11. Heinäkuuta 2020 Hongkongissa
sijaitsevan W-H.O-vertailulaboratorion
ilmoittajat väittävät COVID-19-peitteen
yksinoikeudella Fox-haastattelussa

【Suomi / Finnish】

Yksinoikeudella Fox-haastattelu
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https://www.foxnews.com/world/chinese-virologist-coronavirus-cover-up-flee-hong-kong-whistleblower

Olen tohtori Li-Meng Yan, voit kutsua minua Scarlettiksi
I'm Olen kotoisin Hongkongista ja työskentelen Hongkongin yliopiston
kansanterveyden koulussa
Laboratorioni on Coronaviruksen maailman huippulaboratorio
Syy miksi tulin Yhdysvaltoihin on, koska kerron totuuden COVID-19:sta
Dr. Li-Meng Yan kertoi puhuneensa ulkomaalaisille
ja joutui jättämään ystävänsä ja perheensä
Jos kerron sen Hongkongissa, siitä hetkestä kun aloitan kertoa siitä
Katoan ja minut tapetaan. Kukaan ei kuuntele minua
Joten tätä tarkoitusta varten
Haluan mennä Yhdysvaltoihin Ja kertoa totuuden COVID-19: n
alkuperästä maailmalle
Antamalla ihmisten ymmärtää, kuinka kauhea, kuinka vaarallinen se on
Minä en puhu mitään politiikasta
Kyse on siitä, pystyvätkö kaikki ihmiset maailmassa selviytymään

Hänen varhaisen virustutkimuksensa väitettiin olevan kattava ja se
olisi voinut auttaa torjumaan COVID-19: n leviämistä
Olen yksi ensimmäisistä, jotka osallistuvat COVID-19-tutkimukseen
maailmassa
Joulukuun lopulla
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Joulukuun 31. päivästä lähtien, kun tiedämme
Kiinassa, Wuhanissa, on SARS-tyyppinen koronavirus
Ohjaajani WHO-konsultti Dr. Leo Poon
Pyysi minua tekemään salaisen tutkimuksen siitä, mitä Manner-Kiinassa
todella tapahtui
Kiinan hallitus kieltäytyi päästämästä ulkomaille asiantuntijaksi
Mukaan lukien jopa Hongkongissa sijaitsevat, etsivät tutkimuksen
tekemisen Kiinassa
Joten käännyin ystävieni puoleen saadakseni lisätietoja
Tämä on keskustelu, joka tapahtui 31. joulukuuta
Puhun ystävälle, joka on tutkija Kiinassa (Kiinan tautien torjunta- ja
ehkäisykeskus) C.D.C: ssä.
Tällä ystävällä on ensi käden tietoja
Ja tämä henkilö kertoi minulle, että perheklusteritapauksia on
joten ihmisten välillä on oltava leviämistä

W.H.O ei vahvistanut, että virus voisi levitä ihmisten välillä useita
viikkoja
WHO: n lausunto 9. tammikuuta. 2020:
Kiinan viranomaisten mukaan kyseinen virus voi aiheuttaa vakavia
sairauksia joillekin potilaille, mutta se ei leviä helposti ihmisten välillä ...
Tämän ilmoitetun klusterin kokonaisriskin määrittämiseksi on rajoitetusti
tietoa. - 9. tammikuuta 2020
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11. Heinäkuuta 2020 Maailman terveysjärjestö (WHO):
Kiinan viranomaisten suorittamissa alustavissa tutkimuksissa ei löydy
selviä todisteita #Wuhanissa, Kiinassa tunnistetun uuden
#koronaviruksen (2019-nCoV) tarttumisesta ihmisestä ihmiselle
Lääkärit, jotka olivat halukkaita jakamaan tietoja tohtori Yanin
kanssa, olivat selvästi peloissaan
Joten tämä on ryhmä, joka on täynnä kliinisiä lääkäreitä eri sairaaloissa
ympäri Kiinaa
Tämä on 31. joulukuuta alkaen Kiinassa ja aikaisin aamulla
yksi lääkäreistä kysyy, onko Wuhanissa lääkäreitä
Kuka voi jakaa tätä tietoa tästä SARS-kaltaisesta viruksesta
Jotkut ihmiset varoittavat tätä lääkäriä heti "Ä lä kysy"
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"Tämä on liian arka aihe"
"Emme voi puhua siitä, mutta meidän on käytettävä maskeja"
Hän sanoi 16. tammikuuta, että häntä pyydettiin ottamaan
uudelleen yhteyttä Kiinaan, koska hallitus toimitti muutama
yksityiskohtia
What she found troubled her
Ensinnäkin, virus tarttuu ihmisten välillä erittäin huonosti Wuhanissa
On monia, monia potilaita, jotka eivät saa hoitoa ja diagnooseja ajoissa
Lääkäreillä, potilaalla ja tavallisilla ihmisillä ei ole suojaa
Ja myös hallitus ei salli ihmisten luovuttavan tällaista tietoa
Sairaalan lääkärit ovat peloissaan, mutta he eivät voi puhua
(Kiinan tautien torjunta- ja ehkäisykeskus) CDC: n henkilökunta on
peloissaan

Silloin hänen tutkimuksensa peitto alkoi, hän sanoo
Ilmoitin nämä asiat Leo Poonille, kun olin saanut tuloksen
Mutta hän pyysi minua olemaan vaiti ja olemaan varovainen
Kuten hän varoitti minua aiemmin, 'älä koske punaista viivaa'
Tämä tarkoittaa, että älä käy läpi Kiinan hallituksen menettelytapaa
Ä lä ylitä Kiinan hallituksen periaatetta
Jos emme noudata näitä periaateita, joudumme vaikeuksiin ja meitä
katoaa
Ajattelin, että nämä tiedot voitaisiin toimittaa yleisölle, ja se on erittäin
kiireellinen tieto
Joten sen tulisi julkaista yleisölle mahdollisimman pian
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Mutta sitten hän ei tehnyt mitään
Odotin, muutta en saanut vastausta edes useiden päivien jälkeen
Ja myös WHO: n [viite] laboratorion apulaisjohtaja, prof. Malik Peiris
He tiesivät sen, mutta he eivät tehneet mitään
Virologina ja jopa jotkut heistä ovat lääkäreitä,
Heidän pitäisi tietää, kuinka kauheaa tämä on
Tämä on kansanterveyden uhka, jonka heidän olisi reagoitava nopeasti
Heidän olisi pitänyt tehdä monia asioita
He olisivat voineet tehdä niin paljon valintoja tämän puhkeamisen
hallitsemiseksi
Eikä antaneet sen levitä suurimmaksi katastrofiksi, jonka olemme
nähneet ihmiskunnan historiassa
When it appeared to her that her boss Dr. Poon, and the co-director
of the WHO reference lab Dr. Peiris, had failed to pass along her
findings…
Olin erittäin pettynyt
Mutta tiesin jo tämän tapahtuvan
Koska tiedän korruption tällaisten kansainvälisten järjestöjen
keskuudessa
Kuten WHO Kiinan hallituksen ja Kiinan kommunistisen puolueen
hallituksen
Joten periaatteessa hyväksyn sen
Mutta en halua, että tämä harhaanjohtava tieto leviää maailmaan
Mielestäni se on korjattava
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Tiedän, mitä mulle voi tapahtuu
Tiedän, kuinka he kohtelevat ilmiantajia
Näen kuinka kauhistuttava hallitus tukahdutti nuoret viattomat
mielenosoittajat
WHO kiisti tohtori Yanin vaatimukset ja kertoi FOX: lle "Monet
ihmiset tekevät meille työ tä konsultteina ... mutta tämä ei taaskään
toimi [Dr. Yan, tohtori Peiris ja tohtori Poon] henkilö kunnan jäsenet,
jälleen kerran he eivät edusta WHO: ta ”
FOX News ei saanut lääkäreitä kommentoimaan
Kiinan suurlähetystö n tiedottaja kertoi FOX: lle, että he eivät ole
"koskaan kuulleet" tohtorista Yanista ja että "Kiinan hallitus on
reagoinut nopeasti ja tehokkaasti COVID-19: ään puhkeamisensa
jälkeen"
Riskeistä huolimatta hän aloitti vuotamisen yhdysvaltalaiselle
bloggaajalle, joka julkaisi lö ytö nsä 19. tammikuuta
mutta vain kiinaksi
Valitettavasti vain kiinalaiset ymmärtävät ja englantia puhuvat kokonaan
eristyksissä
Saamme vastauksia hallitukseltamme neljän tunnin kuluessa
ilmoittamisesta
Hallitus muutti tapausnumeron 62: sta 198: een kolminkertaiseksi
He myöntävät, että tämä viruksen leviäminen tapahtuu ihmisestä
toiseen
Puheenjohtaja Xi antoi ensimmäisen lausunnon vuonna 2020
Ja myönsi tämän, uuden koronaviruksen
itse asiassa oleva tartuntatauti, joka oli tuolloin samalla tasolla
SARSissa
Ja sitten myöhemmin, kolmen päivän kuluttua, 23. tammikuuta, he
sulkivat Wuhanin
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Viikkoja myö hemmin hän sai suoraan varoituksen bloggerilta
Hän tietää, että olen vaarassa
Minun on lähdettävä mahdollisimman pian
Ja (Hän) kysyi minulta, haluaisinko lähteä Yhdysvaltoihin kertomaan
totuuden maailmalle
Sanoin, että olen valmis tekemään niin
Ja mieheni löysi tuon puhelun
Hänen miehensä työ skenteli samassa laboratoriossa. Hänen
mukaansa mies tiesi hänen tutkimuksestaan, Hän oli läheinen
tohtori Peirisin kanssa ja tuki hänen tutkimustaan yksityisesti
Mutta kun hän pyysi miestään tulemaan hänen luokseen, ja selitti
mitä tapahtui…
Hän oli tosi vihainen, hän syytti minua ja yritti pilata luottamukseni
Näytti myös, että hän pelkäsi Kiinan hallitusta
Hän sanoi, että he tappavat meidät kaikki
Yritin saada hänet lähtemään kanssani Yhdysvaltoihin
Mutta epäonnistuin
Maanantaina 27. huhtikuuta sain lipun Yhdysvaltain
Ja sitten 28. huhtikuuta menin lentokoneeseen matkustaakseni
Yhdysvaltoihin

Poliittisen maanpakolaisryhmän avulla hän lähti maasta
herättämättä mitään hälytyksiä
Sinä päivänä olin hyvin hermostunut
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Tiesin, että millä tahansa askeleella ennen lennnon lähtöä, minut
voidaan pysäyttää
Kun tulin LAX: iin, se meni ihan hyvin alussa
Lähdin tulliin ja sain matkalaukkuni
Kun yritin mennä uloskäynnin läpi
Kaksi virkamiestä pysäytti minut
Näytti siltä, että he odottivat minua, en tiedä miksi
He vain pysäyttivät minut ja vievät minut toimistolle
Ja yrittivät sitten kysyä minulta, mistä olen kotoisin
Millaista työtä teen
Olen niin peloissani
Joten mielestäni minun on kerrottava heille totuus
Koska en halua tulla tänne tekemään mitään väärää
Teen oikein
Joten sanon heille, älkää antako minun joutua takaisin Kiinaan
Minä tulin tänne kertomaan COVID-19: n totuutta
Pyysin, että suojelkaa minua
Jos ette, niin Kiinan hallitus tappaa minut
Ja nuo upseerit ovat järkyttyneitä
Hänen mukaansa F.B.I haastatteli häntä tunteja, otti puhelimen
todisteita varten ja antoi hänen jatkaa matkaa
Mutta aivan erilainen kohtaus oli alkamassa Hongkongissa
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Siitä, kun olin lähtenyt Hongkongista, olin kulunut useita tunteja ja olin
vielä matkalla,
Koko hallitus palkattiin.
Kiinan valtion turvallisuusministeriö meni kotikaupunkiini Qingdaoon
Poliisin kanssa aiheuttaen vaikeuksia perheelleni
Yhtäkkiä hän menetti pääsyn työ tililleen ja sähkö postilleen, vaikka
hän oli tuolloin hyväksytyllä vuosilomalla
Sitten verkkohyö kkäykset alkoivat
Toukokuun puolivälistä lähtien hallituksemme on alkanut hyökätä
verkossa minua vastaan
Kun syber-armeija hyökkäsi vastaani Twitterissä
Tuolloin en paljastanut henkilöllisyyttäni.
En ole ollut yleisössä, vain he tietävät kuka olen
He levittivät paljon huhuja, pilasivat maineeni ja sanoivat minun
valehtelevan
He loivat väärennetyn Facebook-tilin, joka on kiinalaisella nimelläni Yan
Limeng, joka käyttää profiiliani
Kertoakseen ihmisille, että minut on sieppattu Yhdysvalloissa ja että olen
yrittänyt myös valehdella ihmisille
Ja jopa, että minulla on mielenterveyden häiriö
Lisäksi Hongkongin yliopisto esti henkilöstötilini
Ja yritti poistaa verkkosivuni Hongkongin yliopiston verkkosivustolta
Kaikki nämä asiat
Olen varma, että kun se menee yleisölle
Saadaan enemmän asiaa hyökätä minua vastaan, täynnä valheita

10

Hongkongin yliopisto kertoi Fox Newsille, että tohtori Yan ”ei ole
enää toimihenkilö”, mutta ei kommentoi milloin tai miksi hänet
erotettiin.
Nyt hän uskoo kaikkien tietävänsä olevan vaarassa
Pelkään tietysti turvallisuutta
Olen huolissani perheeni ja ystäväni turvallisuudesta
Ja kaikki ihmiset, jotka olivat lähettäneet minulle tietoja
Ei väliä lääkärit tai virkamiehet tai laboratorio ihmiset, tutkijat
He kaikki tietävät sen selvästi, he luottavat minuun
Siksi minun on suojeltava heitä
He ovat kaikki valvonnan alla ja pulassa
Perheeni elää uhkaavassa vaarassa joka päivä
Hän uskoo, että myö s hänen oma henkensä on vaarassa, mutta hän
sanoo, että maalilman aika tehdä oikein on loppumassa
Sosiaalinen etäisyys, kaksi metriä on parempi
Seitsemänkymmentä prosenttinen alkoholi on erittäin hyödyllinen käsien
puhdistamiseen
Käytä maskia, jos joudut kokoontumisissa päästämään ihmisiä lähellesi
käytä kirurgista maskia
Tämä koskee koko maailman terveyttä. Tämä ei ole poliittinen kysymys
Tarkoitan, että olemme tässä kaikki mukana
Ei ole väliä onko tämä puolue, vai tuo puolue,
Tämä maa, se lääninosa
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Ainoa asia on, kun ihmiset ymmärtävät totuuden ja tietävät kuinka
suojautua
Sinun täytyy arvata, kuinka monta tapausta ei ole ilmoitettu Kiinasta
Jos maailmassa on 6 miljardia ihmistä, yksi 600: sta vahvistetaan
Mutta tämä kasvaa erittäin nopeasti
Kuvittele, että jonain päivänä yksi sadasta ihmisestä on saanut
tartunnan maailmassa
Ja sitten myöhemmin yksi 50: stä, yksi 10: stä
Tämä tarkoittaa, että kukaan meistä ei pääse tästä
Ä lä odota lauman immuniteettia etenkään tällä hetkellä
Koska et tunne tätä virusta
Et voi arvioida viruksen luonnetta aiemman kokemuksemme perusteella
Emme odota rokotetta tai taikuutta tällä hetkellä
Ainoa mitä voimme tehdä, on ymmärtää mistä se tuli
Tee oikea tutkimus ja suojaa meitä
suojele perhettämme, ystäviämme kaikkia ympärillämme oikealla tavalla
Se on ainoa asia, jonka voimme nyt tehdä
Siksi minun on kerrottava se maailmalle
Tarvitsen todella ihmisiä ymmärtämään
Tämä on erittäin kriittinen asia jokaiselle meistä
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