ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Με αφορµή τις εκδηλώσεις της Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας
και της παράδοσής της στους Κινέζους αντιπροσώπους (24-30
Μαρτίου) που θα γίνουν στη χώρα µας νοιώθουµε το χρέος να σας
ενηµερώσουµε –πέρα από τις πασίγνωστες καταπατήσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων (Θιβέτ, Νταρφούρ κ.ά.)– για την άγρια δίωξη του
Φάλουν Γκονγκ (ή Φάλουν Ντάφα) που συνεχίζεται τα τελευταία 9
χρόνια στην Κίνα. Το Φάλουν Γκονγκ είναι
µια ήρεµη εξάσκηση διαλογισµού που
βασίζεται στις αρχές Αλήθεια, Καλοσύνη,
Ανεκτικότητα και λόγω των εκπληκτικών
αποτελεσµάτων του στην υγεία και την ηθική
βελτίωση, από το 1992 που δηµοσιοποιήθηκε
µέχρι το 1999, απέκτησε 100.000.000
ασκούµενους µόνο στην Κίνα.
Ήταν τότε που το καθεστώς το κήρυξε παράνοµο και εξαπέλυσε µια
απίστευτης αγριότητας καθολική δίωξη. Ταυτόχρονα ξεκίνησε µια
τεράστια συκοφαντική προπαγάνδα που γρήγορα επεκτάθηκε και
εκτός συνόρων. Μέχρι σήµερα εκατοµµύρια είναι αυτοί που έχουν
βασανιστεί, βιαστεί και κακοποιηθεί µε
διάφορους τρόπους. Έχουν αναφερθεί 3.146
θάνατοι από βασανιστήρια (έως 27/3/2008) µε
τον αριθµό να αυξάνεται σχεδόν καθηµερινά. Σε
200.000 µε 1.000.000 υπολογίζονται αυτοί που
παραµένουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και
φυλακές ενώ αµέτρητοι είναι οι αγνοούµενοι και
αυτοί που εκδιώχθηκαν από τη δουλειά ή το
σχολείο τους. Αµέτρητες επίσης είναι οι
οικογένειες που διαλύθηκαν και τα ορφανά που
έµειναν στο δρόµο. Σαν να µην έφταναν αυτά, τον Μάρτιο του 2006
αποκαλύφθηκε και αποδείχτηκε (http://organharvestinvestigation.net/)
ότι µεγάλα νοσοκοµεία στην Κίνα, µε την στήριξη του
καθεστώτος, εµπορεύονταν όργανα τα οποία αφαιρούσαν από
ασκούµενους του Φάλουν Γκονγκ και µάλιστα όσο αυτοί ήταν
ζωντανοί! Κατόπιν έκαιγαν τα πτώµατα για να εξαφανίσουν τα ίχνη.

Είναι πραγµατικά
κρίµα να µεταλαµπαδεύουµε
το φως των Ολυµπιακών
Αγώνων σε µια χώρα όπου η
λέξη «ανθρώπινο δικαίωµα»
είναι χωρίς νόηµα και η
ανθρώπινη ζωή είναι µόνο
πηγή εκµετάλλευσης και
κέρδους. Είναι πραγµατικά
κρίµα να µη δηµοσιοποιούνται και να µην γνωρίζει ο κόσµος αυτά τα
πράγµατα διότι δυστυχώς πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο
βάζουν τα οικονοµικά και άλλα συµφέροντα πιο πάνω από την
ανθρώπινη ζωή. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι ένα µεγάλο στοίχηµα
για το κινέζικο καθεστώς. Μέσα από τη λάµψη τους, θέλει να
αναβαπτιστεί και να δείξει ένα ευπρεπές πρόσωπο αποτρέποντας την
προσοχή του κόσµου από τα αποτρόπαια εγκλήµατα. Όταν λάµψει η
αλήθεια και όλα αυτά τελειώσουν θα είναι σοκαριστικό για τους
ανθρώπους το πόσο πόνο και πόση φρίκη έχει σκορπίσει αυτό το
καθεστώς.
Τελειώνοντας, θα θέλαµε να διευκρινίσουµε πως:
 ∆εν είµαστε ενάντια στην Κίνα ούτε ενάντια στον κινεζικό λαό και
τον πολιτισµό του, αφού το Φάλουν Γκονγκ είναι κοµµάτι του
κινεζικού λαού και του πολιτισµού του.
 ∆εν είµαστε ενάντια στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2008.
Είµαστε ενάντια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
στα εγκλήµατα που συντελούνται.
Αυτό που ζητούµε ξεκάθαρα είναι να σταµατήσει αυτή η δίωξη
τώρα.
Στα πλαίσια αυτά σάς παρακαλούµε να υπογράψετε στην παρακάτω
διεύθυνση, την έκκλησή µας για τον τερµατισµό της δίωξης του
Φάλουν Γκονγκ: http://www.falundafa.gr/petition.html
Με ειλικρινή εκτίµηση,
Ελληνική Ένωση Φάλουν Ντάφα
http://www.falundafa.gr

