บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต ตอนที่ 8
พรรคคอมมิวนิสตจีนกลายเปนลัทธิมารไดอยางไร
บทนํา
การลมสลายของกลุมประเทศคอมมิวนิสต ที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนําในชวงตนคริสตทศวรรษ 1990 เปน
ความลมเหลวอยางชัดเจนของลัทธิคอมมิวนิสต หลังมีอายุมาเกือบหนึ่งศตวรรษ แตพรรคคอมมิวนิสตจีนเอาตัว
รอดมาไดอยางเหนือความคาดหมายและยังคงควบคุมประเทศจีน ซึ่งมีพลเมืองถึง 1 ใน 5 ของโลก จึงมีคําถาม
เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดวา พรรคคอมมิวนิสตจีนในปจจุบันยังคงเปนคอมมิวนิสตอยางแทจริงหรือ
ไมมีใครในประเทศจีน รวมทั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน ที่ยังเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต หลังจาก 50 กวาป
ของระบอบสังคมนิยมจีน ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ตองยอมรับกรรมสิทธิ์ของเอกชน แมกระทั่งการมีตลาด
หุน มีการแสวงหาการลงทุนของตางชาติเพื่อกอตั้งแหลงทุนใหมๆ ในขณะเดียวกัน ก็ขูดรีดแรงงานจากกรรมกร
และชาวนาเพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด ซึ่งตรงกันขามกับอุดมคติของลัทธิคอมมิวนิสตอยางสิ้นเชิง แมจะ
ประนีประนอมกับลัทธิทุนนิยม พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังคงรักษาอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมประชาชนจีน
ตอไป มีการแกไขรัฐธรรมนูญในปค.ศ.2004 ซึ่งยังคงเนนย้ําอยางแข็งขันวา “ประชาชนจีนทุกเผาพันธจะตองยึด
มั่นตอไปในเผด็จการประชาธิปไตย และแนวทางสังคมนิยม ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน และการ
ชี้นําของลัทธิของมารกซ-เลนิน ความคิดเหมาเจอตง ทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง และแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับ
ตัวแทนสามฝาย
“เสือดาวนั้นตายไปแลว แตหนังของมันยังคงอยู”1 ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเหลือเพียงแต”หนัง”
ของมัน พรรคคอมมิวนิสตจีนสืบทอดหนังเสือดาวผืนนี้ไวเพื่อใชมันในการรักษาการปกครองประเทศจีน
อะไรคือธาตุแทของการสืบทอดหนังเสือดาวผืนนี้ มันคือองคกรของพรรคคอมมิวนิสตจีนใชไหม
I. ลักษณะลัทธิของพรรคคอมมิวนิสตจีน
พรรคคอมมิวนิสตคือเนื้อแทของลัทธิมารที่ทํารายมนุษยชาติ
แมวาพรรคคอมมิวนิสตไมเคยเรียกตัวมันเองวาศาสนา แตพฤติกรรมของมันก็เหมือนศาสนาในทุกๆดาน
(ตารางที่ 1) ตั้งแตเมื่อเริ่มตนกอตั้งพรรค มันถือวาลัทธิของมารกซเปนสัจธรรมที่แทจริงของโลก มันบูชา
มารกซอยางเครงครัดในฐานะพระเจาของมัน และเคี่ยวเข็ญประชาชนใหเขารวมการตอสูไปจนชั่วชีวิตของพวก
เขา เพื่อสราง “สวรรคของคอมมิวนิสตบนโลก”
พรรคคอมมิวนิสตนั้นแตกตางอยางลิบลับจากศาสนาทีถ่ ูกตองทั้งหลาย ศาสนาที่ถกู ตองดั้งเดิมทั้งหมด
ที่คนนับถือกันทั่วไป ซึ่งเชือ่ ถือในพระเจาหรือเทพ และความเมตตากรุณา และมีจุดประสงคที่จะสอนมนุษยใหมี
ศีลธรรมและรักษาจิตวิญญาณเอาไว พรรคคอมมิวนิสตไมเชื่อในพระเจาหรือเทพ และตอตานศีลธรรมแบบ
ดั้งเดิม

พรรคคอมมิวนิสตไดทําอะไรไวบางที่ยืนยันวามันเปนลัทธิมาร หลักการสําคัญของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยู
บนพื้นฐานของการตอสูทางชนชั้น การปฏิวัติโดยใชความรุนแรงและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งเรียกกันวา
“การปฏิวัติของคอมมิวนิสต” ที่เต็มไปดวยเลือดและความรุนแรง ความสยดสยอง
ตารางที่ 1 ลักษณะที่เปนศาสนาของพรรคคอมมิวนิสตจนี
รูปแบบพื้นฐานของศาสนา
1. วัด โบสถ วิหาร ธรรมาสน

รูปแบบที่คลายกันของพรรคคอมมิวนิสตจีน
คณะกรรมาธิการพรรคทุกระดับนัน้ มีนโยบายพรรค ที่
ครอบคลุมตั้งแต ที่ประชุมพรรค จนถึงสื่อสารมวลชน
ทั้งหมด ที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน

2. หลักคําสอนตางๆ

ลัทธิมารกซ-เลนิน ความคิดของเหมา เจอตง ทฤษฎีของเติ้ง
เสี่ยวผิง ทฤษฎีตวั แทน 3 ฝายของ เจียง เจอหมิน และ
ธรรมนูญพรรค

3. พิธีอุปสมบท

พิธีสาบานเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพรรคคอมมิวนิสต
จีนตลอดกาล

4. การยึดมั่นอยูในศาสนาเดียว
5. นักบวช พระสงฆ
6. การบูชาเทพหรือพระเจา

สมาชิกตองเชื่อฟงพรรคคอมมิวนิสตเทานั้น
เลขาธิการพรรค และผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในพรรค
ประณามสาปแชงเทพทั้งหมด และสถาปนาตัวเองเปนพระ
เจานิรนาม

7. เรียกการตายวาเปนการขึ้น
สวรรค หรือตกนรก

เรียกการตายวา “เปนการไปพบทานมารกซ”

8. พระคัมภีร
9. การเทศนสอน
10. การสวดมนต การศึกษาพระ
คัมภีร

ทฤษฎี หรือ ขอเขียนของผูน ําพรรค
การประชุมตางๆ และสุนทรพจนของผูนําพรรค
การศึกษาทางการเมือง การพบปะเปนประจําเพื่อประชุม
หรือทํากิจกรรมของเหลาสมาชิกพรรค

11. บทเพลงสรรเสริญ
12. การบริจาค

เพลงสรรเสริญเยินยอพรรค
การบังคับจายคาสมาชิก การถายโอนงบประมาณของรัฐ ที่
ไดจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนเพื่อมาใชในพรรค

13. การลงโทษทางวินัย

การลงโทษตามวินัยพรรค มีตั้งแตการคุมขังที่บาน การ
ตรวจสอบและไลออกจากพรรคคอมมิวนิสตจีน จนถึงการ
ทรมานจนตาย และอีกทั้งยังมีการลงโทษญาติมิตรของผูถูก
ลงโทษอีกดวย

สีแดงฉานภายใตระบอบคอมมิวนิสตนั้นยืนยงอยูราวหนึ่งศตวรรษ ซึ่งนําความหายนะมาสูหลายสิบประเทศใน
โลก และมีชีวิตนับสิบๆลานที่ตองสูญเสียไป ความเชื่อในคอมมิวนิสต ที่สรางนรกขึ้นมาบนโลกนั้นไมใชอะไร
เลยนอกเสียจากลัทธิที่ชั่วรายที่สุดในโลก
ลักษณะลัทธิของพรรคคอมมิวนิสตนั้น สามารถสรุปได เปน 6 หัวขอ
1. การกุเรื่องหลักการและการกําจัดผูที่ไมเห็นดวย

พรรคคอมมิวนิสตจีนถือวาลัทธิมารกซเปนหลักของศาสนาของมันและโออวดวามันเปน สัจธรรมที่ไมมีวัน
ดับสลาย หลักการของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ไมมีความเมตตาและขันติ ตรงกันขาม มันมีแตความยโสโอหัง
ลัทธิมารกซเปนผลผลิตของลัทธิทุนนิยมในระยะแรก เมื่อการผลิตยังต่ําและวิทยาศาสตรยังดอยพัฒนา มัน
ไมไดมีความเขาใจอะไรเลยเกี่ยวกับมนุษยชาติกับสังคมหรือ มนุษยชาติกับธรรมชาติเลย โชครายที่ทฤษฎีนอก
คอกนี้ถูกพัฒนาจนกลายเปนขบวนการคอมมิวนิสตสากลไป และทํารายโลกมนุษยอยูนานรวมศตวรรษกอนที่
ประชาชนจะยกเลิกหลักการนี้ หลังจากที่คนพบวาในทางปฏิบัติของมันไมถูกเอาเสียเลย
ผูนําพรรคนับตั้งแตเลนินเปนตนมา ไดมีการแกหลักการของลัทธิมาโดยตลอด ตั้งแตทฤษฎีการปฏิวัติอยาง
รุนแรงของเลนิน จนถึงทฤษฎีการปฏิวัติอยางตอเนื่องภายใตเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของ เหมา เจอตง และ
ทฤษฎีตัวแทน 3 ฝายของ เจียง เจอหมิน ประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเต็มไปดวยทฤษฎีนอก
คอกและเหตุผลที่ผิดหลักตรรกวิทยา แมวาทฤษฎีเหลานี้จะนําไปสูความหายนะอยางตอเนื่องในทางปฏิบัติ และ
มีความขัดแยงในตัวมันเอง แตพรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังอางวามันถูกตองเสมอและบังคับประชาชนใหศึกษา
ทฤษฎีของมัน
การกําจัดผูที่ไมเห็นดวย เปนมาตรการที่มีประสิทธิ ภาพที่สุดของลัทธิมารคอมมิวนิสตในการเผยแพร
หลักการคําสอนของมัน เนื่องจากหลักการและพฤติกรรมของมันนาขันอยางยิ่ง พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงตอง
บังคับใหคนยอมรับ และใชความรุนแรงกําจัดผูที่ไมเห็นดวย หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดครองอํานาจใน
ประเทศจีน มันก็ริเริ่มการปฏิรูปที่ดิน เพื่อกําจัดชนชั้นเจาของที่ดิน ทําการปฏิรูปสังคมนิยมในดานอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมเพื่อกําจัดนายทุน ใชขบวนการถอนรากถอนโคนพวกปฏิปกษปฏิวัติเพื่อกําจัดศาสนาที่สืบ
ทอดมาแตโบราณกาลของชาวบานและขาราชการทองถิ่นที่ที่ทําหนาที่อยูกอนคอมมิวนิสตจะยึดอํานาจ ใช
ขบวนการตอตานพวกขวาจัดเพื่อสยบปญญาชน และใชการปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อขุดรากถอนโคนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของจีน พรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถรวบรวมจีนใหเปนเอกภาพภายใตลัทธิมารคอมมิวนิสต และบรรลุ
การใหทุกคนอานหนังสือปกแดง ใหมีการแสดง “ระบําแหงความภักดี” และ “ขอคําสั่งจากพรรคในตอนเชา และ
รายงานตอพรรคในตอนเย็น” ในชวงหลังจากการปกครองของเหมากับเติ้ง พรรคคอมมิวนิสตจีนอางวาฝาหลุน
กง ซึ่งเปนการบําเพ็ญปฏิบัติแบบโบราณที่สอนใหคนเชื่อใน ความจริง ความเมตตา ความอดทน จะกลายเปน
คูแขงกับมันและในหมูมวลชน ดังนั้นมันจึงพยายามกําจัดฝาหลุนกงและเริ่มการปราบปรามแบบลางเผาพันธุฝา
หลุนกง ซึ่งตอเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
2. สงเสริมทัศนะคติในการบูชาผูนําและอํานาจสูงสุด
จากมารกซ จนถึง เจียง เจอหมิน มีภาพของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนแสดงอยูอยางโดดเดนเพื่อการบูชา
อํานาจเผด็จการสมบูรณแบบของผูนําคอมมิวนิสตจะหามการทาทายใดๆ เหมา เจอตง ถูกเปรียบใหเปน “ตะวัน
แดง”และ“ผูปลดปลอยผูยิ่งใหญ” พรรคคอมมิวนิสตจีนยกยอวางานเขียนของเขา “หนึ่งประโยค(ที่เขาเขียน)
เทากับหมื่นประโยค(ของคนธรรมดา)” ในฐานะสมาชิกพรรคทั่วไปคนหนึ่ง เติ้ง เสี่ยวผิงไดบัญชาการเมืองของ
จีนประดุจเจาเหนือหัว สวนทฤษฎีตัวแทน 3 ฝายของ เจียง เจอหมิน นั้นเปนแคบทความที่มีมากกวา 40
ตัวอักษรไปเพียงนิดหนอยรวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอนดวย แตในการประชุมใหญเต็มคณะครั้งที่ 4 ของพรรค
คอมมิวนิสตจีน กลับปาวประโคมวา “เปนคําตอบที่สรางสรรคตอคําถามที่วาสังคมนิยมคืออะไร จะสรางสรรค
สังคมนิยมอยางไร เรากําลังสรางพรรคชนิดไหน และจะสรางพรรคกันอยางไร” พรรคยังอวดอางอยางรายแรง

เกี่ยวกับทฤษฎีตัวแทนสามฝาย แมวาในกรณีนี้เปนเรื่องกํามะลอเมื่ออางวามันเปนความตอเนื่องและพัฒนาการ
ของลัทธิมารกซ-เลนิน ความคิดเหมา เจอตง และทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง
การฆาประชาชนผูบริสุทธิ์อยางโหดรายของสตาลิน ความหายนะอยางใหญหลวงจากการริเริ่มการปฏิวัติ
วัฒนธรรมของ เหมา เจอตง การสั่งสังหารหมูนักศึกษาที่เทียนอันเหมินของ เติ้ง เสี่ยวผิง และการปราบปราม
ฝาหลุนกงอยางตอเนื่องของ เจียง เจอหมิน เปนผลลัพธที่นากลัวของพรรคคอมมิวนิสตผูเปนเผด็จการนอก
ศาสนา
ในด า นหนึ่ ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น กํ า หนดเงื่ อ นไขไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ว า “อํ า นาจทั้ ง ปวงในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเปนของปวงชน ประชาชนใชอํานาจรัฐโดยผานทางองคกรสภาประชาชนแหงชาติและสภาทองถิ่น
ในแตละระดับ” “ไมมีองคกรหรือปจเจกชนใดๆที่มีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายและรัฐธรรมนูญ”2 ในอีกดานหนึ่ง
ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีนกําหนดไววาพรรคคอมมิวนิสตจีนคือแกนกลางของการนําในการผลักดันสังคม
นิยมแบบจีน ซึ่งมีอํานาจเหนือประชาชนและประเทศ
ประธานคณะกรรมการประจํ า สภาประชาชน
แหงชาติจีนไดกลาว “สุนทรพจนครั้งสําคัญ” ไปทั่วประเทศวา องคกรสูงสุดของอํานาจรัฐจะตองยึดมั่นในการ
ชี้นําของพรรคคอมมิวนิสตจีน ตามหลักการประชาธิปไตยรวมศูนยของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ทั่วทั้งพรรค
ตองเชื่อฟงคณะกรรมการกลางพรรค เมื่อมองถึงแกนของมันแลว อันที่จริงสิ่งที่สภาประชาชนแหงชาติจีนยืนยัน
ก็คือการขึ้นตอเผด็จการของเลขาธิการใหญพรรค ซึ่งในทางกลับกันก็ไดรับการปกปองในรูปของกฎหมาย
3. การลางสมองดวยความรุนแรง การบังคับควบคุมจิตใจ การมีองคกรจัดตั้งที่เขมงวด และหาม
ลาออกเมื่อเปนสมาชิกแลว
องคกรจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเขมงวดอยางยิ่งยวด กอนที่จะรับเขาพรรคตองไดรับการรับรอง
จากสมาชิกพรรค 2 คน สมาชิกใหมตองสาบานวาจะจงรักภักดีตอพรรคไปตลอดกาล สมาชิกพรรคตองจายคา
สมาชิก จะตองเขารวมกิจกรรมของพรรค และเขารวมกลุมศึกษาการเมือง องคกรพรรคนั้นแทรกซึมอยูทุก
ระดับในรัฐบาล องคกรของพรรคนั้นแทรกซึมอยูในทุกระดับของรัฐบาล มีองคกรพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต
จีนอยูในทุกหมูบาน เมือง และชุมชน พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงควบคุมสมาชิกพรรคและกิจการของพรรค
แตยังควบคุมผูที่ไมไดเปนสมาชิกดวย เพราะระบอบปกครองทั้งหมดตอง “แนบแนนอยูกับการนําของพรรค”
ในชวงหลายปที่มีการรณรงคเพื่อการตอสูทางชนชั้น ผูเผยแพรศาสนาของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เรียกวา
เลขาธิการพรรคระดับตางๆ มักจะไมรูวาพวกเขากําลังทําอะไรบางนอกจากการบังคับกวดขันผูคน
“การวิจารณและวิจารณตนเอง” ในที่ประชุมพรรคเปนมาตรการที่ดําเนินไปไมรูจักจบสิ้นในการควบคุมจิตใจ
ของสมาชิกพรรค ตลอดการคงอยูของพรรคคอมมิวนิสตจีน มันไดจัดใหมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับ
ตางๆเพื่อ ชําระความบริสุทธิ์ใหสมาชิกพรรค แกไขบรรยากาศภายในพรรค จับกุมผูทรยศ กวาดลางพวก
ตอตานบอลเชวิก3 ควบคุมวินัยพรรค และทดสอบความรูสํานึกตอพรรคเปนระยะๆ นั่นคือใชความรุนแรงและ
ความหวาดกลัวในการทดสอบการอุทิศตนของสมาชิกพรรค เพื่อใหมั่นใจวาพวกเขาจะกาวตามมันไปตลอดกาล
การเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เหมือนกับการเซ็นสัญญาที่ไมอาจยกเลิกไดในการขายรางกายและจิต
วิญญาณ เนื่องดวยกฎของพรรคนั้นอยูเหนือกฎหมายของชาติ พรรคสามารถจะถอดถอนสมาชิกไดตามชอบใจ
ในขณะที่ ส มาชิ ก แต ล ะคนไม อ าจลาออกโดยไม ถู ก ลงโทษอย า งรุ น แรง การลาออกจากพรรคนั้ น ถื อ ว า ไม
จงรั ก ภั ก ดี อั น จะนํ า มาซึ่ ง ผลลั พ ธที่ นา สะพึ ง กลั ว ในระหวา งชว งการปฎิ วั ติ วัฒ นธรรม เมื่ อลั ท ธิ ม ารพรรค
คอมมิวนิสตจีนใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จนั้น เปนที่ทราบกันดีวา หากพรรคตองการใหทานตาย ทานก็จะมีชีวิต

อี กตอไปไมไ ด หากพรรคต องการใหทา นอยู ทานจะตายไม ได ถ ามี คนฆาตั ว ตาย เขาก็จะถูกตราหนาว า
“กระทําผิดอาญาแลวขี้ขลาดหนีการลงโทษจากประชาชน” และครอบครัวของเขาจะถูกพัวพันและไดรับการ
ลงโทษไปดวย
กระบวนการตัดสินใจภายในพรรคนั้น ดําเนินไปอยางปดลับคลายกลองดํา เนื่องจากโครงสรางภายในพรรค
นั้นถูกปดเปนความลับอยางสมบูรณ เอกสารของพรรคถือเปนเรื่องปดลับทั้งหมด พรรคกลัววาอาชญากรรมที่
ตนกอขึ้นจะถูกเป ดเผย พรรคคอมมิว นิส ตจีนมักจะจั ดการกับ ผูที่ไมเห็ นดวยโดยฟองดว ยข อหา “เปดเผย
ความลับของรัฐบาล”
4. การสงเสริมความรุนแรง การสังหารหมู และการสังเวยชีพใหพรรค
เหมา เจอตง กลาววา “การปฏิวัติไมใชงานเลี้ยงมื้อค่ํา หรือการเขียนบทความ หรือการวาดภาพ อีกทั้งการ
เย็บปกถักรอย มันจึงไมอาจมีความประณีต ทําแบบสบายๆและนุมนวล มีความพอดี มีเมตตา มีมารยาท สงบ
เสงี่ยมและใจกวางได การปฏิวัติคือ การกบฏ การกระทําที่ใชความรุนแรง ที่ชนชั้นหนึ่งลมคว่ําอีกชนชั้นหนึ่ง”4
เติ้ง เสี่ยวผิง แนะนําวา “ฆาคน 200,000 คน เพื่อแลกกับความมั่นคง 20 ป”
เจียง เจอหมิน สั่ง “จงทํารายมัน(ผูฝกฝาหลุนกง) ทางรางกาย ทําลายชื่อเสียงมัน และทําใหมันลมละลาย”
พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมความรุนแรงและไดเขนฆาคนนับจํานวนไมถวนตลอดชวงการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่ผานมาของมัน มันสอนคนใหปฏิบัติตอศัตรู “เย็นชายิ่งกวาความหนาวเหน็บของฤดูหนาว” สีแดงของ
ธงแดงนั้นเข าใจว าเป นสี แดงเพราะ “ถูกย อมดว ยเลือดของผูที่เ สีย สละถูกทรมานเพื่อเพื่อนมนุษ ย” พรรค
คอมมิวนิสตจีนบูชาสีแดงเพราะมันเสพติดเลือดและการสังหารผลาญชีวิต
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดนิทรรศการแบบอยางของ “วีรชน” เพื่อปลุกเราใหคนเสียสละเพื่อพรรค เมื่อ จาง
ซือเตอ ตายขางเตาเผาขณะที่กําลังทํางานผลิตฝนอยู เหมา เจอตง ยกยองการตายของเขาวา “หนักเทียมเขา
ไทซัน”5 ในระหวางปแหงความบาคลั่งนั้น “คําพูดที่สงเสริมความกลา” อยางมากมาย ตัวอยางเชน “ไมเกรงกลัว
ความยากลําบากและความตาย” หรือ “พลีชีพอยางขมขื่น เสริมสงมติที่กลาหาญ วาเรากลาทําใหสุริยันและ
จันทราใหสองแสงบนฟาใหม” สรางความทะเยอทะยานอยางเปนแกนสารทามกลางการขาดแคลนเสบียงทาง
วัตถุเปนอยางยิ่ง
ในปลายป ค.ศ. 1970 เวียตกงสงทหารไปเขมร ลมระบอบปกครองของเขมรแดงซึ่งไดรับการอุปถัมภจาก
พรรคคอมมิวนิสตจีนและไดกอมหันตกรรม แมพรรคคอมมิวนิสตจีนจะโกรธแคนมาก มันก็ไมอาจสงทหารไป
ชวยเขมรแดงไดเพราะจีนกับกัมพูชาไมมีพรมแดนติดกัน แตกลับเริ่มสงครามสั่งสอนเวียตกงทางดานชายแดน
จีนเวียตนามโดยอางวาเปนการปองกันประเทศ ซึ่งทหารจีนไดสังเวยชีวิตและเลือดเนื้อไปนับหมื่นคนเพื่อการ
ตอสูระหวางพรรคคอมมิวนิสตดวยกันที่ไมมีอะไรเกี่ยวของเขตชายแดนหรืออธิปไตยของประเทศแมแตนอย ถึง
กระนั้นหลายปตอมา พรรคคอมมิวนิสตจีนยังหนาไมอายจัดวันรําลึกตอการที่ตองพลีชีพอยางไรเหตุผลของชีวิต
ที่ไรเดียงสาในวัยสดใสเปนจํานวนมากมายในฐานะ “วิญญาณวีรชนปฏิวัติ” และยังบังอาจยืมบทเพลง “วีรกรรม
อันงดงามที่ยอมดวยเลือด” มีทหารจีนผูเสียสละตองตายไป 154 คนเมื่อป ค.ศ. 1981 ในการยึดภูเขาฟากา ใน
จังหวัดกวางสีคืน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับคืนพรมแดนใหกับเวียตนามอยางงายๆ หลังจากจีนกับเวียตนาม
ทําการสํารวจเขตพรมแดนรวมกัน โดยไมแยแสตอวีรกรรมของพวกเขา
เมื่อการระบาดของโรคซารสกําลังคุกคามชีวิตของประชาชนเมื่อตนป ค.ศ. 2003 พรรคคอมมิวนิสตจีนรีบ
รอนรับนางพยาบาลวัยสาว แลวสงพวกเธอไปดูแลผูปวยโรคซารสในโรงพยาบาล พรรคคอมมิวนิสตจีนจะผลัก

คนวั ยหนุมสาวไปสูแนวหนาที่อันตรายเสมอ เพื่อสรางภาพลั กษณที่ ยิ่งใหญให กับ มันตามสโลแกนวา “ไม
หวาดหวั่นตอความยากลําบากและความตาย” แตพรรคคอมมิวนิสตจีนไมมีคําอธิบายวาสมาชิกพรรค 65 ลาน
คนที่เหลือของมันไปอยูที่ไหน และพวกเขาไดสรางภาพลักษณอะไรใหพรรคบาง
5. การปฏิเสธความเชื่อตอเทพ-พระเจา และการทําลายธรรมชาติของมนุษย
พรรคคอมมิวนิสตจีนสงเสริมความเชื่อแบบอเทวนิยม และอางวาศาสนาเปนเหมือนฝนตอจิตวิญญาณ ซึ่ง
เปนพิษตอประชาชน มันใชอํานาจของมันบดขยี้ศาสนาทั้งหมดในจีน แลวอุปโลกนตัวเองเปนพระเจา เพื่อการ
มอบอํานาจอยางสมบูรณแบบใหกับลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีน
ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายลางศาสนานั้น มันก็ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมพรอมกันไปดวย โดยมัน
อางวาประเพณี ศีลธรรม และหลักจริยธรรมนั้นเปนของศักดินา งมงายและปฏิปกษตอการปฏิวัติ จึงทําการ
กําจัดทิ้งไปในนามของการปฏิวัติ ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น มีเรื่องนาเกลียดระบาดไปทั่วและไดทําลาย
วัฒนธรรมประเพณีมากมาย เชน คูสมรสตางกลาวหาซึ่งกันและกัน นักเรียนทุบตีครูของตน พอกับลูกหันมา
เผชิญหนากัน เรดการด(หนวยพิทักษแดง)ฆาผูบริสุทธิ์โดยไมรับผิดชอบ รวมทั้งกอจลาจล ทุบตี ทําลาย และ
ลักขโมยไปทั่ว นี่เปนผลลัพธตามธรรมดาของการทําลายธรรมชาติของมนุษยโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน
หลังการกอตั้งระบอบปกครอง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็บังคับใหชนกลุมนอย ปฏิญาณวาจะภักดีตอการนํา
ของคอมมิวนิสต และยอมละทิ้งวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณและมีสีสันที่เผาพันธุตางๆไดสรางมา
วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989 สิ่งที่เรียกวา “กองทัพปลดแอกประชาชน” ไดสังหารหมูนักศึกษาจํานวนมาก
ในปกกิ่ง ซึ่งทําใหความหวังตอการเมืองของประเทศและจิตใจของชาวจีนตองดับวูบลงอยางสิ้นเชิง นับจากนั้น
มา ผูคนทั้งหมดตางพากันหันไปสนใจแตเรื่องการหาเงิน จากป ค.ศ.1999 จนถึงวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนได
ทําการปราบปรามฝาหลุนกงอยางเหี้ยมโหด ตอตานหลักธรรม “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” อันเปน
เหตุเรงรัดใหมาตรฐานศีลธรรมตกต่ําลง
นับแตศตวรรษใหมเริ่มตนขึ้น ก็เกิดวัฏจักรใหมของการลอมรั้วยึดครองที่ดิน6 และการยึดเงินและทรัพยสิน
อยางผิดกฎหมายโดยเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนที่โกงกินซึ่งรวมมือกับพวกคากําไรเกินควร ผลักดันให
ประชาชนมากมายตองอดอยากและไรที่พักพิง จํานวนผูรองเรียนเพื่อความเปนธรรมตอรัฐเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ ว และความขั ด แย ง ในสั ง คมเพิ่ ม ความรุ น แรงขึ้ น มี ก ารประท ว งขนาดใหญ แ ละบ อ ยครั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง ถู ก
ปราบปรามอยางรุนแรงดวยกําลังทหารและตํารวจ ธาตุแทที่เปนเผด็จการฟาสซิสตของ“สาธารณรัฐ” เดนชัด
ยิ่งขึ้น และสังคมไดสูญเสียสติ สัมปชัญญะในดานจริยธรรมไปแลว
วายรายในอดีตจะไมทํารายเพื่อนบานของเขา ดังคําพูดที่วา หมาจิ้งจอกจะลาเหยื่อในที่ๆไกลจากบานของ
มัน แตทุกวันนี้เมื่อผูคนตองการจะหลอกลวงใคร เขาก็มักจะพุงเปาไปที่ญาติหรือเพื่อนฝูง และเรียกมันวา “การ
พิฆาตผูคุนเคย”
ในอดีต ชนชาติจีนนั้นรักความบริสุทธิ์เหนือสิ่งอื่นใด แตทุกวันนี้ผูคนหัวเราะเยาะใสคนจน หาใชโสเภณีไม
ประวัติศาสตรของการทําลายธรรมชาติมนุษยและศีลธรรมในประเทศจีนนั้นปรากฏอยางชัดเจนในบทกลอนที่วา
“ในทศวรรษ 50 ผูคนมุงชวยเหลือกัน
ในทศวรรษ 60 ผูคนตางแขงขันกัน
ในทศวรรษ 70 ผูคนหลอกตมซึ่งกันและกัน
ในทศวรรษ 80 ผูคนสนใจแตตัวเอง

ในทศวรรษ 90 ผูคนจะเอาเปรียบทุกคนที่เขาหา”
6. การยึดอํานาจทางทหารผูกขาดทางเศรษฐกิจและความทะเยอทะยานทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อยางบาคลั่ง
จุด ประสงค เ ดี ย วในการกอ ตั้ ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี นคื อ การยึ ด อํ า นาจด ว ยกํ าลั ง อาวุ ธ และก อ ตั้ ง ระบบ
กรรมสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งรัฐผูกขาดการวางแผนดานเศรษฐกิจเพียงลําพัง ความทะเยอ-ทะยานอยางบาคลั่งของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเหนือกวาลัทธิมารโดยทั่วไปที่มุงสะสมแตเงินเทานั้น
ในประเทศที่มีกรรมสิทธิ์ของสาธารณะแบบสังคมนิยมซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต องคกรพรรคที่ยึด
กุมอํานาจยิ่งใหญไว(นั่นคือ คณะกรรมการพรรคและสาขาระดับตางๆ) จะครอบงําหรือเขาควบคุม โครงสราง
พื้นฐานตามปกติของรัฐไว องคกรพรรคที่ครอบงําอยูจะควบคุมกลไกรัฐและถายโอนงบประมาณของรัฐบาลจาก
ทุกระดับโดยตรง เหมือนผีดูดเลือด พรรคคอมมิวนิสตจีนไดดูดเอาความมั่งคั่งจํานวนมหาศาลของชาติไป
II. ความเสียหายที่ลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนสรางขึ้น
เมื่อเอยถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางกรณีโอมชินริเกียว(แปลวาสัจจะอันสูงสุด)สังหารผูคนดวยแกสทําลาย
ประสาทซาริน การฆาตัวตายเพื่อขึ้นสวรรคของกลุมวิหารสุริยะ หรือการฆาตัวตายหมูกวา 900 ศพ ของสาวก
จิม โจนส แหงวิหารประชานั้น ผูคนจะตัวสั่นดวยความกลัวและโกรธเคือง อยางไรก็ตาม ลัทธิมารรายพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต จีนที่ ก ออาชญากรรมยิ่งเลวร า ยกวานับ พั นเทา ทํา ลายชี วิต คนนั บ ไม ถ ว นไดนั้ น เพราะพรรค
คอมมิวนิสตจีนมีลักษณะหลายประการซึ่งลัทธิทั่วไปไมมี ดังจะกลาวตอไป
ลัทธิมารกลายเปนศาสนาประจําชาติ
ในประเทศสว นใหญ หากทานไมไ ดนับถือศาสนาใดๆ ทานก็ ยังมีชีวิต อยู ได อยางสุขตามอัตภาพ โดย
ปราศจากอานงานเขียนหรือฟงหลักการของศาสนานั้นๆ แตในประเทศจีนมันเปนไปไมไดที่ใครจะอยูโดยไมได
สัมผัสกับหลักการและการโฆษณาชวนเชื่อของลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีน เพราะตั้งแตยึดอํานาจได มันก็เปลี่ยน
ลัทธิมารนี้ใหเปนศาสนาประจําชาติไปแลว
พรรคคอมมิวนิสตจีนเริ่มอัดฉีดคําสั่งสอนทางการเมืองใหพลเมืองตั้งแตชั้นอนุบาลและปฐม ไมมีใครที่จะ
ไดรับการศึกษาหรือตําแหนงการงานที่สูงขึ้นโดยไมผานการสอบเรื่องการเมือง ไมมีคําถามใดของขอสอบทาง
การเมืองที่อนุญาตใหคิดไดอยางอิสระ ผูที่เขาสอบถูกกําหนดใหจําคําตอบที่เปนมาตรฐานซึ่งจัดใหโดยพรรค
คอมมิวนิสตจีนเพื่อที่จะไดสอบผาน ชาวจีนผูโชครายถูกบังคับใหทบทวนคําสั่งสอนของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ซ้ําๆ แมจะเปนเด็ก เพื่อลางสมองตัวเองครั้งแลวครั้งเลา เมื่อเจาหนาที่คนหนึ่งไดรับการสนับสนุนใหมีตําแหนง
สูงขึ้นในรัฐบาล ไมวาเขาจะเปนสมาชิกพรรคหรือไมก็ตาม เขาก็ตองเขาสูโรงเรียนของพรรค เขาจะไมไดรับการ
เลื่อนขั้นจนกวาเขาจะทําไดตามขอกําหนดของการศึกษาจากโรงเรียนพรรค
ในประเทศจีน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนศาสนาประจําชาติ กลุมที่มีความคิดเห็นแตกตางออกไปจะไมได
รับอนุญาตใหคงอยู แมแต “พรรคประชาธิปไตย” ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้งขึ้นมาเองแทๆเพื่อใหเปนฉาก
ประกอบทางการเมือง และนิกายปฏิรูปแหงการพึ่งตนเองสามประการ (บริหารตนเอง เกื้อหนุนตนเอง และ
โฆษณาตั ว เอง) ก็ จ ะต อ งยอมรั บ การนํ า ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น อย า งเป น ทางการ การภั ก ดี ต อ พรรค

คอมมิวนิสตจีนนั้นเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกกอนที่จะมีความเชื่ออื่นใดได ซึ่งเปนไปตามตรรกบูชาลัทธิของพรรค
คอมมิวนิสตจีน
การควบคุมสังคมอยางสุดขั้ว
ลัทธิมารนี้กลายเปนศาสนาประจําชาติได เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนไดควบคุมสังคมอยางเบ็ดเสร็จและตัด
สิทธิ์เสรีของปจเจกชน การควบคุมชนิดนี้ไมเคยมีมากอน เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดตัดทอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินของประชาชน ซึ่งเปนรากฐานหนึ่งของเสรีภาพ กอนค.ศ. 1980 คนที่อาศัยอยูในเมืองยังชีพไดโดย
การทํางานในวิสาหกิจที่พรรคควบคุมอยูเทานั้น สวนชาวนาชาวไรในชนบทก็ยังชีพโดยการทํางานในพื้นที่
เพาะปลูกที่เปนของคอมมูนของพรรค ไมมีใครที่อยูนอกเหนือการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในประเทศ
สังคมนิยมอยางจีน องคกรของพรรคคอมมิวนิสตจีนมีอยูทั่วทุกหนแหง ตั้งแตรัฐบาลกลางลงไปจนถึงระดับราก
หญาของสังคมรวมทั้งหมูบานและชุมชน พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมทั่วทั้งสังคมโดยผานคณะกรรมการพรรค
และสาขาในทุกระดับ การควบคุมอยางเขมงวดเชนนี้ไดทําลายเสรีภาพสวนบุคคลลงไป ไดแก เสรีภาพในการ
ยายถิ่นที่อยู (ระบบการลงทะเบียนที่อยูอาศัย) เสรีภาพในการพูด (มีพวกฝายขวา 500,000 คนถูกปราบปราม
เพราะการพูดอยางเสรีของพวกเขา) เสรีภาพในการคิด (หลิน เจา และ จาง จื่อซิน7 ตางถูกสําเร็จโทษเพราะตั้ง
ขอสงสัยในพรรคคอมมิวนิสตจีน) และเสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสาร (พรรคคอมมิวนิสตจีนหามการอาน
หนังสือตองหามหรือฟง “สถานีวิทยุของศัตรู” การใชอินเตอรเนตก็ถูกตรวจสอบควบคุมดวย)
บางคนพูดวา ปจจุบันพรรคคอมมิวนิสตจีนอนุญาตใหมีกรรมสิทธิ์ของเอกชนแลว แตอยาลืมวา นโยบาย
ปฏิรูปและการเปดกวางนี้มีขึ้นเมื่อสังคมนิยมไดมาถึง จุดที่ประชาชนไมมีอะไรจะกิน และเศรษฐกิจของประเทศ
ใกลจะลมสลายแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนจําเปนตองยอมถอยบางเพื่อรักษาเอาตัวรอด ถึงกระนั้น แมจะปฏิรูป
และเปดกวางแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ไมเคยผอนคลายการควบคุมประชาชน การปราบปรามผูฝกฝาหลุนกง
อยางเหี้ยมโหด ซึ่งยังดําเนินอยูนั้น จะเกิดขึ้นไดเฉพาะในประเทศที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสตเทานั้น หาก
พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนยักษใหญทางเศรษฐกิจอยางที่มันตองการแลว มันตองเพิ่มระดับการควบคุมประชาชน
จีนมากขึ้นอยางแนนอน
การสนับสนุนความรุนแรงและการชิงชังชีวิต
ลัทธิมารเกือบทั้งหมดนั้นจะควบคุมสาวกของมัน และตอตานพลังจากภายนอกโดยใชความรุนแรง อยางไร
ก็ตาม มีนอยมากที่จะใชวิธีการที่รุนแรงอยางไรความปรานีเทากับของพรรคคอมมิวนิสตจีน แมกระทั่งจํานวน
ของผู ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากฝ มื อ พวกลั ท ธิ ม ารต า งๆทั่ ว โลก ก็ ยั ง ไม อ าจเที ย บได กั บ จํ า นวนประชาชนที่ ถู ก พรรค
คอมมิวนิสตจีนสังหาร พรรคคอมมิวนิสตจีนมองวาประชาชนเปนเพียงทางผานไปสูเปาหมายของมันเทานั้น
การเขนฆาเปนเพียงอีกวิธีการหนึ่งเทานั้น ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงไมมีขอจํากัดหรือการยับยั้งชั่งใจใน
การปราบปรามประชาชน ทุกคน ไมวาจะเปนผูสนับสนุน สมาชิก หรือกระทั่งผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนเอง
ลวนสามารถตกเปนเปาหมายของการปราบปรามไดทั้งสิ้น
พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยอุปถัมภเขมรแดงในประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนแบบอยางของพรรคคอมมิวนิสตที่
เหี้ยมโหดทั้งไมเคยใสใจในชีวิตพลเมือง ในระหวางชวงเวลา 3 ป 8 เดือนที่มันปกครอง พรรคคอมมิวนิสต
กัมพูชาภายใตการนําของพอลพต ซึ่งมีความคิดแบบเหมา เจอตง เปนแรงดลใจและเครื่องมือชี้นํา ไดเขนฆา

ชาวเขมรไป 2 ลานคน หรือเทากับ 1 ใน 4 ของประชากรประเทศเล็กๆนี้ เพื่อกวาดลางระบบกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน ในจํานวนผูที่ถูกฆานั้นเปนคนเชื้อสายจีนถึง 2 แสนคน
รัฐบาลกัมพูชาในยุคตอมา ไดจัดตั้งพิพิธภัณฑซึ่งรวบรวมเอกสาร และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความ
รายกาจของเขมรแดงในครั้งนั้น เพื่อรําลึกถึงเหยื่อและอาชญากรรมของพรรคคอมมิวนิสต พิพิธภัณฑนี้ในอดีต
เปนคุกของเขมรแดง ซึ่งแตเดิมเปนโรงเรียนมัธยม พอล พต ไดสั่งแปลงสภาพอาคารเรียนไปเปนคุก“เอส-21”
ซึ่งถูกใชเปนการเฉพาะในการจัดการกับนักโทษทางความคิด ปญญาชนจํานวนมากถูกกักขังที่นั่นและถูก
ทรมานจนตาย บนอาคารนี้ไ ดมีการจัดแสดงเครื่องมือที่ ใ ชทรมานและภาพถายขาวดําของเหยื่อก อนที่ จะ
เสียชีวิต มีรายงานมากมายของวิธีการทรมานที่อํามหิต เชน การเชือดคอ เจาะสมอง เหวี่ยงเด็กทารกลงพื้น
และฆา วิธีการทรมานทั้งหมดนี้ถูกสอนโดย “ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิก” ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนไดสงมาสอน
ใหกับเขมรแดง พรรคคอมมิวนิสตจีนยังชวยผูฝกหัดชางภาพใหมีความช่ําชองในการถายภาพนักโทษกอนที่
พวกเขาจะถูกประหาร เพื่อใชเปนหลักฐานหรือไมก็เพื่อการบันเทิง
ในคุก“เอส-21”นี้มีเครื่องเจาะศีรษะเครื่องหนึ่งก็ถูกประดิษฐขึ้นเพื่อสกัดสมองมนุษยไปทําเปนอาหารที่
ทรงคุณคาสําหรับพวกผูนําพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา นักโทษทางความคิด ถูกจับมัดกับเกาอี้ตรงหนาเครื่อง
เจาะศีรษะ ซึ่งเหยื่อจะหวาดกลัวอยางสุดขีด ในขณะที่หัวเจาะจะหมุนเจาะเขาไปในศีรษะทางดานหลังอยาง
รวดเร็ว และสกัดเนื้อสมองออกมากอนที่เหยื่อจะเสียชีวิต
III. ธาตุแทของลัทธิพรรคคอมมิวนิสต
อะไรทําใหพรรคคอมมิวนิสตมีความชั่วราย กดขี่บีฑาอยางรายกาจเชนนั้น เมื่อปศาจพรรคคอมมิวนิสตนี้มา
สูโลก มันมาพรอมกับภารกิจที่นาสยดสยอง มีขอความหนึ่งซึ่งอยูตอนทายของการแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสต
(The Communist Manifesto) อันลือลั่นวา
ชาวคอมมิ ว นิ ส ต จ ะรู สึ ก เสี ย เกี ย รติ ใ นการปกปดทั ศ นะหรือ เปา หมายของพวกเขา พวกเขา
ประกาศกองอยางเปดเผยวาเปาหมายสุดทายของพวกเขานั้น ซึ่งจะบรรลุไดโดยใชกําลังโคนลม
เงื่ อ นไขทางสั ง คมที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดเท า นั้ น ทํ า ให ช นชั้ น ปกครองตั ว สั่ น กลั ว ต อ การปฏิ วั ติ ข อง
คอมมิวนิสต
กรรมาชนไมมีอะไรจะเสียนอกจากโซตรวนที่พันธนาการอยู โลกกําลังรอให
พวกเขาไปกําชัยและครอบครอง
ภารกิจของปศาจตนนี้คือการใชความรุนแรงในการทาทายมนุษยชาติ เพื่อทําลายลางโลกดั้งเดิม ทําลาย
กรรมสิทธิ์เอกชน ทําลายคุณลักษณะ อิสรภาพ และเสรีภาพของชนชั้นกลาง เพื่อขจัดการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคล กําจัดสถาบันครอบครัวและใหชนชั้นกรรมาชนปกครองโลก
พรรคการเมืองนี้ ซึ่งประกาศความตองการของมันอยางเปดเผยในการที่จะ “ทุบตี ทําลาย และปลนสะดม”
นั้น ไมเพียงแตปฏิเสธทัศนะที่ชั่วราย แตยังประกาศความถูกตองของตนเองในการแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสต
วา “การปฏิวัติคอมมิวนิสตคือการแตกหักอยางถึงรากถึงโคนกับความสัมพันธแบบเกา ไมตองสงสัยเลยวาการ
พัฒนาของมันนั้นเกี่ยวของกับการแตกหักอยางถึงที่สุดกับความคิดเกา”
ความคิดแบบเกามาจากไหนกัน ตามกฎธรรมชาติของพวก อเทวนิยมนั้น ความคิดแบบเกามาจากกฎของ
ธรรมชาติและสังคม มันเปนผลมาจากการเคลื่อนที่อยางเปนระบบของจักรวาล สวนผูที่เชื่อในเทพนั้นประเพณี

และคุณคาทางศีลธรรมของมนุษยเปนสิ่งที่เทพมอบให ไมวาจุดเริ่มตนของสิ่งเหลานี้จะมาจากไหน สิ่งที่เปน
รากฐานของศีลธรรม บรรทัดฐานดานพฤติกรรม และมาตรฐานในการจําแนกความชั่วความดีนั้นคอนขางมั่นคง
ซึ่งเปนพื้นฐานในการควบคุมพฤติกรรมของคนและรักษากฎเกณฑของสังคมเอาไวเปนเวลานานนับพันๆป ถา
มนุษยสูญเสียบรรทัดฐานและมาตรฐานดานศีลธรรมในการตัดสินสิ่งชั่วดี มนุษยจะมิเสื่อมถอยจนกลายเปนสัตว
หรอกหรือ เมื่อคําประกาศของคอมมิวนิสตประกาศวามันจะ“แตกหักอยางถึงที่สุดกับความสัมพันธเกา” เทากับ
มันคุกคามตอรากฐานการดํารงอยูของสังคมมนุษย พรรคคอมมิวนิสตจึงมุงไปสูการเปนลัทธิมาร ซึ่งนําการ
ทําลายลางมาสูมนุษยชาติ
แถลงการณลัท ธิ คอมมิว นิส ต ทั้งหมดซึ่งจัดออกมาใหเ ป นหลักชี้นํา สําหรับพรรคคอมมิวนิสตนั้น สิ่งที่
แผซานไปทั่วอยางสุดขั้วที่สุดคือการไมมีความเมตตากรุณาและขันติแมแตนอย มารกซและแองเจิล คิดวาพวก
เขาไดคนพบกฎการพัฒนาของสังคมโดยผานทฤษฎีวัตถุนิยมวิพากษวิธี ดังนั้นดวย“สัจจะ”ที่มีอยูในมือ พวก
เขาจึงตั้งคําถามกับทุกสิ่ง และปฏิเสธทุกสิ่ง พวกเขายัดเยียดภาพลวงตาของลัทธิคอมมิวนิสตใหกับประชาชน
และไมลดละในการสนับสนุนการใชความรุนแรงในการทําลายโครงสรางทางสังคมและรากฐานทางวัฒนธรรมที่
ดํารงอยู แถลงการณลัทธิคอมมิวนิสตเปนผลใหพรรคคอมมิวนิสตที่เกิดขึ้นใหมเปนปศาจชั่วชาตนหนึ่ง ที่
ตอตานกฎสวรรค ทําลายลางธรรมชาติมนุษย และปรากฏตัวออกมาอยางยโสโอหัง เห็นแกตัวที่สุดและไรการ
ยับยั้งชั่งใจ
IV. ทฤษฎีวันโลกแตกของพรรคคอมมิวนิสต - ความหวาดกลัวตอการจบสิ้นของพรรค
มารกซและแองเจิลไดเพาะวิญญาณชั่วรายไวในพรรคคอมมิวนิสต เลนินไดกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตใน
ประเทศรัสเซียโดยผานการใชความรุนแรงของพวกวายราย ที่โคนลมรัฐบาลในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่ตั้งขึ้น
หลังจากการปฏิวัติในเดือนกุมภาพันธ8 ทําใหการปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซียลมเหลว เขายึดครองรัฐบาล
และบรรลุการตั้งฐานที่มั่นของลัทธิคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของเลนินไมไดทําใหกรรมาชนมีชัย
ชนะตอโลก ในทางกลับกัน ความในวรรคตอนแรกของการแถลงการณลัทธิคอมมิวนิสตที่วา “พลังเกาของยุโรป
ทั้งหมดไดเขาสูขอตกลงรวมกันที่จะกําจัดปศาจตนนี้” ทันทีหลังจากพรรคคอมมิวนิสตถือกําเนิด มันก็ตองเผชิญ
กับวิกฤตในการอยูรอดและหวาดเกรงวาจะถูกขับไลไดทุกเมื่อ
หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม9 คอมมิวนิสตรัสเซีย หรือบอลเชวิก ไมไดนําสันติภาพหรือความสมบูรณพูนสุข
มาใหกับประชาชน นอกจากการเขนฆาอยางปาเถื่อน ทหารในแนวหนาก็พายในสงครามและการปฏิวัติทําให
เศรษฐกิจสังคมแยลง ดังนั้นประชาชนจึงเริ่มกอกบฏ สงครามกลางเมืองแพรระบาดไปทั่วประเทศ ชาวนาก็
ปฏิเสธที่จะจัดสงอาหารใหกับเมืองตางๆ การจลาจลขนานใหญระหวางพวกคอสแซกเกิดขึ้นใกลแมน้ําดอน และ
การทําสงครามกับกองทัพแดงไดนํามาซึ่งการนองเลือดที่โหดราย ความปาเถื่อนโหดรายของพวกนักฆาที่ทํา
สงครามครั้งนี้สามารถเห็นไดจาก บทประพันธ อยางเชนโชโลคอฟ ชื่อ “ไทไคดอน” (Tikhii Don) และเรื่องอื่นๆ
เกี่ยวกับแมน้ําดอน กองทัพที่นําโดยอดีตกองทัพขาวคือนายพล อเล็กซาน ไวลิเยวิก คอลแชค และนายพลแอน
ตัน เดนิกิน เกือบจะคว่ําพรรคคอมมิวนิสตรัสเซียไดในจุดหนึ่ง แมจะเปนกลุมอํานาจทางการเมืองที่เกิดใหม แต
พรรคคอมมิวนิสตก็ถูกตอตานจากเกือบทั่วประเทศ บางทีคงเปนเพราะลัทธิคอมมิวนิสตนั้นชั่วรายเกินกวาจะ
ชนะใจประชาชนได

ประสบการณของพรรคคอมมิวนิสตจีนคลายคลึงกับของรัสเซีย นับจากกรณีมารี (Mari Incident) และการ
สังหารหมูเมื่อวันที่ 12 เมษายน10 จากนั้นก็ถูกปราบปรามอีก 5 ครั้ง ในเขตควบคุมของคอมมิวนิสตจีน และใน
ที่สุดก็ถูกบีบบังคับใหเกิดการเดินทัพทางไกล 25,000 กม. (Long March) พรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเผชิญกับ
วิกฤตถูกขับไลอยูบอยครั้ง
พรรคคอมมิวนิสตเกิดขึ้นพรอมกับนโยบายที่จะทําลายลางโลกเกาโดยทุกวิถีทาง ซึ่งมันพบวาตนเองตอง
เผชิญกับปญหาจริงๆ วาจะอยูรอดอยางไรโดยไมถูกกําจัดทิ้งขับไล พรรคคอมมิวนิสตมีชีวิตอยูภายใตความ
หวาดหวั่นตอความตายของตัวมันเสมอมา การอยูรอดไดกลายเปนเรื่องสําคัญสูงสุดของลัทธิคอมมิวนิสต เปน
ศูนยรวมของทุกสิ่งสําหรับตัวมัน เมื่อพันธมิตรคอมมิวนิสตสากลเกิดความแตกแยก ทําใหวิกฤตของการอยูรอด
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนยิ่งเลวรายลง ตั้งแตปค.ศ. 1989 ความหวาดหวั่นตอวันโลกแตกของพรรคยิ่งใกลเขา
มาทุกทีและวันมรณะของมันก็เขามาใกลขึ้นแลว
V. อาวุธสําคัญสําหรับการอยูรอดของคอมมิวนิสต คือ การตอสูอยางเหี้ยมเกรียม
พรรคคอมมิวนิสตไดย้ํามาตลอดในเรื่องวินัยเหล็ก การภักดีอยางสมบูรณ และวินัยการจัดตั้งองคกรณ ผูที่
เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีนตองสาบานวา
ขาฯตองการเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เพื่อสนับสนุนธรรมนูญของพรรค ปฏิบัติตามการ
บังคับบัญชาของพรรค ปฏิบัติตามพันธกิจของสมาชิก สนองตอบการตัดสินใจของพรรค ทําตาม
กฎระเบียบของพรรคอยางเขมงวด รักษาความลับของพรรค ภักดีตอพรรค ทํางานอยางขยัน
ขันแข็ง อุทิศตนชั่วชีวิตเพื่อลัทธิคอมมิวนิสต พรอมเสมอที่จะสละชีพเพื่อพรรคและประชา และจะ
ไมมีวันทรยศตอพรรค (ดูธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตจีน บทที่หนึ่ง ขอหก)
พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกการอุทิศจิตวิญญาณตอพรรคเหมือนกับที่ลัทธิกําหนดตอสาวกวา “ธรรมชาติ
พรรคโดยสํานึก” มันเรียกรองใหสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนพรอมที่จะยกเลิกตอความเชื่อและหลักการของตน
ทุกเวลาพรอมกับเชื่อฟงเจตนารมณของพรรคและผูนําพรรคอยางสมบูรณ หากพรรคตองการใหทานมีเมตตา
ทานตองมีเมตตา หากพรรคตองการใหทานชั่วราย ทานตองชั่วราย มิฉะนั้นทานจะไมบรรลุมาตรฐานของ
สมาชิกพรรค ไมไดแสดงสํานึกที่เด็ดเดี่ยวของธรรมชาติพรรค
เหมา เจอตง กลาววา “ปรัชญามารกซิสตคือปรัชญาแห งการตอสู” เพื่ออุปถัมภค้ําจุนความสํานึกแหง
ธรรมชาติพรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนเชื่อในกระบวนการของการตอสูภายในพรรคเปนระยะๆ ผานการผลักดัน
การตอสูอยางโหดเหี้ยมภายในและภายนอกพรรคอยางตอเนื่อง พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกําจัดผูที่มีความเห็นไม
ลงรอยและสรางความนาสะพรึงกลัวสีแดงขึ้นมา ในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสตจีนจะกวาดลางสมาชิก
พรรคอยางตอเนื่อง สรางกฎที่เขมงวดแบบลัทธิของมัน และสนับสนุนเจตนาคติของสมาชิกเกี่ยวกับ“ธรรมชาติ
พรรค” ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพในการตอสูของพรรค นี่คืออาวุธล้ําคาที่พรรคคอมมิวนิสตจีนใชในการยืดอายุของ
มัน

ในบรรดาผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน เหมา เจอตง เปนผูที่ช่ําชองที่สุดในการใชอาวุธล้ําคานี้ในการตอสูอยาง
โหดเหี้ยมภายในพรรค ความโหดเหี้ยมของการตอสูและวิธีการทํารายเริ่มตนตั้งแตปค.ศ. 1930 ในเขตควบคุม
ของคอมนิวนิสตจีน ที่เรียกกันในขณะนั้นวา“เขตโซเวียต”
ในปค.ศ. 1930 เหมา เจอตง ริเริ่มการปฏิวัติอันนาสะพรึงกลัวในเขตโซเวียต ในจังหวัดเจียงซี ที่รูจักกันใน
นามวา การกวาดลางกลุมตอตานบอลเชวิก หรือกลุมเอบี ทหารในกองทัพแดง สมาชิกพรรคและสันนิบาต
พรรค และพลเรือนในฐานที่มั่นคอมมิวนิสตรามหลายพันคนถูกฆาตกรรมอยางโหดเหี้ยม เหตุการณนี้เกิดจาก
การควบคุมอยางเผด็จการของเหมา หลังจากเหมากอตั้งฐานเขตโซเวียตในเจียงซี ในไมชาเขาก็ถูกทาทาย โดย
ผูนํากองทัพแดงและองคกรพรรคทองถิ่นในเขตตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดเจียงซีนําโดยหลี่ เหวินหลิน เหมา
ไมอาจอดกลั้นตอแรงตอตานในองคกรภายใตจมูกของเขาได เขาจึงใชวิธีการที่สุดขั้วในการปราบปรามสมาชิก
พรรคที่เขาสงสัยวามีความคิดตอตานเขา เพื่อสรางบรรยากาศเหี้ยมเกรียมเหมาะตอการปราบปรามทั่วไป
เหมาไมลังเลที่จะเริ่มตนกับกองกําลังที่อยูในการควบคุมของเขาโดยตรง จากชวงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึง
กลางเดือนธันวาคมของปนั้น กองทัพแดงแนวหนาสุดไดผาน “การแกไขทางการทหารอยางรวดเร็ว” มีการ
จั ด ตั้ ง องค ก รเพื่ อ การกวาดล า งผู ต อ ต า นการปฏิ วั ติ ใ นทุ ก ระดั บ ของกองทั พ นั บ จากกองพล กรม กองพั น
กองรอย และหมวดทหาร มีการจับกุมและฆาสมาชิกพรรคที่มาจากครอบครัวเจาของที่ดินหรือชาวนาร่ํารวย
และพวกที่ไดรองเรียนตางๆ ภายในเวลาไมถึงเดือน จากเหลากองทัพแดงกวา 40,000 คนนั้น มี 4,400 คนถูก
คัดเปนทหารกลุมเอบีไป ทั้งนี้รวมถึงผูนําทหารกวาสิบนาย ทั้งหมดทุกคนถูกการประหาร
ในระยะตอมา เหมาเริ่มการลงโทษพวกตอตานในเขตโซเวียต ในเดือนธันวาคม ปค.ศ.1930 เขาสั่งให หลี่
เสาจิว เลขาธิการใหญกรมการเมืองของกองทัพแดงแนวหนาสุดและประธานคณะกรรมการกวาดลาง ไปเปน
ตั ว แทนคณะกรรมการชายแดนทั่ ว ไปและให ไ ปที่ เ มื อ งฟู เ ที ย น ในจั ง หวั ด เจี ย งซี ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของรั ฐ บาล
คอมมิวนิสต หลี่ เสาจิว ไดจับกุมสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการระดับจังหวัดหลายคนและแปดผูนําของ
กองทัพแดงที่ 20 รวมถึง ตวน เหลียงป และ หลี่ ไปฟาง เขาใชวิธีการทรมานอยางเหี้ยมโหด เชนการทุบตีและ
เผารางกาย ผูที่ถูกทรมานแบบนี้จะมีแผลทั่วรางกาย นิ้วหัก รางกายพุพอง ไมสามารถเคลื่อนไหวได ตาม
เอกสารหลักฐานในเวลานั้นระบุวา เหยื่อเหลานี้รองครวญครางเสียงดังลั่นสนั่นฟา วิธีการทรมานที่ไรความ
ปรานีเหี้ยมโหดที่สุดนั้นไรซึ่งความเปนมนุษย
วันที่ 8 ธันวาคม ภรรยาทั้งสองของ หลี่ ไปฟาง คือ หมา หมิง และ โจว เหมี่ยน ไปเยี่ยมสามีในคุก แตกลับ
ถูกจับกุมในฐานะสมาชิกกลุมเอบีและถูกทรมานอยางทารุณ ทั้งสองถูกทุบตีอยางรุนแรงตามเนื้อตัวและอวัยวะ
เพศถูกเผา รวมทั้งเตานมถูกกรีดดวยมีด ภายใตการทรมานที่โหดราย ตวน เหลียงป ยอมรับวา หลี่ เหวินหลิน
จิน หวางปาง หลิว ตี้ โจว เหมี่ย น และหมา หมิง รวมทั้ งคนอื่ นๆเปนผูนํากลุมเอบีแ ละมีสมาชิกกลุมเอบี
มากมายในโรงเรียนของกองทัพแดง
จากวันที่ 7 ธันวาคม จนถึงเย็นวันที่ 12 ธันวาคม เพียง 5 วัน หลี่ เสาจิวและพวกไดจับกุมผูถูกกลาวหาวา
อยูในกลุมเอบีกวา 120 คน และตัวการสําคัญอีกหลายสิบคนที่ตอตานการปฏิวัติ ในการกวาดลางกลุมเอบีในฟู
เทียน กวา 40 คนถูกประหารชีวิต ปฏิบัติการหฤโหดครั้งนี้ของ หลี่ เสาจิว ไดจุดชนวนใหเกิดเหตุการณกรณีฟู
เทียน11ในวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1930 ซึ่งสรางความสะพรึงกลัวทั่วเขตโซเวียต (จากประวัติการสืบสวนจอง
การกวาดลาง”กลุมเอบี”ของเหมา เจอตง ในเขตโซเวียต จังหวัดจิงเชียงโดย เกา หัว)
เหมาอาศัยทฤษฎีและการปฏิบัติของการดิ้นรนตอสูอยางนี้ คอยแสวงหาและกอตั้งการนําอยางสมบูรณใน
พรรคของเขา ตั้งแตเขตโซเวียต จนถึงเยียนอาน หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจในปค.ศ.1949 เหมาก็

สืบทอดการตอสูภายในพรรคแบบนี้เรื่อยมา ตัวอยางเชน ในการประชุมวงกวางครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการ
กลางพรรคชุดที่ 8 ที่เมืองลูซาน ปค.ศ.1959 เหมา เจอตง ก็จุดชนวนการโจมตีอยางฉับพลันตอ เผิง เตอะหวาย
และถอดเขาออกจากตําแหนง12 ผูนําในศูนยกลางพรรคที่เขารวมประชุมตางถูกเรียกใหแสดงจุดยืน ผูที่กลา
แสดงความเห็นแตกตางออกไปถูกตราหนาวาเปนพวกตอตานพรรคในกลุมของเผิง เตอะหวาย ระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม สหายรวมรบในคณะกรรมกลางพรรคถูกลงโทษคนแลวคนเลา แตทั้งหมดยอมศิโรราบโดยไม
ตอสูเลย ใครจะกลาเอยคัดคาน เหมา เจอตง แมเพียงคําเดียวไดละ พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเนนย้ําในวินัยเหล็ก
การภักดีตอพรรคและวินัยองคกร อยูเสมอ เรียกรองใหเชื่อฟงอยางสมบูรณตอทานผูนําที่อยูสูงกวา ธรรมชาติ
ชนิดนี้ของพรรคไดถูกปลูกฝงในการตอสูทางการเมืองอยางตอเนื่อง
ระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม หลี่ ลี่ซาน ซึ่งในอดีตเคยเปนผูนําในพรรคคอมมิวนิสตจีน ถูกกดดันจนถึงขีด
สุดของความอดทนของเขา ในวัย 68 ป เขาถูกสอบสวนเฉลี่ยเดือนละ 7 ครั้ง สวนภรรยาของเขา หลี่ ซา ถูก
นับวาเปนสายลับของ “พวกลัทธิแกโซเวียต” และถูกสงเขาคุกไป โดยไมมีขาวความเปนตายรายดีของเธอเลย
หลี่ ลี่ซาน หมดอาลัยตายอยากอยางยิ่งและไมมีทางเลือกใด เขาจึงฆาตัวตายโดยกินยานอนหลับปริมาณมาก
กอนการตายของเขา หลี่ ลี่ซานเขียนจดหมายถึง เหมา เจอตง เพื่อสะทอนออกมาอยางแทจริงของธรรมชาติ
ของพรรค ซึ่งสมาชิกพรรคคนนี้ที่ไมกลาจะละทิ้งมัน แมแตในวาระที่ใกลจะตาย
ทานประธาน,
ตอนนี้ผมไดกาวไปบนเสนทางแหงการทรยศตอพรรคโดยการฆาตัวตาย และไมมีทางที่จะแก
ตางในความผิดของตน มีเพียงสิ่งเดียว นั่นคือครอบครัวของผมทั้งหมดและตัวผมไมเคยรวมมือกับ
ศัตรูของรัฐ ผมขอเรียกรองเพียงประเด็นเดียว คือใหรัฐบาลกลางไตสวนและตรวจสอบขอเท็จจริง
และสรุปผลบนพื้นฐานของความเปนจริง...
หลี่ ลี่ซาน
22 มิถุนายน ค.ศ.196713
ในขณะที่ปรัชญาการตอสูของ เหมา เจอตง ในที่สุดก็ไดลากประเทศจีนไปสูความความหายนะที่ไมเคยมีมา
กอน การรณรงคทางการเมืองชนิดนี้ และการตอสูภายในพรรค ซึ่งจะเกิดขึ้นอยางกวางขวางทุกๆ 7-8 ป นั้น
เปนหลักประกันการอยูรอดของพรรคคอมมิวนิสตจีน ทุกครั้งที่มีการรณรงคจะมีคนสวนนอยจํานวน 5% ที่จะ
ถูกปราบปราม และอีก 95% ที่เหลือจะกลายเปนผูที่เชื่อฟงอยางแนบแนนตอแนวทางพื้นฐานของพรรค ซึ่งจะ
เสริมพลังสามัคคีขององคกรและศักยภาพในการทําลายลาง การดิ้นรนตอสูเหลานี้ยังชวยกําจัดสมาชิก “ที่
วอกแวก” ซึ่งไมปรารถนาจะเลิกทําตามความรูสึกผิดชอบชั่วดี และยังเปนการโจมตีตอกลุมพลังใดๆที่คิด
ตอตานพรรค พวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีความกระหายในการตอสูมากที่สุดและใชวิธีการอันธพาลได
ดีที่สุดก็จะไดอยูในอํานาจโดยผานกลไกการตอสูนี้ ผูนําลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนคนที่ไมมีความเกรงกลัว
ใดๆ มีประสบการณการตอสูที่อุดมสมบูรณและเต็มเปยมดวยจิตวิญญาณพรรค การตอสูอยางโหดรายนี้ยังให
“บทเรี ย นเลื อ ด” และการล า งสมองด ว ยความรุ น แรง ในขณะเดี ย วกั น มั น ก็ เ ป น การเพิ่ ม พลั ง ให กั บ พรรค
คอมมิวนิสตจีนอยางตอเนื่อง เสริมความตองการที่จะตอสูตอไป ค้ําประกันการอยูรอดของมัน และปองกันไมให
มันกลายเปนกลุมที่รักสงบไมยอมตอสู
ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคไดมาโดยตรงจากธรรมชาติลัทธิพรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคคอมมิวนิสตจีน
ตัดสินใจแตกหักกับหลักการดั้งเดิมทั้งหมดเพื่อบรรลุเปาหมายของมัน และใชการตอสูทุกวิถีทางอยางไมลังเล

กับพลังใดๆที่ขวางกั้นมัน ดังนั้นมันจึงตองฝกฝนและผูกมัดสมาชิกทั้งหมดใหกลายเปนเครื่องมือของพรรคที่ไม
มีหัวใจ ไมรูจักความยุติธรรมและไรความศรัทธา ธรรมชาติชนิดนี้ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เริ่มตนจากความ
เกลียดชังสังคมมนุษยและประเพณี การประเมินตัวเองแบบหลงละเมอ และความเห็นแกตัวอยางที่สุดและการดู
ถูกชีวิตผูอื่น เพื่อบรรลุสิ่งที่มันเรียกวาอุดมคติ มันจะใชความรุนแรงโดยไมคํานึงถึงอะไรทั้งสิ้นในการทําลายโลก
รอบตัวและกําจัดผูคัดคานทั้งหมด ลัทธิมารเชนนี้ยอมจะพบกับการตอตานจากผูที่มีความรูสึกผิดชอบชั่วดีอยาง
แนนอน ดังนั้นมันจึงตองกําจัดความรูสึกผิดชอบชั่วดีและความเมตตากรุณาของคนเพื่อใหคนศรัทธาในคําสอน
ที่ชั่วรายของมัน ดังนั้นเพื่อที่จะค้ําประกันการอยูรอดของมัน กอนอื่นพรรคคอมมิวนิสตจีนตองทําลายความรูสึก
ผิดชอบชั่วดีของประชาชน ความเมตตากรุณาและมาตรฐานทางศีลธรรม เปลี่ยนประชาชนใหเปนทาสและ
เครื่องมือที่แสนเชื่อง ตามตรรกของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ชีวิตและผลประโยชนของพรรคยอมอยูเหนือทุกสิ่ง
แมกระทั่งผลประโยชนรวมกันของสมาชิกพรรคทั้งหมด ดังนั้นสมาชิกพรรคคนหนึ่งคนใดจึงตองพรอมที่จะสละ
ชีพเพื่อพรรค
เมื่อมองดูประวัติศาสตรพรรคคอมมิวนิสตจีน จะพบวาบุคคลที่ยังคงรักษาความตั้งใจของปญญาชนแบบ
ดั้งเดิม อยางเชน เฉิน ตูซิ่ว และ ชู ชิวไป หรือผูที่ยังคงหวงใยผลประโยชนของประชาชน อยาง หู เยาปง และ
จาว จื่อหยาง หรือผูที่ตัดสินใจที่จะเปนขาราชการมือสะอาดและรับใชประชาชนอยางแทจริงอยาง จู หรงจี นั้น
ไมวาพวกเขาจะทุมเทใหกับพรรคมากมายเพียงไร และไมวาเขาจะปราศจากความทะเยอทะยานสวนตัวอยางไร
พวกเขาก็จะถูกกวาดลาง หรือปลดออก หรือถูกควบคุมอยางไมอาจเลี่ยงได ดวยขออางเพื่อผลประโยชนและ
วินัยของพรรค
ความสํานึกในธรรมชาติของพรรค หรือสมรรถภาพในการทําลายลางของพรรคที่ถูกฝงลึกอยูในกระดูกของ
พวกเขาเปนเวลานานในชวงหลายปของการตอสูดิ้นรน มักจะทําใหพวกเขายอมประนีประนอมหรือศิโรราบเมื่อ
อยูในภาวะวิกฤต เพราะในจิตใตสํานึกของพวกเขานั้น การอยูรอดของพรรคเปนเรื่องสําคัญสูงสุด พวกเขายอม
ที่จะเสียสละตัวเองและเฝาดูพลังชั่วรายภายในพรรค ฆาตกรรมกอกรรมทําเข็ญ แทนที่จะทาทายการอยูรอด
ของพรรคดวยความคิดที่มีสติสัมปชัญญะและความเมตตาของพวกเขาเอง นี่เปนผลที่เฉียบขาดของกลไกการ
ตอสูของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งเปลี่ยนคนดีใหกลายเปนเครื่องมือของมัน และใชธรรมชาติของพรรคในการ
จํากัดหรือแมกระทั่งกําจัดความรูสึกผิดชอบชั่วดีของมนุษยอยางถึงที่สุด การตอสูดานแนวทางหลายสิบครั้งของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดตีผูนําสุดยอดหรือผูที่กําลังจะขึ้นมาเปนผูนําอีกหลายสิบคนใหตกลงไป ไมมีผูนําสูงสุด
คนใดมีจุดจบที่ดี แม เหมา เจอตง จะเปนราชาอยูถึง 43 ป หลังจากการตายของเขาไมนาน ภรรยาและหลาน
ของเขาก็ถูกจําคุก ซึ่งไดรับการสดุดีวาเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญของลัทธิเหมา นี่เปนเรื่องนาขันหรือละครตลกหรือ
ไร
หลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจทางการเมืองไดแลว ก็มีการรณรงคทางการเมืองอยางไมจบสิ้น
เกิดการตอสูทั้งในพรรคจนถึงนอกพรรค นี่เปนกรณีที่เดนชัดในยุค เหมา เจอตง และยังคงดําเนินตอไปในยุค
หลังจากเหมา คือ “ยุคปฏิรูปและเปดกวาง” ในปค.ศ.1980 เมื่อประชาชนเริ่มจะมีเสรีภาพนิดหนอยในทาง
ความคิด พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จุดชนวนการรณรงคตอตานเสรีนิยมชนชั้นกลาง และเสนอหลักการพื้นฐานสี่
ประการ14 เพื่อรักษาการนําแบบเบ็ดเสร็จของมันตอไป ปค.ศ.1989 นักศึกษาที่เรียกรองประชาธิปไตยอยาง
สันติถูกปราบปรามอยางนองเลือดเพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนไมอนุญาตใหมีความทะเยอทะยานในระบอบ
ประชาธิปไตย ปค.ศ.1990 เมื่อเห็นวาผูฝกฝาหลุนกง ซึ่งเชื่อใน หลักธรรม ความจริง ความเมตตา ความอดทน
เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว จึงตองพบกับการปราบปรามแบบกวาดลางใหสิ้นซาก ซึ่งเริ่มตนในปค.ศ.1999

เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนทนไมไดตอธรรมชาติและความคิดที่ดีงามของมนุษย มันตองใชความรุนแรงทําลาย
ความรูสึกผิดชอบของมนุษยเพื่อค้ําประกันอํานาจของมัน นับตั้งแตเริ่มศตวรรษที่ 21 อินเตอรเนตไดเชื่อมโยง
โลกเขาไวดวยกัน แตพรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชเงินจํานวนมหาศาลในการตั้งเครือขายสกัดกั้น เสรีภาพแบบ
ออนไลน เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนกลัวประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารอยางอิสระ
VI. การเสื่อมทรุดของลัทธิมารพรรคคอมมิวนิสตจีน
แกนแทของการปกครองของลัทธิมารพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการตอตานธรรมชาติของมนุษยและหลักการ
ของสวรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนที่รูจักดีในความยโส ทะนงตน เห็นแกตัว และพฤติการณที่โหดเหี้ยมแบบ
ไมบันยะบันยัง มันนําความหายนะมาสูประเทศชาติและประชาชนเสมอมา และไมเคยยอมรับความผิดของมัน
เอง และไมเคยเผยสันดานที่แทของมันออกมา พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเคยลังเลที่จะเปลี่ยนสโลแกนคําขวัญและ
ปายของมัน ซึ่งมันถือวาเปนกลวิธีเพื่อรักษาการควบคุมของมันไว มันจะทําทุกอยางเพื่อคงอํานาจตอไป โดยไม
คํานึงถึงจริยธรรม ความยุตธิ รรมและชีวิตคนแตอยางใด
องคกรควบคุมจัดการและกระบวนการทางสังคมของลัทธิมารนี้ นํามันไปสูการลมสลายของมันเองอยางหนี
ไมพน ผลจากการรวมศูนยอํานาจทําใหความคิดเห็นของสาธารณะและกลไกการตรวจสอบไดถูกทําลาย ไม
เหลือพลังที่จะหยุดยั้งพรรคคอมมิวนิสตจีนจากการลื่นไถลไปสูความเสื่อมและแตกสลาย
วันนี้พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกลายเปนพรรคปกครองที่ฉอฉลและคดโกงที่สุดในโลก ตามสถิติอยางเปน
ทางการของจีน กวา 20 ปที่ผานมา ในบรรดาสมาชิกพรรค เจาหนาที่ และขาราชการ จํานวน 20 ลานคนนั้น มี
อยู 8 ลานคนที่ถูกพบวามีความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชั่นและระเบียบวินัย หรือถูกลงโทษตามกฎของพรรค
หรือรัฐบาล หากนับรวมพวกที่ไมสามารถตรวจสอบไดเขาไปดวย ประมาณวามีเจาหนาที่พรรคและรัฐบาลที่คด
โกงถึงราว 2 ใน 3 ทีเดียว ซึ่งมีเพียงสวนนอยที่ถูกไตสวนและเปดโปง
การแสวงหาผลประโยชนดวยวิธีการคอรรัปชั่นและการขมขู ไดกลายเปนแรงยึดเหนี่ยวเอกภาพที่มีอํานาจ
มากที่สุดในการเปนหนึ่งอันเดียวกันของพรรคคอมมิวนิสตจีนในทุกวันนี้ เจ าหนาที่ที่ คอรรัปชั่นรูดีวาหาก
ปราศจากพรรคคอมมิวนิสตจีนพวกเขาก็จะหมดโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว และหากพรรค
คอมมิวนิสตจีนลมลง พวกเขาไมเพียงแตจะสูญเสียอํานาจและตําแหนง แตจะถูกสอบสวนดวย ในบทกวีเรื่อง
“สวรรคลงโทษ” ซึ่งเปดโปงปฏิบัติการหลังฉากของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตจีน เฉิน ฟาง ผูประพันธไดเผย
ความลับสุดยอดของพรรคคอมมิวนิสตจีนโดยผานปากของ หาว เซียงโซว รองผูอํานวยการสํานักเทศบาลนคร
พรรคคอมมิวนิสตจีนวา “การคอรรัปชั่นไดสรางความมั่นคงใหอํานาจการเมืองของเรา”
ชาวจีนมองเห็นชัดวา “ถาเราตอสูกับคอรรัปชั่น พรรคก็จะลมลง ถาเราไมตอสูกับคอรรัปชั่น ชาติก็จะยอย
ยับ” อยางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมเสี่ยงกับวาระสุดทายของมันเองเพื่อตอสูกับคอรรัปชั่น สิ่งที่มันจะ
ทําคือการฆาพวกคอรรัปชั่นบางคนเพื่อเปนการเสียสละในการรักษาภาพลักษณของมัน ซึ่งจะยืดอายุของมัน
ออกไปไดอีกสองสามป โดยยอมจายสวนที่คอรรัปชั่นมาจํานวนเล็กนอย ทุกวันนี้เปาหมายประการเดียวของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนคือการรักษาอํานาจของมันและหลบหลีกวันตายของมัน
ในประเทศจีนทุกวันนี้ ศีลธรรมและจริยธรรมไดเสื่อมถอยจนเกินกวาจะยอมรับได สินคากํามะลอ โสเภณี
ยาเสพติด การสมรูรวมคิดระหวางเจาหนาที่และแกงผิดกฎหมาย องคกรที่ควบคุมอาชญากรรม การพนัน การ
ติดสินบน คอรรัปชั่นทุกชนิดมีอยูดาษดื่น พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเพิกเฉยตอความเสื่อมทรามดานจริยธรรม

อยางมาก ในขณะที่เจาหนาที่ระดับสูงจํานวนมากเปนตัวการที่อยูเบื้องหลังเรียกคาคุมครองจากผูที่หวาดกลัว
ไช เซาชิง ผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลับนานกิง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับองคกรมาเฟยและอาชญากรรม ไดคาดคะเน
วามีสมาชิกองคกรอาชญากรรมในประเทศจีนไมนอยกวา 1 ลานคน ลักษณะของแตละองคกรที่เคยจับไดมักจะ
เผยใหเห็นวาพวกคอมมิวนิสตที่คอรรัปชั่นอยูเบื้องหลังเสมอ ทั้งผูพิพากษา ตํารวจ และเจาหนาที่อื่นๆของรัฐ
พรรคคอมมิวนิสตจีนกลัววาประชาชนจีนจะฟนคืนสติสัมปชัญญะและจริยธรรม ดังนั้นมันจึงไมกลาที่จะยอม
ใหประชาชนมีความเชื่อในศาสนาหรือมีเสรีภาพทางความคิด มันจะทําทุกอยางในการปราบปรามคนดีที่มีความ
เชื่อศรัทธา เชนชาวคริสเตียนใตดินที่เชื่อในพระเยซูและพระเจา และพวกฝาหลุนกงที่ยึดมั่นในความจริง ความ
เมตตา ความอดทน พรรคคอมมิวนิสตจีนกลัววาประชาธิปไตยจะทําใหการปกครองแบบพรรคเดียวของมันจบ
สิ้นลง ดังนั้นมันจึงไมกลาใหเสรีภาพทางการเมืองแกประชาชน มันจะรีบเรงจับกุมกักขังพวกเสรีนิยมและนัก
สิทธิมนุษยชน และใหเสรีภาพจอมปลอมแกประชาชน ตราบเทาที่ทานไมสนใจการเมืองหรือตอตานการนําของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน มันก็อาจจะยอมใหทานทําตามความปรารถนาของทานไดทุกแบบ ซึ่งแมมันจะหมายถึง
วา ท า นจะทํ า ชั่ ว อย า งไร จ ริ ย ธรรม ซึ่ ง ผลลั พ ธก็ คื อ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น เสื่ อ มลงเรื่ อ ยๆอย า งรวดเร็ ว และ
จริยธรรมทางสังคมในประเทศจีนก็ประสบกับความตกต่ําลงอยางฮวบฮาบนากลัว
“ปดทางสูสวรรค และเปดประตูสูนรก” เปนคําที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายความชั่วรายของลัทธิพรรค
คอมมิวนิสตจีนในการทําลายลางสังคมจีนทุกวันนี้
VII. ภาพสะทอนการปกครองที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน
พรรคคอมมิวนิสตคืออะไร
คําถามงายๆนี้หาคําตอบไดไมงายนัก ภายใตการเสแสรงวา“เพื่อมวลชน” ในหนากากของพรรคการเมือง ที่
แทคือพรรคคอมมิวนิสตไดหลอกลวงประชาชนนับลาน และมันไมใชพรรคการเมืองในความหมายโดยทั่วไป
ทวาเปนลัทธิมารอันตรายที่ถูกครอบงําโดยปศาจชั่วตนหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสตคือสิ่งมีชีวิตที่แสดงบทบาทอยูใน
โลกนี้โดยผานองคกรพรรค สิ่งที่ควบคุมพรรคคอมมิวนิสตจีนคือปศาจชั่วที่เขาไปครอบงําอยูตั้งแตแรก และ
ปศาจชั่วตนนี้เองที่กําหนดธรรมชาติที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสต
ผูนําพรรคคอมมิวนิสตที่กําลังแสดงบทเปนผูนําลัทธินั้น เปนเพียงกระบอกเสียงของปศาจชั่วและพรรค เมื่อ
จุดมุงหมายและความตองการของเขาไปทางเดียวกับพรรคไดและสามารถถูกมันใชประโยชนได พวกเขาก็จะ
ถูกเลือกเปนผูนํา แตเมื่อพวกเขาไมอาจเปนไปตามความตองการของพรรค พวกเขาก็จะถูกโยนทิ้งอยางไร
ความปรานี กลไกการตอสูของพรรค จะค้ําประกันวามีแตพวกเจาเลหที่สุด ชั่วรายที่สุด เหี้ยมเกรียมที่สุด จึง
สามารถอยูในตําแหนงผูนําลัทธิพรรคคอมมิวนิสตไดอยางมั่นคง ผูที่เคยอยูในตําแหนงผูนําพรรคหลายสิบคนได
ตกลงมาจากความสงางาม ซึ่งไดพิสูจนความจริงของขอโตแยงนี้ ที่จริงผูนําสูงสุดของพรรคนั้นกําลังเดินอยูบน
เชือกเล็กๆที่ขึงตึงเสนหนึ่ง พวกเขาสามารถกาวออกมาจากแนวทางของพรรคและเหลือไวซึ่งชื่อเสียงที่ดีงามใน
ประวัติศาสตร อยางเชนกอรบาชอฟ ซึ่งเคยทํามาแลว หรือไมก็เปนเหยื่อของพรรคเหมือนกับอดีตเลขาธิการ
ใหญของพรรคหลายๆคน
ประชาชนเปนเปาหมายของการตกเปนทาสและการกดขี่ ภายใตการปกครองของพรรค ประชาชนไมมีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธพรรค แตถูกบังคับใหค้ําจุนพรรคและยอมรับการนําอยางสมบูรณ ทั้งยังถูกกําหนดใหรับการลาง
สมองอยางสม่ําเสมอภายใตการควบคุมจากพรรค พรรคคอมมิวนิสตจีนบังคับคนทั้งชาติใหเชื่อและสนับสนุน

ลัทธิมารนี้ สิ่งนี้จะพบเห็นไดนอยมากในโลกทุกวันนี้ และเราตองรูจักจําแนกทักษะในการกดขี่ชนิดที่ไรที่เปรียบ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน
สมาชิกพรรคเปนมวลสารที่ใชประกอบเปนรางของพรรค ในจํานวนนี้มีหลายๆคนที่เปนคนซื่อสัตยและดี
งาม หรือแมแตคอนขางประสบความสําเร็จในชีวิตสังคม พวกเขาเหลานี้เปนผูที่พรรคคอมมิวนิสตจีนอยากจะ
เกณฑ เ ขา มาเพราะชื่ อเสีย งและความสามารถของพวกเขาอาจถู กนํ า มารั บ ใชพ รรค คนอื่ น ๆอีก หลายคน
พยายามทํางานหนักเพื่อเขารวมกับพรรคและชวยเหลือชีวิตที่ชั่วรายนี้ เพราะความตองการเปนขาราชการและ
มีสถานะภาพสูงทางสังคม และยังมีผูที่เลือกที่จะเขารวมกับพรรคเพราะตองการบรรลุความสําเร็จในชีวิต และ
ตระหนักดีวาภายใตกฎของคอมมิวนิสตพวกเขาไมอาจทําเชนนั้นไดนอกเสียจากจะเขารวมกับพรรค บางคน
เขารวมเพราะตองการไดรับ การจัดสรรหองพักอาศัยหรือเพียงตองการแคภาพลักษณที่ดีขึ้น ดังนั้นในหมู
สมาชิกพรรคหลายสิบลานคนจึงมีทั้งคนดีและคนเลว แตไมวาจะดวยเหตุใด ทันทีที่ทานปฏิญาณตนสาบานตอ
หนาธงพรรค ซึ่งจะดวยความเต็มใจหรือไมก็ตาม นั่นหมายถึงทานไดอาสาอุทิศตนตอพรรค ทานก็จะเขาสู
กระบวนการลางสมองดวยการเขารวมการศึกษาทางการเมืองทุกสัปดาห มีสมาชิกจํานวนนอยมากที่มีความคิด
ของตนเองเหลืออยู สวนใหญจะไมมีเหลืออยูเลย ซึ่งจะถูกปศาจชั่วพรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมไดงาย อันเปน
ผลจากการปลูกฝงความเชื่อโดยพรรค คนเหลานี้จะทําหนาที่อยูในพรรคเหมือนเซลในรางกายมนุษย จะทํางาน
ไมมีหยุดเพื่อการคงอยูของพรรค แมตัวเขาเองก็เปนสวนหนึ่งของพลเมืองที่ตกเปนทาสของพรรค สิ่งที่นาเศรา
ยิ่งกวาคือ หลังจากทานผูกมัดเขากับ”ธรรมชาติพรรค” มันก็ยากจะขจัดออกไป วันใดที่ทานแสดงดานที่เปน
มนุ ษ ยของทานออกมา ท านก็ จะถูกกวาดล างหรือปราบปราม ท านไมสามารถถอนตัวออกจากพรรคตาม
ตองการ สําหรับพรรคที่มีแตทางเขาไมมีประตูออกนั้น ยอมจะถือวาทานเปนพวกทรยศ ฉะนั้นจึงเปนคําตอบวา
ทําไมผูคนจึงมักแสดงธรรมชาติสองลักษณะออกมา คือ ในชีวิตดานการเมืองของพวกเขานั้นจะแสดงธรรมชาติ
พรรคคอมมิวนิสตออกมา แตในชีวิตประจําวันจะแสดงธรรมชาติของความเปนมนุษยออกมา
ฝายบริหารของพรรคเปนกลุมที่ประคองอํานาจในระหวางสมาชิกพรรค แมวาพวกเขาอาจมีทางเลือก
ระหวางดีกับเลว สามารถจะตัดสินใจดวยตัวเองบางในบางโอกาส บางเวลา และบางสถานการณ แตในฐานะที่
เปนสวนของทั้งหมด พวกเขาตองทําตามความประสงคของพรรค คําสั่งเผด็จการที่วา “ทั่วทั้งพรรคเชื่อฟง
คณะกรรมการกลาง” ฝายบริหารคือผูนําในระดับตางๆกัน พวกเขาเปนกระดูกสันหลังของพรรค พวกเขาเองก็
เปนเพียงเครื่องมือของพรรคเชนกัน พวกเขาก็ถูกหลอก ถูกใช และตกเปนเหยื่อในระหวางการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในอดีตดวยเชนกัน ขอบงชี้โดยรากฐานของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือ เพื่อทดสอบวาทานปฏิบัติตาม
ผูนําลัทธิอยางแมนยําและอุทิศตนอยางจริงใจหรือไม
เหตุใดผูคนจึงยังไมตระหนัก
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดแสดงความชั่วรายเลวทรามมาโดยตลอด 50 กวาปของการปกครองประเทศจีน แต
ทําไมชาวจีนจึงขาดความเขาใจความเปนจริงตอธรรมชาติที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีน เพราะชาวจีนโงงม
นักหรือ ไมใช ชาวจีนเปนชนชาติหนึ่งที่ฉลาดที่สุดในโลกและอุดมดวยวัฒนธรรมโบราณและมรดกตกทอดกวา
5000 ป พวกเขายังคงมีชีวิตอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน และหวาดกลัวอยางยิ่งที่จะแสดง
ความไมพอใจของพวกเขาออกมา คําตอบอยูที่วิธีการควบคุมความคิดจิตใจคนโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน
ถาชาวจีนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสามารถโตแยงไดอยางเปดเผยเกี่ยวกับขอดีและขอเสีย
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เรายอมจะสามารถจินตนาการไดวาชาวจีนยอมจะมองเห็นธรรมชาติที่ชั่วรายของ

พรรคคอมมิวนิสตจีน และปลดปลอยตนเองจากอิทธิพลของลัทธิมารนี้ไดอยางแนนอน โชครายที่ชาวจีนสูญเสีย
เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกของพวกเขาไปกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมาเมื่อเกิดการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสตจีนขึ้น จุดประสงคเบื้องหลังการปราบปรามฝายขวาในหมูปญญาชนเมื่อปค.ศ.1957 นั้นคือการ
จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกและเพื่อควบคุมจิตใจคน ในสังคมที่ขาดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เยาวชนสวนมากที่
ศึกษางานของมารกซและแองเจิลอยางเต็มที่ในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม กลับถูกระบุวาเปน“พวกตอตานพรรค”
และตอมาถูกปราบปราม เพราะการถกเถียงเรื่องความถูกผิดของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเปนสิ่งที่พูดออกมา
ไมได
มีชาวจีนไมมากที่จะกลาคิดวาพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนลัทธิมาร อยางไรก็ตามการยืนยันที่จะทําเชนนั้น
สําหรับผูที่อาศัยอยูในประเทศจีน ยอมจะพบวามันไมยากเลยที่จะหาหลักฐานรองรับขอถกเถียงนี้ ทั้งจาก
ประสบการณสวนตัวของพวกเขาและของคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง
ชาวจีนไมเพียงแตขาดเสรีภาพทางความคิด พวกเขายังถูกปลูกฝง ดวยการสั่งสอนและวัฒนธรรมพรรค
ฉะนั้นทั้ งหมดที่ ป ระชาชนจะไดยิ นก็ มีแต เ สีย งสรรเสริญ พรรคและจิต ใจของพวกเขายัง ถู กทํา ให เ สื่อมจาก
ความคิดใดๆนอกเหนือจากความคิดที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจีน ยกตัวอยางการสังหารหมูที่ จัตุรัสเทียน
อันเหมิน เมื่อเกิดการยิงขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 1989 ประชาชนจํานวนมากก็วิ่งไปแอบในพุมไมตามสัญชาติ
ญาณ อีกไมนานตอมาแมจะอยูในความเสี่ยง พวกเขาก็ออกมาจากที่ซอนและรองเพลง “อองเตอซิอองนาล”
(เพลงคอมมิวนิสตสากล)รวมกัน ชาวจีนเหลานี้ชางกลาหาญ บริสุทธิ์ และนายกยองมาก แตทําไมพวกเขาจึง
รองเพลง “อองเตอซิอองนาล” ซึ่งเปนเพลงประจําพรรคคอมมิวนิสต ในขณะที่เผชิญอยูกับการเขนฆาของ
คอมมิวนิสต เหตุผลนั้นงายมาก คือการไดรับการศึกษาในวัฒนธรรมพรรค ประชาชนผูนาสงสารทั้งหลายรูจักก็
แตลัทธิคอมมิวนิสต พวกที่อยูที่จัตุรัสเทียนอันเหมินไมรูจักเพลงอื่นนอกจาก “อองเตอซิอองนาล” และเพลง
อื่นๆอีกเล็กนอยที่ยกยองพรรคคอมมิวนิสต
ทางออกคืออะไร
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดมุงไปสูวาระสุดทายอยางสมบูรณแลว แตนาเศราที่มันยังคงพยายามผูกชะตากรรม
ของมันไวกับชาติจีนกอนการดับสลายของมัน
พรรคคอมมิวนิสตจีนที่กําลังตาย ทั้งออนแอลงอยางเห็นไดชัด และการควบคุมจิตใจประชาชนก็กําลังคลาย
ลง ดวยความกาวหนาของการสื่อสารและอินเตอรเนต พรรคคอมมิวนิสตจีนพบวามันเปนสิ่งที่ยากมากในการ
ควบคุมขอมูลและบังคับการแสดงความคิดเห็น ในขณะที่เจาหนาที่ที่คอรรัปชั่นก็ปลนและกดขี่ประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น สาธารณชนเริ่มตื่นขึ้นจากภาพหลอนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน และพวกเขาหลายคนก็เริ่มไมเชื่อฟง
พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเพียงลมเหลวในการบรรลุเปาหมายเรื่องการเพิ่มการควบคุมทางความคิดโดยการปราบ
ฝาหลุนกงของมัน แตยังกลับทําใหตัวมันออนแอลงไปอีกในขณะที่มันเผยความหยาบชาของมันออกมาอยาง
หมดเปลือก ในจังหวะเหมาะนี้ทําใหประชาชนคิดทบทวนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เปดทางใหประชาชาติ
จีนสามารถปลดปลอยตนเองจากการผูกมัดทางความคิด และแตกหักจากการควบคุมของปศาจชั่วคอมมิวนิสต
การมีชีวิตอยูภายใตการปกครองที่ชั่วรายของพรรคคอมมิวนิสตจีนมากวา 50 ป ทําใหชาวจีนไมจําเปนตอง
ใชการปฏิวัติที่รุนแรง พวกเขาเพียงแคตองการการกอบกูจิตวิญญาณของพวกเขาเองเทานั้น สิ่งนี้สามารถ
สําเร็จไดดวยการชวยเหลือตนเอง และกาวแรกของการบรรลุเปาหมายนี้คือการเริ่มสํานึกไดในธรรมชาติที่ชั่ว
รายของพรรคคอมมิวนิสตจีน

วันนั้นจะมาถึงเมื่อประชาชนละทิ้งองคกรของพรรคที่ยึดติดอยูกับเครื่องมือของรัฐ และใหระบบสังคมไดทํา
หน า ที่ อย า งอิ ส ระ ไดรั บ การสนั บ สนุ น โดยแกนพลั ง ของสั ง คม ดว ยการจากไปขององค ก รพรรคเผด็ จ การ
ประสิทธิภาพของรัฐบาลก็จะดีขึ้นและเขมแข็งขึ้น และวันนั้นก็อยูเพียงแคหัวมุมนี่เอง ที่จริงเมื่อตนปค.ศ.1980
นักปฏิรูปภายในพรรคไดเสนอความคิด “แยกพรรคออกจากรัฐบาล” ในการพยายามที่จะกีดกันพรรคออกจาก
รัฐบาล ความพยายามของนักปฏิรูปในพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับการพิสูจนแลววาไมเพียงพอและไมสําเร็จ
เพราะไมไดมีการปฏิเสธแนวคิดเรื่อง “การนําอยางสมบูรณของพรรค”
วั ฒ นธรรมพรรคเป น สิ่ ง แวดล อ มที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การอยู ร อดของลั ท ธิ ม ารคอมมิ ว นิ ส ต การดึ ง พรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ครอบงําอยูในใจประชาชนออกมาอาจยากกวาการกวาดลางพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ครอบงําอยู
ในภาคสวนตางๆของรัฐ แตก็เปนทางเดียวที่จะถอนรากลัทธิชั่วคอมมิวนิสตใหหมดสิ้นได สิ่งนี้จะสําเร็จไดโดย
ผานความพยายามของประชาชนจีนเองเทานั้น ดวยการปรับจิตใจของพวกเขาใหเที่ยงธรรมและคืนสูธรรมชาติ
ดั้ งเดิ มของมนุ ษ ย มวลชนจะฟ นคืนจริ ย ธรรมและประสพความสํา เร็จ ในการเปลี่ ยนไปสูสั งคมที่ป ราศจาก
คอมมิวนิสต การรักษาใหหายขาดจากการครอบงําของสิ่งชั่วรายนี้ ตองอาศัยการรับรูในธรรมชาติและอันตราย
ของปศาจชั่ว และขจัดมันไปจากใจประชาชน กวาดลางมันไป ไมใหมันมีที่หลบซอนอีกตอไป พรรคคอมมิวนิสต
เนนการควบคุมความคิด เพราะมันไมใชอะไรทั้งนั้นนอกจากความคิดอยางหนึ่งในตัวมันเอง ความคิดนี้จะสลาย
ไปเมื่อชาวจีนทั้งหมดปฏิเสธการหลอกลวงของคอมมิวนิสตที่มีอยูในใจพวกเขา ลบวัฒนธรรมพรรคทิ้งไป ปลุก
จิตสํานึกของตนขึ้นมา ดําเนินชีวิตโดยไมอยูในอิทธิพลของวัฒนธรรมชั่วคอมมิวนิสต เมื่อประชาชนชวยเหลือ
ตนเอง พรรคคอมมิวนิสตจีนก็จะดับสลายไป
ชาติที่ปกครองโดยคอมมิวนิสตจะยากจน เปนเผด็จการ ถูกปราบปรามอยูเสมอ ซึ่งมีไมกี่ชาติที่ยังเหลืออยู
ไดแก จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม และคิวบา ซึ่งกําลังนับถอยหลังสูวันสิ้นสูญ
ดวยสติปญญาของชาวจีนที่มีแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตรจีนที่รุงโรจน ประเทศจีนที่ปราศจากการ
ครอบงําของลัทธิมารคอมมิวนิสตจะเปนชาติที่มุงสูความรุงเรืองที่แทจริง
บทสรุป
พรรคคอมมิวนิสตจีนไมเชื่อถือลัทธิคอมมิวนิสตอีกตอไป จิตวิญญาณของมันไดตายไปแลว แตเงาของมัน
ยังคงอยู มันเพียงสืบทอดเสื้อคลุมของลัทธิคอมมิวนิสต และยังคงแสดงธรรมชาติของลัทธิที่ชั่วราย ยโสโอหัง
เห็นแกตัว และใชการทําลายลางอยางโหดรายปาเถื่อนตามอําเภอใจ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสืบทอดคําปฏิเสธ
กฎสวรรคของคอมมิวนิสต และการปฏิเสธธรรมชาติอันไมเปลี่ยนแปลงของมนุษย
ทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนสืบตอการปกครองประเทศจีนดวยวิธีการตอสูที่มันชํานาญมาหลายสิบป ใช
ระบบการจัดตั้งแบบถี่ยิบควบคูไปกับการปกครองในรูปของ“การครอบงําโดยพรรค” และการโฆษณาชวนเชื่อที่
ชั่วรายซึ่งทําหนาที่เสมือนศาสนาประจําชาติ หกลักษณะของพรรคคอมมิวนิสตที่สรุปไวขางตนนั้น ยืนยันอยาง
หนักแนนวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดเปนลัทธิมารที่ไมเคยทําดี มีแตทําชั่ว
ในขณะที่มันใกลจะตาย ลัทธิมารชั่วคอมมิวนิสตนี้กําลังเรงการคอรรัปชั่นของมันและการเสื่อมทราม เรื่องที่
นาหนักใจที่สุดคือมันกําลังทําทุกอยางดวยความดื้อดึง เพื่อฉุดชาติจีนกาวลงเหวของการคอรรัปชั่นและความ
เสื่อมไปกับมันดวย
ชาวจีนจําเปนตองชวยตัวเอง พวกเขาจําเปนตองไตรตรองและสลัดใหหลุดจากพรรคคอมมิวนิสตจีน

