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Huang Wenxiong:
Coronavirus er en guddommelig straf over det kinesiske kommunistparti
Dette omskrevne interview fra 10. marts 2020 er linket til Happy Science's hjemmeside, og på
forespørgsel oplyser nyreligionen, at Huang Wenxiong's synspunkter deles af Happy Science og må
gerne viderebringes.
Huang Wenxiong (f. 1938) er en højreorienteret forfatter, økonom og historiker, født i Taiwan og
uddannet i Japan.

Gennem historien er mange kinesiske dynastier bukket under på grund af epidemier. Xi's regime
kan også bukke under, afhængig af hvordan det håndterer udbrudet af coronavirus.
Vi kan ikke omtale Kinas historie uden at tale om epidemier. Fra Han (206 fvt – 220 evt) til
Qing (1644-1912) var epidemier en hovedårsag til dynastiernes nedgang og kollaps.
Hvorfor indtræffer der så ofte epidemier i Kina? Fordi Kina underminerer menneskelivets
værdi, hvilket fører til dårlig hygiejne.
Man forventer, for eksempel, i lande som Japan og Taiwan, at mennesker, som studerer
medicin, er intellektuelle lystårne. Men i Kina har læger en meget lav social status, og det er
mennesker, som ligger under middel, hvad angår det intellektuelle, som begynder lægestudiet. De
mennesker, der scorer højst ved eksaminer, studerer politik og slutter med at sidde i høje stillinger i
regeringen.
Kina har en så ringe hygiejnisk standard, at mange af de epidemier, som indtraf i Japan og
Taiwan i gamle dage, kom fra Kina. Selv den spanske influenza og byldepesten, som dræbte mange
mennesker over hele kloden, siges at være kommet fra Kina.
Undertrykkelsen af Hong Kong er værre end Tiananmen
Coronavirus synes at være guddommelig straf i kommunistpartiets øjne, og jeg tror virkelig den er
det.
En person med forbindelser til regeringen i Taiwan fortalte mig, at Hong Kongs bevæbnede
politi har dræbt over 500 protesterende mennesker. Det er langt mere end tallet for dødsofre på
Tiananmen-pladsen1, som blev offentliggjort af regeringen i Beijing. Kinas undertrykkelse af

1 ”Porten til den himmelske fred”, den centrale plads i Beijing, stedet for demokratibevægelsens protester i maj-juni
1989, nedkæmpet hårdhændet af kinesisk militær og politi.
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menneskerettighederne er grusom. Det viser, hvor ond staten er.
Men selv kommunistpartiet sidder i et dilemma vedrørende Hong Kong og Taiwan. Hvis de
sender militæret ind i Hong Kong for at undertrykke de protesterende, vil alle de udenlandske
investorer trække sig ud, og det vil være et hårdt slag for Kina.
Desuden har Tsai Ing-wen's genvalg i Taiwan2 gjort det svært at manøvrere der. Nogle
analytikere mener, at regeringen i Beijing tilbageholdt afsløringen af dens viden om cononavirus,
fordi de ville vente på udfaldet af valget i Taiwan.
Kina bruger biologiske våben
Nogle mener, at coronavirus er et biologisk våben. Det er sandt, at en person med forbindelser til
Kinas militær, har den idé ”at bruge biologiske våben mod Amerika for at udrydde dem, ligesom de
indfødte i USA blev det, og skabe et andet kinesisk imperium i landet.”
Jeg ved ikke, om coronavirus er et biologisk våben, men Kina har en mørk historie om
tilsvarende brug af sådanne ”våben”.
Hver tredje kinesisk kejser i historien er blevet dræbt af gift. I den anden kinesisk-japanske
krig (1937-1945) brugte det kinesiske militær biologiske våben mod japanske tropper. For at
beskytte sig selv oprettede Japan Unit 7313 (en forskningsenhed der skulle undersøge biologisk og
kemisk krigsførelse). Men efter krigen blev disse fakta forvrænget og blev brugt til at retfærdiggøre
Kinas påstand om, at Japan var den onde magt bag alt.
I dag burde Japan finde ud af, hvordan de håndterer biologiske våben og beskytte sin
befolkning mod dem.
En mulig revolution
Xi-regimet kan også gå under, afhængig af hvordan de overvinder coronavirus. Magtkampe
indenfor partiet kan eskalere. Hvis et stigende antal mennesker er utilfredse med, hvordan
regeringen håndterer problemet, kan det føre til en protestbevægelse mod regeringen.
Med andre ord er det ret sandsynligt, at der udbryder en revolution i Kina. I virkeligheden
bruger Kina flere penge på at håndhæve lov og orden, end på deres militær, og udgifterne er
stigende.
Indtil nu har det kommunistiske parti været i stand til at mildne folkets utilfredshed og
berettige deres diktatoriske styreform, alt sammen på grund af en voksende økonomi. Men
problemet med coronavirus vil intensivere folks krav på en bedre social infrastruktur – for eksempel

2 Tsai Ing-wen (f. 1956), præsident i Taiwan siden 2016.
3 En enhed i den japanske Kwantung-hær, dannet i 1930erne, som udførte dødbringende eksperimenter på omkring
3000 krigsfanger, fortrinsvis kinesiske og koreanske.
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medicinsk behandling – og de vil ophøre med at støtte landets militære ekspansion. Xi-regimet
befinder sig nu ved en korsvej, hvor det må vælge mellem at fortsætte den militære ekspansion eller
begynde at investere i en infrastruktur, som vil vise en nogenlunde respekt for menneskeliv.
(Herefter følger i kortform en opremsning af 6 dynastiers undergang, forårsaget af epidemier, ifølge
Huang Wenxiong).
(oversættelse Esben Andreasen)

