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上天造-灭疫组 



 

 

今日要點 
-Avainkohdat- 

 
 厄瓜多尔随街倒地！  
 404国殇日中共演戏！  
 武汉解封遥遥无期！！ 
  
• Kun CCP-virus leviää Ecuadorissa, ruumiit jäävät 

mätää kaduille! 
• CCP julistaa 4. huhtikuuta pidettävän Qingming-

festivaalin kansallisen surun päiväksi kaikille tämän 
"Suunnitelma-Demian" uhreille! 

• Milloin matkakieltoja voitaisiin kumota Wuhanissa, 
kun sillä pyritään välttämään toinen aalto? 
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1.  出現在武漢街頭的景象出現在厄瓜多爾，街上隨處可見有
人倒下  

 
 
 
Wuhanin kaduilla tapahtui 
Ecuadorissa tapahtuvaa tapaa, 
kadun romahtaneet ihmiset ovat 
nähtävissä kaikkialla. 
 
 

2.  因爲太多的人因中共病毒死亡，西班牙巴薩羅那某殡儀公
司將停車場改建爲棺材停放處  

 
Monet ihmiset kuolivat CCP-virukseen, joten 
yksityinen hautajaiskotiyritys Barcelonassa, 
Espanjassa, on muuttanut pysäköintihallinsa arkkua 
varten.  

must be  
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3.  英國新冠患者掙紮哭訴痛苦經曆：感覺不到呼吸，這個病
毒太可怕！   

 
 
Britannian koronavirusvaikutteinen 
potilas yritti itkeä ja kuvata 
koronaviruksen kivullisten oireiden 
kokemusta: hän ei voinut tuntea 
hengitystä, ja tämä virus on kauhea! 
 
 
 

4.  起訴中共，向中共索賠，已經成爲美國政壇選舉時對選民
的重要承諾 

 
Kiinan kommunistisen puolueen syyttämisestä ja 
korvauksen vaatimisesta Kiinan kommunistiselle 
puolueelle on tullut tärkeä sitoutuminen äänestäjiin 
Yhdysvaltain poliittisissa vaaleissa.  
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5.  紐約市急症科孫醫生，他曾用自媒體講述防護根本不夠，
他沒有被美國抓起來並且還能接受電視采訪  

Tohtori Sun, NYC: n 
päivystyspoliklinikan lääkäri, 
käytti aiemmin omaa 
mediaansa kertoakseen 
maailmalle, että suojaus ei 
riittänyt tälle koronavirukselle, 
mutta Yhdysvallat ei ottanut 
häntä sen vuoksi vankilaan, ja 
hän on ollut sen sijaan 
kutsuttiin osallistumaan 
televisiohaastatteluun MSNBC: 
ssä. 

相比之下在中國李文亮醫生僅僅因爲
在網絡發布疫情信息就會被訓誡  
 
Sen sijaan tohtori Li Wenliangia 
Kiinassa arvosteltiin vakavasti 
siitä, että hän oli lähettänyt vain 
ryhmäkeskusteluun muiden 
lääkäreiden kanssa siitä, että 
joillakin potilailla oli merkkejä 
uudesta Sarsin kaltaisesta 
sairaustiedosta. 
 
 



 

 
6.  中共將在四月四日爲抗議中犧牲的醫護人員和國民舉行全
國性哀悼活動, 試圖爲抗疫行動畫上句號 

   
Kiinan kommunistinen puolue järjestää 4. huhtikuuta 
kansallisen surullinen tapahtuman koronaviruksen 
puhkeamisessa kuolleille lääkäreille ja kansalaisille 
epidemian vastaisen toiminnan lopettamiseksi. 
爲了“演”好哀悼活動，電視直播站早早准備好，武警也在加
緊彩排 

 
 Hyvän suruseremonian "pelaamiseksi" 
televisioasemat valmistautuvat aikaisin, ja myös 
aseistetut poliisit ovat kiireisiä harjoituksiin. 
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7.  中共雖然對外否認了美國投毒論，但是網絡依舊充斥大量
病毒來源于美國的宣傳視頻  

  
Vaikka KKP on kiistänyt teorian, jonka mukaan 
Yhdysvallat on suunnitellut viruksen Kiinan Vastaisen  
Biologisen sodan välittäjänä, tätä teoriaa koskevia 
varmentamattomia propagandavideoita on levinnyt 
verkossa  
中共利用大V賬號宣傳美國疫情嚴重，壹個厄瓜多爾的視頻,
但被說成是紐約的視頻 
CCP käytti suosittua 
sosiaalisen median tiliä 
videon mainostamiseen 
osoittaakseen kuinka 
vakava tilanne on NY: 
ssä, mutta tämä video on 
todella Ecuadorista. 
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8.  黨媒稱武漢4月8日會解封，但是4月2日再次下發文件
稱，要持續加強小區封控管理, 證明武漢疫情依舊嚴峻 

 
Kiinan yhteisöpuolueen tiedotusvälineiden mukaan 
Wuhanin lukitus vapautetaan 8. huhtikuuta, mutta 2. 
huhtikuuta julkaistussa asiakirjassa todettiin, että se  

jatkaa yhteisön hallinnon valvontaa. Se osoittaa, että 
Wuhanin epidemiatilanne on edelleen vakava. 
  
武漢人爆料：不解封會餓死 解封可能病死，確診不敢報導的
非常多

 
Wuhan-ihimiset paljastivat uutiset: Jos et avaa sitä, 
nälkää kuoleman. Poistamisen esto voi aiheuttaa 
kuoleman. 



 

 
9.  壹位武漢人建立了壹個中共肺炎死者群，黑警察馬上找上
門來威脅 

 
 
 
Wuhan-mies perusti CCP-
keuhkokuume-kuolleen ryhmän, 
ja musta poliisi tuli heti kotiinsa 
uhkailemaan häntä. 
 
 
 
 

10.  中共到底會不會缺糧？袁隆平19年接受黨媒采訪時這麽
說 

 
 Eikö KKP: llä ole ruokaa? Yuan Longping kertoi 
tämän haastattelussa puoluemedialle vuonna 2019 

                                   2020/4/3 



”Sitten se on hankala. Ihmisten on oltava nälkäisiä. 
Tämä on iso ongelma.” 
 
 

 

 
11.  目前因受疫情影響，多國已經禁止糧食出口，那麽中國
到底會不會出現糧荒呢？ 

 
Epidemian vaikutuksesta monet maat ovat kieltäneet 
viljan viennin. Kärsii Kiinasta viljapula 
 
12.  中共將人分爲三六九等，中建壹局給返京未滿14天工人
貼標簽 

 
Kiinan kommunistinen puolue 
jakaa ihmiset kolmeen, kuuteen ja 
yhdeksään tasoon jne., Ja Kiinan 
valtion rakentamisen ensimmäinen 
toimisto on merkinnyt 
työntekijöitä, jotka ovat palanneet 
Pekingiin alle 14 päivää.  
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13.  宜昌西陵區新街坊安置小區，青宇勞務公司拒付農民工

工資, 工地現場當衆拿著鐵棒拖打討薪農民工  
 

Xinjiefangin siirtokuntayhteisö 
Xilingin alueella, Yichang City, 
Qingyu Labor Company kieltäytyi 
maksamasta siirtotyöläisten 
palkkoja. Rakennustyömaalla 
nämä siirtotyöläiset vedettiin ja 
heidät lyötiin raudan avulla. 
 
 
 
 
14.  4月2號武漢光谷，物業通知可以

營業，但是基本上沒壹家開門 



 
 
 
Kiinteistöhallinto antoi 2. 
huhtikuuta Wuhan 
Guangguissa avauskutsun, 
mutta käytännössä mitään 
liiketoimintaa ei avattu. 
 
 

 

 
15.  4月3日嘉興壹外貿廠支持不下去，結算工資遣散員工 

 
 
Jiaxingissa toimivan vientiä 
harjoittavan tehtaan, joka ei 
pystynyt jatkamaan 
liiketoimintaansa, piti 3. huhtikuuta 
maksaa ja erottaa kaikki työntekijät 
 
 
 
 

16. 4月3日中午，吉林白城多地出現沙塵暴，整個天空瞬間
變黑; 目擊者稱：風很大，太嚇人了！  
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Keskiviikkona 3. huhtikuuta hiekkamyrsky ilmestyi 
monille alueille Baichengissä, Jilin. Koko taivas 
muuttui hetkeksi mustaksi. Todistajat sanoivat: Tuuli 
oli erittäin voimakas, se on niin pelottavaa! 

 

 
17.  4月2日瑞安市莘塍工業區附近有發生大火  

 
Tulipalo puhkesi lähellä Xinshengin teollisuusaluetta 
Rui'an kaupungissa 2. huhtikuuta. 
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一切都已經開始 
   Kaikki on alkanut! 

 

    Katso videon uusinta täältä! 

   -LOPPU- 
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https://youtu.be/_oP9nqLezjM
https://youtu.be/_oP9nqLezjM


 

      CCP Virus 


