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• ֫䅎䢗ᏈӾګ℆وಯዖ㱢᩼抷拪Ѻ
• Ӿو搚ܦଶ手㴫ፋ伛嘦ሲ5ํݝ%Ҕ
• ܻရ䌌ݑਸ਼ᘏᛔᆋ҅焬ড়櫀啴፥ፘҔ
• ḕٚᵞ奾҅ಯ凗ӧ䨝ᤩ懿Ѻ
• Pompeo selitti miksi demokratia ja vapaus toimivat parhaiten 

CCP-viruksen pandemiassa.
• Intia toteaa, että jotkut kiinalaiset 

koronavirustestauspakkaukset toimivat vain 5%:n tarkuudella
• BOC: n Financial Product -tuotteen "raakaöljy-aarre" 

piensijoittaja sytytti itsensä palamaan ja teki itsemurhan, koska 
oli mielestään syytön öljykriisin seurauksiin.

• Vaikka CCP-virus häiritsee maailmaa, KKP torjuu HK: n 
demokratian edistäjät
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• Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos Kiina olisi estänyt 
epidemian etukäteen, maailmanlaajuinen leviäminen olisi 
vähentynyt 95%.
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• Tarkkuus on vain 5%! Intia perui Kiinan testaussarjan tilauksen!
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• Australian pääministeri vaati jälleen kerran riippumatonta 
tutkimusta CCP-viruksen alkuperästä.
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• Toinen maa vaati CCP: ltä korvausta! Nigeria esitti 200 miljardin 
dollarin korvausvaatimuksen KKP: tä vastaan.
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• Pompeo iskee takaisin KKP:hen : Maailma ei voi enää uskoa 
KKP: hen!
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• Tedros Adhanom Ghebreyesus puolusti itseään uudelleen ja 
sanoi: "Varoitin maailmaa alusta alkaen." Mutta tosiasia on, että 
hän on aina tukenut KKP: tä!
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• Lukuisat puolueiden senaattorit kirjoittivat kirjeitä Sec. Pompeo 
kehottaa, että Hongkongin ihmisoikeus- ja demokratialaki 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön.
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• Sec. Pompeo seisoo Hongkongin kanssa: CCP: n drakoninen eroosio 
HK: lle ei vain riko sen yhden maan kaksi järjestelmää koskevaa 
lupausta, vaan vaikuttaa myös Yhdysvaltojen etuihinѺ
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• Wuhanin alkuperäiskansojen edustajat syyttivät tätä nolla-
infektion tavoitteen saavuttamiseksi; CCP ei välittänyt ihmisten 
elämästä, pakotti potilaita muuttamaan sairaaloista, mikä oli 
aiheuttanut epidemian leviämisen edelleen Wuhanissa. 
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• Heilongjiangin vakavan epidemian takia Heilongjiangin ihmiset 
kärsivät syrjinnästä. toimittajat kieltäytyvät lastaamasta 
tavaroitaan kuorma-autoihin, joilla on Heilongjiangin 
rekisteröinti.
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• Epidemia ei ole vielä ohi; silti KKP kannustaa ihmisiä palaamaan 
töihin ja tuotantoon. Koska ulkomaankaupan tilaukset ovat edelleen 
ilmassa, suurella määrällä Hubeissa oleskelevilla työntekijöillä ei 
ollut muuta vaihtoehtoa, kuin palata kotikaupunkiinsa. 
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• Epidemia on johtanut kuljetusten vähentymiseen ja 
taksinkuljettajat ovat työttömiä. Oikeuksiensa suojelemiseksi 
Nanning-taksinkuljettajat vaativat kollektiivisesti palauttamaan 
autot takaisin taksiyhtiölle!
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• Taizhou Keli Technology Co., Ltd. irtisanoi lähes 1000 
työntekijää keskellä yötä 29. huhtikuuta.
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• Huoltoasema on rekrytoinut bikini-malleja mainostamiseen, 
mutta se ei auta liiketoimintaa odotetusti.



2020/4/30

15.  ἓ熫य़ᵪԏ҅ᑡᝇݑ㲺㽼᯿ ١࿆አݱᐿොဩԅय़༌ीჅ

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• Heilongjiangin voimakas lumisade on palelluttanut riisitaimet 
pahasti, ja viljelijät yrittivät monin tavoin parantaa lämpötilaa.
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• Koulut tietävät hyvin, miten ansaita rahaa. Wenzhoun kouluissa 
vaaditaan, että lasten on käytettävä 2 naamaria päivässä, ja ne 
voidaan ostaa suoraan kouluista.
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• Naurettavaa! CCP antaa kuponkeja kulutuksen edistämiseksi, ja 
jopa 100 RMB kuponkeja on uusien talojen ostamiseen!



2020/4/30

18.  ռಅޮᎣӾوӞፗአૼڢԲྷૼݎጱොဩ҅ᕒꧏᦞ 
       Ӿوڋᦞᛔኧ҅ԭࣁᗑᕶᦖ፥ᦾጱՈ҅ਫෞፊഴզ݊ᕅ᧨ᒵොୗশᙢ

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

On hyvin tiedossa että Kiinan kommunistinen puolue on aina käyttänyt 
virkojen perustamis ja poistamismenetelmää manipuloidakseen yleistä 
mielipidettä.
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• Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang rohkaisee 
ulkomaalaisia toimittajia kuuntelemaan Kiinan tietoverkon 
todellista ääntä.



2020/4/30

ᬪ๗ጱࣁܩऒྏᥤ҅ӞොᶎํٍݷӞොᶎಯᦓྎᙜᅘጱوѺӾٵ᯿ຽ  .20
կӾᑍ“ᶋၖḘጏ”

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• Kaksinaismoralismi! CCP valittaa Wuhan-viruksen nimestä 
syrjintää, kun taas he ovat käyttäneet nimeä afrikkalainen 
hevosrutto äskettäisessä hallituksen asiakirjassa.
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• BOC: n Financial Product -tuotteen "raakaöljy-aarre" piensijoittaja sytytti 
itsensä palamaan ja teki itsemurhan, koska oli mielestään syytön öljykriisin 
seurauksiin.
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22.  ḕٚᵞ奾҅ಯ凗ӧ䨝ᤩ懿Ѻ
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• Vaikka CCP-virus häiritsee maailmaa, KKP torjuu HK: n 
demokratian edistäjät
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Ӟڔ᮷૪妿樄ত
Kaikki on alkanut!

Kasto videon uusinta täältä

-LOPPU-

 CCP Virus


