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Wprowadzenie 
 
Połączyła nas “Rewolucja Sygnalistów”. Celem urzeczywistnienia 
praworządności, demokracji i wolności w Nowych Chinach, powołaliśmy 
do życia Organizację Nadzorczą Himalaya (1). W ciągu ostatnich trzech lat 
prowadzona przez panów Guo Wenguia, Stephena Bannona oraz 
niezliczone rzesze aktywistów „Rewolucja Sygnalistów” obnażyła 
przed chińskim i międzynarodowym społeczeństwem nielegalne działania, 
zbrodniczą naturę i fałsz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) (2). 
Organizacja Nadzorcza Himalaya powstała z dobrowolnej inicjatywy 
aktywistów i jest organizacją społeczną bez żadnych politycznych afiliacji. 
Podobnie do Fundacji Praworządności i Stowarzyszenia Społeczeństwa 
Praworządnego (3), zdobyła uznanie społeczności międzynarodowej i jest 
chroniona przez prawo międzynarodowe. Organizacja stanowi most 
komunikacji służący wzmocnieniu współpracy pomiędzy Nowym 
Federalnym Państwem Chińskim (4) a społecznością międzynarodową, 
ochronie swobód obywateli, ich majątku i bezpieczeństwa, budowie 
wzajemnego szacunku i wspólnego rozwoju pomiędzy przedstawicielami 
państw całego świata. 

 

Zniszczenie KPCh jest konieczne dla zadośćuczynenia 
sprawiedliwości 

 
KPCh jest organizacją terrorystyczną, która przy finansowym wsparciu 
Międzynarodówki Komunistycznej obaliła legalny rząd w Chinach. Jej 
totalitarne rządy rozwinęły się do postaci na wskroś antyludzkiego 
okrucieństwa: łamania praw człowieka, deprecjacji człowieczeństwa, 
deptania demokracji, niszczenia praworządności, łamania umów, rozlewu 
krwi w Hong Kongu, prześladowania Ujgurów i Tybetańczyków, 
szkodzenia całemu światu poprzez promowanie korupcji, a w ostatnim 
czasie zaatakowania całego globu bronią biologiczną – wirusem KPCh 
(COVID-19), poważnie zagrażając zdrowiu gatunku ludzkiego. Jej 
zbrodnie nie mają granic i nie mogą być tolerowane! 



Zniszczenie KPCh stanowi jedyną drogę do zerwania niewolniczych 
kajdan z rąk Chińczyków i faktycznego urzeczywistnienia światowego 
pokoju. Powstanie Nowego Federalnego Państwa Chińskiego, w którym 
nie będzie KPCh, jest konieczne dla rozkwitu Chin i całego świata. 

 

Wizja Nowego Federalnego Państwa Chińskiego 
 
Proponuje się, by Nowe Federalne Państwo Chińskie uchwaliło konstytucję 
w oparciu o wzorce systemów prawnych zachodnich demokracji i 
związnego z nimi prawa międzynarodowego, pod nadzorem 
międzynarodowych instytucji oraz Organizacji Nadzorczej Himalaya. 
Nowy system polityczny (5) powinien być zgodny z regułami trójpodziału 
władzy, a władze powinny być wybierane na drodze wyborów dokonanych 
zgodnie z zasadą „jedna osoba – jeden głos”. Należy ustanowić zarówno 
mechanizmy wyboru członków władz jak i ich usunięcia, celem zagwaran- 
towania wysoce efektywnego działania administracji i uniknięcia społecz- 
nych niepokojów czy dyktatury. 

 
Nowa Konstytucja (6) będzie zawierać następujące treści: 

1. Naczelne zasady państwa: prawa człowieka, praworządność, wolność 
religijna, wolność słowa oraz święte i nienaruszalne prawo własności. 

2. Dążenie do trwale pokojowego współistnienia z narodami świata i 
wspólnego rozwoju. 

3. Konstytucyjna gwarancja edukacji, opieki emerytalnej i zdrowotnej jako 
podstawowych potrzeb obywateli. Edukacja leży u podstaw funkcjono- 
wania państwa, dlatego należy zwiększyć jej finansowanie, wykorzystując 
zachodnie doświadczenia, wzmocnić prestiż nauczycieli, 
zagwarantować powszechność nauczania i brak jakiejkolwiek 
dyskryminacji. 

4. Ochrona środowiska i naturalnych habitatów zwierząt, harmonijne 
współistnienie wszelkich form życia.



 

5. Niezwłoczne ustanowienie i surowa implementacja specjalnych praw 
autonomicznych dla Hong Kongu, Makao, Tybetu i innych regionów. 
Utrzymanie obecnych relacji z Tajwanem, przy jednoczesnym 
zwiększaniu wymiany handlowej oraz stabilnym, obopólnym rozwoju. 

6. Konfiskata i odzyskanie na rzecz narodu chińskiego majątku zrabowa- 
nego przez kleptokratów KPCh (7). 

7. Po powołaniu Nowego Rządu ogłoszenie powszechnej amnestii, z 
pominięciem sprawców poważnych przestępstw oraz zbrodni przeciwko 
ludzkości. 

 

Misja Organizacji Nadzorczej Himalaya 
 
W obliczu ustanowienia Nowego Federalnego Państwa Chińskiego, Organi- 
zacja Nadzorcza Himalaya przyrzeka: jako że obecnie KPCh wciąż uzurpuje 
sobie władzę państwową i egzekwuje wobec obywateli różne bez- 
względne środki kontroli, niniejsza organizacja poczyni wszelkie konieczne 
przygotowania dla powołania nowego rządu. Będzie prowadzić aktywne 
kontakty ze wszystkimi krajami, partiami, stowarzyszeniami i przyjaciółmi z 
poszczególnych państw, którzy wspierają prace nad stworzeniem nowego 
rządu. Będzie też koordynować relacje rządu tymczasowego z 
wymienionymi stronami. Organizacja poprowadzi i zagwarantuje sprawne, 
efektywne zakończenie prac przygotowawczych nad powołaniem nowego 
rządu. 

Organizacja Nadzorcza Himalaya we współpracy z działającymi w ra- 
mach prawa międzynarodowego instytucjami kontrolnymi będzie nieu- 
stannie monitorować funkcjonowanie nowego rządu. Jednocześnie będzie 
stosować się do prawa międzynarodowego i praw ustanowionych przez 
nowy rząd, a także podda się kontroli ze strony stosownych międzynaro- 
dowych instytucji.
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Załączniki (objaśnienia i powiązane materiały) 
 

(1) Organizacja Nadzorcza Himalaya 
 
Misją przewodnią Organizacji Nadzorczej Himalaya jest wspólne działanie 
ze społecznością międzynarodową na rzecz ochrony bezpieczeństwa, ma- 
jątku, wolności i godności Chińczyków, zabezpieczenia ich przyszłości, 
a także zapewnienie długotrwałego pokojowego współistnienia Nowego 
Federalnego Państwa Chińskiego i pozostałych regionów świata. „Hima- 
laya” reprezentuje rzeczywistą demokrację, praworządność i wolność No- 
wych Chin. 

Organizacja powstała na bazie Fundacji Praworządności i Stowarzysze- 
nia Społeczeństwa Praworządnego, jest ciałem pozarządowym, posiadają- 
cym oficjalnie mianowany personel i podlegającym ochronie prawa 
międzynarodowego. Organizacja działa i zawsze będzie działać jako trzecia 
strona, odpowiedzialna za budowę platformy i pomostu pomiędzy 
uwolnionym od KPCh Nowym Federalnym Państwem Chińskim i resztą 
świata, tak by urzeczywistnić trwały pokój oraz otwartą, opartą na 
transparentności i poszanowaniu traktatów międzynarodowych współpracę. 
Do jej celów należy także budowa prawnego, informacyjnego, 
kulturowego i finansowego ekosystemu, w którym prężnie rozwijane będą 
kontakty z innymi krajami, oraz wykorzystanie zaawansowanych 
technologii internetowych do zwiększenia transparentności systemu 
demokratycznego i obniżenia kosztów politycznych oraz ekonomicznych 
jego funkcjonowania. 

Jako ciało powstałe poza granicami Chin i działające na zasadzie non- 
profit, organizacja podda się surowym przepisom prawnym, w tym mecha- 
nizmom sankcyjnym, ustanowionym przez rząd Stanów Zjednoczonych 
oraz rząd Nowych Chin, kiedy zostanie już wybrany, celem zagwarantowa- 
nia wypełnienia jej roli jako bezstronnego, transparentnego, efektywnego 
i trwałego strażnika demokracji,  wolności i praworządności w Nowych



 

• Chinach. Jeśli członkowie organizacji dopuszczą się naruszenia prawa, 
spotkają się z najsurowszymi konsekwencjami, zasądzonymi na 
drodze procedur prawnych czterech stron: Stanów Zjednoczonych, 
nowego rządu, niniejszej organizacji oraz międzynarodowych 
instytucji kontrolnych. 

 
Masakra na placu Tiananmen, znana też jako „incydent 4 czerwca 1989 

roku”, przypieczętowała los największych, najbardziej brzemiennych w 
skutkach protestów demokratycznych współczesnych Chin. Niniejsza 
organizacja wybrała tę szczególną rocznicową datę, by uroczyście ogłosić 
Deklarację Nowego Federalnego Państwa Chińskiego. 

 

(2) Zbrodnicza natura KPCh 
 
Od objęcia rządów w 1949 roku, KPCh przeprowadziła szereg barbarzyń- 
skich kampanii politycznych: reformę rolną, pacyfikację kontrrewolucyjną, 
Wielki Skok, Rewolucję Kulturalną, politykę jednego dziecka i wiele innych. 
Doprowadziła w ten sposób do nienaturalnej śmierci ponad 100 milionów 
ludzi. Co więcej, zniszczyła kształtowaną przez tysiące lat tradycyjną 
chińską kulturę i wartości moralne, wymordowała elity intelektualne i 
unicestwiła społeczne fundamenty, które były źródłem tych elit. 

W trakcie „incydentu 4 czerwca 1989 roku” KPCh zmasakrowała pro- 
testujących na placu Tiananmen studentów i mieszkańców Pekinu. W ciągu 
kolejnych lat udało jej się podstępnie zdobyć zaufanie Stanów Zjednoczo- 
nych i innych zachodnich krajów, a następnie uzyskać członkostwo w WTO. 
Ta kleptokratyczna banda oparła rozwój gospodarczy państwa na wyzysku 
Chińczyków jako taniej siły roboczej, kompletnej dewastacji środowiska 
i wyczerpaniu naturalnych zasobów. Nie tylko nie podzieliła się uzyskanym 
w ten sposób bogactwem z obywatelami, ale przeciwnie, zrabowany 
majątek wyprowadziła na zagraniczne konta niezliczonych kochanek, 
nieślubnych dzieci czy pełnomocników. 



 

KPCh nie przejmuje się prawem i sprawiedliwością, tworzy państwo 
pełne fałszu, mafijne i skorumpowane. Z premedytacją łamie prawo, rabując 
i konfiskując majątek prywatnych przedsiębiorców, dopuszcza się 
pogwałcenia gwarancji utrzymania statusu Hong Kongu przez 50 lat w 
ramach „jednego państwa dwóch systemów”, okrutnie pacyfikując i 
mordując obrońców demokracji i wolności w tym regionie. KPCh 
militaryzuje kraj, rozbudowuje siły wojskowe, które zagrażają sąsiednim 
krajom. Co jeszcze gorsze, sięga po środki wojny totalnej i tworzy szkodliwą 
dla całego gatunku ludzkiego broń biologiczną. Stara się ukryć prawdę o 
tym, że to właśnie wyprodukowany przez nią wirus został rozprowadzony 
do ponad 180 krajów i regionów świata, powodując zakażenie milionów 
ludzi i śmierć setek tysięcy niewinnych istnień. 

 

(3) Fundacja Praworządności 
i Stowarzyszenie Społeczeństwa Praworządnego 

 
Fundacja Praworządności i Stowarzyszenie Społeczeństwa Praworządnego 
są organizacjami non-profit utworzonymi na podstawie przepisów krajo- 
wego prawa podatkowego Urzędu Skarbowego USA par. 501 (c) (3) i 501 
(c) (4). Ponieważ zostały zarejestrowane na terenie stanu Nowy Jork, pod- 
legają nadzorowi ze strony Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork. 

Priorytet: Sprawienie, by naród chiński mógł żyć w wolnym, oferu- 
jącym swobodę wyznania, wolność słowa i gwarantującym trwałą ochronę 
prawa własności systemie prawnym Nowego Federalnego Państwa Chiń- 
skiego. 

Misja: Obnażenie korupcji i wszelkiej innej przestępczej działalności 
w obrębie systemu politycznego, prawodawstwa, handlu i finansów w Chi- 
nach pod rządami KPCh. Kontrola i ujawnianie ewentualnych naruszeń 
prawa dokonywanych przez Nowy Rząd. 

Kluczowe wartości: Realizacja najwyższych standardów moralnych 
w zakresie uczciwości i odpowiedzialności; zagwarantowanie sprawiedli- 
wości dla obywateli Nowego Federalnego Państwa Chińskiego; ochrona 



 

i pomoc ofiarom nadużyć ze strony KPCh, szczególnie osób, które zostały 
ukarane za otwarty sprzeciw wobec niegodziwości; propagowanie wolności 
słowa, informacji, zgromadzeń i wyznania; ochrona prywatnego majątku 
oraz wzmacnianie kontroli obywatelskiej nad poczynaniami rządu. 

 

(4) Nowe Federalne Państwo Chińskie, Nowy Rząd, Konstytucja 
 
Pod przewodnictwem, wsparciem i kontrolą Organizacji Nadzorczej Hima- 
laya, mieszkańcy wyswobodzonych z rąk KPCh Chin wybiorą nowe 
władze państwowe na zasadzie „jedna osoba – jeden głos”: 
1. Nowe władze zostaną wybrane przez obywateli Chin podług zasady 

„jedna osoba – jeden głos”. Obywatele będą mogli swobodnie tworzyć 
partie polityczne i uczestniczyć w wyborach, a partie bedą mogły brać 
udział w wyborach ogólnokrajowych pod warunkiem uzyskania 
poparcia co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania. Nowa 
Konstytucja i przepisy prawne zostaną sformułowane w oparciu o wzorce 
zachodnich systemów prawnych, w tym „Common Law” Wielkiej 
Brytanii i „Case Law” Stanów Zjednoczonych, następnie uchwalone na 
drodze ogólnokrajowego referendum. Konstytucja i przepisy prawne 
zdefiniują i wyznaczą granice kompetencji i obowiązków rządu, 
zagwarantują prawa i interesy obywateli. Nowe władze poddadzą się 
kolegialnej kontroli ze strony obywateli, Organizacji Nadzorczej 
Himalaya oraz organów międzynarodowych. 

2. System polityczny zostanie oparty na zbalansowanym trójpodziale wła- 
dzy, z wyodrębnionymi i równoważącymi się władzami wykonawczymi, 
prawodawczymi i sądowniczymi. Władze wybrane przez obywateli na 
zasadzie „jedna osoba – jeden głos” nie będą kontrolowany przez partie 
polityczne, liderów czy grupy interesów. Polityka finansowa rządu stanie 
się transparentna, otwarta i poddana kontroli, a urzędnicy zobowiązani 
do ujawniania majątków. 

3. Niesłuszne oskarżenia i szkody wyrządzone w trakcie szeregu akcji 
politycznych, w tym Rewolucji Kulturalnej, masakry na Placu 
Tiananmen czy kampanii antykorupcyjnej, należy poddać śledztwom i 



 

naprawić krzywdy. Ofiary uzyskają odszkodowanie zgodnie ze 
stosownymi przepisami. Bezprawnie skonfiskowany majątek będzie 
przekazany prawowitym właścicielom. Zgodnie z międzynarodowymi 
regulacjami, wszyscy członkowie KPCh oraz osoby osadzone w 
więzieniach (z wyjątkiem sprawców poważnych przestępstw oraz 
zbrodni przeciwko ludzkości) odzyskają wolność w ramach 
powszechnej amnestii. Grupa kleptokratów zostanie oddana pod sąd, a 
majątek, który zagarnęły i przetransferowały kolejne pokolenia jej 
liderów oraz pełnomocników, zwrócony państwu i narodowi. 

4. W oparciu o wzorzec systemu politycznego Stanów Zjednoczonych, 
Nowy Rząd Federalny będzie reprezentował suwerenną władzę pań- 
stwową, podczas gdy poszczególne prowincje (stany) uzyskają pełną 
autonomię. Hong Kong, Makao, Tybet i inne regiony o statusie 
specjalnych autonomii w ramach systemu federalnego otrzymają 
wszelkie prerogatywy administracyjne, poza obronnością i polityką 
zagraniczną. O relacjach z Tajwanem, których podstawą będzie 
zachowanie jego obecnego statusu, zadecyduje przyszły Nowy Rząd 
oraz mieszkańcy obu stron Cieśniny Tajwańskiej na drodze głosowania. 
W ten sposób obywatele Hong Kongu będą zarządzać Hong Kongiem, 
Tajwańczycy Tajwanem, Tybetańczycy Tybetem, a ludność Makao 
swoim regionem. Rządy sprawowane przez administracje specjalnych 
autonomii poddadzą się kontroli i ograniczeniom narzuconym przez 
obywateli, Nowego Rządu Federalnego, Organizacji Nadzorczej 
Himalaya i międzynarodowych instytucji kontrolujących, tak aby 
uniknąć pojawienia się ruchów separatystycznych lub działalności 
lokalnych watażków. 

5. Nastąpi podpisanie „Tysiącletniego traktatu pokojowego” ze wszystkimi 
krajami świata, opartego na zasadach równoważności, wzajemności, sta- 
łości i wymierności. Nowy Rząd powinien wespół z cywilizowanymi 
krajami, którym przewodzą Stany Zjednoczone, ustanowić 
międzynarodową komisję, dbającą o pokojowe współistnienie 
wszystkich stron. Kompetencje prawne rzeczonej komisji zostaną 
potwierdzone przez konstytucje poszczególnych krajów. Jednym z jej 



 

prerogatyw będzie monitorowanie działalności i ewentualne karanie 
Nowego Rządu. Traktat o wiecznym pokoju powinien obejmować 
kwestie gospodarki, finansów, nauki, kultury, edukacji, własności 
intelektualnej, wzajemności w dostępie do rynków, migracji ludności i 
innych. 

6. Nowy Rząd będzie wspierał współpracę międzynarodową i funkcjonował 
w zgodzie z duchem otwartości, różnorodności i tolerancji. Wychodząc 
od naczelnej zasady równości i wolności w relacjach ze światem, Nowe 
Chiny pozostaną na zawsze otwarte i gotowe do współpracy. Z wyjątkiem 
kwestii dotyczących bezpieczeństwa krajowego i godności narodu, 
wszystkie gałęzie administracji, w tym wykonawcza, celno-skarbowa, 
edukacja, sport, media i inne, będą otwarte na rekrutację kandydatów z 
całego świata. Niezależnie od rasy, płci, wieku, obywatelstwa czy 
wyznania, osoby o odpowiednich kwalifikacjach otrzymają równe szanse 
i możliwość swobodnego przekraczania granic. W ten sposób osiągnięty 
zostanie wspólny, sprawiedliwy rozwój. 

7. Polityka obronna kraju zostanie zorientowana na obronność. Poza kwe- 
stiami dotyczącymi bezpieczeństwa kraju i informacjami objętymi 
tajemnicą, polityka obronna Nowych Chin będzie całkowicie 
transparentna dla partnerów z całego świata, stanie się też militarnym 
wsparciem dla zapewnienia „tysiącletniego pokoju” między Chinami a 
innymi krajami. System trwałego pokojowego współistnienia zostanie 
wypracowany ze Stanami Zjednoczonymi i większością pozostałych 
państwa świata, których liderem są USA. System ten zagwarantuje 
wzajemne bezpieczeństwo, wymianę informacji oraz nadzór. Armia 
musi być niezależna od partii rządzących czy polityki i całkowicie 
lojalna konstytucji i państwu, pozostając siłą w pełni państwową. 
System wojska zawodowego zastąpi dotychczasową obowiązkową 
służbę. Pod żadnymi przesłankami, np. wprowadzenia stanu wojennego, 
siłowej pacyfikacji lub z innego powodu, armia nie może brać udziału w 
polityce, tworzyć klik wojskowych lub stosować represji względem 
ludności cywilnej. Osoby, które dopuszczą się podobnych działań, 
zostaną osądzone jako buntownicy i wrogowie publiczni. Stracą swoje 
majątki, a także wszelkie prawa ekonomiczne, polityczne i społeczne. 
Rząd federalny i lokalna administracja będą mogły przeprowadzić 



 

militarną interwencję przeciwko buntownikom bez konieczności 
uzyskania dodatkowych upoważnień. 

8. Socjalizm i system gospodarczy oparty na własności państwowej mają 
być na stałe porzucone. Prawnej ochronie zostanie poddana własność 
prywatna obywateli, w tym wieczysta własność i prawa majątkowe do 
nieruchomości i gruntów, zgodnie z zasadą nienaruszalności własności 
prywatnej. 

9. Wolność religijna obywateli musi być poddana ustawowej ochronie. 
Związki wyznaniowe mają realizować praktyki religijne i działalność 
misyjną zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu rozdziału 
polityki i religii. Należy surowo powstrzymać próby posługiwania się 
religią jako narzędziem politycznym i wykorzystywania jej do 
wyłudzania korzyści majątkowych. 

10. Prawo obywateli do wolności słowa, zgromadzeń, tworzenia stowarzy- 
szeń i przemieszczania się musi być poddane ustawowej ochronie. W 
wyznaczonym terminie nastąpi zniesienie systemu meldunkowego 
hukou. Wolność dostępu do informacji będzie zagwarantowana przez 
całkowitą likwidację Wielkiej Zapory Sieciowej, blokującej swobodne 
korzystanie z Internetu. 

11. Uchwalenie prawa o nadzorze i wolności mediów sprawi, że serwisy 
informacyjne będą wolne od wpływów cenzury politycznej, niezależne 
od organów ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, stając się 
tzw. „czwartą władzą”. Obok ustanowienia prawnej ochrony wolności 
mediów do przekazywania rzetelnych informacji oraz monitorowania 
poczynań rządu, należy też stworzyć mechanizmy uniemożliwiające 
rozprzestrzenianie fałszywych wiadomości. 

12. By promować harmonijne współistnienie człowieka z przyrodą i innymi 
organizmami będącymi jej częścią, proponuje się uchwalenie ustawy 
o ochronie środowiska, zarządzaniu zanieczyszczeniami oraz odnowie 
naturalnych ekosystemów. Z wyłączeniem kwestii dotykających wierzeń 
religijnych i ludowych zwyczajów, należy prawnie zakazać spożywania 
chronionych przez państwo gatunków oraz zwierząt związanych z 
człowiekiem szczególnie biskimi relacjami, jak koty, psy, małpy itd. 



 

13. Promocja edukacji to podstawa funkcjonowania państwa, stanowi środek 
stymulujący mądrość narodu i przemiany społeczne prowadzące do 
podniesienia poziomu cywilizacyjnego. W związku z tym kadra 
nauczycielska powinna cieszyć się odpowiednim prestiżem, a cały sys- 
tem edukacji musi być zorientowany na przyszłość, przy jednoczesnym 
poszanowaniu tradycji. Wolna od polityki edukacja będzie rozwijana 
zgodnie z jej prawidłami i w oparciu o modele stosowane na Zachodzie, 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zdywersyfikowanego fi- 
nansowania. Nieodpłatna publiczna edukacja zagwarantuje równe szanse, 
praktyczność przekazywanej wiedzy i rozwój osobisty jej uczestników. 
Specjalny nacisk zostanie położony na wspieranie niezależnej twórczości, 
ekspresji i tolerancji w kręgach naukowych i kulturowych. 

14. Wraz ze zniesieniem kształtowanego przez państwo upolitycznienia 
sportu, nastąpi budowa nowoczesnego systemu sportów wyczynowych, 
opartego na szacunku dla człowieczeństwa, zdrowia i indywidualnego 
rozwoju. Należy zagwarantować młodzieży odpowiednią ilość zajęć 
sportowych, tak aby zapewnić jej solidne fizyczne podstawy do 
kształtowania siły woli i ogólnego rozwoju. 

15. Budowa skutecznego systemu ochrony słabszych i mniejszościowych 
grup społecznych obejmie uchwalenie przepisów skodyfikowanych na 
bazie uznanych przez międzynarodowe agencje rozwiązań. Posłużą one 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowia oraz życia dzieci i kobiet. 
Polityka planowania rozrodczości zostanie definitywnie odrzucona. 
Handel kobietami i dziećmi oraz przemoc domowa będą ścigane i 
poddawane surowym sankcjom karnym. Osoby starsze, 
niepełnosprawne, emerytowani wojskowi oraz ich bliscy będą objęci 
państwowym ubezpieczeniem, opieką medyczną i świadczeniami 
społecznymi. 

16. Ustanowienie federalnego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych posłuży 
zagwarantowaniu dostępności podstawowych usług medycznych dla 
wszystkich obywateli. Będą oni mogli także dobrowolnie wykupić 
ubezpieczenie obejmujące usługi spoza podstawowej puli. 



 

17. Jednym z najważniejszych zapisów Nowej Konstytucji i powiązanych 
aktów prawnych będzie ściganie zachowań o charakterze oszustwa lub 
fałszerstwa we wszelkich sferach. Jakakolwiek działalność fałszerska 
zostanie poddana surowej karze, tak aby gruntownie pozbyć się 
trucizny pozostawionej przez KPCh, która rządzi państwem za pomocą 
kłamstwa i oszustwa. Położymy kres zakłamywaniu nauki, podrabianiu 
towarów, propagandzie ideologicznej itd. 

18. Należy motywować indywidualne osoby, przedsiębiorstwa, uniwersy- 
tety i jednostki badawcze do zwiększenia nakładów na rozwój innowa- 
cyjności technologii. Państwo uchwali surowe przepisy chroniące pa- 
tenty i własność intelektualną, będzie zdecydowanie ścigać zachowania 
polegające na wszelkiego rodzaju piractwie i naruszaniu własności inte- 
lektualnej. 

 

(7) Odzyskanie majątku zrabowanego przez KPCh 
 
W rozdziale piątym Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korup- 
cji „odzyskiwanie majątku” zostało przedstawione jako jedna z podstawo- 
wych zasad tejże konwencji. Przepisy dotyczące rewindykacji aktywów 
wyznaczają ramy wykrywania, zamrażania, konfiskowania oraz zwrotu 
majątku zdobytego na drodze korupcji. Państwo będące sygnatariuszem 
konwencji może ją stosować jako podstawę prawną podejmowanych 
działań. W większości przypadków, jeśli tylko państwo składające wniosek 
o zwrot dóbr jest w stanie udowodnić posiadane do nich prawa, następuje 
przekazanie zrabowanego majątku. W niektórych sytuacjach odzyskane 
środki są kierowane bezpośrednio do indywidualnych pokrzywdzonych. 

 
 
 
1. Organizacja Nadzorcza Himalaya zastrzega sobie prawo do ostatecznej 

interpretacji treści Deklaracji. 
2. Chińska wersja Deklaracji stanowi wersję podstawową i wiążącą. Pol- 

skie tłumaczenie pełni jedynie funkcję materiału referencyjnego.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flaga Nowego Federalnego Państwa Chińskiego 
 
 
Alternatywna nazwa 1: Flaga 49 Gwiazd 
Alternatywna nazwa 2: Flaga Gwiazd Himalajów 
Proporcje: 3:2 
Barwy: oceaniczny błękit, słoneczne złoto 
Data inauguracji: 26 maja 2020 
Data pierwszego wyniesienia: 4 czerwca 2020 
Forma: na niebieskim, prostokątnym tle 49 złotych gwiazd Himalajów 

tworzy dwie elipsy, układające się w formie chińskiego znaku 中, 

który oznacza ‘środek’ i występuje w nazwie Chin – 中国 .



 

Elementy kompozycji: 
 

Znak 中 ‘środek’ Gwiaździsty wszechświat Himalaje 
 

Gwiazda wiary Łańcuchy gwiazd Flaga Nowego Federal- 
nego Państwa Chińskiego 

 

Znaczenie: „Mandat Niebios” 

1. 49 gwiazd wspólnie tworzy kształt przypominający chiński znak 中. 
Wewnętrzne i zewnętrzne elementy kompozycji są nierozerwalnie połą- 
czone, wzajemnie się dopełniając i dając wrażenie dynamiki. W ten 
sposób odzwierciedlona zostaje symbolika zespolenia Nieba z Ziemią, 
harmonii pomiędzy pierwiastkami yin i yang, symetrycznej, stabilnej 
przestrzeni pośród kosmosu. Każda z gwiazd reprezentuje życie, 
gwarantowane prawem boskim prawa człowieka i równość. Gwiazdy 
połączone ze sobą reprezentują natomiast siłę wynikającą ze 
zjednoczenia i wiernej realizacji świętej misji powierzonej przez 
Niebiosa. 

2. Centralna gwiazda jako symbol wiecznej pomyślności: wśród obywateli 
Nowych Federalnych Chin będą czciciele Nieba, Ziemi oraz wszelkich 
bóstw, jednak w centrum ich przekonań znajdzie się wiara w wolne, de- 
mokratyczne rządy, szacunek względem starszych i kobiet oraz troska 
o młodszych. Gwiazda symbolizuje zjednoczenie ludzi podążających 
słuszną drogą, dążenie do trwającego przez kolejne generacje pokoju 
i przyjaźni z krajami całego świata. Zjednoczeni wspólnym celem razem 



 

stworzymy nowy świat oparty na uczciwości, sprawiedliwości i ciągłym 
rozwoju cywilizacji. Uczynimy go wspaniałym miejscem dla wszystkich. 

3. Barwa słonecznego złota oddaje świetlaną przyszłość, symbolizuje do- 
statek, pokój, wolę narodu, jego prawa, wartości i szczęście. Oceaniczny 
błękit reprezentuje natomiast źródło życia, wieczność, przestwór, naturę, 
tajemniczość, romantyzm i marzenia. Słońce i woda dają początek życiu. 
Błękit odpowiada pierwiastkowi yin, a złoto to yang. Połączone yin i yang 
przenikają wszystkie byty, stoją za wszelką kreacją i różnorodnością na 
świecie. Stanowią też symbol wiecznego, uświęconego ducha zawartego 
w chwale Himalajów. 

 

Modlitwa: 
 

Modlitwa pana Guo Wengui’a 
w intencji narodzin Nowego Federalnego Państwa Chińskiego 

 
Modlę się za miliard czterysta milionów synów i córek Chin! Dziękuję 
niebiosom za dar w postaci uświęconego narzędzia, z którego pomocą 
otworzymy nowy rozdział historii! Zniszczymy KPCh i jej 
przestępców, przywrócimy odwagę Chińczyków i odnajdziemy 
wielką mądrość Chin. Siła płynąca z 49 gwiazd pod błękitnym 
nieboskłonem z pewnością pozwoli na usunięcie wszelkiej trucizny, 
wszelkiego zła! Naród chiński dostąpi dzięki temu ponownych 
narodzin! 

 
Guo Wengui, 

słowa wygłoszone w jego nowojorskim domu 
w dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 2:46.
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