11. temmuz 2020 Hong Kong'daki bir
W.H.O referans Laboratuvarı'ndan bir
bilgi uçurucu, özel bir Fox Röportajında
COVID-19 virüsünün örtbas edildiğini
iddia ediyor

【Turkçe / Turkish】

1

Özel Fox röportajı

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

Ben Doktor Li-Meng Yan, bana Scarlett diyebilirsiniz
Hong Kong'luyum ve Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda
çalışıyorum
Laboratuvarım Coronavirus için dünyanın en iyi laboratuvarı
ABD'ye gelmemin nedeni COVID-19 gerçeğinin mesajını vermem

Dr. Li-Meng Yan, yurtdışında konuşmaya çalıştığını ve arkadaşlarını
ve ailesini geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi
Hong Kong'ta söylersem, söylemeye başladığım anda kaybolacağım ve
öldürüleceğim
Kimse beni duyamaz.
Yani bu amaç için ABD'ye gitmeyi sectim.COVID-19'un dünyaya olan
zararını ve
İnsanların bu virüsün ne kadar korkunç ve tehlikeli olduğunu
anlamalarına yardımcı olmak için
Bu siyasetle ilgili bir şey değil.
Bu dünyadaki tüm insanların hayatta kalıp kalamayacağı ile ilgili

Virüs ile ilgili ilk araştırmaların örtbas edildiği iddia edildi ve COVID19'un yayılmasına karşı savaşmaya yardımcı olabilirdi.
Dünyadaki COVID-19 araştırmalarına katılan ilk kişilerden biriyim
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Aralık ayının sonundan 31 Aralık'tan bu yana biliyoruz
Çin'de, Wuhan'da SARS benzeri bir Coronavirus var.
DSÖ danışmanı Dr. Leo Poon,
Çin anakarasında gerçekte neler olduğuna dair gizli bir araştırma
yapmamı istedi
Çin hükümeti denizaşırı uzman almayı reddetti Hong Kong'dakiler de
dahil olmak üzere, Çin'de araştırma yapmak ve daha fazla bilgi almak
için arkadaşlarımla iletişime geçtim
Bu 31 Aralık'ta gerçekleşen bir konuşma
Çin'deki (Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) C.D.C'de bilim adamı
olan bir arkadaşımla konuşuyorum.
Bu arkadaşın ilk elden bilgisi var

Ve bu kişi bana aile kümelenme vakaları olduğunu söyledi bu
yüzden insandan insana bulaşma olabileceğini söyledi
W.H.O, virüsün birkaç hafta boyunca insanlar arasında
yayılabileceğini görmezden geldi.
9 Ocak tarihli DSÖ bildirimi. 2020
Çinli yetkililere göre, söz konusu virüs bazı hastalarda ciddi hastalıklara
neden olabilir ve insanlar arasında kolayca bulaşmaz ... Bildirilen bu
kümenin genel riskini belirlemek için elimizde sınırlı bilgi var. 9 Ocak
2020
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Çinli yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmalarda Wuhan da
tanımlanan #coronavirus (2019-CoV) virüsünün insandan insana
bulaştığına dair net bir kanıt bulunamadı.
Dr. Yan ile bilgi paylaşmak isteyen doktorlar açıkça korktular.
Yani bu, Çin'in dört bir yanındaki farklı hastanelerdeki klinik doktorlardan
oluşan bir grup.
31 Aralık'ta Çin'de sabahın erken saatlerinde doktorlardan biri
Wuhan'da bilgi alabileceğimiz bir doktor olup olmadığını soruyor
SARS benzeri virüs hakkında bize kim bilgi verebilir?
Bu doktoru derhal uyarıyorlar ve sakın soru sorma "bu çok hassas"
bunun hakkında konuşamayız, ancak maske takmalıyız ’
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16 Ocak'ta, hükümet birkaç ayrıntı açıkladıgından Çin bağlantılarına
tekrar ulaşması istendiğini söyledi.
Bulduğu şey neydi ve onu neden rahatsız etti.
İlk olarak, Wuhan'da insandan insana enfekte çok daha kötü hale geliyor
Zamanında tedavi görmeyen ve zamanında teşhis almayan birçok hasta
var
Hem doktorlar hem de hasta ve sıradan insanlar için koruma ve önlem
yok
Ayrıca hükümet insanların bu bilgileri yayınlamasına izin vermiyor.
Hastanede doktorlar korkuyorlar ama konuşamıyorlar
(Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) CDC personeli korkuyor

Bu araştırmalarımın kapsamında her onuç aldığımda bunları Leo
Poon'a bildiriyorum
ama benden sessiz kalmamı ve dikkatli olmamı istedi
beni daha önce uyardığı gibi, "kırmızı çizgiye dokunma"
Bu, Çin hükümetinin prosedüründen geçmediği anlamına geliyor
Çin Hükümeti İlkesini geçmeyin
Değilse, başımız belaya girer ve 'kayboluruz'
Bu bilgilerin kamuya açıklanabileceğini düşündüm bu çok önemli ve çok
acil bir bilgi bu yüzden halka en kısa zamanda bilgi verilmeli
ama sonra hiçbir şey yapmadı.
günler sonra bile herhangi bir yanıt görmedim
Ayrıca WHO [referans] laboratuvarının eş direktörümüz Prof. Malik Peiris
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Bildiği ve bir virolog olduğu halde hiçbir şey yapmadı.
bunun ne kadar korkunç olduğunu bilmeliler
Bu bir halk sağlığı tehdididir.
Birçok şey yapabilirlerdi
Bu salgını kontrol etmek için yapabilecekleri çok seçenek var
insanlık tarihinde gördüğümüz en büyük felaket olarak yayılmasına izin
vermeyin
Patronu Dr.Poon ve DSÖ referans laboratuvarı Dr.Peiris'in eş
direktörü ona göründüğünde bulgularını geçemedi…
Çok hayal kırıklığına uğramış hissediyorum
Ama zaten bunun olacağını biliyorum
çünkü bu tür uluslararası örgütler arasındaki yolsuzluğu biliyorum
DSÖ gibi Çin hükümetine ve Çin Komünist Parti Hükümetine
kabul ediyorum ama bu yanıltıcı bilgilerin dünyaya yayılmasını
istemiyorum
Bence düzeltilmeli
Bana ne olacağını biliyorum
Bilgi uçuranlara nasıl davrandıklarını biliyorum
Hükümetin bu genç masum protestocuları ne kadar korkunç bir şekilde
bastırdığını görüyorum
DSÖ, Dr. Yan’ın İddialarını reddetti ve FOX'a “Birçok insan bizim
için danışman olarak çalışıyor ... ama yine de böyle bir şey olmadı
[Dr. Yan, Dr Peiris ve Dr. Poon] ve personeli WHO'yu temsil
etmiyorlar ”

6

”
FOX News, konusmak için doktorlara ulaşamadı.
Çin büyükelçiliği sözcüsü FOX'a Dr. Yan'ı “hiç duymadıklarını” ve
“Çin hükümetinin salgından bu yana COVID-19'a hızlı ve etkili bir
şekilde tepki verdiğini” söyledi
Risklere rağmen ABD merkezli blog yazarı elindeki bulguları 19
ocakta sızdırmaya başladı ama sadece Çince
Ne yazık ki Çince ve İngilizce konuşan toplum izole
Bunu bildiren dört saat içinde hükümetimizden yanıt alıyoruz
Hükümet dava numarasını 62'den 198'e değiştirdi
Bunun insandan insana bulaş olduğunu kabul ediyorlar
Başkan Xi de ilk ifadesini 2020'de yayınladı.
bunu iddia eden yeni koronavirüs,
aslında o sırada SARS'ta aynı seviyeye ulaşan bulaşıcı bir hastalıktır
Ve daha sonra, 23 Ocak'ta 3 gün içinde Wuhan'ı kilitlediler

Haftalar sonra blogcudan korkunç bir uyarı geldi
Tehlikede olduğumu biliyorum
En kısa sürede ayrılmak zorundayım
ve (bana) dünyaya doğruyu söylemek için ABD'ye gitmek isteyip
istemediğimi sordu
Dedim ki, bunu yapmaya hazırım
ve kocam bu telefon görüşmesini buldu
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Kocası aynı laboratuvarda çalıştı. Araştırmasını bildiğini, Dr. Peiris
ile yakın olduğunu ve araştırmasını özel olarak desteklediğini
söyledi.
Ama onunla gelmesini istediğinde ve ne olduğunu açıkladığında…
Çok sinirliydi, ve her şey için beni suçladı
Ayrıca Çin hükümetinden tamamen korktuğunu da söyledi.
Hepimizi öldüreceklerini söyledi
Onu benimle ABD'ye gitmeye ikna etmeye çalıştım
ama başarısız oldum
27 Nisan Pazartesi günü ABD biletimi aldım
ve 28 Nisan'da ABD'ye gitmek için uçuşa geçtim.

Siyasi sürgün grubunun yardımıyla, herhangi bir alarm vermeden
ülkeyi terk ettim
O gün çok gergindim
Uçuş başlamadan önceki herhangi bir an durdurulabileceğimi biliyorum
LAX'a geldiğimde, başlangıçta her şey çok iyi gidiyordu.
Gümrükten geçtim ve bagajlarımı aldım.
Çıkıştan geçmeye çalıştığımda beni iki memur durdurdu
Görünüşe göre beni bekliyorlardı, neden olduğunu bilmiyorum
Sadece beni durdurup ofise getirdiler.
Ve sonra bana nereli olduğumu ve ne tür bir çalışma üzerinde çalıştığımı
sordular.
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Ve çok korkmuştum
Sanırım onlara gerçeği söylemeliyim
çünkü burada yanlış bir şey yapmak istemiyorum
Doğru olanı yapıyorum
onlara Çin’e geri dönmeme izin vermeyin diyorum
Buraya COVID-19'un gerçeğini söylemek için geldim
Ve lütfen beni koruyun
Değilse, Çin hükümeti beni öldürecek
Ve bu memurlar şok oldu söylediklerim karşısında.

F.B.I'nin saatlerce onunla röportaj yaptığını, telefonunu kanıt için
aldığını ve seyahat etmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi.
Ama Hong Kong'da çok farklı bir sahne ortaya çıkıyordu.
Hong Kong'dan ayrıldığımdan beri, hala uçuştayken sadece birkaç
saatim var,
Ve Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı memleketim Qingdao'ya gitti
aileme zarar vermek için

Aniden onaylanmış yıllık izinli olduğunu söylemesine rağmen iş
hesaplarına ve e-postalarına erişimi kaybetti.
Sonra siber saldırılar başladı
Mayıs ayının ortasından bu yana, hükümetim bana saldırdı
Twitter'dan bana saldıran siber ordu gibi
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O zaman kimliğimi göstermedim.
Halka açık değildim, sadece kim olduğumu biliyorlar
Çok fazla söylenti yaymaya çalışıyorlar, itibarımı mahvediyorlar ve yalan
söylediğimi söylediler
Profilimi kullanarak Çince adı Yan Limeng olan sahte bir Facebook
hesabı oluşturuyorlar
İnsanlara ABD'de kaçırıldığımı söylemek için
ve hatta zihinsel bozukluğumun olduğunu söylüyorlardı.
Ayrıca, Hong Kong Üniversitesi personel hesabım engellendi.
ve web sayfamı Hong Kong Üniversitesi web sitesinden silmeye çalıştım
Bunun gibi her şey
Eminim bu halka ulaştığında
bana saldırmak için daha kötü şeyler olacak.
Hong Kong Üniversitesi, Fox News'a Dr. Yan'ın “artık personelleri
olmadığını” söyledi, ancak ne zaman veya neden feshedildiğine
dair bir yorumda bulunmadı.
Şimdi tanıdığı herkesin tehlikede olduğuna inanıyor
Tabii ki güvenlik endişesi duyuyorum
Ailemin ve arkadaşlarımın güvenliği konusunda endişeliyim
Ve bana bilgi gönderen herkes
doktorlar, memurlar veya laboratuvar insanları, araştırmacı, bilim
adamları ne olursa olsun
Hepsi açıkça biliyor, bana güveniyorlar
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Bu yüzden onları korumam gerekiyor
Hepsi gözetim altında,
ve ailem her gün yaşamı tehdit eden bir tehlike altında
Kendi hayatının da tehlikede olduğunu söylüyor, ancak dünyanın
doğru olanı yapması için zamanın tükendiğini belirtiyor
Sosyal mesafe, iki metre daha iyi
Ellerinizi temizlemek için yüzde yetmiş alkol çok faydalıdır
Ve ayrıca toplanırsanız, insanlara yaklaşırsanız maskeyi takın
Ameliyat maskesi
Bu küresel sağlıkla ilgilidir. Politik bir sorun degil
Yani, buna hepimiz dahiliz
bu ülke, o ilçe
Tek şey insanlar gerçeği anladıklarında, kendilerini nasıl koruyacaklarını
bilmeleri gerek
Çin'den kaç vaka bildirilmediğini hayal etmelisiniz
Zaten, dünyada 6 milyar insan varsa, 600'de biri onaylanır
Ama bu çok hızlı bir şekilde artacak
Bir günde dünyada 100 kişiden birinin enfekte olduğunu göreceğinizi
düşünün
ve sonra 50'de bir, 10'da bir
Yani hiçbirimiz bundan kaçamayız
Sürünün dokunulmazlığını özellikle şu anda beklemeyin
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çünkü bu virüsü bilmiyorsun
Bu virüsün karakterini önceki deneyimlerimize göre
değerlendiremezsiniz
Ve şu anda bir aşı ya da şu anda biraz sihirli bir çözüm beklemiyoruz
Yapabileceğimiz tek şey, nereden geldiğini anlamak
Doğru araştırmayı yapın ve bizi koruyun
ailemizi, dostlarımızı çevremizdeki herkesi doğru şekilde koruyun
Şimdi yapabileceğimiz tek şey bu
Bu yüzden dünyaya söylemem gerekiyor
Gerçekten anlamak için insanlara ihtiyacım var
bu hepimiz için çok, çok kritik
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