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Dengan bantuan kelompok pengasingan politik, dia meninggalkan 
negara itu tanpa bantuan meningkatkan alarm.

Universitas Hong Kong memberi tahu Fox News bahwa Dr. Yan no 
bukan anggota staf yang lebih lama, 

tetapi tidak mau berkomentar kapan atau mengapa dia diberhenti-
kan. Sekarang, dia yakin semua orang yang dia kenal kemungkinan 
dalam bahaya.

Dia percaya hidupnya sendiri dalam bahaya juga, tapi dia bilang 
kehabisan waktu bagi dunia untuk melakukan apa yang benar.

Dia mengatakan F.B.I. mewawancarainya berjam-jam, mengambil 
teleponnya untuk bukti, dan memungkinkannya untuk terus 
bepergian. Tapi sangat berbeda kejadian sedang berlangsung 
kembali di Hong Kong.

Tiba-tiba dia kehilangan akses ke akun kantor dan emailnya, 
meskipun Dia bilang dia cuti tahunan yang disetujui saat itu. Lalu, 
serangan cyber dimulai.

Hari itu, saya sangat gugup. Setiap langkah sebelum penerbangan 
berangkat, saya tahu saya bisa dihentikan. Ketika saya tiba di LAX, 
awalnya berjalan dengan sangat baik. saya melewati bea cukai, dan saya 
mengambil barang bawaan saya. Ketika saya mencoba melewati keluar, 
ada dua petugas menghentikan saya. Sepertinya mereka sedang menung-
guku, Saya tidak tahu mengapa. Mereka hanya menghentikan saya dan 
membawa saya ke kantor, dan mereka coba tanyakan di mana saya 
berasal, pekerjaan apa yang sedang saya kerjakan. Dan Aku sangat takut. 
Jadi saya pikir saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka 
karena saya pikir saya tidak ingin datang ke sini untuk melakukan 
kesalahan. Saya melakukan yang benar . Jadi saya memberi tahu mereka 
bahwa jangan biarkan saya kembali ke Cina. Saya adalah orang yang 
datang ke sini untuk mengatakan kebenaran tentang COVID-19. Dan 
tolong lindungi saya, jika tidak Pemerintah Cina akan membunuhku. 
"Dan para petugas itu terkejut.

Sebabnya, saya takut akan keselamatan. Saya khawatir tentang 
keselamatan saya keluarga dan teman-teman saya, dan semua orang 
yang telah mengirimi saya informasi. Tidak masalah dokter, petugas atau 
orang lab, peneliti, ilmuwan. Mereka semua tahu dengan jelas, mereka 
percaya padaku. Dan itulah mengapa saya harus melindungi mereka. 
Mereka semua di bawah pengawasan, dalam kesulitan dan keluarga saya 
dalam hidup bahaya yang mengancam setiap hari.

Jarak sosial, dua meter lebih baik. Alkohol 70% sangat bermanfaat, 
untuk membersihkan tanganmu. Dan juga, kenakan masker jika Anda 
berkumpul, dekat orang-orang. ini tentang kesehatan global. Tidak ada 
masalah politik. Maksud saya, ini semua kami terlibat. Tidak peduli 
pesta ini, pesta itu, negara ini, negara itu. Satu-satunya hal adalah ketika 
orang memahami kebenaran, mereka tahu caranya lindungi diri mereka 
sendiri.

Anda harus membayangkan berapa banyak kasus yang tidak dilaporkan 
dari Tiongkok. Sudah, jika ada 6 miliar orang di dunia, satu dari 600 
dapat dikonfirmasi. Tapi ini akan meningkat dalam kecepatan yang 
sangat cepat. Bayangkan suatu hari Anda akan melihat satu dari 100 
orang sudah terinfeksi di dunia. Dan kemudian satu dari 50, satu di 10. 
Itu berarti tidak ada dari kita yang bisa lepas dari ini.

Jangan berharap kekebalan kawanan terutama saat ini karena Anda tidak 
tahu virus ini. Anda tidak dapat menilai karakter virus ini menurut 
pengalaman kami sebelumnya. Dan kami tidak mengharapkan vaksin 
saat ini,atau solusi ajaib saat ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan 
adalah mengerti dari mana asalnya. Lakukan penelitian yang benar dan 
lindungi kami, lindungi keluarga kita, teman kita, siapa pun di sekitar 
kita dengan cara yang benar. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita 
lakukan sekarang. Itu sebabnya saya harus menceritakannya kepada 
dunia. Saya benar-benar membutuhkan orang untuk memahami ini 
sangat sangat penting untuk semua orang dari kita.
  

Sejak saya meninggalkan Hong Kong, hanya beberapa jam ketika saya 
masih di penerbangan, seluruh pemerintah direkrut. Dan Kementerian 
China Keamanan Negara pergi ke kota asal saya, Qingdao. Dan dengan 
polisi, memberikan masalah untuk keluarga saya.

Sejak pertengahan Mei, pemerintah kami mulai melakukan serangan 
online. Seperti militer cyber yang menyerang saya dari twitter. Saat itu, 
saya tidak membuka identitas saya. Saya belum pernah ke publik, hanya 
mereka yang tahu siapa saya. Mereka mencoba menyebarkan banyak 
desas-desus, merusak reputasi saya dan berkata Saya bohong Mereka 
membuat akun Facebook palsu, yang di bawah saya Nama Cina Yan 
Limeng menggunakan profil saya. Dan untuk memberi tahu orang-orang 
bahwa saya diculik di A.S., saya mencoba berbohong kepada 
orang-orang dan bahkan saya memiliki gangguan mental ... juga, Univer-
sitas Hong Kong memblokir akun staf saya dan mencoba menghapus 
halaman web saya dari situs web University of Hong Kong. Saya yakin 
begitu ini masuk ke publik akan ada hal-hal buruk terjadi untuk 
menyerang- penuh kebohongan
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Peniup peluit dari W.H.O. laboratorium rujukan di Hong Kong 
menuduh COVID-19 ditutup-tutupi dalam sebuah wawancara FOX 
eksklusif.

Para dokter yang mau berbagi informasi dengan Dr. Yan jelas 
takut.

Pada 16 Januari, dia mengatakan dia diminta untuk menjangkau 
China kontak lagi, karena pemerintah memberikan beberapa detail. 
Apa dia menemukan masalah padanya.

WHO. membantah klaim Dr. Yan, dan memberi tahu FOX ‘banyak 
orang melakukannya bekerja untuk kita sebagai konsultan ... tetapi 
sekali lagi ini tidak membuat [Dr.Yan, Dr Peiris dan Dr.Poon] 
anggota staf dan sekali lagi mereka TIDAK mewakili WHO. 'FOX 
News tidak dapat menghubungi dokter komentar.

Juru bicara kedutaan besar China mengatakan kepada FOX bahwa 
mereka belum pernah mendengar dari 'Dr. Yan, dan bahwa' pemer-
intah Cina telah menanggapi dengan cepat dan efektif untuk 
COVID-19 sejak wabahnya. 'Meskipun ada risiko, mulai bocor ke 
blogger yang berbasis di A.S., yang menerbitkan temuannya pada 
Januari 19. Tetapi hanya dalam bahasa Cina.

Ketika itu muncul padanya bahwa bosnya Dr.Poon, dan co-sutrada-
ra dari W.H.O. laboratorium rujukan Dr. Peiris, telah gagal untuk 
meneruskannya 

Ini adalah saat penutupan penelitiannya dimulai, katanya.

Beberapa minggu kemudian, dia menerima peringatan mengerikan 
dari blogger.

Suaminya bekerja di lab yang sama. Dia bilang dia tahu tentang 
Penelitiannya dekat dengan Dr.Peiris dan mendukung penelitiann-
ya secara pribadi. Tetapi ketika dia memintanya untuk ikut 
bersamanya, dan menjelaskan apa yang terjadi.

Dr.Li-Meng Yan mengatakan dia mencoba berbicara di luar negeri, 
dan dipaksa untuk meninggalkan teman-teman dan keluarganya.

Penelitian awalnya tentang virus itu diduga ditutup-tutupi dan bisa 
dilakukan telah membantu memerangi penyebaran Covid-19.

WHO. tidak mengkonfirmasi virus bisa menyebar antar manusia 
selama beberapa minggu.

WHO. PERNYATAAN, 9 Januari 2020: ‘tidak mudah mentransmis-
ikan di antaranya orang-orang…'

WHO. PERNYATAAN, 14 Januari2020: ‘tidak ada bukti jelas dari 
manusia ke manusia

Jika saya mengatakannya di Hong Kong, saat saya mulai mengatakann-
ya, saya akan menghilang dan terbunuh. Tidak ada yang bisa menden-
garku. Jadi untuk tujuan ini, saya suka pergi ke A.S. dan mengatakan 
kebenaran tentang asal-usul Covid-19 ke Dunia. Untuk membiarkan 
orang memahami betapa mengerikan, betapa berbahayanya. Ini bukan 
tentang politik. Ini tentang apakah semua manusia di dunia dapat 
bertahan hidup.

Saya salah satu yang terlibat dalam penelitian COVID-19 di dunia, mulai 
akhir Desember. Sejak 31 Desember, setelah kita tahu ada Coronavirus 
mirip SARS di Cina, di Wuhan, supervisor saya, W.H.O. konsultan 
Dr.Leo Poon, meminta saya untuk melakukan penyelidikan rahasia 
tentang apa benar-benar terjadi di daratan Cina. Pemerintah Cina 
menolak untuk mendapatkan pakar luar negeri, termasuk yang ada di 
Hong Kong, untuk melakukan penelitian di Cina. Jadi saya menoleh ke 
teman-teman saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Ini adalah percakapan yang terjadi 31 Desember. Saya berbicara dengan 
seorang teman yang adalah seorang ilmuwan di (Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Tiongkok) C.D.C di Cina. Teman itu memiliki 
informasi tangan pertama. Dan ini orang mengatakan kepada saya ada 
kasus gugus keluarga, jadi harus ada penularan dari manusia ke manusia.

Saya Dokter Li-Meng Yan, Anda bisa memanggil saya Scarlett. Saya 
dari Hong Kong dan saya bekerja di School of Public University of Hong 
Kong Kesehatan. Lab saya adalah lab teratas di dunia untuk Coronavi-
rus. Alasan saya datang ke AS adalah karena saya menyampaikan pesan 
kebenaran Covid-19.

Jadi ini adalah kelompok yang penuh dengan dokter klinis di berbagai 
rumah sakit di seluruh dunia Cina. Ini dari 31 Desember di Cina, dan dini 
hari, salah satunya dokter bertanya apakah ada dokter di Wuhan yang 
dapat berbagi informasi tentang virus seperti SARS ini. Ada orang yang 
langsung peringatkan dokter ini "jangan tanya," dan ini terlalu sensitif.   
"kita tidak bisa bicara tentang hal itu, tetapi kita perlu memakai masker"

Saya merasa sangat kecewa, tetapi saya sudah tahu ini akan terjadi 
karena saya tahu korupsi di antara organisasi internasional semacam ini 
seperti W.H.O. untuk Pemerintah Tiongkok, dan kepada pemerintah 
Partai Komunis Tiongkok. Jadi pada dasarnya, saya menerimanya tetapi 
saya tidak ingin informasi yang menyesatkan ini menyebar ke dunia. 
Saya pikir itu harus diperbaiki. Saya tahu apa yang akan terjadi pada 
saya. Saya tahu bagaimana mereka perlakukan pelapor. Saya melihat 
betapa mengerikannya pemerintah menekan pengunjuk rasa muda yang 
tidak bersalah.

Dia tahu bahwa saya dalam bahaya. Saya harus pergi secepat mungkin. 
Dan dia bertanya kepada saya apakah saya ingin pergi ke AS untuk 
mengatakan yang sebenarnya kepada dunia. Saya berkata, saya bersedia 
melakukan itu. Dan suamiku menemukan panggilan telepon itu.

Dia benar-benar kesal, dia menyalahkan saya, mencoba merusak 
kepercayaan diri saya. Tampilkan juga dia benar-benar takut pada 
pemerintah Cina. Dia mengatakan mereka akan membunuh kita semua. 
Saya mencoba untuk membujuknya pergi ke AS bersama saya, tetapi 
saya gagal. Jadi Senin, 27 April saya mendapat tiket U.S

Pertama, penularan dari manusia ke manusia menjadi sangat buruk di 
Wuhan. Ada banyak, banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan 
tepat waktu dan diagnosis tepat waktu. Tidak ada perlindungan untuk 
dokter dan pasien.Dan orang awam. Dan juga, pemerintah tidak mengiz-
inkan orang untuk melepaskan informasi tersebut. Dokter rumah sakit 
takut, tetapi mereka tidak bisa berbicara. (Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Tiongkok) C.D.C. staf takut.

Jadi saya melaporkan hal-hal ini kepada Leo Poon setelah saya 
mendapatkan hasilnya. Tapi dia bertanya padaku untuk tetap diam dan 
berhati-hati. Saat dia memperingatkan saya sebelumnya, jangan 
menyentuh garis merah. ’Itu berarti jangan melintasi prosedur pemerin-
tah Cina. Jangan melanggar prinsip pemerintah Cina. Jika tidak, kita 
akan mendapat masalah, dan kami akan 'dihilangkan'. Saya pikir 
informasi ini dapat dikirimkan kepada publik, dan itu adalah informasi 
yang sangat mendesak. Jadi harus ditanggapi publik sesegera mungkin. 
Tapi kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Karena saya tunggu, saya 
tidak melihat respons apa pun, bahkan setelah beberapa hari. Dan juga 
rekan kami direktur W.H.O. [referensi] lab, Prof. Malik Peiris, mereka 
tahu itu. Tetapi mereka tidak melakukan tindakan apa pun. Sebagai 
seorang ahli virus, dan bahkan beberapa dari mereka dokter, mereka 
harus tahu betapa buruknya ini. Ini adalah kesehatan masyarakat 
ancaman mereka harus melakukan respons cepat terhadapnya. Mereka 
seharusnya melakukan banyak hal sesuatu. begitu banyak pilihan yang 
bisa mereka lakukan untuk mengendalikan wabah ini, bukan dibiarkan 
itu menyebar sebagai bencana terbesar yang kita lihat dalam sejarah 
manusia.

Sayangnya, berbahasa Cina dan berbahasa Inggris benar-benar terisolasi. 
Begitu kami mendapat tanggapan dari pemerintah kami dalam waktu 
empat jam melaporkan ini. pemerintah mengubah nomor kasus dari 62 
menjadi 198- tiga kali lipat. Mereka mengakui ini penularan dari 
manusia ke manusia. Dan juga, Ketua Xi mengeluarkan yang pertama 
Pernyataan pada tahun 2020 yang mengklaim yang satu ini, coronavirus 
baru, sebenarnya adalah penyakit menular, yang menempatkan pada 
tingkat yang sama di SARS pada waktu itu. Lalu kemudian, dalam 3 hari, 
tanggal 23 Januari mereka mengunci Wuhan.
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