
CCP-Virus-Pandemie Updates

CCP冠狀病毒大流行

Ep 250
第 250 期



1. De South China Morning Post van Hongkong meldde op 27 september
op haar website dat de Chinese Communistische Partij (CCP) van de VS 
diplomaten in Hong Kong eisen, eerst goedkeuring te krijgen van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken van de CCP voordat ze een ontmoeting
hebben met leden van maatschappelijke organisaties.

香港《南華早報》網站9月27日報導：中共要求美駐港外交
官與任何民間組織成員會面前，必須得到中共外交部批准。



2. SINA kondigde de beurs notering op NASDAQ te beëindigen : 
Chinese aandelen trekken zich terug van de Amerikaanse
aandelenmarkt omdat de VS onderzoek doet naar de Amerikaanse
beursgenoteerde bedrijven van de CCP.

新浪宣布退市納斯達克：隨著美國對中共在美上
市企業的調查，中概股紛紛退出美國股市。



3. De officiële media van de CCP, de Global Times, beweerden op 
frauduleuze wijze dat het communistische China het enige grote land was 
dat met succes de CCP-virus epidemie had bestreden, en zeiden dat de 
Verenigde Staten, het machtigste land ter wereld, niet actief de leiding
nam in het bestrijden van de epidemie, die de wereld beïnvloedde, en was 
de schuldige.

中共官媒《環球時報》謊稱中共國是唯一成功抗疫的大國，並
說美國做世界上最強大的國家，未帶頭積極抗疫，影響全球，
難辭其咎。



4. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei in een
interview op 27 september dat de grootste externe dreiging voor de Verenigde 
Staten op middellange en lange termijn afkomstig is van het Chinese 
communistische regime; Woordvoerder Wang Wenbin van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van de CCP zei: Pompeo hoeft niet op de dag waarop de 
wereldwijde anticommunistische bondgenootschap zou worden opgericht, te
wachten.

美國國務卿蓬佩奧27日接受采訪時稱，美國面臨的中長期最
大外部威脅來自中共政權；中共外交部發言人汪文斌稱：蓬佩
奧等不到全球反共聯盟建立的那一天。



5. Op 30 september heeft de directeur van het verbindingsbureau van de 
CCP in Hongkong, de heer Luo Huining, gezegd dat Hong Kong zich niet
aanhield aan het "een-Chinabeleid", dus de voordelen van het 
rechtsstaatsysteem waren beëindigd (geen beleid van "een-Chinabeleid ", 
geen voordelen van "twee systemen").

9月30日，中聯辦主任駱惠寧說：香港不遵守一個中國的
政策，所以享有法治制度的好處終結了（不守“一國之本”

，就沒有“兩制之利”）。



6. Video legt het kwaad van het CCP-virus in Wuhan, provincie Hubei, 
bloot: het gezin is verbrijzeld, deze pandemie eist het leven van het hele 
gezin. Hoeveel mensen zijn er in Wuhan omgekomen als gevolg van het 
CCP-virus? Het zal een mysterie blijven totdat de kwaadaardige CCP ten val
wordt gebracht.

湖北武漢民眾視頻揭露中共病毒之惡：家破人亡，新冠肺炎帶
走了這間房全家人命。武漢究竟死了多少人？在推翻邪惡的共
產黨之前，都會是個謎。



7. Volgens de media van de CCP is het voedseltekort in Sichuan aan het opduiken en 
wordt het nog erger, vooral na het uitbreken van de CCP-virus-pandemie, die ook de 
kloof tussen de wereldwijde vraag en het aanbod van voedsel aantoont. De 
overheid van Sichuan heeft wetgeving opgesteld om de mensen aan te moedigen
om "voedsel voor zichzelf op te slaan", waarbij expliciet wordt gestimuleerd dat
cateringbedrijven, kantines en stedelijke en plattelandshuishoudens een bepaalde
hoeveelheid voedselrantsoenen volgens de vraag opslaan.

每日經濟新聞：四川糧食存在缺口且矛盾突出，特別是新冠
肺炎疫情發生後，全球糧食供需矛盾凸顯。四川立法鼓勵“

藏糧於民”，明確鼓勵餐飲企業、食堂及城鄉家庭，根據需
求儲存一定數量的口糧。



8. (WION, 29.9) Te midden van het aanhoudende grensconflict heeft het 
Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk gemaakt dat het nooit de 
in 1959 eenzijdig vastgestelde Line of Actual Control (LAC) van China zal
accepteren. India heeft China opgeroepen zich oprecht en trouw te houden
aan alle overeenkomsten en afspraken in hun geheel en zich te onthouden van 
een onhoudbare eenzijdige interpretatie van de LAC.

（WION，9/29）邊界衝突持續，印度外交部已明確表示永遠不
會接受中國1959年單方面定義的實際控制線。印度呼籲中共國
真誠和忠實地遵守所有協定和諒解的全部內容並避免推行對實
際控制線單方面且站不住腳的解釋。



9. (28.9, uit cartoon op Xinhua's twitter) (Bannon) Dr. Yan werd neergehaald, 
maar de racistische cartoons blijven maar komen. (Raheem Kassam) Een
racistische cartoon die letterlijk zegt: "Jaag op die neger." (Jack Maxey) Een van 
onze Chinese luisteraars wees er net in de livestream op dat de brandende
fakkel de fakkel van het Vrijheidsbeeld is; dit is de duidelijke poging van de 
Communistische Partij om de Amerikaanse principes te ondermijnen. (Bannon) 
En ook de Nieuwe Federale Staat van China omdat deze op 4 juni van dit jaar
aan de voet van het Vrijheidsbeeld werd opgericht.

（關於新華在推特發布的卡通，9/28）（Steve 

Bannon）閻博士被封殺但明顯的種族歧視卡通
卻一直在（Raheem Kassam）這個卡通白紙
黑字寫著“捉住那黑鬼”。（Jack Maxey）有位
華人觀眾在直播評論中說，看仔細，那個燃燒
的火炬正是源自自由女神，這是中共明顯試圖
破壞美國價值觀。（Steve Bannon）還攻擊新
中國聯邦因為新中國聯邦正是在今年6月4日誕
生於自由女神的火炬腳下。



10. (24.9, Miles Guo) In Noord-Amerika, en strikt gesproken in de hele wereld, 
behoort het Consulaat-Generaal van New York tot de top vijf van de 
spionagebureaus van de CCP. Dit bewijst nu of de topgeheime dossiers die de 
gebroeders Chen ons drie jaar geleden gaven en de dossiers van onze
bondgenoten echt waren of niet. Ze blijken nu waar te zijn, is het niet? Secretaris
Pompeo heeft zelf bevestigd dat het Consulaat-Generaal van de CCP in New York 
het grootste spionagecentrum is.

（9/24，Miles Guo）整個美洲嚴格講全世界共產黨間諜最
多的五大機構之一的其中之一就是紐約。這你能看出來三年
前我們陳氏兄弟給我們的絕密文件，我盟給我們的文件，是
不是真實的。現在證明了吧。蓬佩奧國務卿親自證實紐約是
共產黨最大的間諜基地。



Coronavirus

Gevallen 33,886,157

Tot ziens in de volgende aflevering
下期再见

Alles is al begonnen
一切都已經開始

v

Doden 1,013,469
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