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今日要點
- Avainkohdat -
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• 五眼联盟认为中共掩盖疫情
• 美参议员克鲁兹准备发起议案制裁中共高官
• 中共继续在民间宣传“美国肺炎”、 “法国病毒”
• 疫情期间，中共继续强拆
• Viiden silmän liittoutuma, FVEY, uskoo, että KKP on 

peittänyt totuuden viruksesta.
• Senaattori Cruz ehdottaa lakia Kiinan lääketieteen

virkamiesten tarkistamiseksi ja seuraamusten peittämisestä
• Kiinassa CCP jatkaa mainostamista, että virus on peräisin

Amerikasta tai Ranskasta
• Epidemian aikana CCP jatkoi purkamista. 
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1.  五眼聯盟在中共掩蓋病毒真相問題上達成壹致！
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• Five Eyes Alliance on päässyt yksimielisyyteen siitä, että KKP 
on salannut totuuden viruksesta.
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2.  參議員克魯茲發起議案，制裁中共高官：“他們對全世界24萬人喪命負有直
接責任”
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• Senaattori Ted Cruz esittelee lakiehdotuksen KKP: n 
virkamiesten rankaisemiseksi: he ovat vastuussa 240 
tuhannen ihmisen menetyksestä.
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3. “五眼情報聯盟”公布研究檔案證據： 中共有意隱瞞疫情和銷毀证据，导致
疫情爆發
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• "Viiden silmän (FVEY *)" julkaisemien tutkimusarkistojen todisteet: Kiinan
kommunistinen puolue hiljensi tarkoituksellisesti kriittisimmät kritiikkinsä
ja julisti skeptisen mielipiteen siitä, kuinka hallitus käsittelee pandemiaa
Internetistä. * FVEY on tiedustelupalveluiden liitto, joka koostuu
Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Kanadasta, Australiasta ja Uudesta-
Seelannista
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4.  武漢壹家菜市場的官方公告早在20多天前就已使用「美國肺炎」的稱呼
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• Wuhanin päivittäistavaramarkkinoiden virallisessa
ilmoituksessa CCP-virusta on kutsuttu "amerikkalaiseksi
keuhkokuumeeksi" 20 päivää sitten.
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5.  5月3日《人民日報》刊文法國的疫情不是來自中國，而是由法國本土的病毒
所引發，想企圖暗示法國才是病毒源頭
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• 3. toukokuuta ilmestyneessä People's Daily -lehden
artikkelissa todettiin, että ranskan epidemia ei tullut
Kiinasta, vaan se oli lähtöisin paikallisesti Ranskasta, mikä
viittaa siihen, että viruksen lähde oli Ranska.
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6.  5月3日河南省，寶豐縣 胡莊村幹部，強拆村民民宅
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• 3. toukokuuta Henanin maakunnassa, Baofengin piirikunnan
Huzhuangin kylässä, purettiin väkisin pakotettua kyläläisten
taloja.
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7.  5月3日湖南省衡陽市華僑城雇請黑社會人員強逼強拆
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• Hunanin maakunnan Hengyang Cityn merentakaisessa
kiinalaisessa kaupungissa palkattiin 3. toukokuuta kolme henkiloä
purkamaan pakolla
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8.  4月28號風陽縣 總鋪鎮 城建辦主任帶人強拆房屋並打傷戶主
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• Kaupunkirakentamisviraston johtaja, Fengyang County, Zongpu
Town, määräsi huhtikuun 28. päivänä ihmiset purkamimaan talon, 
joka johti talon omistajan loukkaantumiseen.
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9.  健博潤彩家居市場遭到暴力強拆，要求7天內搬離
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• Jianbo Ruicai -kalustemarkkinat kärsivät väkivaltaisista
häädöistä, kauppiaat pakotettiin poistumaan 7 päivän
kuluessa.
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10.  北京市海澱區永定路街道壹直強拆，迫使居民露宿街頭
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• Yongding Roadin kadut, Haidian District, Peking, talojen
purkuminen pakottaa asukkaat nukkumaan kaduilla
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11.  5月1日衡陽，城管，警察封鎖拆遷現場，停電停水，部分偷拍者手機被強
行奪走，刪除手機內部視頻
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• Kaupungin johto, Hengyang, poliisi eristi 1. toukokuuta
purkupaikan, sähkö ja vesi katkaistiin, osa kameroista ja
matkapuhelimesta vietiin väkisin ja matkapuhelimien videot
poistettiin.
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12.  國內各地爆發維權潮
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• Ihmisoikeusprotestit ovat kasvussa koko maassa.
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13.  5月1日吉林市萬達二期有人跳樓
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• Joku hyppäsi 1. toukokuuta Wandalaisesta talosta, Jilin City
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14.  5月2日晚上九江·彭澤縣 有人跳樓自殺
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• Toukokuun 2. päivän iltana joku teki itsemurhan
hyppäämällä rakennuksesta Pengze Countyssa Jiujiangin
kaupungissa.
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15.  5月2日 香港大埔晚上壹26歲女子墮樓亡 ，警察調查結果“無可疑”
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• 2. toukokuuta 26-vuotias nainen putosi yöllä rakennuksesta
Tai Po: ssa, Hongkongissa. Poliisin tutkimuksen tulos on 
"epäilyttävä"
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16. 5月3日淩晨6點壹名50歲男子跳樓自殺，警察調查結果“無可疑”
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• 50-vuotias mies teki itsemurhan hyppäämällä rakennuksesta
kello 6.00 toukokuun 3. päivänä



2020/5/3
上天造-灭疫组

一切都已經開始
Kaikki on alkanut!

Katso videon uusinta täältä!

-LOPPU-

CCP Virus

https://youtu.be/pmntXIDPeG0
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