради пълно незачитане на закона!” Тогава ги 
обявявате за “терористична организация”. Правите незаконно правото им да се защитават в 
обществото и съда. Сплашвате всеки адвокат, за да не се заема с дела на Фалун Гонг – по този 
начин тези Фалун Гонг практикуващи не могат да си осигурят правна защита; следователно не 
могат да се защитават по нормален начин. 

Осъждате практикуващите по време на “пародиен съдебен процес”, като не позволявате на 
нито един “истински” журналист да отрази събитието. Разпространявате слухове и лъжи за 
вдигане на общественото напрежение, така, че накрая масите сами се справят с проблема вместо 
вас. Как? Чрез разпространяване на омраза и страх, както и поддържане на отрицателни нагласи 
спрямо г-н Ли и Фалун Гонг. 

Разделяте семейства, арестувайки един или двама от родителите, или други членове на 
семейството. Гаврите се с всеки, който дойде или излезе от дома на практикуващ. Хвърляте здрави 
практикуващи в психиатрични болници и ги инжектирате с много силни, разрушаващи нервната 
система лекарства. Затваряте ги в лагери за насилствен труд, които наричате “трудови лагери”. 
Принуждавате ги да се откажат от вярата си във Фалун Гонг и се държите с тях като с луди, ако не 
изпълняват всички ваши заповеди. 

Изнасилвате жените им. Изнудвате семействата им за пари, за да гарантирате ранното 
освобождаване на незаконно арестуван член на семейството. Влизате с взлом в домовете на 
практикуващите и претърсвате за книги на Фалун Гонг; всеки път напускате домовете им, 
оставяйки ги в пълен безпорядък. Арестувате практикуващи посред нощ, без да им позволите да 
си вземат дрехи или дори обувки. 

Спирате хората по улиците и ги питате дали са Фалун Гонг практикуващи, знаейки, че Фалун 
Гонг практикуващите не биха излъгали. После принуждавате тези хора да клеветят г-н Ли или да 
плюят и тъпчат негова снимка, знаейки, че един практикуващ, и дори много не-практикуващи 
никога не биха направили подобно нещо.  
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Обявявате всички роднини на Фалун Гонг практикуващ “виновни по асоциация”, така 
разбивате живота им. Сочите с пръст практикуващите, твърдейки, че предизвикват хаос и 
подриват обществото. 

След това се обръщате и казвате: “Само ако се отървем от Фалун Гонг, няма да сме изправени 
пред тези проблеми”, и че Фалун Гонг практикуващите са тези, от които започват всички 
неразбории! Ако фокусирате вниманието на хората върху тези мисли, те ще са всичко, което 
хората виждат. Също като китайския израз: “Гледаш в едната посока, а гребеш в другата”. Никой 
не го прави по-добре от Цзян, народният “Майстор на измамите”. 

Ако Фалун Гонг практикуващ почине в ареста, твърдите, че е “скочил от прозореца”, “скочил 
от движещо се превозно средство по пътя към арестантския център”, “обесил се в килията”, или 
починал от сърдечен удар или от естествена смърт, дори ако практикуващият е на 21 години! 
Очевидно правите това, за да свалите от себе си всякаква отговорност. След това по най-бързия 
начин откарвате тялото в моргата и вземате органите му, за да ги продадете на незаконния пазар за 
човешки органи. 

Това е една от главните причини защо така набързо кремират телата на жертвите. Помислете 
за миг какво ще стане, ако роднина на починалия заяви, че е видял огромен белег върху предната 
част на тялото с хлътнала кожа поради липсващите органи. Ще бъде твърде показателно за 
смъртта на практикуващия. По-сигурно е да връчиш тленните останки на семейството в малко 
бурканче. 

Тези, които измъчват Фалун Гонг практикуващи, са истински престъпници, защото 
практикуващите не са направили нищо лошо. Когато чета докладите на нашите внимателно 
подбрани шпиони и надзиратели, поставени зад стените на затворите, едва издържам. Осъзнавам, 
че успявам да прочета най-много един или два доклада наведнъж. Повече от това ми докарва 
стягане в сърдечната област и недостиг на въздух.  

Управляване на държавата с хитрост 

Дао ще изкара на повърхността всички лъжи и неистини точно навреме, както превръща 
всички планини в прах и притъпява и най-острия меч. Единственото нещо, което е непреодолимо в 
този живот, е безкрайният Дао. Всеки, който се хармонизира с Дао, ще благоденства Всеки, който 
е в разрез с него, ще среща нещастия и трудности в големи размери. Няма друг начин! Лао Дзъ 
някога е казал: 

“Защо е трудно да управляваш хората? Защото са твърде хитри. Следователно, който 
управлява страната си с хитрост, е злосторник, а който управлява държавата без да използва 
хитрост, е неин благодетел. Да знаеш тези принципи означава да имаш мярка и да спазваш 
правила. Да не забравяш никога тези правила и тази мярка ние наричаме Мистична Добродетел. 
Мистичната добродетел е дълбока и стига надалеч! Тя кара всички неща да се връщат, докато 
стигнат обратно до Великата Хармония!” 

В своята безочливост Цзян смее да казва, каквото си поиска, когато си поиска, на когото си 
поиска, независимо дали е лъжа или не. Цзян не е казал нито една истина за Фалун Гонг, откакто 
реши да го “пречупи”. Всяка дума, изречена от него за г-н Ли, е плоска лъжа.  

Китайският народ не може да приеме, че някой може да върши нещата, които Цзян върши, 
воден от неговите мотиви, което ги прави силно уязвими за неговата пропаганда. Те подценяват 
способността му да ги мами. Вярват му сляпо, сякаш е спечелил или заслужил тяхното доверие. 
Това, което наистина заслужава, е съмнението и недоверието, и в крайна сметка ненавистта на 
хората! 

Не само аз съм на това мнение, повярвайте ми. Партийните членове, които тайно не одобряват 
третирането на Фалун Гонг, са много повече, отколкото Цзян може да си представи. Неговият 
модел на управление създава големи неудобства за онези, които виждат унищожителния му ефект. 
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Има и такива партийни членове, които ще продължат да практикуват Фалун Гонг независимо по 
какъв начин ги заплашва да се откажат. 

Цзян не осъзнава, че оказаният от него натиск и заплахите към партийните членове да 
разобличават Фалун Гонг и да се откажат от практикуването, не ще промени човешките сърца. 
Човешкото сърце можеш да промениш с доброта и състрадание, не чрез сплашване. Само един 
извратен ум може да мисли другояче.  

Аз и многобройни разочаровани и обезверени партийни членове като мен сме си поставили за 
цел, когато му дойде времето, да изложим на показ лъжите и нечестивите планове и дела на Цзян и 
всички негови сътрудници, за да бъдат осъдени за своите престъпления.  

Този ръкопис, излагащ истината за плана на Цзян да унищожи Фалун Гонг, е първата стъпка в 
тази кампания. Нашата публикация за подробностите около престъпленията, които е извършил, ще 
бъде направена по времето, когато бъде възвърнато доброто име на Фалун Гонг и г-н Ли. 

Признат за виновен? 

Спомнете си какво се случи с Лиу Шаочи, бившия председател и глава на Народна Република 
Китай. Той беше заклеймен “предател, неразкрит измамник и грабител на работниците”. Въпреки, 
че беше свален от власт през 1968 г., репутацията му бе възвърната посмъртно през 1980 г. 

Защо? Защото истината винаги възтържествува над лъжата… винаги! Да не забравяме Дън 
Сяопин. Той беше провален посредством същите методи, използвани от Цзян при елиминирането 
на Фалун Гонг. На всичко отгоре, на него му беше забранено да бъде избиран втори път в 
кабинета. Накрая от Дън бяха свалени всички обвинения и той стана ръководител за втори път. 

Историята ни показва ясно, че само защото някой е обвинен в нещо, не означава, че е виновен 
по обвинението. Китайският народ трябва да внимава да не си навлече “гнева на Небето”, като 
сътрудничи на Цзян в преследването на Фалун Гонг практикуващите. Накрая хората могат да 
разберат, че са извършили непоправима грешка, и ще трябва да понесат последствията по един 
или друг начин. 

Това, което се случи с Лиу и Дън, неизменно ще стане и с Фалун Гонг и г-н Ли – пълно 
отпадане на всички фалшиви обвинения. В това аз изобщо не се съмнявам. Истината зад проблема 
с Фалун Гонг бавно, но сигурно ще излезе на бял свят. 

Не може повече да се бяга от отговорност  

Някой трябва да разкаже истината зад изфабрикуваните истории на Цзян. Този някой мога да 
бъда аз и това може да стане сега. Като държавен служител мой дълг е да служа и да се грижа за 
интересите на държавата, бидейки пряко отговорен пред китайския народ. Това е и основната 
работа на един служител.  

Когато гледам как Цзян мами китайския народ, не зачитайки неговата нужда и право да знае 
истината (за това народът разчита на своето правителство), аз виждам как той се подиграва с 
“президентския пост”. Докато съм жив, ще разоблича управлението на Цзян. Китайският народ 
заслужава нещо по-добро!  
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Глава II: Пропаганда - Китайски стил 

Пропагандата: “измамно убеждаване”  

Пропагандата по своята същност е информация или идеи, методично разпространявани с цел 
популяризиране или навреждане на човек, организация, кауза, движение, нация и т.н. Характерът 
й е манипулативен, измамнически и объркващ.  

Причината, поради която тя работи толкова добре е, че “хваща” хората неподготвени. Те 
всъщност не я очакват. Просто са заети с изкарване на прехраната, грижи за семейството и търсене 
на малки радости в живота. Нямат време да мислят дали пропагандаторът се опитва да ги заблуди 
и в повечето случаи не ги засяга. 

Защо? Защото повечето хора не се смятат за стратези, каквито, разбира се, не са. Но това 
всъщност е извинение за проявено невнимание. Това, че не са стратези, не означава, че са 
неспособни да различат “истинското” от фалшивото, “факта” от измислицата. Също така не 
означава, че техният живот не е повлиян до голяма степен от проявеното невнимание – напротив. 
Нека обясня.  

Работата на пропагандатора е да повлияе незабележимо на човешките чувства, мисли, емоции, 
нагласи и мнения, докато станат такива, каквито той желае – без дори намек за намеса от негова 
страна. Как го прави, ще попитате вие? Ще ви кажа.  

Човешките същества, дълбоко в себе си, имат желание да вярват на това, което им кажат, и 
пропагандаторът го знае много добре. Той се уповава на човешката невинност, наивност и 
доверие. Хората са заинтригувани от неговото послание отчасти поради вътрешната си леност, 
притеснения за собствения си живот или просто апатия. Това означава, че обикновено обществото 
не поема отговорност да бъде съзнателно, нащрек и информирано. Вместо това хората очакват 
някой друг да ги направи съзнателни, нащрек и информирани. Точно тук се крие силата на 
пропагандата. 

Както виждате, талантливият пропагандатор може да се оприличи на Майстор Вълшебник. 
Какво имам предвид? Той взема няколко графични изображения, прибавя няколко думи, поръсва 
ги с малко емоции и готово! – от нищото се променя гледната точка на целия свят, без светът дори 
да усети. Аз наричам това “Изкуството на измамното убеждение”. 

Тогава как можем да различим това “Шоу с димки и огледала”? ако се опитвате да разберете 
как действа пропагандаторът… Ако се надявате да различите истините от лъжите, тогава първо 
трябва да схванете на какъв принцип работи измамното убеждение (пропагандата). 

Като начало, не можете да разглеждате пропагандата с редовния начин мислене, т.е. като 
обикновен прочитен материал – ни най-малко! за разлика от обикновения прочетен материал, 
пропагандата не съдържа скрита истина или облага зад своето послание. Това означава, че колкото 
и да търсите, няма да откриете такива. 

Какво имам предвид? Единствената скрита истина, която ще откриете, е под формата на лъжи, 
изопачености, пропуски, изфабрикувани и изкривени данни за истината.  

Например когато Фалун Гонг присъства в новините тук в Китай, можете да очаквате, че 
всичко – подчертавам – всичко, което медиите твърдят за Фалун Гонг, е пропаганда. Т.е. в 
“новините” липсва каквато и да било истина. Вместо да търсите истината, по-скоро очаквайте да 
откриете лъжи, изопачености, пропуски, изфабрикувани данни, или с други думи, изкривяване на 
истината. Тези изкривявания са стратегически създадени с единствената цел да популяризират 
политическите цели на партията. 
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Цзян и неговите специалисти по пропаганда знаят, че хората застават нащрек, когато Цзян си 
отвори устата. Хората интуитивно усещат нещо лукаво около него, ето защо не се доверяват на 
неговите мотиви и намерения. Въоръжени с това предварително условие, пропагандаторите на 
Цзян използват богата гама от стратегии, за да заобиколят човешките усещания и естествени 
съмнения. 

Както виждате, посланията на пропагандаторите се основават на техники, а не на истински 
факти. Разликата е от огромно значение. Ако се отклоните в опити да откриете смисъл в 
изложените “факти”, както ви ги представят (и които са деликатно настроени техники за 
убеждение), вие ще се подхлъзнете несъзнателно, оплетен в мрежата на объркването. 

Това е така, защото изложените “факти” са лъжи, макар отначало вие да не го съзнавате. Как 
ще успеете да намерите смисъл във “фактите”, ако “фактите” са лъжи? Т.е. как ще откриете 
истината в лъжата? Просто няма такава. 

Например ако ви кажа, че имам намерение да ви излъжа и после ви разкрия каква е лъжата, 
вие трудно ще се заблудите, когато ви лъжа, нали? Ако ви кажа, че всяка една дума, която Цзян и 
контролираните от държавата медии са изрекли по адрес на Фалун Гонг е изфабрикувана 
пропаганда (или лъжа, ако щете), ще бъдете ли подлъгани отново? 

Смятам, да. Защо? Защото средностатистическият гражданин просто не може да разбере, че 
когато казвам, че “всяка една дума” Цзян изрича по адрес на Фалун Гонг, е пропаганда, това 
означава наистина всяка една дума! 

Тогава какво ще направите? Накрая ще започнете да се съмнявате в моите думи и отново ще 
се опитате  да откриете смисъл в неговите лъжи, вместо да видите, че те са просто добре изпипана 
пропаганда. И тази незабележима граница е от голямо значение. Как така? Когато се опитате да 
разберете и анализирате пропаганден материал, без първо да го идентифицирате като пропаганда, 
е най-вероятно да попаднете в задънена улица. 

Защо? Защото пропагандата трябва да бъде объркваща. Трябва да е неясна, подвеждаща и 
отвличаща вниманието. Пропагандата е създадена, за да притъпи будността ви. 

Все пак, ако вие осъзнавате, че това, което виждате, е пропаганда, няма да се хванете на 
въдицата, нали? А какво ще направите? В материала ще търсите лъжата, а не истината. Тогава 
пропагандата няма да действа и ще бъде неспособна да ви обърка, манипулира и контролира. 

Тогава първото нещо, което трябва да се научите да правите, е да разпознавате пропагандата. 
Това ще ви позволи да промените навика си да приемате всичко за чиста монета и ще успеете да 
различите нещата, плод на изтънчени пропагандни техники. Само тогава ще можете да осъзнаете 
стратегията, скрита зад пропагандния материал. 

Обикновено хората, с които се срещате, нямат намерението да ви убедят да повярвате в нещо, 
което очевидно не е вярно. В резултат на това ние развиваме пасивен подход към общуването, 
който използваме и когато “поемаме” репортажи по новините, или когато гледаме телевизия. 

По навик ние се оставяме отворени и уязвими за посланията, които възприемаме слухово и 
зрително. Но пропагандата не е пасивна форма на комуникация. Напротив, тя е изключително 
агресивна. Ето защо когато подхождате към изказванията на Цзян за Фалун Гонг със спокойно и 
отворено съзнание, “той ще ви изяде живи”. 

За да не се случи това, вие трябва да сте постоянно нащрек, за да сте напълно сигурни, че това, 
което твърди той или неговите медии за Фалун Гонг – независимо колко т.нар. “доказателства” 
имат, на колко свидетели се позовават, колко много “факти” и “цифри” размахват пред лицето ви, 
и независимо колко т.нар. “реформирани” Фалун Гонг практикуващи осъждат Фалун Гонг – 
всичко е лъжа, всичко е пропаганда. Също, като практическото правило, вие трябва да запомните 
следното: колкото по-убедителни са неговите “доказателства”, толкова по-дълбока и извратена е 
лъжата. 
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Да, разбирам колко трудно и неестествено е винаги да сте нащрек, както ви препоръчвам. Но е 
необходимо, ако не искате да ви мамят, или още по-лошо, да ви потискат. Ако слушате Цзян и 
неговите медии, няма начин да научите истината за което и да е събитие. Каквото и да правят е в 
тяхна полза, не ваша. 

Тогава може би ще попитате: “Какво лошо има в това да се опитаме да разберем истината зад 
думите на Цзян?” В това няма абсолютно нищо лошо… ако вече знаете, че това е пропаганда и 
следователно сте наясно, че няма да намерите никаква “истина”. Защо? Защото думите му са 
чиста, неподправена пропаганда, а пропагандата е винаги изкривяване на истината – никога 
самата истина. 

Сигурно сте открили частица “истина” в това, което казва, но точно това е “истината”, 
която иска да приемете, и тази “истина” в действителност, е просто поредната лъжа, или в най-
добрия случай – изкривяване на истината. Запомнете – когато си имате работа с Цзян, знайте, той 
не е честен и прям човек. 

Напротив – това е човек, който има безбройни скрити идеи, всяка от които е създадена да 
провокира реакция от ваша страна, и всяка от които цели да ви спечели на негова страна или поне 
да неутрализира вашите действия или усилия да му се противопоставите. 

Пропагандните материали са резултат от правителствена дейност на пълно работно време под 
покровителството на Министерството на пропагандата. Основната му задача е да следва 
предписанията на партийната линия и да създава “новини”, обслужващи скритите цели на Цзян. 
Тези скрити идеи на Цзян не биха ви се сторили разумни или логични, също и необходими. Но от 
негова гледна точка – тази на пропагандатор – всичко, което казва или прави, е абсолютно 
логично, разумно и необходимо. 

Това е отчасти причината, поради която изглежда така убедителен, докато стои там горе и 
изнася реч, макар всичко, което говори, да е чиста проба лъжа. Той много добре знае какво прави 
и точно какви цели преследва. Цялата му реч е изфабрикувана и репетирана в пропагандната му 
“лаборатория”, тъй да се каже. Крайната му цел е да ви измами, а не да го харесате, разберете или 
одобрите.  

Част от вашето объркване се дължи на факта, че в гласа му се усеща силна увереност, все едно 
наистина вярва в това, което казва. Но вие знаете, и знаете, че той знае, че каквото и да каже, 
очевидно не е истина. 

Вземете за пример специалното телевизионно интервю на CBS в САЩ, в което Цзян направи 
следното изказване: “Теният лидер Ли Хонгджъ заяви, че е преродена Бодхисатва, прероден Исус 
Христос. Той твърди, че идва краят на света и че земята ще избухне. След щателно проучване ние 
стигнахме до извода, че Фалун Гонг е зла религия”. 

Очевидно Цзян знае, че това не е истина. Не е толкова глупав. Също така е наясно, че ако 
някой събере всички касети, книги и видео лекции на г-н Ли, никъде няма да може да открие 
нещо, приближаващо се дори в минимална степен до т.нар. “цитат” на г-н Ли – не и след милиони 
години. 

Толкова съм убеден, че това, което казвам, е вярно, че съм готов да предложа на всеки сумата 
от 1 000 000.00 щатски долара, ако ми покаже в коя публикация на г-н Ли присъства този цитат. 
Не си губете времето – няма да го откриете. 

Ако случайно имате шанса да обсъдите тази клевета лично с Цзян, обсъждането неминуемо 
ще завърши в негова полза, не във ваша. Защо? Ами защото вие сте този, който се опитва да го 
разбере или да го накара да разбере вас. Той не прави никакви усилия да ви разбере, нито да ви 
убеди да го разберете. Не забравяйте – това е вашата цел, не неговата. 

Той няма да се защитава, когато се сблъска със своите лъжи. Няма да спори с вас. Няма да ви 
привежда доводи. Няма да цитира информационни източници. Тогава какво ще прави? Упорито 
ще отрече всичко и няма да признае нищо. 
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Но това все още не е отговор на въпроса защо Цзян е казал, че г-н Ли е правил тези твърдения, 
след като не е. Причината е проста. Направил го е, за да предизвика отрицателни чувства спрямо 
Фалун Гонг в САЩ и да обърка хората, че казва истината. 

Той заблуждава хората, за да му вярват, защото те си мислят: “Дават този човек по 
националната телевизия, не по някаква местна телевизионна мрежа. Той е президент на Китай. 
Щом казва, че г-н Ли е правил такива изявления, трябва да е вярно, защото ако не беше, щеше да 
се разбере лесно. Разбира се, Цзян Цзъмин не е толкова глупав, че да изпадне в неудобно 
положение, лъжейки по националната телевизия – никой не може да е толкова тъп. САЩ не са 
някоя страна от третия свят, където цари неграмотност. Така, че това, което казва за г-н Ли, трябва 
да е вярно.” 

Ето още един пример. Вие сте американски правителствен служител във Вашингтон, окръг 
Колумбия, и се натъквате на Цзян на официален прием. Вие отивате при него и му показвате 
снимка на Фалун Гонг практикуващ, който е жестоко изтезаван. Да кажем, че човекът от снимката 
стои до вас. За допълнителен ефект нека приемем, че надзирателят от затвора, който си е признал, 
че го е измъчвал, също стои до вас, носейки видеокасета, доказателство за извършените изтезания. 

Гледате Цзян в очите и изисквате от него да поеме отговорност за това, което надзирателите 
вършат с Фалун Гонг практикуващите. Какъв е неговият отговор? “Всичко това са изфабрикувани 
лъжи! Няма нищо подобно. Това е западна пропаганда. Това ‘доказателство’ е изфабрикувано, за 
да опозори нашата родна страна! И т.н., и т.н….” 

Той просто си стои, разгневен, сякаш вие сте го изтезавали. Може би ще си кажете: “Сигурно 
аз не се изразявам достатъчно ясно, и не мога да разбера защо той не схваща какво му казвам и 
защо ме отряза по такъв начин. Аз съм в пълното си право да го обвиня за режима му на 
управление и изтезаването на хора. Все пак имам цял куп неопровержими доказателства. Нека му 
обясня по друг начин…” 

Но както и да се опитвате, не можете да го накарате да разбере законността на вашите 
твърдения. Вместо това той отрича всичко и не признава нищо – по всички въпроси. Вие стоите 
втрещен, объркан и разочарован. В случая имате достатъчно доказателства, за да защитите своите 
твърдения. Но това все още не е достатъчно, за да го убеди в тяхната законност. Защо става така? 

Отговорът е прост. Вие сте изпаднали в това неловко положение, защото сте пропуснали три 
много важни моменти: 

Първо, вие никога не можете да накарате един пропагандатор да признае каквото и да било за 
каквото и да било, това е нещо, което пропагандаторите не правят, т.е. просто си губите времето. 

Второ, безсмислено е да се мъчите да разберете защо Цзян казва това, което казва, и прави 
това, което прави, ако първо не осъзнаете, че всичко, което казва и прави, е с цел да популяризира 
пропагандните си цели. Ако използваш логика и доводи, за да разбереш пропагандата е все едно 
да използваш мрежата за гребло, за да задвижиш лодка. 

Трето, пропагандата от гледна точка на пропагандатора, е просто игра, или по-скоро серия от 
“игри на ума”. Причината, поради която не бива да приемате насериозно или лично наглите му 
лъжи, е, че в тях няма нищо лично, дори ако ви засягат по такъв начин. Не забравяйте, че както 
цветето не може да скрие аромата си от света, така и пропагандаторът не може да спре да 
“изстрелва” пропаганда. И в двата случая всеки прави това, което му е присъщо. 

Все пак, всекидневната пропаганда на Цзян не е безцелна. Точно обратното. Тя е създадена да 
повлияе на вашето мислене, вашето мнение и емоции – най-важното, вашите действия, с 
изключителна прецизност. Неговото желание е да омагьоса цял Китай, по най-ефективния и 
потаен начин. След това ще се насочи към останалата част от света.  

Вие трябва да разберете, че анти-Фалун Гонг пропагандата не е създадена във ваша полза; да 
ви помогне или подкрепи в нещо. Идеята да ви се покаже т.нар. “зло” не е с цел да ви предупреди, 
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предпази или информира – по-скоро да повлияе на мисленето и поведението ви по начин, който 
облагодетелства партийния елит. 

Запомнете: ако не сте създателя на пропагандата, значи сте нейна мишена. Ако насочената 
към вас пропаганда ви облагодетелства по някакъв начин, тогава добре, но не това е нейната цел. 

Използвайки практическото правило, можете да направите следното: извадете от контекста 
всичко, казано от Цзян, дума по дума, изречение по изречение, и ще забележите структурата и 
дизайна на пропагандата. “Но какво, ако изказванията на Цзян не са пропаганда?”, ще попитате 
вие. Отговорът е прост: “Разглеждайте всичко, което той казва като пропаганда - защото то е 
пропаганда”. 

Не разнищвайте думите на Цзян с въпроса дали лъже или не – лъже – това е даденост. По-
добре анализирайте изказванията, за да разберете точно как действа пропагандата, особено, когато 
става въпрос за Фалун Гонг – така ще сте по-добре информирани за напред. 

Постоянно трябва да сте нащрек и да си задавате въпроса: “Защо казва това или онова?” и 
“Как това облагодетелства Цзян и неговите цели?” Както виждате, всичко, което казва, цели 
пречупване на вашите виждания – кара ви да мислите по начин, различен от нормалния. Ваша е 
задачата да откриете какво е това нещо.  

Подложен на клевети 

Една от основните, най-долни тактики, които Цзян използва в атаките си срещу Фалун Гонг, е 
клеветничеството. Клеветничеството включва лъжи, полуистини, грешно представяне на 
нещата и думи или идеи, използвани извън контекста. Целта е винаги една и съща: да 
дискредитира мишената, Фалун Гонг, така, че да я представи като нещо, което тя не е . 

Цзян желае обществеността да види Фалун Гонг като “враг” на китайските интереси, 
“опасен”, “със зла природа” и “противостоящ” на всичко, което обикновеният човек защитава. 
Цзян използва тази тактика, за да оправдае преследването и да представи “кампанията оклевети и 
унищожи” като нещо “благородно и добро за Родината”. Това подстрекава хората да мразят Фалун 
Гонг вместо Цзян и неговите нечовешки методи. 

Ето един красноречив пример. На 27 февруари 2001 г. Лиу Цзин, член на Държавния 
Консултативен Кабинет за Борба със Сектите каза: “Примамвайки практикуващите да ‘направят 
последната крачка’, Ли Хонгджъ също така подстрекава и кара тези обсебени последователи да се 
‘откажат от вярата си в живота’ и ‘грижата за живота’, за да постигнат ‘нирвана’”. 

И все пак така “фактите”, изложени по този начин, не са верни. Г-н Ли никога не е загатвал 
или правил подобни изявления. Ако беше, лесно щяха да се намерят съответни източници в 
писмена или друга форма. Но такива източници липсват – нито в една записана реч, напечатана 
лекция, книга, статия или други. Нещо повече, ако отделите време, ще откриете огромен брой 
изявления, в които се твърди точно обратното, като например: убиването е грешно, 
самоубийството е грях и че всички практикуващи трябва да ценят живота, включително своя и 
т.н. 

Сега идва големият въпрос. Ако няма доказателства, които да подкрепят твърденията на Лиу 
Цзин срещу г-н Ли, защо тогава ще му ги приписва публично? Откъде смелостта да обвинява г-н 
Ли в нещо, което той никога не е казвал? 

Отговорът се крие в сложен протокол от лъжи и измами, създаден от Цзян и неговата клика, 
осигуряващ им аура на непобедимост. Това им позволява да твърдят каквото си поискат, и то 
безнаказано. Ето някои от множеството тактики, които използват: 

• Осмеляват се да говорят, каквото си поискат, когато си поискат и на когото си поискат 

• Правят всички изявления с невъзмутима арогантност 
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• Не предлагат никакво обяснение за своите твърдения 

• Твърдят, че всичко, което казват, са “факти”, но никога не цитират своите източници 

• Не се защитават себе си, своите позиции и изявления 

• Не признават грешките си и не се извиняват 

• Никога няма да ви позволят да проверите или разследвате твърденията им, за да се убедите, 
че са верни 

• Възмутени са, ако им кажете, че не им вярвате 

А какво ще стане, ако някой, да кажем, чуждестранен следовател по човешките права или 
журналист има смелостта да предизвика Цзян и неговите медии? Виждайки, че този човек е 
прозрял през лъжите им, бързо ще го обвинят в нарушаване “правото на държавна тайна” на 
Китай, “подриване на обществения ред” или някаква друга безсмислица Накратко, няма да 
признаят нищо и ще отрекат всичко.  

А ако някой се опита да извърши практическо разследване и провери подвеждащите 
твърдения на Цзян, ще се натъкне на огромна мрежа от мъгляви т.нар. “закони”, които 
съществуват и се прилагат мигновено – според тях извършителят на разследването ще бъде 
обвинен в “намеса в държавните тайни” или “подкопаване на закона със ‘сектантски’ прояви” и 
много други. Дори могат да го осъдят на затвор, да го бият, измъчват или принудят да подпише 
“признания” за “предателските” си действия. 

Сега виждате как действат Цзян и неговата клика – по най-нечестния и невъобразим начин, 
който можете да си представите! Не е трудно да се разбере, че тяхната власт и популярността, на 
която се радват, макар и основаваща се на трогателни лъжи и измами, бележи точки, жертвайки 
наивни хора. 

Най-учудващото е как Цзян и бандата му са толкова омотани в лъжи, че самите те са изгубили 
представа за истината. Как така? Ами просто са станали прекалено самоуверени, а това води до 
появатра на арогантност. Тя своя страна причинява замъгляване на представите и така те не могат 
да видят прозрачността на собствените си лъжи. В крайна сметка се излагат неимоверно пред 
световната общественост. Нека ви обясня… 

През годините съм се срещал с правителствени служители от цял свят както на официални, 
така и на частни срещи. След като се завържеше по-свободен разговор, аз винаги споделях някои 
мисли за Цзян Цзъмин “извън протокола”. 

Това включваше, без да се ограничава до чертите на характера му (или може би трябва да 
кажа липсата на характер), позицията му относно Тибет, Тайван, кампаниите му за религиозно 
преследване, и разбира се, Фалун Гонг. винаги се забавлявах на предпазливите им, любезни и 
уважителни отговори. 

Въпреки това, след като напълно се разкривах пред тях, те винаги изявяваха желание да 
направят същото пред мен. Ето някои от неофициалните коментари, които чух: “Да, светът 
наистина прозира през патетичните му лъжи”, “Да, светът го познава като ‘невестулката на 
Китай’”, “Да, той е президентът на Китай, но на практика е страхливец и гангстер”, “Той е срам за 
китайската нация”, “Той е зъл”, “Той е долен лъжец”, “Той е арогантен”, “Не може да му се има 
доверие”, “Безкрайно жесток”, “Много е неуверен”, “Страхлив е”, “Незрял е”, “Голям глупак”, 
“Той е убиец” и т.н. 

Да, всичко това съм го чувал! Изводите са винаги едни и същи: “Г-н Цзян Цзъмин е злобен, 
неуверен в себе си тиранин с президентска титла – това е”. 

Всъщност един държавен ръководител ми каза, без заобикалки: “Ако бях на пустинен остров с 
Цзян и ако той беше обезводнен и умиращ от жажда, а аз имах милиони галони чиста прясна вода, 
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щях да бъда толкова милостив към него, колкото е той към Фалун Гонг практикуващите. Нямаше 
да му дам и капка!” 

Цзян не е популярен извън Китай – това мога да ви кажа. Всъщност и в Китай не е особено 
обичан. Но там все пак има “леко” преимущество. Може да говори каквото си иска, когато си иска 
и на когото си иска. Извън Китай не е така. Но той май все забравя това. Нека обясня… 

Взема президентския самолет и се приземява в чужда страна, за да изнесе реч пред 
високопоставени личности. Дотук добре. Но тогава се проявява присъщата безочливост, която е 
трябвало да остави в Китай. И какво прави? Обръща се към публиката все едно се намира в Китай 
– макар да е на хиляди мили оттам.  

Какъв е проблемът? Ами това, че слушателите не възприемат президентския му пост толкова 
сериозно като китайския народ. В резултат на това те го съдят по думите и делата, а не по 
престижа, поста или надутата, възвеличена представа, която има за себе си.  

Ясно си спомням, на една много важна международна среща в САЩ той връчи на всички 
участници цветни брошури. Брошурата показваше предполагаемите “убийства” на китайци, 
извършени от Фалун Гонг практикуващи. Беше много отвратително, ужасяващо и грубо 
изработено. Присъстващите американски длъжностни лица не можаха да повярват на очите си. От 
друга страна, беше 100% очевидно колко безобразно глупав и безсрамен е Цзян, но беше 
прекалено зает, за да го забележи.  

Заради своята наглост той изгуби всички възможности пред себе си. Защо? Ами защото 
държеше пропаганда в собствените си ръце! Единственото правило в пропагандата – 
практическото - не действа върху тези, които знаят, че е пропаганда! Ето къде Цзян допусна 
фаталната грешка в този съдбовен ден. Истинската му окраска се показа през тънката 
“благопристойна” външна облицовка. 

Раздаването на тези брошури показа на присъстващите колко отчаяно се опитва да прикрие 
своята несигурност, страхове, лъжи, измами, вътрешния си позор и вина, както и жестоката си 
същност на убиец. С една дума, това го накара да изглежда като глупак, какъвто впрочем е, или 
като змия, за каквато аз го смятам. 

Вместо да убеди присъстващите да подкрепят амбициите му за преследване на Фалун Гонг, 
той се почувства жестоко обиден. Защо? Защото доколкото на тях им е известно, всички ужасни 
дела, които Цзян твърди, че се извършват от Фалун Гонг практикуващи в Китай всекидневно, 
никога не са се случвали в продължение на цели три години в над 50 държави, в които има Фалун 
Гонг практикуващи – нито веднъж. В Хонг Конг, който е съвсем близо до Китай също няма такива 
инциденти. Хм…. 

Поради някаква невъобразима причина светът трябва да се прави на глупак и да повярва, че 
само в Китай Фалун Гонг практикуващите стават обсебени, потенциални убийци, самоубийци, 
пироманиаци. Дали за това не е виновен китайският въздух? Или китайската вода? Китайската 
околна среда? Или може би китайската храна? Сигурно има логично обяснение! 

Какво толкова кара членовете на Фалун Гонг в Китай да полудеят? Означава ли това, че само 
направят стъпка на китайска територия, изведнъж се променят от любезни, мили души, както са 
известни по света, в “членове на зла секта”, обсебени да убиват хора, да се самоубиват и 
самозапалват? 

Смятате ли, че тази “малка стъпка” е причина за това? Това ли се опитваме да кажем? И една 
стъпка назад отново ги прави хора, които светът уважава? Не е ли това, което Цзян се опитва да ни 
накара да повярваме?! И в тази “малка стъпка” се състои цялата работа?  

Но ако това е истина, защо тогава американските и европейските практикуващи, посетили 
Китай, не се превръщат в обезумели маниаци? Както виждате, неговата пропаганда се опитва да 
убеди страните по света, че има заплаха там, където всъщност такава няма. Цзян иска да му 
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повярват, а няма за какво. О, разбира се, той има купища “доказателства”, които е съчинил,за да 
“докаже”, че казва истината. 

Но как ще обясни факта, че всички злодеяния, за които в Китай всекидневно обвиняват Фалун 
Гонг, не са случили за 3 години в над 50 страни по света?! 

Също така Цзян отказва да даде каквито и да било обяснения относно това несъответствие. 
Защо? Защото не може да се защити. Нищо от това, което казва, няма връзка с истината за Фалун 
Гонг, която светът вижда и преживява. Може би това има връзка с факта, че Фалун Гонг е 
наистина толкова добър, колкото го познава светът. Което означава, че Цзян го атакува за това, 
което той е, а не за това, което не е. Това вече има смисъл, нали? 

Как може да атакува Фалун Гонг, който е толкова добър и полезен, без първо да го превърне в 
нещо лошо и вредно? Не може. И точно там е работата. Ето защо беше толкова важно първо да го 
демонизира в очите на китайския народ. Това е и причината за инсценирания инцидент със 
“самозапалването” на площад Тянанмън, дирижиран от Цзян. Той трябваше да узакони своя 
кръстоносен поход срещу Фалун Гонг. Съчини несъществуващи “доказателства”, чрез които да 
осигури подкрепа за целите си и да унищожи Фалун Гонг.  

Сега спрете за малко и помислете: каква злина трябва да се крие в Цзян, че да подложи 
невинни човешки същества на системата “оклевети и унищожи”? И има дързостта да нарича 
Фалун Гонг “зъл”? Май нещо не е наред в картинката? Можете да се обзаложите, че е така! 

Сега да се върнем към дискусията… 

Разбиране на клеветничеството 

Както знаете, клеветничеството е умишлено накърняване или опозоряване на нечия репутация 
чрез злепоставяне и оклеветяване. То винаги е базирано на нещо, което някой не е казал (или не е 
искал да каже), вместо нещо, което е казал. Освен това, наклеветяването на даден човек се 
извършва също чрез цитиране негови думи, но взети извън контекста и/или като се тълкуват 
невярно. 

Фалун Гонг е мирна медитативна и култивационна практика – това е даденост. В 
действителност за Цзян не би било възможно да оклеветява и очерня Фалун Гонг, базирайки се на 
този факт. Вместо това той най-вече може да ги наклевети за нещо, което не са -  “Култ на 
Страшният Съд”, което предполага “убийства, самоубийства и самозапалване”.И тъй като Цзян 
контролира държавните медии, той чувства, че може да постигне целите си, като представи 
невярно думите на г-н Ли, взимайки ги извън контекст, цитирайки го невярно, или просто 
съчинявайки неща, които г-н Ли никога не е казвал. В действителност, в този момент в Китай на 
практика не съществуват закони, които да защитават Фалун Гонг от подобно нещо. Те 
съществуваха едно време, но Цзян отмени действието на Конституцията, когато се прилага 
спрямо Фалун Гонг, и просто промени законите. 

В този момент можете да забележите, че съществува определена методология, използвана от 
един пропагандист за разрушаване на нечие добро име и репутация за много кратко време. Това 
става по следния начин – първо, започвате лично да изфабрикувате истории за вашия обект с 
единствената цел да разрушите неговата репутация. Второ, съчинявате неща, които те никога не са 
казали, или изваждате от контекст това, което те са казали, с цел да ги наклеветите. 

Трето, плащате на някого да свидетелства за неща, казани или извършени от вашия “обект”, 
които всъщност те не са казали или извършили. Четвърто, публикувате думите на вашия 
“свидетел”. Пето, интервюирате този човек по телевизията с цел да повдигнете подозрение 
относно почтеността и правдоподобността на вашия обект. Шесто, повтаряте предишните пет 
стъпки, без да спирате. 



 30

Точно по този начин... за изключително кратко време, доброто име на обвинения е 
безвъзвратно накърнено, принуждавайки го да се лута безнадеждно, опитвайки се да изчисти 
името си. 

Причината, поради която клеветническата кампания на Цзян работи толкова добре, е, че той 
отказва правото на обвинените да се защитят. Достатъчно хитро, нали? Точно това се случва, 
когато практикуващите Фалун Гонг са насилвани да преминат през съдебните фарсове, 
организирани от съдилищата. Те получават незаконни присъди зад затворени врати и не им се дава 
абсолютно никаква законна защита. “Съдебните процеси” служат само за ефект, което означава, 
че те са просто фалшиви пропагандни сензации. 

Разбира се, това е една лоша подигравка със справедливостта. “Кампанията оклевети и 
унищожи” на Цзян няма нищо общо с конституционното право. Вместо това, тя е предназначена 
единствено за осъществяване на личните цели на Цзян. 

Забелязали ли сте колко е лесно да обвиниш някого и колко непоносимо трудно е да се 
защитиш, когато си обвинен? Държавните медии на Цзян могат да обвинят някого по телевизията 
за 3 минути и след това на този човек ще отнеме цял живот да изчисти името си. В Китай нещата 
се случват по този начин. 

Както виждате, “обектът”, който е принуден да се защитава, е поставен, разбира се, в по-
неизгодна позиция от човека, който го обвинява. Също така е нужна много повече енергия да се 
защитиш, отколкото да обвиниш, а и рискът е несравним. Цзян знае това много добре. 
Изключително изтощително е непрекъснато да доказваш невинността си и да защитаваш 
репутацията. 

И точно това е нещото, което Цзян принуждава да правят милиони Фалун Гонг практикуващи 
всеки един ден. И за да влоши положението им, тези хора са изгубили правото си да обжалват, така 
че да забравят за извършването на справедлив съдебен процес, който да изчисти името им. На 
Фалун Гонг е строго забранено да се защитава по всякакъв начин и форма. В резултат на това 
практикуващите Фалун Гонг трябва да прибягват до разпространяването на информационни 
листовки, които да разясняват положението им. Но това също е “криминално действие” според 
“законите”, които Цзян издаде против Фалун Гонг. 

Фактически, при това положение, би могло да му коства живота, ако го хванат да 
разпространява Фалун Гонг листовки. Как става това? Цзян току що издаде нов “закон”, 
разпореждащ полицията да “стреля без предупреждение” по всеки Фалун Гонг практикуващ, 
разпространяващ листовки. 

Помислете... на тези листовки пише ли нещо, което заплашва Цзян и намесва неговата 
престъпна банда? Думите на тези листовки не разкриват ли истината за това, което в 
действителност се случва – истината, която той не желае да стигне до китайския народ? 

Не се ли страхува Цзян от това да се разкрие някоя позорна и отвратителна тайна, която би го 
накарала да изглежда такъв, какъвто е – лъжлив, лицемерен и ужасен негодник? Не крие ли той 
нещо толкова зло и презряно, което, разкрие ли се веднъж, ще накара китайския народ масово да 
се обърне срещу него? Аз зная, това е така. Аз лично съм виждал и чел листовките. 

Той толкова се страхува от това да не бъде разкрит, че е склонен да нареди на полицията да 
“застреля” практикуващите – за извършване на какво? – за лепене на парче хартия върху уличен 
телефонен апарат?! Проумявате ли това нещо? Не звучи ли това прекалено крайно? Виждате, че 
степента, до която Цзян реагира на всяко едно обвинение, е степента, до която е виновен. Цзян 
знае, че той абсолютно не може да се защити срещу фактите, които са написани на тези листовки, 
така че прави най-доброто нещо –избива хората, които слагат листовките! 

Дълбоко в себе си Цзян прикрива страха, че хората ще разберат какво наистина представлява - 
едно противно човешко същество. Добрият човек не би прекарал живота си в това да крие 
действията си от другите. Добрият човек оставя своите действия да говорят сами за себе си – той 
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се гордее с тях. Той използва думи, а не насилие, за да разреши противоречията. Той е добър и 
състрадателен, не груб и жесток. 

Забелязали ли сте как Цзян винаги изглежда мнителен, несигурен и нервен, когато излиза в 
обществото? Защо се разярява, когато журналистите дори само намекнат, че има и друга страна на 
въпроса за Фалун Гонг, която просто не се споменава? Защо ще заповядва да пребиват до смърт 
практикуващите, да крият телата им от роднините, да ги кремират бързо и да унищожават всички 
доказателства? 

Защо ще залива масите, от най-малките до най-възрастните, с клевети против Фалун Гонг, 
когато нацията има толкова много неотложни и сериозни проблеми? Ето защо. Той не е 
рационален – той е продукт на един дълбок страх. 

Фактът, че насърчава провеждания от държавата обществен тероризъм, е достатъчна 
причина според мен за бойкот на Олимпийските Игри през 2008 г. в Китай. Защо светът трябва да 
го награждава за тероризирането на невинни Фалун Гонг практикуващи, тибетци, християни и 
мюсюлмани, които той “оклеветява и избива”, просто защото броят им по света е прекалено голям 
и той се чувства заплашен? 

Все едно президентът на САЩ да реши да оклеветява, арестува, изтезава и избива хората от 
юдейската вяра, понеже той се чувства заплашен от техния брой. Това е пълен абсурд! 

Тирани като Цзян не само допускат да бъде чут само един глас – техния. От самото начало 
Фалун Гонг искаха шанс да разработят нещата с Цзян, да разрешат ситуацията мирно и 
дипломатично, удовлетворяващо и двете страни. Защо Цзян не пое по този път? Защото той 
никога не е имал намерението да разрешава ситуацията на първо място. Цзян единствено искаше 
да води война срещу Фалун Гонг с цел да го унищожи. Последното нещо, което иска, е някой, 
който се опитва да разисква с него разумно, логично и дипломатично. 

Цзян знае отдавна, че ще се нуждае от това, китайския народ да възприема Фалун Гонг като 
заплаха за обществената сигурност, реда и закона. По този начин те ще бъдат възприемани като 
“обществен враг номер едно”, и по този начин ще се открие възможност за Цзян да се превърне в 
обществен “спасител”, който елиминира възприетата заплаха за обществото – най-голямата 
заплаха,  която неговата пропагандна кампания създаде на първо място. 

Той изфабрикува целия така наречения инцидент на “самозапалване” на площад Тянанмън, 
само за да може ефективно да класифицира Фалун Гонг като “зъл култ” и от този момент нататък 
да бъде възприеман като заплаха за обществото. 

Цзян и неговата банда дори издадоха официален документ, който твърди, че преследването на 
Фалун Гонг е залегнало в конституционното право. Да вземем под внимание следния документ, 
“Про-Фалун Гонг дейностите  са забранени”, който беше широко разпространен от 
правителството: 

(29 юли 1999 г.) Министерството на Държавната Сигурност на Китайската Народна 
Република публикува известие, забраняващо всички дейности в подкрепа на Фалун 
Гонг, който е определен за незаконен и беше забранен. По рано, на 22 юли, 
Министерството по социалните въпроси издаде решение за забраната на 
Изследователското Дружество на Фалун Дафа и организацията Фалун Гонг под неговия 
контрол, след отсъждането им за незаконни. Министерството на Държавната Сигурност 
в своето известие забранява на всички закачането или разлепянето на всякакви текстове, 
снимки, емблеми или други знаци на всяко място, които разгласяват Фалун Дафа или 
Фалун Гонг. В известието се казва, че на никого не е позволено да разпространява книги 
или други публикации, аудиовизуални материали или всякакви други пропагандни 
материали където и да било, които разгласяват Фалун Дафа. Министерството също 
забранява на всички да се събират, да “практикуват групово Фалун Гонг”, “разгласяват 
Фалун Дафа”, или да извършват други дейности, които популяризират Фалун Гонг. 
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Министерството забранява дейности, които подкрепят или разгласяват Фалун Дафа, 
като събирания, паради и протестни демонстрации, или апелиране към върховните 
власти за помощ. Наредбата забранява всички дейности, които подстрекават 
обществени безредици чрез фалшификации и изопачаване на фактите, умишлено 
разпространение на слухове и по всякакъв друг начин. Министерството също забранява 
на всички организирането, установяването на връзки или провеждането на всякакви 
дейности, които се противопоставят на горепосочените решения. 

За всяко нарушаване на горепосочените забрани ще бъде търсена съдебна 
отговорност и ще бъде присъдено административно наказание съгласно степента на 
важност на всеки случай, се съобщава в изявлението. (www.china-
embassy.org/eng/7242.html) 

Обърнете особено внимание на пасажа: “Министерството забранява... апелиране към 
върховните власти за помощ”. В случая на Фалун Гонг практикуващите това изявление 
прекратява действието на Конституцията на Китайската Народна Република, която дава на 
гражданите си правото да апелират към властите, когато са третирани неправилно. 

Това означава, че човек ще бъде осъден просто на основание практикуване на Фалун Гонг. 
Още повече това означава, че законно този човек няма фундаментални права. Това позволява 
пропагандната кампания на Цзян срещу Фалун Гонг да продължава с неотслабваща сила, докато 
репутацията на Фалун Гонг се руши с всеки изминал ден. Несъмнено Цзян лишава тези хора от 
правата им заради политическа и лична изгода. 

Когато китайският народ слуша непрекъснато само едната страна на историята за Фалун Гонг, 
с течение на времето хората започват да вярват само на това, което им е казано. По този начин 
погрешното разбиране на обществеността за Фалун Гонг расте експоненциално. Всяка лъжа, казана 
от Цзян е преплетена с всяка лъжа, казана от него преди това и всяка нова лъжа, която той ще ви 
каже в бъдеще. От гледна точка на пропагандиста, все пак, това е нож с двойно острие. 

Защо? От една страна това спомага да се създаде максимално объркване в съзнанието на 
хората, и по този начин да ги направи лесни за контролиране и манипулиране. От друга страна 
обаче това прави самия Цзян много уязвим за истината. Какво имам предвид? Вземете един плетен 
вълнен пуловер и дръпнете силно някоя от неговите главни разхлабени нишки и целия пуловер ще 
се разпадне в ръцете ви, нали? 

Абсолютно същото е с мрежата от лъжи, обхващаща Фалун Гонг. Например, вземете някое от 
доказателствата, за които Цзян няма абсолютно никаква защита, да кажем така наречения филм за 
“самозапалването” и вие ще успеете да разнищите наведнъж най-малко 3 години лъжи. 

Говорим за напълно неутрализиране на ефекта от: 

1. хиляди анти-Фалун Гонг статии и доклади; 

2. хиляди часове на ожесточени радио и телевизионни кампании, клеветящи Фалун Гонг; 

3. милиарди юана, използвани в пропагандни кампании за дискредитиране на Фалун Гонг; 

4. милиони анти-Фалун Гонг комикси; 

5. буквално милиарди човекочаса за преследване на Фалун Гонг – всичко това само за десет 
минути гледане на версията на бавни обороти на така наречения филм на 
“самозапалването”! 

Имайте предвид, че това е същият този филм, който Цзян, Луо Ган (ръководителят на 
Националния Комитет по Политика и Право), и Националната Служба по Сигурността заповядаха 
да бъде излъчван по всички телевизионни канали в Китай. 

И за да засилят въздействието още повече, те излъгаха китайския народ и света, че филмът е 
заснет от снимачен екип на CNN, смятайки, че това ще придаде правдоподобност на аматьорското 
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им изпълнение на така нареченото “самозапалване”. Това означава, че ако някой се запита за 
валидността и автентичността на тяхното аматьорско изпълнение, те биха твърдели, че то не е 
заснето от тях, а от ползващата се с доверие информационна агенция CNN. 

Цзян инстинктивно усещаше, че китайският народ, който знае колко корумпирана е партията, 
винаги ще се отнася с подозрение към филм, който е заснет с партийна камера. Все пак, на първо 
място човек би се запитал защо снимачният екип на CNN не е допуснат да заснеме инцидента. 
Противоположно на това, което китайските медии съобщиха, полицията незабавно конфискувала 
техните камери, преди да имат шанс да заснемат нещо. 

Защо ще правят това? Не желаеха ли CNN да заснемат събитието, за да покажат на света 
доказателство от първа ръка за това колко зъл наистина е Фалун Гонг? Или може би Цзян имаше 
други планове? Може би той не искаше CNN наоколо, защото не би имал възможността да 
редактира явните несъвместимости в това инсценирано аматьорско изпълнение на 
“самозапалване”, несъвместимости, които той знаеше, че ще станат очевидни, ако филмът на CNN 
бъде наблюдаван кадър по кадър във фото лаборатория. 

Тогава каква беше целта му? Добре, той не може да каже, че забавената версия на така 
наречения филм на “самозапалването”, който те твърдят, че е заснет от CNN, е фалшив, защото 
това е същата версия, която те искаха света да помисли, че е неоспоримо автентична. 

Те не могат да кажат, че той е “подправен” по някакъв начин, защото са го излъчвали вече 
хиляди пъти по телевизията и тогава би трябвало да са открити някакви противоречия, ако има 
такива. 

Те не могат да кажат, че той е това, което е – пример за аматьорски изфабрикувана 
пропаганда, която те самите са изработили – което, ако го бяха признали, би било единственото 
неподправено нещо свързано с Фалун Гонг, което някога са казали. 

Все пак, това аматьорско изпълнение беше скалъпено така набързо, че медиите на Цзян 
забравиха да редактират най-поразителното събитие – полицаят удрящ Г-жа Лиу, така наречената 
“Фалун Гонг самозапалила се”, с тежък металоподобен предмет отзад по главата, който я поваля 
напред и убива. 

Разбира се, ако гледате филма с нормална скорост, както е излъчен по телевизията пред 
китайската общественост, няма да можете да видите лесно как е ударена по главата отзад. Обаче, 
ако го забавите... вие сами ще го забележите – веднага ще разберете какво имам предвид! 

Г-жа Лиу беше единствената жертва, за която бе съобщено, че е умряла на мястото на това 
инсценирано представление. Въпреки това, което държавните медии казаха, тя не умря от 
получените изгаряния или от вдишания дим, а от удар по задната част на главата, нанесен от 
един от полицаите. 

Между другото, за нея не беше предвидено да умре през този пагубен ден. Първоначално тя се 
“договори” да бъде финансово обезпечена за това нейно участие, на което се съгласиха всички 
замесени членове на правителството. Тя очевидно не би се съгласила да бъде убита. 

Обаче, първоначалното споразумение, която тя направи с властите, инсценирали това събитие, 
се измени без нейното знание и затова беше решено тя да умре. Защо? Понеже хората, въвлечени в 
прикриването на истината, искаха да извлекат максималното количество “шок и ужас” от това 
събитие. Тяхното намерение беше да предизвикат възмущение у хората спрямо Фалун Гонг. С 
други думи, някой трябваше да умре. 

Първоначалният репортаж на телевизията показа, че в инцидента на площад Тянанмън са 
замесени 5 човека; обаче 7 дни по-късно медиите съобщиха, че самозапалилите са били 7. Дори 
снимачния екип на CNN, който беше на 15 метра от случилото се, потвърди, че са видели само 5 
човека и нито един от тях не е бил дете. 



 34

В случай, че се питате защо режисьорите на това срамно събитие избраха Г-жа Лиу да умре, а 
не някой от другите самозапалили се, които бяха щатни служители на правителството, ще ви кажа. 
Нейното избиране беше идеалният начин да се замеси и нейната 12-годишна дъщеря. С 
премахнатата майка, те бяха свободни да използват дъщерята като несъзнателен участник в тази 
забъркана, напълно изфабрикувана измислица за самозапалването. По същество, така те биха 
могли да правят каквото искат с нея. 

Да, аз знам, че китайските новинарски агенции съобщиха, че това 12-годишно момиче е било 
там, напълно обгърнато от пламъци, и знам за цялата шумотевица около нея, предполагаща 
нейното участие в този “жертвен” инцидент. Но на всеки е ясно, че главните репортери на 
събитието – CCTV и Информационна Агенция Шинхуа, бяха и продължават да бъдат просто 
говорители и марионетки на китайското правителство. Те съществуват единствено, за да 
подпомагат тайните цели на правителството и да бъдат огледало на неговите възгледи и 
убеждения, включващи, но не ограничени до, позицията му по въпросите за Фалун Гонг. 

Според мен това малко момиче не се е самозапалило на площад Тянанмън: 1) въпреки факта, 
че всички китайски медии твърдяха противното? 2) въпреки факта, че милиони и милиони хора 
видяха как я интервюират точно преди да я откарат с линейката от площад Тянанмън и по-късно в 
самото болнично отделение? 3) въпреки факта, че болничният персонал доста убедително твърди, 
че е била един от така наречените “Фалун Гонг самозапалили се” и нейната фамилия е била Лиу? 

Да, точно това е, което казвам – там нямаше 12-годишно момиче, което се самозапали! 
Нейното предполагаемо присъствие и следователно участие бяха измама, напълно инсценирано 
събитие. Аз знам какво може да сте си мислили, но нещата въобще не бяха такива, каквито 
изглеждаха. 

Цялото така наречено участие на самозапалващото се “12-годишно момиче” беше напълно 
скалъпено да обърка и измами обществеността, че това наистина се е случило. Аз ви казвам, че 
всеки запис на това момиче, което по общо мнение се е самозапалило, е фалшив – точно толкова 
фалшив, колкото твърдението на правителството, че самозапалилите се хора са Фалун Гонг 
практикуващи. Те не са. 

Да, вие видяхте на телевизионния екран как я вкарват в линейка и също видяхте как я 
интервюират, легнала на болничното легло, но не, тя не се е самозапалила и следователно не е 
жертва на самозапалване! Дори хората, които съпоставиха версията на бавни обороти на така 
наречения инцидент на “самозапалване”, не знаеха, че малкото момиче, което беше показано на 
филма, не е изобщо жертва на самозапалване! 

Тя просто беше направена да изглежда като жертва на самозапалване! 

Проявете малко търпение, докато поставям за разглеждане няколко от многото 
несъответствия, които меко казано са силно очевидни и подозрителни: 

1) 12-годишната Лиу предполагаемо е получила 40% изгаряния по тялото според 
медицинските доклади на болницата. Все пак беше останало голямо количество неизгоряла коса 
по главата й, както видяхме в няколкото кратки кадъра, когато я вкарват в линейката. Това е 
въпреки факта, че е била напълно погълната от пламъците, в резултат на което е получила тежки 
изгаряния по лицето. 

Тази абсурдност може да бъде оприличена на това да вземете 6-7 шепи много суха и тънка 
слама, да я запалите за минимум 35-45 секунди и все още 40-50% от сламата някак си да не е 
изгоряла! Невъзможно, нали? 

Някой може да оспори това, че в тази книга аз също казвам, че всеки от петте самозапалили се 
актьори е облякъл противопожарно облекло и маска, така че това е причината, поради която 
косата на момичето не е изгоряла изцяло. Всъщност това би било добър довод, ако тя наистина 
беше един от петте самозапалили се, за които първоначално съобщи Информационна Агенция 
Шинхуа по националната телевизия. Тя не беше от тях. 
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Нито беше един от двамата “мистериозни самозапалили се”, за които се съобщи седмица по-
късно, че са били на площад Тянанмън. Правителството ги добави само за усилване на 
емоционалния ефект. 

2) в сцената с линейката, лицето й е на петна от бяла кожа и петна от предполагаема изгорена 
черна кожа. Защо едно петно тук, а друго там? Когато цялото лице е обгорено, тогава то изгаря на 
“степени”, както би трябвало да е нейното. Може и трябва да бъдат очаквани много сериозни 
кожни травми по цялото лице в различни степени. Невероятно е да останат толкова много 
незасегнати места, каквито имаше по нейното лице. 

Не искам да звуча твърде критично, но лично аз смятам, че “сценичният грим”, приложен на 
лицето й, въпреки, че успя ефективно да измами най-малко 95 процента от хората, видели записа, 
можеше да бъде нанесен малко по-убедително! 

Още повече, цялата болнична сцена беше напълно инсценирана – цялата създадена за ефект, 
цялата създадена да предизвика публично недоволство срещу Фалун Гонг. Изглеждаше сякаш 
ръцете на момичето са целите силно изгорени, но помислете – защо цялото й тяло беше увито в 
бинтове, а ръцете й не бяха? Защо тази част на тялото й не беше превързана? 

Защо болничният персонал толкова безотговорно и безразсъдно би оставил изгорените й ръце 
открити на въздух с риск от инфекция? Защо репортерът и медицинският персонал не бяха 
облекли защитно облекло и не носеха маски, за да не замърсят въздуха в помещението, където се 
намираше предполагаемата жертва на изгарянето? 

Защо не я бяха настанили в изолиранo “отделение за интензивни изгаряния” където биха 
могли да й приложат нужното специално лечение? И както всеки знае, ИСТИНСКИТЕ жертви с 
изгаряния би трябвало да бъдат поставени в стерилно отделение за изгаряния, а не в обикновена 
открита болнична стая. Не е ли това срещу всички стандартни медицински протоколи? Обзалагам 
се, че е! 

A нейни снимки, с които се бяха “престарали”, и тези на другите жертви на изгаряне, обвити в 
дебели 7-8 сантиметра бинтове, бяха повече от абсурдни. Защо? Защото това беше направено 
единствено за зрелищност и само за зрелищност. Жертвите с изгаряния не се увиват в много 
дебели бинтове, както се виждаше. 

Те се покриват само с няколко пласта тънка стерилна марля, така че сестрите да могат 
периодично и целесъобразно да я сменят и да прилагат традиционните мехлеми против изгаряне 
върху засегнатите части, както и да започнат още от първия ден обикновено необходимата 
физиотерапия. Би било невъзможно да се започне физиотерапия, ако крайниците на пациента са 
обвити в дебели 7-8 сантиметра бинтове. 

Питам ви, да не би болничният персонал да е забравил да обвие в бинтове нейните ръце, както 
беше споменато по-горе, или го е направил нарочно? Не целеше ли отвратителната гледка на 
нейните “изгорени” ръце да подбуди състрадание към нея и гняв срещу Фалун Гонг у нищо 
неподозиращия телевизионен зрител? Разбира се, че беше така! 

Може би това, което видяха хората по телевизията, бяха просто “специални ефекти”, подобни 
на тези, които виждаме в продукциите на филмовите студия. Ръцете й изглеждаха като изгорени, 
но бяха ли наистина? Не – не бяха. 

Тогава медиите продължиха да показват на телевизионните зрители тези мънички “изгорени” 
ръце, прегърнали малкото плюшено мече, което накара хората  да подскочат от гняв и омраза 
срещу Фалун Гонг. Това беше една много жестока и умишлена маневра, замислена да действа 
върху всяка емоция на зрителите. 

Помислете – ако това бяхте вие и вашите ръце бяха толкова зле, колкото изглеждаха нейните, 
или още повече, както правителството направи да изглеждат нейните ръце, вие нямаше да сте 
толкова склонни да говорите с някого, камо ли да бъдете интервюирани по Националната 
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Телевизия. Защо? Защото ИСТИНСКИТЕ жертви на изгаряне биха страдали от силна и 
непоносима болка, особено след 4-дневно лечение.  

Не ви ли се струва обидна за нашата чувствителност идеята да бъдеш интервюиран само 
няколко дни, след като си пострадал с 40% изгаряния по тялото? Ако ме питате, това е напълно 
абсурдно! Но не толкова абсурдно колкото факта, че тези предполагаеми “жертви на изгаряне”, 
според Jingrong Times (2 февруари 2001 г.), са били всичките подложени на трахеотомия, за да 
могат да живеят, и все пак “чудодейно” са способни да говорят с репортерите с ясен тон само 4 
дни след претърпяването на тази “не толкова лека операция” на техните дихателни тръби. 

Наистина е толкова абсурдно, колкото звучи! 

Опитен лекар от САЩ разискваше вероятността някой да е способен да говори, камо ли да 
даде пълно телевизионно интервю, само 4 дни след извършване на трахеотомия, и заяви 
недвусмислено, че би било напълно физически невъзможно такъв човек да е способен да говори 
толкова скоро след такава операция. 

Учудващо е как целият инцидент на “самозапалването” беше толкова лошо скалъпен; да, но 
още по учудващ за мен е фактът, че милиони и милиони китайци всъщност се “хванаха” и 
повярваха в това, което Цзян Цзъмин и неговите държавни медии казват, вместо на самите хора, 
практикуващи Фалун Гонг! Това е наистина срамно. 

След като вълнението от този инцидент отшумя, аз посетих някои хора от медицинския 
персонал в болница Джишуйтан по това време. Знаещи моята позиция в правителството, те 
предположиха, че аз съм също един от “играчите” зад организирането на тази “измама на 
измамите”. Когато разговаряхме за инцидента, аз ясно почувствах, че дълбоко в себе си те  
истински съжаляват за това, че са били замесени в целия този фарс. 

Можете да попитате: тогава защо са решили да изпълнят ролята си в тази изфабрикувана 
“пиеса”? Защото са чувствали, че от тях се очаква да го направят; защото са чувствали, че действат 
като “добри граждани” и защото са се почувствали принудени да останат лоялни към позицията 
на Партията – въпреки, че дълбоко в себе си не са се радвали да бъдат поставени в тази неприятна 
ситуация. От друга страна, аз ги видях като жертви на личната и отвратителна война на Цзян 
срещу Фалун Гонг. В действителност ми стана жал за тях. 

Възможно ли е китайското правителство да не допуска тези така наречени “жертви” да бъдат 
интервюирани от западните медии, понеже се страхуват, че горепосочените очевидни 
несъответствия, както и много други, би било невъзможно да се прикрият, и по този начин да се 
разобличи това трогателно аматьорско представление, да стане ясно какво е всъщност -- 
правителствена конспирация в епични размери? Аз знам, че е така. 

Започва ли да ви се изяснява колко неубедителна е наистина мрежата от лъжи на Цзян? Не е 
ли това истинската причина, поради която той нареди членовете на Фалун Гонг да бъдат 
“разстрелвани без предупреждение” за залепяне на парчета хартия на телеграфните стълбове. 
Обзалагам се, че е така! Истината докарва безчестните хора като Цзян до полуда. 

Иронията в цялото нещо е следната: Цзян класифицира Фалун Гонг като “зъл култ”, но злото 
вътре в Цзян създаде проблема с Фалун Гонг. Злото вътре в Цзян нарежда на неговото 
“Управление 610” да арестува, изтезава, осакатява и убива невинните практикуващи, чието 
единствено “престъпление” е, че Фалун Гонг привлече десетки милиони членове и в резултат на 
това изплаши Цзян Цзъмин; че неговата власт и позиция са изложени на риск. 

Когато видите филма, за който говоря, всичко ще ви стане кристално ясно – най-малко, че 
самият Цзян Цзъмин е злият, не Фалун Гонг! 

Цзян държи масите упоени от неговата пропагандна безсмислица, но това скоро ще се 
промени. Постепенно китайския народ ще се пробуди. Макар да изглежда, че никой управник в 
Китай не се кани да заговори от името на Фалун Гонг, това не ми пречи аз да го направя в тази 
книга. 
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Аз съм от този тип хора, които, ако им кажете, че не могат да направят нещо, ще се постараят 
да ви докажат, че не сте прави. Да, Цзян може да печели своята битка до този момент, както 
изглежда... но няма да спечели войната. От моя гледна точка, той все още няма за какво да се 
радва. 

Шантажите: стилът на Цзян Цзъмин 

Ако изучите реториката на Цзян като мен (при закрити врата и публично), вие ще разберете, 
че не съществува определена, предвидима формула, която той използва когато е хванат в лъжа, 
което всъщност се случва доста често. То може да бъде обобщено по следния начин: “не 
признавай нищо и отричай всичко”, както споменах по-горе. 

Ако наблюдавате някоя от яростните реакции на Цзян, когато е хванат в лъжа, първо ще 
забележите, че неговите “обвинители” винаги биват отклонявани от своите въпроси, дори 
шокирани.. Те не знаят дали да се смеят или да го вземат на сериозно. Когато изтъкнат лъжите или 
очевидните несъответствия в историята му, Цзян изпада в ярост. Той не използва логиката и 
здравия разум да се справи с обвиненията; по скоро въобще не се занимава с тях. Вместо това вие 
ще откриете, че той: 

• никога няма да признае нещо; 

• никога няма да приеме, че другите могат да имат логичен довод или аргумент; 

• никога няма да обмисли различията, които има с другите; 

Точно обратното, във всеки опит да обсъдите нещата, вие можете да очаквате Цзян: 

• да бъде арогантен и безочлив; 

• да бъде нелогичен и неговите разсъждения да не се основават на здравия разум; 

• да се отбранява и да обвинява; 

• да ви лъже, казвайки едно нещо, а да има предвид обратното; 

• да ви убеждава, че вашето проучване е напълно недостатъчно, тъй като не отразява 
неговата гледна точка, която е единствената “вярна” гледна точка 

• да ви убеждава да промените позицията си, като ви предоставя “истинските факти”, които 
са всъщност така наречените “факти”, които той е изфабрикувал; 

• да отрича своето участие във всякакво престъпление; 

• да ви обвинява, че имате “анти-комунистически” наклонности, че сте “империалистичен” 
или друго абсурдно нещо; 

• да спре обсъждането, тъй като не може да бъде справедлив и честен; 

• да ви накара да си помислите, че вие сте този, който не му съдейства; 

• да ви обвини, че сте човек, който отрича фактите; 

• да приеме нещата лично, сякаш сте нахален или нападателен; 

•  да се възмути от това, че не му вярвате. На него – Китайския Президент! 

Сякаш Цзян наистина смята, че президентството му го освобождава от всякаква вина и 
обезсмисля нуждата да обсъжда или признава каквото и да е престъпление. Цзян отива дори 
толкова далеч да смята, че хората извън неговата страна трябва да разбират и уважават неговия 
начин на действие – все пак той е Китайкият Президент. 
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Разбира се, ако вътре в Китай не сте съгласни с Цзян по някакъв въпрос, ще свършите в 
затвора и ще бъдете изтезавани, или може би просто ще “изчезнете”. И тъжно, но разбираемо, 
чуждите лидери и представителите на медиите до голяма степен се опитват да избегнат 
конфронтация с Цзян. 

Те знаят, че той е толкова ирационален и обзет от своите кампании – за Тибет, неговата 
реторика да завладее Тайван и преследване срещу Фалун Гонг – че по-скоро не биха разстройвали 
безумен човек, какъвто е той, с риск от започване на дипломатически скандал. Все пак, 
независимо каква позиция имат правителствата по света по “въпроса за китайския Фалун Гонг”, 
аз решително предлагам те да помислят сериозно за упражняване на натиск върху китайското 
правителство чрез бойкотирането на Олимпийските Игри през 2008 г. Веднъж видели забавената 
версия на филма за “самозапалването”, ръководителите на правителствата ще са убедени, че това е 
правилното нещо, което трябва да направят. 

По тази причина аз категорично настоявам всички лидери по света да освободят десет минути 
от натоварената си програма, за да видят филма, и сами да решат какво да правят. Ако филмът е 
толкова показателен, колкото аз твърдя, и правителствата по света започнат да действат в отговор 
на тази шокираща информация, тогава няма да има Олимпийски Игри през 2008 г. в Китай. 

Просто отидете на Интернет адрес:  
<http://www.faluninfo.net/devstories/tiananmen/immolation.asp> и ще се съгласите с мен защо Китай 
заслужава да бъде бойкотиран. 

Този бойкот е единият от начините да се поставят “играчите при равни условия” в борбата с 
коварната кампания на терора, която той провежда срещу собствения си народ. 

Провеждането на Олимпийските Игри в Китай е като да се награди Цзян със “ЗЛАТЕН медал 
за държавен тероризъм”! 

Според собствените ми думи, аз чувствам, че Цзян Цзъмин, китайският президент, е този, 
който е опасен терорист №1. Ако не смятате така, поставете се на мястото ми за 30 секунди и 
погледнете на Цзян, както аз и другите го виждаме – ще разберете какво имам предвид. 
Общественият тероризъм е най-лошият вид тероризъм, който съществува, което превръща Цзян 
в най-лошия вид терорист. 
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Глава III: “Майсторът на измамите” …Неговите измислици и китайският 
народ 

Измислицата със “Самозапалването” 

С цел да повярва китайският народ, че трябва да се противопостави на Фалун Гонг, Цзян 
измайстори няколко измислици, за да измами нацията. При все това “Измислицата на 
измислиците” е така нареченият инцидент на “Самозапалването”, срещу който аз бях против от 
самото начало. Той бе изключително измамнически и напълно ненужен. 

Цзян бе достатъчно уверен, че обществеността трудно би си представила, че нейното 
собствено правителство стои зад целия случай. Затова той реши самоуверено да осъществи своите 
планове за инсцениране на този злонамерен, клеветнически и напълно изфабрикуван случай. 
Подкрепян от своите държавни медии, той почувства, че може да успее с тази лъжа в неговия 
типичен мошенически, Цзян Цзъмински стил. 

Неговата изкривена перспектива се оказа вярна в този случай и тази измислица всъщност 
беше като цяло “успешна”. Аз лично предупредих Цзян, че започването на тази Кампания на 
Терора може само да се провали и да опозори комунистическата партия, неговата позиция на 
президент, китайската нация, и разбира се, самия китайски народ. 

Това, което предричах, бе на път да се осъществи. Клането на безброй студенти на площад 
Тянанмън през 1989 г. може да бъде оприличено на този случай с Фалун Гонг по това, че и двете 
бяха фатални грешки на управлението, и това, че и двете бяха катастрофи, които можеха и 
трябваше да бъдат избегнати, ако егото и на двамата лидери не беше надвило. 

Когато Цзян ликуващо и безсрамно се хвалеше как е успял да измами неподозиращите маси в 
това да повярват на така нареченото “Самозапалване”, това само потвърди нещото, което винаги 
съм знаел за него: на Цзян не може да се има доверие като на човек, като на лидер, като на член на 
комунистическата партия. Той беше и все още е подъл надменен лъжец - прост и наивен. 

Все пак има хора в Китай, които решиха да подложат на съмнение кампанията на държавните 
медии срещу Фалун Гонг, което продължи достатъчно дълго, за да си спомнят, че контролираните 
от китайското правителство медии никога не казват цялата истина. 

Когато видях коментарите на експерти от Запада и Европа, аз знаех, че, въпреки че Цзян 
излъга китайската общественост, той със сигурност не може да излъже хората от останалата част 
на света! Имаше многобройни несъвместими сведения на очевидци и поразителни несъответствия 
в официалното отразяване на събитието, които показваха очевидно - че цялата история е просто 
предварително подготвена и напълно инсценирана. 

При все това не беше планирано да бъде толкова очевидно. Имам предвид, че когато някой 
забави скоростта на филма, цялото събитие напълно загубва способността си да заблуждава. За да 
се убедите сами в това, просто гледайте краткия филм, за който споменавам в Глава 2. 

Веднъж, щом видите този филм, очите ви ще бъдат отворени завинаги. От тук нататък няма да 
имате доверие на всичко, което китайското правителство някога е казало за Фалун Гонг или в 
бъдещето ще каже за него, без значение колко убедително изглежда тяхното така наречено 
“доказателство”. 

Измамата в изработването на това аматьорско събитие ще ви изненада, шокира и отврати 
неописуемо. Гарантирано е, че ще останете онемели! Ако имате компютър наблизо, спрете да 
четете за малко и въведете адреса на уеб страницата, която ви дадох преди, и сами се убедете в 
това.  (http://www.faluninfo.net/devstories/tiananmen/immolation.asp) 
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Отидете веднага там, за да разберете защо международните експерти са съгласни с това, че 
така нареченият случай на “Самозапалване” е “измислица на измислиците” от началото до края. 
Този филм разкрива тайните скрити грешки и противоречия, които одобрените от държавата 
аматьори постановчици са забравили да редактират. Това е един поразителен филм, който 
китайският президент се надява вие никога да не гледате! 

Защо не бяха допуснати интервюта на трета страна с така наречените “жертви на Фалун Гонг” 
до една година след инцидента, а държавните медии в Китай взеха интервюта от тях почти 
веднага, след като полицията изгаси огъня, който ги бе погълнал? Странно, нали? 

Защо казвам “така наречените жертви”? Защото тези лица просто не бяха Фалун Гонг 
практикуващи. Аз знам кои бяха те, защо бяха избрани, знам колко компенсации получиха и в 
каква форма ги получиха. Мога да ви кажа много просто и директно, че тези лица не бяха Фалун 
Гонг практикуващи. 

Задайте си простия въпрос: виждали ли сте някога Фалун Гонг практикуващ облечен с дебели 
ватирани огнеупорни дрехи поради някаква странна причина. Хммм... чудя се каква може да бъде 
тази причина? Имам предвид, че, ако сте тръгнали да се самозапалвате, тогава просто го правите, 
така ли е? 

Обличането на дебели противопожарни дрехи и слагането на маски на лицето не е много 
уместно за случая, ако ме питате... освен ако наистина не сте решили да го направите да изглежда 
сякаш искате да се самоубиете чрез самозапалване. Което означава, че планът не е бил да умрете, а 
да оживеете, така че да си съберете мръсната печалба и да си отидете вкъщи, когато нещата се 
успокоят малко. 

Също, противоположно на това, което казват Цзян и неговите медии, Фалун Гонг 
практикуващите не извършват убийства и самоубийства. Това е строго забранено във всички 
публикации на г-н Ли. Аз съм направил цялостно изследване на трудовете на г-н Ли и никога не 
съм попадал на нищо, което дори смътно подсказва за самоубийство. Той казва точно обратното, и 
го казва точно и ясно. 

При това, Фалун Гонг практикуващите са най-добродушните, най-почтените, най-
благородните и най-състрадателните, добросъвестни и щастливи хора, които познавам. Моят 
личен опит с Фалун Гонг, както и на всеки мой познат, който познава Фалун Гонг 
практикуващите, е винаги един и същ. Те са добри хора и не биха направили нито едно от 
побърканите неща, които Цзян казва, че са направили; нито едно от тях! 

Когато новинарската агенция Шинхуа оповести историята за “самозапалването” на 5 души на 
площад Тянанмън, за които бе съобщено, че са Фалун Гонг практикуващи, световните агенции 
първоначално предадоха историята дословно. Но само дни по-късно Washington Post, който сам 
направи журналистическо разследване, отпечата статия, поставяща под съмнение дали някоя от 
жертвите е имала наистина връзка с Фалун Гонг. 

Други новинарски агенции също започнаха да оспорват сведенията на Шинхуа, когато броя на 
жертвите нарасна на 7 от първоначалните 5, представени в първите съобщения за пресата от 
Шинхуа. Фалун Гонг няма нищо общо с този изфабрикуван случай на “Самозапалване”. Той беше 
просто едно безразсъдно действие на Цзян Цзъмин, което да изгради изключително негативно 
впечатление в съзнанието на обществеността спрямо Фалун Гонг. 

Измислицата с “психиатричните болници” 

Цзян твърди, че една пета от всички пациенти в психиатричните заведения са Фалун Гонг 
практикуващи. Каква е истината зад това твърдение? Полицията преднамерено изпраща в 
психиатриите напълно здрави хора, практикуващи Фалун Гонг, като насилствено ги вкарва в 
превозни средства и ги завлича в подобни на затвори “болници”. 
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Срещу собствената им съвест и всякаква медицинска етика лекарите и медицинските сестри 
насилствено инжектират във вените на практикуващите изключително силни и опасни лекарства с 
цел да увредят централната им нервна система. Това е наистина отвратително. 

“Пациентите” се парализират частично за известно време. Те непрекъснато отделят обилна 
слюнка и не могат да се хранят. Това “лечение” докарва практикуващите до състояние, в което не 
могат да ходят, говорят и дори да си спомнят кои са. Когато са в това състояние, персоналът ги 
пристяга с каиши към болничните легла, за да ги “предпази” от самонараняване. 

Наклеветяването е често използвано средство в историята да се демонизира образа, да се 
разруши доверието и да се представят невярно мотивите на тези, които не се ползват с 
благоразположението на управляващите. СССР усъвършенства тази стара тактика, като просто 
обявяваше за “душевноболни” тези хора, които лидерите на Партията искаха да накарат да 
замълчат. Цзян усъвършенства, разшири и обнови нечовешката злоупотреба с психиатриите на 
СССР до едно ново равнище. 

Той знае, че съществуват малко неща, които са по-отвратителни от това, което извършват 
неговите психиатрии върху Фалун Гонг практикуващите. Съобщението, което тази форма на терор 
изпраща към цялото общество, не е неуловимо: ако членовете на обществото не вземат 
ентусиазирано участие в преследването на Фалун Гонг, тогава вероятно ще им се наложи да 
разберат, че те също ще свършат в тези психиатрични заведения. 

За практикуващите, документирането на изпращането им в психиатриите е предназначено да 
ги следва цял живот. Цзян използва това като част от наказанието, което раздава на тези, които не 
се подчиняват на него и неговите желания. Психическата стабилност на добрите практикуващи 
завинаги ще бъде съмнителна, превръщайки се във вечен извор на болка и затруднение за тях. 
Колкото повече практикуващи Цзян затваря в тези “болници”, толкова повече обществеността ще 
вярва на пропагандата на Цзян, а именно, че Фалун Гонг предизвиква лудост у практикуващите. 

Общественост, която вярва, че Фалун Гонг води до лудост, може много лесно да бъде 
накарана да вярва в по-нататъшното оклеветяване. По този начин, обществеността е подмамена да 
вярва в пропагандата на Цзян, че Фалун Гонг практикуващите извършват самоубийства. И също 
позволява полицията и палачите на Цзян да прикриват всяка смърт на практикуващите като 
“самопричинена”. Ако практикуващият умре от изтезание, те кремират тялото и обявяват смъртта 
за “самоубийство”. Това е наистина удобно! 

В Цзяновия Китай всичко има цена. Това е особено вярно за случаите, в които тези невинни 
практикуващи са малтретирани в държавните болници. На тях не им е позволено просто да си 
заминат, когато държавата е приключила с изтезаването им. Вместо това, “болницата” изненадва 
семейството с много голяма сметка за “лечението” (изтезанието), което практикуващият е 
получил, с толкова високи такси, че семейството често е доведено до банкрут. 

Ако тези такси не да платени изцяло, практикуващият не може да напусне болницата. Ако 
някои членове на персонала на болницата откажат да участват в изтезаването на практикуващите, 
те са незабавно уволнявани. Цзян заставя всеки на всяко ниво да му сътрудничи в преследването 
на Фалун Гонг. Лъжите, които персоналът на болницата помага да бъдат създадени, са използвани 
да породят все повече и повече лъжи, докато истината се превърне в далечен спомен. 

Измислицата с “документалните материали” 

Медиите на Цзян публично използват думите на г-н Ли, или по-скоро, думи, които те твърдят, 
че принадлежат на г-н Ли, за да подтикнат омраза срещу Фалун Гонг. Да вземете записана реч и да 
я превърнете в това, което желаете, е нещо не много сложно. Можете да го направите чрез 
използването на основни монтажни техники и ще изглежда много реалистично и убедително, 
когато е направено както трябва. Това е една от простите, но ефективни техники, използвани 
срещу г-н Ли. 
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Въпреки, че записите с документални материали на правителството са очевидно 
фалшифицирани, ако тези записи са ви показвани няколко пъти на седмица в продължение на 
няколко месеца или години, какво мнение мислите, че ще имате за г-н Ли и Фалун Гонг? Ако тези 
записи показват г-н Ли да казва ужасни неща, не бихте ли го заподозрели и няма ли да започнете 
да се страхувате от него и от последователите му? 

Когато Фалун Гонг практикуващите се опитват да ви обяснят, че записите, които сте видели 
са: 1) всъщност фалшифицирани във фото лаборатория, 2) монтирани, така че да представят 
невярно и изопачат първоначалното значение на думите на г-н Ли и 3) че неговите думи са взети 
напълно извън контекста, бихте ли ги слушали? 

Обаче всеки, който има достъп до книгата на г-н Ли Джуан Фалун или до заснетите на 
видеокасети лекции в Китай от началото на 90-те, може лесно да провери, че “цитатите”, 
предложени на фалшифицираните записи, не съдържат капчица достоверност. Думите на г-н Ли са 
взети извън контекста им и тяхното значение е изключително изопачено, с цел да бъде 
демонизиран в очите на обществеността. 

Например, г-н Ли никога не е твърдял, че “Краят на света” наближава и никога не е 
пропагандирал, че практикуващите “трябва да оставят този нечестив свят зад себе си”, или 
което и да било от многобройните неща, които той е набеден да е казал. 

Но дори правителствените чиновници (които не знаят за плана на Цзян), бяха измамени, че 
този документален запис е истински и че фактите относно г-н Ли и Фалун Гонг са всъщност верни. 
По този начин, когато Цзян твърди, че неговите репресии срещу Фалун Гонг са подкрепени от 
китайския народ, това може отчасти да бъде вярно. Не може да се отрече, че неговите лъжи имат 
кумулативен въздействащ ефект. 

И като капак на всичко, Цзян продължи да мами китайската общественост, като напълно 
изфабрикува и разпространи това, което той нарича “писмените трудове на г-н Ли”, в които г-н 
Ли казва това и онова ужасно нещо, което, разбира се, изобщо не е вярно. Неговите медии бяха 
тези, които написаха тези книги и сложиха името на г-н Ли отгоре. Както можете да си 
представите, няма нито едно вярно изречение, написано в тези книги. Отново, единствената цел на 
Цзян бе да подбуди омраза срещу Фалун Гонг. 

Къде другаде освен в Китай едно правителство може да мине безнаказано за използването на 
такива измамнически методи?! Всъщност, знаете ли някой друг държавен глава в някоя част на 
света, в някой исторически период, който да е достигнал до такава степен, че да извърши такива 
позорни и низки постъпки срещу собствения си народ? Аз не знам! 

В Китай съществува постоянна заплаха от всичко, свързано с Фалун Гонг. Цзян нареди на 
своите довереници да излязат и съберат един милион подписа в подкрепа на неговата анти-Фалун 
Гонг кампания. Когато той направи това, погледна списъка и гордо заяви пред света: “Вижте – 
китайският народ също не одобрява Фалун Гонг!” 

Той не си направи труда да ви каже, че правителството ясно даде да се разбере, че всеки, 
който откаже да подпише списъка, е очевидно поддръжник на Фалун Гонг и ще бъде третиран, 
както подобава. Искам да кажа, че или “подписваш тази петиция, или отиваш в затвора”. Бих 
казал, че нямаш много избор в случая. 

Измислицата с “обикновените хора” 

Г-н Ли казва, че практикуващите “...не трябва да се смесват с обикновените хора”, и това 
просто изявление е един от източниците за обвинението на Цзян, че Фалун Гонг практикуващите 
са “анти-социални”. Цзян разчита на факта, че китайският народ е изключително завистливо 
племе, което не подкрепя индивидуализма. В едно общество без равенство, всеки трябва да бъде 
накаран да се чувства равен. Никой не трябва да се опитва да изпъква и да се смята за повече от 
останалите. 
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Китайският манталитет работи подобно на това: “Ако практикуващият не се счита за 
‘обикновен човек’, тогава той се счита за превъзхождащ ‘обикновените хора’ или най малко по-
добър от останалите около него. Но това не може да бъде така, понеже всички китайци са равни!” 

Всеки в Китай още от най-ранна възраст е възпитаван да приема този начин на мислене без 
всякакво съмнение. Това е едно много разрушително схващане, което ние, китайците носим със 
себе си. Това ни прави изключително завистлив народ.  

Разбира се, г-н Ли няма предвид, че практикуващите трябва да се смятат за превъзхождащи 
другите. Вместо това г-н Ли има предвид, че практикуващите трябва да се стремят към нещо, 
което е отвъд това, към което се стремят обикновените хора. И разбира се, Цзян никога не 
споменава истинската идея зад това, което има предвид г-н Ли, когато използва термина 
“обикновен човек”. Казването на истината просто не е специалност на Цзян! 

“Обикновеният човек” е човек, който отдава голямо значение на такива неща като собствения 
интерес, личната изгода, външността, самомнението, сексуалното удоволствие, придобиването на 
богатство, професионалните звания, съперничеството, суетата, властта, престижа и 
самопревъзнасянето. Г-н Ли е прав. Това е, към което обикновения човек се стреми от момента, в 
който се събуди, до момента, в който заспи. 

Практикуващите са точно обратното. Те се самовъзпитават да изоставят тези обикновени 
стремежи или “привързаности”, с цел да култивират природата на тяхното съзнание (Шиншинг) и 
да извисят сферата си на мислене. Те напълно осъзнават факта, че съществува нещо по-възвишено 
от моментното задоволство от постигането на целите, с които обикновените хора са заети ден след 
ден. 

Дори когато обикновените хора постигнат своите цели, те се чувстват уморени и празни. В 
сравнение с тях практикуващите се стремят да хармонизират живота си с това, което те наричат 
“Фа” или Законите и принципите на Вселената, и да извисят сферата на съзнанието и на духа си по 
този начин. Обикновените хора не се заемат с това – това е сигурно. 

Г-н Ли споменава нещо в смисъл, че “е по-лесно да бъдеш обикновен човек, отколкото да 
промениш своята основна природа, своето същинско съзнание и сърце, и да се стремиш да бъдеш 
добродушен, милосърден, правдив и почтен човек. Това е много трудно, всъщност 
свръхестествено, да приемаш всички негативни обстоятелства по-леко, да не приемаш нещата 
лично, да не се изпълваш с толкова много самомнение, да не парадираш, и т.н.” Това е вярно, 
нали? 

Измислицата с “анти-обществения характер” 

Цзян също желае китайският народ да повярва, че тъй като практикуващите прекарват 
известно време заедно, те са “антисоциални”. Абсурдността на този начин на мислене може много 
ясно да бъде видян, когато сравним Фалун Гонг практикуващите със студентите в университета. 
Да кажем, че студентът предпочита да прекарва повече време с своите колеги, отколкото с другите 
хора. 

Би ли направило това студента “противообществен” или “анти-социален”? Въпросът е 
риторичен. Практикуващите посещават училище, ходят на работа и са пълноценна част от 
обществото. Обаче, чрез съчиняването на това абсурдно твърдение, че практикуващите са 
“антисоциални”, Цзян превърна този несъществуващ въпрос във “въпрос”, и по този начин още 
веднъж принуди практикуващите да се защитават. 

Измислицата с “анти- правителствения характер” 

Цзян също изопачи значението на изявленията на г-н Ли твърдейки, че г-н Ли пропагандира, 
че правителството от само себе си няма да е нужно, ако някой практикува неговото учение. По 
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този начин Фалун Гонг е описан като “анти-правителствен”, проповядващ идеята, че няма нужда 
от закони и полиция. 

Лао Дзъ, известният китайски автор на книгата “Дао Дъ Дзин”, написана преди повече от 2000 
години, казва нещо в смисъл, че “Когато някой се самоконтролира, тогава няма да има нужда от 
външен закон”. Г-н Ли прави подобни изявления. Всъщност той казва следното в лекция #9 на 
своята книга Джуан Фалун: 

Също така казахме, че ако всеки от нас се самоусъвършенства вътрешно, следи 
своите нравствени качества, за да намери причината за лошите постъпки, така че 
следващия път да се справи по-добре, и мисли първо за другите преди да предприеме 
нещо, човешкото общество ще се подобри и етичните стандарти отново ще се 
издигнат. Духовната цивилизация също ще се подобри, а също така и обществената 
сигурност. Може би няма да има нужда от полиция. Никой няма да се нуждае да бъде 
управляван от другиго, като всеки ще се самодисциплинира и ще търси грешките в 
себе си. Колко хубаво би било. Знаете че законите стават все по-изчерпателни и 
безпогрешни. И все пак защо все още има хора, които извършват лоши постъпки? Защо 
не спазват законите? Това е така, защото вие не можете да управлявате сърцата им. 
Когато никой не ги вижда, те пак ще извършват лоши постъпки. Ако всеки се 
култивира вътрешно, това ще бъде напълно различно. Тогава няма да има нужда да се 
осигурява правосъдие. 

Какъв благодат би било за една държава, ако всеки се стреми да се самоконтролира по този 
начин! Означава ли поощряването на хората да се придържат към спрямо по-висок стандарт 
заставане “против правителството”? Разбира се, че не, но стратегията на Цзян е да хвърли колкото 
се може повече обвинения, колкото се може по- често с цел да размъти съзнанието на китайския 
народ, а по този начин и на целия свят. 

Практикуващите Фалун Гонг са атакувани с многобройни обвинения, които трябва да 
опровергават ежедневно. Наравно с тях на прицел са китайските граждани, които по естествен 
начин вярват на лъжите за Фалун Гонг, разпространени от Цзян. Но за съжаление те нямат друга 
информация за сравнение, с изключение на това, което им е казано. 

Измислицата с “Джонг Гонг” 

Може да видите аналогичен случай в това, което Цзян направи сФалун Гонг - това, което 
направи с медитационната чигонг група Джонг Гонг. Аз знаех за подготвителните планове на Цзян 
и бях на мнение, че неговата кампания срещу тази мирна и трудолюбива група е едно срамно, 
безскрупулно и безсмислено действие. 

Информационният Център за Правата на Човека и Демокрацията в Хонг Конг обширно 
докладва за атаката на Цзян срещу тази група, която той активно започна да потиска през юли 
1999 г. Джонг Гонг твърдяха, че имат над 38 милиона членове и че ръководят общо около 3000 
законни предприятия из цялата страна. Цзян ги закри всичките, заедно с над 1000 Джонг Гонг 
групови медитативни центрове. Точно така – медитативни центрове. 

Тогава той открадна над 45 милиона юана от приходите, които групата беше законно 
спечелила през повече от 10 годишен усърден труд. Цзян закри главния работодател на членовете 
на групата, и по този начин ефективно остави над 400 хиляди човека без работа. Защо трябваше да 
наказва хората за това, че са предприемчиви и печелят пари? Повече от 600 от ръководни кадри на 
Джонг Гонг бяха арестувани из цялата страна след септември 1999 г. Повечето от тях бяха 
нелегално дадени под съд и осъдени да заплатят изключително високи глоби. 

За да постави начало на “законните”  репресии върху групата, Цзян изфабрикува историята, 
че основателят на Джонг Гонг, Джанг Хонгбао, е правил незаконен секс с последователите си. Но 
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хората, които са добре запознати с различните атаки на Китай срещу духовни групи, ще 
разпознаят тази стандартна лъжа, използвана да се дискредитират и очернят религиозните лидери. 

Това обвинение павира пътя за това групата да бъде наречена “зъл култ”. Цзян дори не 
позволи на основателя да отиде в съда и да се защити срещу тези неверни клеветнически 
обвинения. Книгите на групата бяха конфискувани и по-нататъшните публикации забранени, 
точно както при Фалун Гонг. 

Също като в случая с Фалун Гонг, и тук нямаше никаква причина да се разруши тази мирна 
група от 38 милиона души. Единствената причина, с която излезе Цзян, беше, че цялата 
комунистическа партия има само 70 милиона члена или с 32 милиона повече отколкото Джонг 
Гонг. В съзнанието на Цзян тези числа представляваха заплаха срещу неговата власт и така той се 
почувства принуден яростно да атакува групата. След като класифицира Джонг Гонг като “зъл 
култ”, беше много лесно да разруши тяхната репутация в очите на обществеността. 

Измислицата със “смъртните случаи вследствие неприемане на лекарства” 

Точно както лъжите на Цзян за Джонг Гонг, така и лъжите за Фалун Гонг е много лесно да се 
опровергаят. Вземете например неговото твърдение за смъртните случаи на практикуващи Фалун 
Гонг от неприемане на лекарства. В първите 7 години от съществуването на Фалун Гонг, 
правителството не беше докладвало за нито една смърт или нараняване, причинено от практиката. 
Когато правителството започна своята кампания през юли 1999 г., Бюрото за Обществена 
Сигурност изведнъж докладва, че практиката е убила 700 човека! Така отникъде! 

Няколко седмици след 22 юли, броят на смъртните случи странно се удвои на над 1400. 
Откъде дойдоха тези допълнителни 700 смъртни случая? Защо правителството подкрепяше и 
превъзнасяше Фалун Гонг толкова дълго време преди това? Защо не предупредиха 
обществеността след примерно 250 смъртни случая? Или 500? 

Ако правителството имаше база данни с видовете зверски постъпки, описани в своите 
пропагандни материали, защо не предприе нещо, преди да бъде оповестено проучването, че броят 
на Фалун Гонг практикуващите в страната е над 70 милиона? Защо милиони партийни членове 
възхваляваха добродетелите на Фалун Гонг и след това изведнъж го отрекоха? Как е възможно 
нещо толкова добро да се превърне в нещо изключително лошо толкова бързо – освен ако тези, 
които възразяваха срещу Фалун Гонг, не са го планирали по този начин? 

Измислицата с фалшивите обвинения 

Цзян имаше насреща една партия разделена по въпроса за Фалун Гонг. Той се нуждаеше 
гласовете на партията да бъдат обединени, а не разделени. За да успее да постигне това, нямаше 
друг избор освен невярно да обвини г-н Ли за внедряване на “агенти” на Фалун Гонг в Бюрото по 
Сигурността, за да откраднат държавните тайни. Цзян разпространи тази пропаганда в усилието си 
да изгради “подривен” имидж на Фалун Гонг, чието намерение е да “свали” китайското 
правителство. Разбира се, това негово твърдение беше абсурден, чист пропаганден трик. 

Това е едно кратко изложение на типичните клеветнически обвинения, които Цзян прави 
срещу Ли Хонгджъ всекидневно: 

• че г-н Ли се опитва да направи Фалун Гонг управляваща идеология в Китай с цел да успее 
да превземе властта и да “прегази правителството и закона”; 

• че е член на ЦРУ; 

• че “превръща комунистическите чиновници в членове на култ с цел да открадне държавни 
тайни”; 

• че нарежда на хората да “не приемат лекарства” ако са болни; 
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• че г-н Ли твърди, че той трябва да бъде ръководител на Китай, защото “са започнали да се 
появяват обществени проблеми, които никое правителство не може да разреши”; 

• че г-н Ли твърди, че правителството е “безполезно”; 

• че г-н Ли твърди, че “страшният съд” наближава, че човешкият вид ще изчезне скоро и че 
съвременната наука не може нищо да направи, за да предотврати идващата катастрофа; 

• че “заблуждава” и “причинява безпорядък” в съзнанието на хората; 

• че контролира живота на Фалун Гонг практикуващите и им забранява да практикуват друго 
учение; 

• че окуражава практикуващите да “изоставят живота си в търсенето на духовно 
съвършенство”; 

• че е насилил своите “последователи” да подпишат “договор на живот и смърт”, в които 
се твърди, че те трябва “да се подчиняват на всички негови нареждания и да разчитат на 
него за всичко”; 

• че забранява на практикуващите Фалун Гонг да четат други книги освен неговите, за да не 
им позволи да имат “способността да изберат между доброто и лошото”; 

• че “заимства будистки доктрини, за да се обожестви”; 

• че забранява на практикуващите Фалун Дафа да следват или се занимават със съвременната 
наука; 

• че “...разпространява суеверия и злонамерени заблуди за да мами хората, което е 
причинило смъртта на много практикуващи...”; 

• че е “лидер” на “култ”, който е “се ползва с лоша слава заради склонността за търсене на 
смъртта”, което предполага, че г-н Ли непрекъснато окуражава своите последователи да 
“напуснат този нечист свят” като се самоубият, обесят, хвърлят в пропасти, легнат на 
железопътните линии в очакване на влака да мине през тях, прережат артериите си или 
вземат отрова.  

Повечето от цитатите са взети от уеб сайта на китайското посолство - http://www.china-
embassy.org, и от Лиу Джин, член на Отдела на Държавния Съвет за Борба с Култовете, от 
пресконференция спонсорирана от Информационния Отдел на Държавния Съвет. Нито едно от 
тези обвинения не е вярно. 

Техниката, използвана тук, е да се хвърлят безпочвени и безотговорни обвинения, с пълното 
съзнание, че в Китай никой никога няма да бъде принуден да даде някакви доказателства или 
източниците на тези твърдения. Всъщност, за нито едно от тези твърдения не е даден източник. 

Съществува причина, поради която никога няма да чуете от привържениците на Цзян да дадат 
точен цитат от Джуан Фалун или някоя от другите книги на Ли Хонгджъ. Това е така, защото 
всички твърдения, които Цзян прави относно г-н Ли и Фалун Гонг, са напълно изфабрикувани, 
така че те просто не съществуват. 

За да бъде сигурен, че китайският народ няма да открие истината за Фалун Гонг, китайският 
лидер унищожи милиони книги и записи, така че да може да твърди каквото иска, когато иска и 
никой няма да бъде по-осведомен.  Хората вътре в Китай нямат никакъв начин да проверят 
неговите “факти”. 

За разлика от Китай, произведенията на г-н Ли са свободно достъпни в Интернет и са 
преведени на много езици, включително английски, испански, немски, френски, тибетски, 
корейски, виетнамски, шведски, японски и руски. Фалун Гонг се практикува в повече от 50 страни 
из цял свят.  
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Но Цзян не може да излъже никого в тези страни, освен ако те просто не изберат да му 
повярват и да не проверят неговите твърдения, просто защото той е “Президент на Китай”. Ако 
проучат дори повърхностно въпроса, ще разберат истината. 

Изфабрикувани новини 

Всъщност, извън Китай пропагандата на Цзян срещу Фалун Гонг се провали напълно. Вземете 
под внимание как Хай Тао от Гласът на Америка съобщи, че китайските власти са допуснали 
пълно изфабрикуване на тяхната пропаганда срещу Фалун Гонг. 

Откакто китайското правителство започна репресиите срещу Фалун Гонг през юли 1999 г., 
всички държавни осведомителни агенции започнаха да атакуват Фалун Гонг и неговите ключови 
членове. На 28 ноември във вестник Xian Worker беше публикуван специален доклад с автор Ли 
Шинган. 

Статията “докладваше”, че Джиуен Джанг, жена от район Уейнан на провинция Шанкси, е 
изгорила своята шест месечна дъщеря и след това е извършила самоубийство, самозапалвайки се в 
знак на протест срещу репресиите на правителството срещу Фалун Гонг. Този доклад вдигна 
голям шум из цялата страна и беше преиздаден от много вестници в Шенджен, Харбин, Шанхай и 
други места. 

Наскоро Информационният Център за Правата на Човека и Демократичните Движения в Хонг 
Конг извърши разследване и откри, че докладът е бил напълно изфабрикуван. Центърът съобщи, 
цитирайки китайски длъжностни лица, че хората, мястото и времето на историята в този доклад са 
чиста измислица. 

Длъжностно лице от Комунистическия Политически и Съдебен Комитет на Вейнан в 
провинция Шанкси на име Ву е потвърдил, че там не е имало абсолютно никакво самоубийство 
чрез самозапалване и още повече, там въобще не е съществувала жена на име Джиуен Джанг. 
Освен това много осведомителни агенции в Китай ги потърсиха за потвърждение и получиха 
същия отговор. 

Измислицата с “преродения Исус Христос” 

Цзян беше цитиран от Националната Телевизия на САЩ: “Техният лидер Ли Хонгджъ твърди, 
че е преродена Бодхисатва, прероден Исус Христос. Той твърди, че крят на света наближава и 
земята ще експлодира”. 

В този случай лъжата на Цзян беше наистина абсурдна извън думи! Всеки човек, от който и да 
е край на света, извън Китай, който иска да направи справка с действителните думи на г-н Ли 
Хонгджъ, може да го стори. Колкото и да търси обаче цитатите, които Цзян приписва на г-н Ли, 
тези цитати просто не могат да бъдат открити. Хората, които са прозрели лъжите на Цзян, 
първоначално чувстват съжаление към неговото абсурдно поведение, но тази емоция бързо се 
замества от възмущение. 

На хората по света не им харесва да ги правят на глупаци, нито приемат подлата и 
измамническа кампания на Цзян срещу Фалун Гонг да ги стиска за гърлото. Непочтеността, 
жестокостта и смъртоносната природа на Цзян осквернява “всичко китайско”. Светът започва да 
отрича безчестното “ръководство” на Цзян и да го счита за долен и неуверен тиранин, на когото 
останалият свят не трябва да има никакво доверие – дори и най-малкото. 

Обучените служители на правителството в посолствата и консулствата не са способни повече 
да убеждават хората в лъжите на Цзян за Фалун Гонг. По този начин никой по света няма вече 
доверие на длъжностните лица в китайските консулства. Тъй като това недоверие, родено от 
лъжите на Цзян естествено се задълбочава и разпространява, светът може би несъзнателно ще 
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започне да няма доверие и на самата китайска нация, което, разбира се, би било много сериозна 
трагедия. 

Започва да става изключително трудно на Китай да поддържа своята “невинност” в очите на 
света въпреки своите херкулесовски опити да го направи. Те не могат винаги да се крият от 
фактите. В статия, публикувана през март 2002 г., Клер Нулис от Associated Press, съобщи за 
експлоатирането на Китай на нарастващото всеобщо безпокойство относно тероризма с цел да 
засили репресиите си върху духовните групи вътре в Китай. Цитирам: 

“Human Rights Watch съобщи, че Китай използвал кампанията срещу мрежата на 
Алкайда на Осама Бен Ладен да оправдае затягането на режима в северозападния 
мюсюлмански регион на Шинджиян, също известен като Източен Туркестан. 
Репресиите в Тибет и срещу духовното движение Фалун Гонг също са се засилили...”  
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20020316/ap_on_re_euun_human_rights_11  

Измислицата със “страхът от антракс” 

Цзян се опита да разпространи своята пропаганда извън граница, като асоциира Фалун Гонг с 
внезапния страх от антракс по целия свят, което стана след терористичните атаки в САЩ. Това 
късче “новинарски боклук” даде изключително нежелан резултат. Цзян и неговите държавни 
медии все още са замаяни от последиците от този долен опит да обвинят несправедливо Фалун 
Гонг. Цзян излезе пред света толкова жалък, колкото е в действителност. 

В статия озаглавена “Докладите на Пекин относно страха от антракс са ‘силно подозрителни’: 
Вероятен опит да се обвини несправедливо и да се подбуди омраза срещу Фалун Гонг”, авторът 
посочва: “Подозрителните обстоятелства, комбинирани с последните сведения от Китай, 
предполагат, че това е още един акт на китайските власти да криминализират Фалун Гонг. Този 
път властите извличат изгода от нещастието в Америка и обществения страх от биологична 
война.” (18 октомври 2001 г., Deutsche Presse Agentur) 

Тази статия е само една от многото статии, които описаха как правителството на Цзян се е 
опитало да обвини несправедливо Фалун Гонг. Фактът, че Цзян не би допуснал никакъв 
чуждестранен журналист в Китай да провери историята, която Шинхуа желае да разгласи, само 
засилиха правилното впечатление, оформило се сред журналистите и обществеността извън 
Китай, което е – когато става въпрос за Фалун Гонг, Китай винаги лъже. 

Аз знам от първа ръка защо Цзян умишлено класифицира Фалун Гонг като “терористична 
организация”, за да извлече полза от инцидента на 11 септември в Ню Йорк. Тази “измислица с 
антракса” ясно показва на света нивото на безнадеждност, до което е стигнал Цзян. 

Той се надяваше това да накара света да свърже Фалун Гонг с групи като Аум Шинрикьо в 
Япония, с позорната слава за най-малко 12 смъртни случая, причинени от пускането на газ “зарин” 
в токийското метро през 1995 г. В момента той търси всякакви правдоподобни изфабрикувани 
истории за “терористични случаи”, които могат да бъдат приписани на Фалун Гонг. Ако 
попаднете на някоя от тези истории в бъдеще, вие ще знаете какво да направите с тях. 

Никакви проблеми с Фалун Гонг в над 50 страни. 

Въпреки непрекъснатата ежедневна порция “новинарски боклук”, която медийната машина на 
Цзян непрекъснато бълва към света, в повече от 50 страни никога не е имало никакви сведения за 
нещата, които Цзян твърди, че се случват ежедневно или по-скоро ежечасно в Китай. Не е ли това 
малко странно? 

Противоположно на коварната пропаганда на Цзян, няма никакви сведения за Фалун Гонг 
“лидери”, които се опитват да вземат под контрол живота на практикуващите, насилват ги да 
плащат членски вноски, насилват ги да участват в задължителни групови дейности, да следят 
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членове или да слагат ограничение на способността на практикуващите да идват и да си отиват, 
когато искат. 

Не съществуват никакви сведения за практикуващи, “извършващи подривна дейност срещу 
държавната власт”, подстрекаващи сепаратизъм от управляващото правителство, извършващи 
самоубийство, скачащи от сгради, скачащи от движещи се превозни средства, извършващи 
самоосакатяване, изфабрикуващи и разпространяващи такива заблуди като “страшния съд” и 
“експлозия на земята”, убиващи своите любими и роднини, умиращи в резултат на практикуване 
на Фалун Гонг и отказване на медицинска помощ, когато са болни, нарушаващи обществения ред 
и стабилност чрез организирането на нелегални демонстрации, обграждащи осведомителните 
агенции и правителствени организации с цел да свалят правителството, търсещи свръхестествени 
способности и “превръщащи се в психопати”, “прерязващи си коремите с остър нож, за да 
търсят така наречения ‘Фалун’” , “страдащи от халюцинации”, “да не се грижат за своето 
семейство”, “да не допринасят на обществото” или “да бъдат анти-научни, анти-
правителствени, анти-обществени”. 

Не съществуват сведения за политическо несъгласие, престъпления, убийства; практикуващи, 
които безсмислено и безотговорно боготворят основателя; насилие от какъвто и да е вид или 
практикуващи, които манипулират мислите на останалите, за да им пречат да се отделят от 
групата. 

Както виждате, съществува огромно противоречие между това, което Цзян твърди, че се 
случва в Китай през последните три години, и това което действително се случва в останалия свят. 
Ето защо прозрачността на неговите лъжи е толкова очевидна за тези, които не живеят под 
неговата диктатура. Те всъщност нямат никаква база за сравнение, тъй като всичките са 
измислени. 

Чуждестранни лидери се изказват за Фалун Гонг 

Какво казват за Фалун Гонг държавните ръководители по света? Не само, че позволяват 
Фалун Гонг да бъде практикуван в техните страни, но в действителност окуражават и подкрепят 
групата и чистосърдечно одобряват нейните принципи и ползата, която тя носи на обществото. Те 
заемат тази позиция дори след като са изпитали наводнението с неверни сведения, изливащо се от 
китайските медии, защото разпознават пропагандата, изтъкана от лъжи. 

Китай използва единодушното одобрение и подкрепа на Фалун Гонг в чужбина, за да изтъкне 
безотговорното поведение на тези правителства. Те твърдят, че тези държави са позволили да 
бъдат “изиграни”, и по този начин не знаят “истината и действителната заплаха” зад 
“лъжите” на Фалун Гонг. Все пак китайската версия за “истината” няма нищо общо с личния 
опит на ръководителите в тези над 50 държави, който са имали с Фалун Гонг през тези три години. 
С други думи, те знаят, че Китай е този, който се опитва да изиграе света, а не Фалун Гонг. 

Да вземем  за пример изказване на президента на Съединените Щати Буш: “...последователи 
на духовното движение Фалун Гонг са подложени на арести и малтретиране. Това преследване е 
недостойно за всичко, което Китай е бил – цивилизация, известна в историята със своята 
толерантност. Това преследване е недостойно за всичко, което Китай трябва да бъде – отворено 
общество, което уважава духовните ценности на своя народ”. 

Сенатор Вики Бърн от австралийския парламент: “Обявяването на Фалун Дафа за незаконна е 
много притеснително за международната общност. То е добре документирано по света и 
потвърдено от независими организации като Амнести Интернешънъл. ... Арестуването на 
практикуващи Фалун Дафа е нарушение на основните човешки права като свободата на словото и 
убежденията и правото на мирни събрания.  

Ървин Котлър, член на канадския парламент: “Това, което наблюдаваме днес в Китай, е 
криминализиране на невинността. Те са взели една духовна медитативна практика, обявили са я 
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извън закона и тогава са подложили всички нейни членове на заплахи, репресии, преследване и 
хвърляне в затвора само защото практикуващите са възприели основните, фундаментални 
ценности на Истина, Доброта и Търпение... ...трябва да бъде наше задължение да говорим от името 
на тези, които не могат да бъдат чути, да дадем показания за тези, които не могат да 
свидетелстват, да защитим тези, които рискуват не само прехраната си, но и собствения си живот; 
да потвърдим и да се завърнем към ценностите на Истина, Доброта и Търпение – не само като 
израз и пример за най-доброто от древните китайски ценности, а като универсални норми, които 
да ни вдъхновяват”. 

Сесилия Малмстрьом, член на Европейския Парламент, от Швеция: “Целият свят порицава 
Китай по този въпрос. Швеция го направи, Европейската Общност, всички институции, 
Съединените Американски Щати, всички европейки държави, Австралия, Нова Зеландия и т.н. Но 
китайският режим все още продължава да налага системни репресии срещу практикуващите 
Фалун Гонг от цял свят. Това трябва да спре! И аз ще призова китайския режим незабавно да спре 
репресиите и да започне да уважава свободата на словото, да преговаря и търси диалог с 
практикуващите Фалун Гонг”. 

Спасяване на репутацията – остарял ориенталски предразсъдък 

В Китай съществува твърдо установен неписан обществен протокол, че човек трябва да 
почита властите и да не критикува методите и причините за това което, вършат дори ако то е 
съмнително. Част от това поведение е опит да се помогне на властите да “спасят репутацията си” – 
остарял ориенталски предразсъдък, който е създал много повече конфликти между членовете на 
обществото, отколкото можете да си представите. 

Този манталитет е нещо подобно на: “Ти си добър гражданин, ако следваш традициите и по 
тази причина уважаваш тези, които са на власт. Ти си лош гражданин, ако избереш да се 
противопоставиш на традицията и по тази причина не уважаваш тези, които са на власт.” 

Още повече, за човек живеещ в Китай, ако притежаваш различна гледна точка, това лесно би 
могло да ти коства живота. Тук аз не преувеличавам. Китайците научават в доста ранна възраст, че 
да не се съмняваш във властта не само е по-почтително, а е просто по-безопасно. Да се съмняваш 
във властта е равностойно на това да й се противопоставяш. 

Но този китайски начин на мислене въобще не се отнася за хората живеещи извън Китай! Ето 
защо другите държави по света непрекъснато изтъкват противоречията между това, което Китай 
казва, и това, което действително върши. 

Макар Цзян да задължава своите медии да лъжат обществото относно Фалун Гонг, 
нареждайки им: “Отпечатайте това, а това не”, единственото нещо, което интересува хората извън 
Китай, е дали новините са верни или не. Честно казано те не се интересуват от това дали Цзян е 
Президент на Китай или на слънчевата система – ако нещо е вярно, то трябва да бъде 
публикувано; ако не е, не трябва. 

Интересува ли се наистина Цзян Цзъмин за китайския народ? 

Ако Цзян наистина се интересуваше за китайския народ, тогава защо непрекъснато осквернява 
доверието и вярата му в него? Той изопачава истината за Фалун Гонг, за да облекчи своята 
несигурност и необосновани страхове, и по този начин предприема една от най-погрешните 
програми на “Обществен Тероризъм”, която светът някога е виждал. Той измами китайската 
нация, за да му помогне тя несъзнателно в собствената му война срещу Фалун Гонг. 

Защо китайският народ се хвана на тези лъжи? Защото по природа китайците искат да вярват, 
че техните ръководители се опитват да защитават интересите им. Ето защо те им се доверяват и 
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имат вяра в тях. Но ако техните лидери ги лъжат и изопачават истината, тогава каква е причината 
да им се доверяват? 

Ако Цзян ограничава Интернет страниците, които хората могат да посетят, книгите, които 
могат да четат, и елекстронната поща, която могат да изпращат и получават, и т.н., и т.н., не 
означава ли това, че той иска да предотврати определена ценна информация да достигне до или да 
излезе от страната? Защо би го направил? Защо той е единственият лидер в света, който е наел 
40000 “Интернет полицаи”, чиято единствена работа е да “наблюдават” (цензурират) 
информацията, която влиза и излиза от страната? Защо толкова го е страх китайският народ да не 
разбере и сподели с останалата част на света? 

Цзян се страхува, че китайският народ ще разбере всички неща, които той се опитва да скрие 
от него. Може би ако те знаеха тези неща, твърде лесно биха го опознали, както го знам аз: като 
Майстора на Измамата. 

Единственото преимущество, което аз имам пред другите хора живеещи тук в Китай, е моята 
способност да се сдобивам с информация. Гарантирам ви, че ако можех да изпратя по 
електронната поща на китайския народ информацията, с която разполагам на файл относно Цзян и 
неговите измислици, които разпространява в момента из Китай, хората веднага ще разберат какво 
представлява той наистина. 

Ще им отнеме дълги часове да прочетат информацията, но прочетат ли я веднъж, техните 
първи думи ще бъдат: “Цзян, ти не си достоен за моето доверие и преданост, защото 
непрекъснато работиш против китайския народ. Ти заблуди и излъга китайския народ безброй 
пъти. Всички твои измами са очевидни и прозрачни. Заради твоите лъжи, ти не си достоен да 
управляваш великата китайска нация!” 
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Глава четвърта: Истината за преследването 

Смъртните случаи са повече, отколкото си мислите 

Броят на невинните жертви, изтезавани до смърт по време на това преследване е трудно да 
бъде установен с точност. Повече от организациите в чужбина смятат, че броят на жертвите не 
надвишава 500. Практикуващите Фалун Гонг извън Китай смятат, че жертвите са между 1600 и 
1700. Ще ви кажа, че действителният брой на жертвите е над 7000. 

Това е самата истина – над 7000. 

Може би ако това число бе станало достояние на широката общественост, за Цзян щеше да е 
трудно да докаже, че тези смъртни случаи са в резултат на “естествени причини”, “самоубийство” 
или защото Фалун Гонг “не позволява на практикуващите да търсят медицинска помощ”. Всички 
тези патетични “доказателства”, подплатени с голяма доза пропагандата най-малкото обиждат 
интелекта и чувствата на хората.  

В затворите 

Разполагаме с добре функционираща мрежа от избрани шпиони, които работят за нас вътре в 
китайските затвори. Те знаят за най-тайните, тъмни и позорни тайни на антихуманното отношение 
на Партията към Фалун Гонг. Те са виждали с очите си и отблизо методите за тероризъм на Цзян. 
Те се събуждат с викове от изтезания, със страх, с миризмата на разлагане – и заспиват знаейки, че 
ще се събудят на следващия ден, за да станат свидетели отново на същото, но в още по-големи 
количества.  

Защо са избрали да бъдат затворени в същите затвори където са Фалун Гонг практикуващите и 
рискуват живота си всеки ден? Правят го, за да запишат и документират жестокостта, която се 
упражнява зад непристъпните стени на затворите. Как ги вкарваме в затвора без да повдигнем 
известни съмнения? Успяваме да минем направо през началниците на тези “дупки на ада”. 

Вижте, вече повече от година предлагаме привлекателни “финансови стимули” на служители 
на затворите и пазачи, за да ни позволят да съберем ценна информация, до която преди това ни бе 
просто невъзможно да достигнем. Противно на това, което Цзян може да си мисли, повечето от 
наетите служители в системата на затворите биха продали и душата си за няколко хиляди юана 
повече на месец. 

Освен нашите собствени шпиони и редовните служители в затвора, ние успяхме да изградим 
една цялостна мрежа от затворнически “информатори” (около 80 на брой), които не одобряват 
жестокия режим на Цзян срещу практикуващите Фалун Гонг. Те стават лично свидетели на 
нечовешки мъчения всеки ден. Те ненавиждат да бъдат карани от началниците им насила да 
правят неща против волята им, особено след като са видели доказателствата, които бяхме 
документирали за лъжите и измамите на Цзян и как той бе дирижирал кампанията по 
демонизирането на Фалун Гонг от самото начало. 

Тези хора са изгубили цялото си уважение към Цзян и осъзнават, че той води Китай по опасен 
път. Те знаят, че Цзян, а не Фалун Гонг, разклащат устоите на страната. Някои от нашите 
информатори не биха приели възнаграждение от какъвто и да било вид, под каквато и да било 
форма. Тези хора са от най-голяма полза, защото вършат работата си подтикнати от вътрешно 
чувство за справедливост, а не заради някакво възнаграждение.  

Тези хора събраха и записаха имената и адресите на всички назначени пазачи в затворите, кои 
пазачи са убивали или измъчвали кои практикуващи, и обстоятелствата, при които е станало това.  
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С помощта на миниатюрни аудио и видео апарати сме заснели много от уредите за измъчване 
използвани върху Фалун Гонг практикуващите, както и безжизнените им, пребити тела, покрити с 
рани, лежащи на пода в килиите им. Имаме заснети сцени на насилствено хранене с аудио 
озвучаване, които ако ги чуете ще ви накарат да повърнете, да заплачете или и двете. Или поне 
това ефектът, който те произвеждат върху мен.  

Това, което тези жестоки, садистични пазачи правят е да напъхат пластмасова тръба в 
ноздрите на практикуващия, така че да достигне до гърлото им, през която те вкарват солен 
разтвор и/или смес от люти чушки и която след това се влива в стомаха на практикуващия. 
Хората, които извършват тези изтезания не са обучени - те не са медицински персонал! Това е 
причината много от практикуващите да намерят смъртта си там. 

Защо? Защото необучените пазачи напъхват тръбата много пъти със сила в погрешният канал, 
като по този начин течността вместо да потече в стомаха, отива в белите дробове, което води до 
бързата смърт на практикуващите. Естествено пазачите бързо докладват смъртта като 
“самоубийство” или просто като смърт в резултат на “естествени причини”.  

Имаме записи на частни срещи между пазачите, на които те дискутират стратегии как да 
постъпват със смъртните случаи в резултат на мъчение, и каква “версия” ще се съгласят да 
представят на семейството на починалия.  

Избрали сме ги прецизно и целево по ранг и в момента те са в списъка на тези, на които им 
предстои уволнение. Това, което Цзян и неговите поддръжници твърдят, че става или не в 
затворите не отговаря дори и на частица от истината. Към момента разполагаме с над 4100 снимки 
и още толкова записи, които доказват противното. Информацията, която сме събрали, e 
зашеметяваща и отхвърля всички лъжи на Цзян, които неговата медия казва на света, без значение 
колко логични или убедителни могат да бъдат.  

Когато дойде подходящият момент, тези доказателства ще се разкрият пред широката 
общественост – да се надяваме преди Олимпийските игри през 2008. Смятаме също, че ще е 
подходящо да запишем доказателствата си на CD ROM и да ги раздадем на всички атлети, 
чуждестранни журналисти и буквално на хилядите хора от публиката, които да ги отнесат обратно 
в своите страни. Възнамеряваме да произведем скандал от невероятен мащаб, който със сигурност 
ще се разбере правилно от света.  

Властването на Цзян – управление чрез терор 

Налагайки своето “управление чрез терор” върху китайските хора, Цзян еднолично промени 
цялото устройство на обществото. Той поощрява беззаконието и правейки това, той създава 
пример за подражание на цялото сегашно и бъдещо китайско общество. Когато лидерите на едно 
общество са корумпирани и непочтени, цялото общество става корумпирано и непочтено.  

Хората си мислят “След като Президента на великата Република Китай няма нищо против 
беззаконието, то тогава наистина в него няма нищо лошо. При това той не само казва, че в него 
няма нищо лошо, но и ни възнаграждава с пари и повишаване в службата, когато нарушаваме 
закона.” 

Цзян позволява на полицаите да се заплащат премии, за да преследват Фалун Гонг 
практикуващите и да ги затварят в затвора. Нещо повече, колкото повече ги преследват, толкова 
по-добри шансове имат да бъдат повишени в службата. След като веднъж хвърлят даден 
практикуващ в затвора, полицаите отиват при семейството му и взимат насила огромни суми, за да 
го освободят. Офицерите заплашват членовете на семействата със смърт, ако разгласят тази 
незаконна тяхна постъпка. Полицаите претърсват домовете на практикуващите и крадат това, 
което си поискат, и тогава когато пожелаят. И понеже те обикновено разполагат със “шперцове” за 
всяка входна врата, могат влизат и излизат когато си пожелаят. Това е нещо като “свободен достъп 
за всички желаещи”. Много корумпирани полицаи подобриха значително финансовото си 
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състояние именно за сметка на Фалун Гонг практикуващите. Заради безнравствеността на Цзян, 
няма кой да възпре полицията и следователно кой да защити обществото.  

Смятате ли, че този начин на управление има нещо общо с 50 процентното увеличение на 
престъпността в Китай при управлението на Цзян? Помислете за това: след като полицията може 
да нарушава закона пред очите на всички без да се притеснява, че това ще има негативни 
последици за нея, към кого могат хората да се обърнат с молба за защита, да не говорим да се 
оплачат? 

Дори и да намерят някого на когото да се оплачат, местната полиция ще им отмъсти като ги 
обвини в какви ли не глупости, като по този начин ги накара да платят куп такси. До какво може 
да доведе подобно поведение? Това води до едно истинско чувство на страх, терор и беззаконие в 
различните слоеве на обществото и правителството. Недоволството и обезвереността са широко 
разпространени в Китай, въпреки пропагандата на Китай.  

Горещо препоръчвам на всички чуждестранни фирми, които искат да открият магазин в Китай 
да вземат предвид следното: Почти всеки позитивен финансов отчет, който минава през 
правителството, е обикновено преувеличен в тяхна полза, и не разкрива истинското финансово 
или социално състояние на нещата в Китай.  

Поглеждайки към държавната структура отгоре надолу мога да ви кажа със сигурност, че 
нещата не са такива, каквито изглеждат. Ако знаехте това, което зная аз, със сигурност щяхте да 
имате причина да разгледате отново въпроса със сигурността на инвестициите си. Защо? Защото 
политическата машина в Китай напредва със страшна скорост. Широко разпространено е 
недоволството у хората, нивото на престъпността се качило с повече от 50%, а корупцията на 
всички правителствени нива е достигнала опасно високо ниво. Миражът на “напредващата” 
китайска икономика ще отмине като “dot com” миражa на американската фондова борса. Всичко 
ще свърши бързо, както и се появи, оставяйки много, много инвеститори с отворени уста, празни 
банкови сметки и сълзи в очите ... гарантирам ви го! 

Постъпковият план на Цзян да елиминира Фалун Гонг 

Фалун Гонг практикуващите не са нарушавали никога никакви закони, освен онези незаконни, 
противоконституционни “закони”, които Цзян създаде за свое удобство, за да може незаконно да 
извършва арести и да изпраща в затвора практикуващите Фалун Гонг. Цзян е организирал нещата 
така, че “законите” да взимат за криминален всеки аспект от живота на практикуващите.  

Четенето или притежаването на Фалун Гонг книги, слушането на лекциите на г-н Ли, 
събирането на сбирки, практикуването на чигонг упражненията в къщи или в парка – всички тези 
невинни дейности бяха направени “незаконни”, така че всеки практикуващ, който бъде арестуван 
заради “нарушаването на закона”, а и следователно да може да бъде “справедливо” наречен 
“престъпник”, нуждаещ се от “превъзпитание” или наказание.  

След като бъдат арестувани, практикуващите са принуждавани да пишат “самопризнания”. 
Карани са насила да стоят пред видеокамера и да четат предварително приготвени речи, които 
заклеймяват Фалун Гонг като “зъл култ”, който отравя съзнанието; г-н Ли като лъжец и жесток 
човек; обещавайки, че няма да препоръчват на други хора да практикуват практиката, и т.н.  

“Доброволните самопризнания” изтръгнати насила от практикуващите след това с гордост се 
излъчват по телевизията, така че китайският народ да може да види “цената” и “ползата” от така 
наречения “превъзпитателен план” на Цзян и да чуят от първа ръка признанията на 
“превъзпитаните” Фалун Гонг практикуващи.  

По късно, след излъчването по телевизията, полицията ги глобява с каквито суми мисли, че 
може да получи от тях. Обикновено, ако жертвата има късмет, ще бъде глобена само със сума, 
възлизаща на няколко месечните й заплати, които се вземат за “стаята и обслужването” по 
време на “престоя” си в затвора. Ако питате мен, това е една наистина абсурдна сцена.  
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Онези, които не се предадат и не направят тези фалшиви, публични признания относно Фалун 
Гонг, са отвеждани в трудови лагери (места за изтезания), където служители на затворите жестоко 
и брутално използват всякакви средства за малтретиране и изтезание, които могат да измислят, за 
да изтръгнат “признание” или насилствено да изкопчат имената и адресите на членовете на 
семействата им.  

Повече от жертвите не се предават, защото знаят, че пазачите ще заплашват семействата им, 
за да ги накарат да им се подчинят, като им казват “Ако не се присъединиш към нас, ще започнем 
да арестуваме членовете на семейството ти, защото сега знаем къде живеят...”  

Пазачите се опитват да накарат практикуващите да плюят върху снимката на учителя си и да 
сипят всякакви обиди относно г-н Ли. Ако практикуващите се поддадат на желанията на пазачите, 
често пъти биват освобождавани след като платят огромна сума. Както и да е, повечето биват 
връщани периодично за “превъзпитание”, за да се уверят, че няма да се “завърнат” към Фалун 
Гонг.  

Ако някой практикуващ почине поради продължителни изтезания, което се случва доста 
често, пазачите ще го нарекат “инцидент” или “смърт, причинена от естествени причини”, в 
зависимост от ситуацията. След това те бързо изваждат органите от телата, които могат да бъдат 
продадени, кремират тялото и уведомяват семейството да дойде и да получи останките на 
роднината си.  

Ако практикуващият бъде изтезаван близо до прага на смъртта, пазачите се обаждат на 
семейството му да дойде и да го отведе в болница или самите те закарват тялото в болница, като в 
повечето случаи карат семейството му да плати лечението. 

Колкото и брутална да е била първоначално тази система на пропаганда, насилие и изтезания 
все още не е достатъчно силна, за да произведе резултатите, които цели Цзян: бързото премахване 
на Фалун Гонг. За да оправдае още по-ужасните си мерки, Цзян планира, организира и осъществи 
така нареченият инцидент на “самозапалването” на 23 януари 2001 г. 

След прожектирането на този “изфабрикуван филм” по телевизията всеки ден в продължение 
на часове, Цзян с увереност предприе следващата си стъпка – “предпазване на хората” от това, 
което сам беше сътворил.  

По това време Цзян бе прекрачил безброй незаконни “закони”, използвайки така нареченото 
“самозапалване” като извинение. Той прекрасно знаеше, че повечето от членовете на партията не 
знаеха нищо за това, че той стоеше зад “най-голямата измама, която се извършваше с китайския 
народ през последните 5000 години”.  

Надзирателите в затворите също четат вестници и гледат телевизия  

Надзирателите в затворите също четат вестници и гледат телевизия и следователно се 
доверяват на по-голямата част от това, което виждат и чуват, точно както обикновените хора. 
Някои от тях знаят, че Фалун Гонг практикуващите са добри хора, но са принудени да упражняват 
насилие върху тях, и често пъти споделят с практикуващите тъжната си дилема. А има и други 
пазачи, които са били заблудени от лъжите и които се отнасят с Фалун Гонг практикуващите като 
с “врагове на държавата” или като с “контра революционери”, и които следователно следва да 
бъдат лишени от всички права и привилегии на обикновените граждани.  

Събирането на доказателства 

Въпреки всичко, което правихме, ние от доста време тайно и от дистанция следим какво става 
в Китай и в много китайски посолства и консулства в чужбина. Не просто следим какво става в 
затворите – ние сме навсякъде.  
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Успешно сме наели множество китайски консули или служители на посолства, които да 
вършат тази работа. Това не е задължително да се дължи на убеждението им, че Фалун Гонг е 
“добър”, а защото им предлагаме значителни “финансови премии” или “финансово стимулиращи 
пакети”, както ги наричаме. 

След като непочтеността се е разпростряла в цялото китайско правителство, в Китай и в 
чужбина, не е особено трудно да убедим така наречените “Верни Членове на партията” да работят 
за нас. Парите, властта и високите постове са “блясъка на златото” в очите на повечето служители, 
така че колкото по-атрактивни направим нашите “стимулиращи пакети”, толкова по-лесно е да ги 
наемем. Веднъж повярвали, че няма да ги излъжем, те стават доста сговорчиви.  

Имаме документирани доказателства за редица срещи на високо ниво, на които са се 
обсъждали стратегии за отклоняването на международната критика по отношение на Фалун Гонг. 
Една от основните точки по този въпрос е “Никога не потвърждавай нищо, винаги отричай 
всичко”. Понеже нито един чуждестранен журналист не е допуснат да отразява събитията в Китай, 
те вярват, че никога няма да могат да докажат престъпленията им. Но грешат. 

Част от другите доказателства, които събрахме са от задграничните китайски консулства, на 
които им бе наредено да се възползват от всички китайски вестници, които се издават зад граница, 
радиостанции и други медии, за да подпомагат Партията при преследването на Фалун Гонг и по-
специално китайските практикуващи зад граница. Чрез тези си действия Партията може ефективно 
да наблюдава, контролира и тайно да води анти-Фалун Гонг кампанията си зад граница. 
Служителите в китайските консулства също се възползват от про-партийно настроените китайски 
групи и организации, за да тормозят Фалун Гонг практикуващите. Те правят това от части карайки 
тези групи и организации да използват всеки нелегален “написан трик”, за да повлияят на 
различните граждански и държавни служители, така че да не позволят на Фалун Гонг да вземе 
участие в парадите, публичните изяви или други социални функции без значение дали про-
китайските националисти участват в тях или не.  

Те отиват стигат до крайности като изфабрикуват “доказателства” срещу Фалун Гонг, за да 
убедят служителите да не позволяват на Фалун Гонг да взема участие в тези публични изяви. Ако 
участието на Фалун Гонг е било одобрено за дадено събитие, например, китайските консули се 
опитват да принудят същите тези градски и държавни служители да отменят разрешението за 
Фалун Гонг практикуващите.  

Най-различни поощрения се организират за членовете на про-партийните китайски 
групировки, чиито членове са най-изявени при публичното отричане на Фалун Гонг. Тези 
хулигани влизат с взлом в коли и домове на практикуващи, разрушават спокойните им срещи или 
местата, където практикуват, подслушват телефоните им и преглеждат електронната им поща, 
както в чужбина, така и в Китай. Наистина няма нищо, пред което тези бандити да се спрат.  

Към момента разполагаме буквално със записи на хиляди лични разговори, разкриващи 
незаконният начин на мислене на консулите и техните “наети помощници”, в които те ежедневно 
участват. Тези доказателства изцяло разкриват инсценираната невинност на китайските 
служители, които заучено отказвали да извършват непристойни дела.  

Всъщност ние проникнахме в техните общества по същия непреклонен начин, който те 
използваха за да преследват Фалун Гонг практикуващите.  

В действителност страховете на Цзян от чужди империалистки правителства, които се опитват 
да свалят Партията от власт са просто неоснователни. Всъщност хората, които той познава от 
години, хора като мен, които вижда веки ден, са тези, които ще попречат на усилията му да срине 
великата китайска нация.  

Властта и самомнението на Цзян са замърсили съзнанието му и той оставя на партийните 
членове, както и на мен самия, много малко поле за избор освен това тайно да му се 
противопоставим.  
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Запомнете това: “доброто ще бъде възнаградено, злото ще бъде наказано”. Без значение е 
колко си мислиш, че си важен, няма да успееш да избегнеш този небесен принцип. Фактът, че 
Цзян вярва, че този принцип не се отнася за него, го прави едно от най-глупавите и арогантни 
човешки същества на тази Земя.  

Цзян е единственият държавен ръководител, който хвърля клевети по адрес на Фалун Гонг 

Ръководители от цял свят връчиха на г-н Ли над 1000 награди и почетни грамоти на подкрепа 
само в продължение на три години от началото на кампанията на репресии. Точно обратното, Цзян 
е единственият лидер, който е обявил международна награда за арестуването на г-н Ли. Не смятате 
ли, че има нещо нередно в тази картина? Аз със сигурност съм на това мнение.  

Цзян е единственият лидер на която и да било нация, който: 

1. инициира и поддържа бруталното изтезание на Фалун Гонг практикуващите, използвайки 
най-антихуманните методи, които някога човек е измислял, включително пъхането на 
30000 волтови електрически палки (свръх-силни палки за говеда) в устите на 
практикуващите, причинявайки им доживотно увреждане и обезобразяване, или още по-
лошо върху и в срамните им части.  

2. заповядва малтретирането на затворените практикуващи в продължение на часове, докато 
изгубят съзнание и след това кара пазачите да ги заливат със студена вода, за да ги 
“свестят”, за да продължат да ги изтезават. А ако водата не ги съживи, електрическите 
палки ще успеят. Как? Като опрат палката в студената вода, в която лежи залетия, пускайки 
му ток до момента, в който се събуди или умре.  

3. позволява на пазачите да загасят цигари в лицата на практикуващите, устите, гърдите на 
жените и срамните места. Те също така използват заострени медни жици, за да пронизват 
зърната на гърдите на жените по най-садистичният възможен начин.  

4. да заключват практикуващите в толкова малки килии, че те да не могат нито да седят, нито 
да стоят прави и ги оставя така седмици наред, като не им се осигуряват никакви санитарни 
условия, нито възможност да ходят до тоалетната.  

5. позволява на надзирателите да поставят човешки екскременти на мръсен парцал, после 
покриват устата на практикуващия с него и накрая обвиват главата му с лента, за да стои на 
място, като през това време практикуващият е прикачен с белезници за решетките на 
килията.  

6. слагат белезници на извитите зад гърба ръце на практикуващия, прехвърлят въже над най-
горната напречна решетка на килията, свързват го с белезниците, и издигат практикуващия 
да виси над земята, оставяйки го с дни и понякога седмици. Обикновен човек би издържал 
не повече от 1-2 минути на такова изтезание. Докато висят във въздуха, надзирателите ги 
бият безмилостно.  

7. позволява системно изнасилване на Фалун Гонг практикуващите жени, незаконно 
арестувани и хвърлени в затвора. Надзирателите ги събличат и насилствено ги вкарват в 
килии с разярени престъпници.  

8. позволява на надзирателите да събличат практикуващите  по бельо, да ги заливат с ледена 
вода през зимата и после да ги изхвърлят на снега, подвиквайки им презрително: 
“Животът ви не струва колкото животът на куче. Ако умрете, имаме заповед да кажем, 
че сте се самоубили!” 

9. позволява на надзирателите да поливат практикуващите с вряща вода  

10. принуждават практикуващите да пият корозивни (разяждащи) дезинфектанти  
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11. принуждават практикуващите да стоят превити в една и съща неудобна поза в продължение 
на дни. Тридесет минути от това изтезание биха накарали повечето възрастни мъже да вият 
от болка.  

12. завързват практикуващите към равно студено метално легло, изливат отгоре им студена 
вода и ги изтезават по този начин с часове, принуждавайки ги да уринират и да се очистват 
върху същото това легло.  Понякога това продължава с дни.  

13. слагат белезници на двама практикуващи, като ги завързват с гръб един към друг. Оставят 
ги да стоят така по 8 дни, без да им позволяват достъп до тоалетна; също така им 
забраняват да движат и затварят очите си.  

14. позволява на надзирателите да отвеждат практикуващите, да ги принуждават да стоят на 
разстояние 10 см от стената в права редица, без да се движат, в продължение на много дни 
без да спят. Всеки, който посмее да мръдне, дори на милиметър, е жестоко пребиван или 
удрян с 30 000 волтова електрошокова палка. Надзирателите използват останалите 
затворници да пазят на смени, за да са сигурни, че никой от практикуващите няма да заспи, 
затвори очи или помръдне.  

15. позволява на надзирателите да претърсват домовете на практикуващите и да крадат всичко, 
каквото пожелаят, по всяко време, без нужда от заповед за обиск.  

16. принуждава училищата и университетите да не приемат Фалун Гонг практикуващи.  

17. принуждава населението да подписва петиции срещу Фалун Гонг. 

18. принуждава работодателите да не вземат Фалун Гонг практикуващи на работа, в противен 
случай ги очакват тежки глоби.  

19. позволява на полицейските служители да изнудват практикуващите за големи суми пари 
като глоба за практикуването на Фалун Гонг.  

Проблемът на Запада с нарушението на човешките права в Китай 

Цзян би искал света да смята, че Западът постоянно критикува Китай за нарушаване на 
човешките права само, за да “се меси във вътрешните работи на Китай” – или с други думи, “да 
изказват несъгласие единствено заради самото несъгласие”. Отказът на Цзян да приеме всякаква 
легитимност на отношението на Запада относно нарушенията на човешките права е типична 
маневра да се отклони вниманието от сведенията за човешките права в Китай към така нареченoтo 
“натрапничество” на Запада. Сигурен съм, че сте били свидетели на това много пъти.  

Повечето западни нации дълбоко ценят човешкото достойнство, свободата на убеждения и 
основните човешки права, чиято защита Китай се е съгласил да поддържа, подписвайки 
Международната Спогодба за Граждански и Политически Права през октомври 1999 г. Редица 
държави са правили опити да включат Цзян в открит диалог по този въпрос в многобройни случаи, 
за съжаление, безуспешно.  

Един наистина честен и открит диалог по тези въпроси най-вероятно ще разкрие слабостите на 
всяка от страните; ето защо Цзян дори и не помисля за възможността за провеждане на подобен 
диалог. Дали не се страхува да се озове лице в лице с планината от  неоспорими документирани 
доказателства срещу него? Можете да се обзаложите, че е така! 

Разумният човек би направил пауза, когато се натъкне на противоположно мнение. Тази пауза 
ще е знак на уважение към опонента, изказващ това мнение. Ако и двете страни са честни и 
благородни, тогава тази пауза ще им даде възможност за размисъл и самокритика.   

Все пак тъй като Цзян крие истинските си потайни мотиви и цели при преследването на Фалун 
Гонг, и отказва да бъде държан отговорен за подписаните спогодби с Обединените Нации, е на 
практика невъзможно провеждането на подобни “конструктивни разногласия”. 
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Цзян не е достатъчно благороден, за да размисли и прояви самокритичност, да не говорим за 
това да признае, че е изфабрикувал целия проблем с Фалун Гонг. 

Проблемът не се състои в това, че Западът има различно мнение от това на Китай и че иска да 
го натрапи на Цзян. Напротив, Китай е подписал определени международни документи, чиито 
изисквания чисто и просто нарушава. 

Това не е нещо предполагаемо, мистично и неопределено. То е 100% вярно и подлежи на 
проверка. Ето защо независимо колко упорито Цзян отрича извършването на каквото и да било 
правонарушение, светът знае истинските факти за потъпкването на човешките права – и това не му 
се нрави. 

Западът желае Китай да престане позорното нарушаване на човешките права и да позволи на 
другите членове на Обединените Нации да извършва независимо разследване на предполагаеми 
нарушения на човешките права, които Китай така твърдо отрича (до степен, в която изглежда 
глупав). Китай напълно отрича това, дори при международни искания от трети страни за 
извършване на разследвания. В това няма нищо чудно – всички доказателства, които китайските 
медии размахват гордо в лицето на света като достоверна информация, са изцяло изфабрикувани. 

Разбира се, всички опити на Запада да окаже натиск върху Китай по отношение на човешките 
права се подкопават от други действия на Запада. Световното желание за правене на бизнес в 
Китай е довело да отпадане на всички възможни стимули, които биха принудили Цзян да спазва 
благоприлично поведение. И това е наистина срамно. 

Вземайки предвид факта, че Цзян успя да приобщи Китай към Световната Търговска 
Организация (СТО), осигури така желаното домакинство на Олимпийските игри през 2008 г., 
както и успя да се сдобие със статута на “най-облагодетелствана нация” в търговията си със САЩ, 
какъв стимул има Китай да спре преследването на Фалун Гонг? 

Пък и защо да спира преследването, когато това неминуемо ще означава загуба на 
достойнство сред своите равни и китайския народ? Това е немислимо за него. Вместо това Цзян 
иска да управлява правителството зад “затворени врати”, така че да поддържа способността 
насилствено да контролира населението посредством заплахи за затвор, изтезания и смърт. 

Всяко “споразумение”, което Цзян би подписал, за да спре “временно” злоупотребите на 
човешки права, би послужило за подхранване на многобройните му пропагандаторски твърдения, 
описващи Китай като “един от най-горещите радетели за религиозна свобода и човешки права в 
света”.  

Настоящите ръководители на Китай не се чувстват морално задължени да се придържат към 
международните съглашения, които подписват. Единствената надежда за спиране на 
злоупотребите с човешките права, която аз виждам, е бойкотирането на китайското 
домакинство на Олимпийските игри далеч преди настъпването на 2008 г. Правителство, толкова 
корумпирано и непочтено като китайското, само ще използва Олимпийските игри, за да накара 
хората да вярват, че Китай, ръководен от Цзян Цзъмин и компания, е нещо, което всъщност не е: 
добър, хуманен и добродетелен. 
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Отровна измама 
Как китайското правителство (буквално) прикрива убийствата си 
чрез лъжи, измами и изфабрикуване на “доказателства” срещу 
Фалун Гонг 
Отровна измама е смела и актуална книга, написана от 
високопоставен служител на китайската комунистическа партия, 
приближен на президента Цзян Цзъмин. Този взривоопасен и 
разобличаващ труд предлага на читателя за пръв път поглед зад 
кулисите на тази ожесточена и смъртоносна атака на партията 
срещу Фалун Гонг. 
Авторът предоставя обширни разкрития за това как и защо 
собственото му правителство лъже, мами и фабрикува 
“доказателства” срещу Фалун Гонг. Той продължава с 
разобличаване на инцидента със “самозапалването” на площад 
Тянанмън, определяйки го като “най-голямата измама на 
китайския народ от 5000 години насам!” 
Тази книга обезателно трябва да се прочете от всеки, 
заинтересован от истината за Фалун Гонг и тайния замисъл на 
китайското правителство да наклевети, компрометира и изкорени 
популярното по цял свят духовно движение. Изложението попада 
право в целта, пренебрегва всички бариери, нарича нещата със 
собствените им имена, и е гарантирано, че ще ви остави 
безмълвни!  
За да избегне незабавна екзекуция вследствие представяне на 
налична информация на широката общественост, авторът, от 
съображения за сигурност, е избрал да се идентифицира с името 
Мо Вен.  


