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Description
Request for fact check about
CORONA KAMU KOK MEMILIH UMAT ISLAM ,KAMU SEBENARNYA SIAPA...???
Sungguh aneh perilaku covid di negeri kita.
Ia mendatangi masjid tapi tidak datang ke tempat Maksiat dan Mall,dan pasar.
Ia menyerbu sekolah tapi tidak mengganggu orang yang menghabiskan waktunya di mall dan departemen store.& Discotik.
Covid mengancam jama'ah yang shaf shalatnya rapat, meski durasi sholat hanya sebentar tapi ia tak peduli pada penumpang di
kereta yang berdesak desakan.dan dipasar yg berjubel.
Covid marah pada majlis taklim, katanya kerumunan pengajian akan meningkatkan jumlah korban. Tapi ia menutup mata pada
kepadatan manusia di pasar pasar. Dan Mall ,supermaket dan tempat hiburan.
Covid tak suka pada pedagang kecil, ia suka membubarkan penjual makanan yang hanya buka beberapa jam saja, dari sore sampai
menjelang malam. Tapi ia membiarkan super market besar buka dengan aman.
Covid menutup rute ke Mekah dan Madinah, ia tak ridho pada kegiatan umroh dan haji. Tapi secara terang terangan ia membuka
penerbangan ke wuhan.
Mungkin ia hanya mau loyal pada tempat kelahirannya.
Covid murka pada tradisi mudik, katanya dalam mudik ada silaturahiim, dalam silaturahiim ada salam salaman. Tapi anehnya ia
mendukung manusia datang ke tempat tempat wisata dan maksiat.
Hari ini, covid menakut nakuti orang yang ingin sungkem/silaturahmi dg ibu bapaknya. Katanya hal itu bisa membunuh orgtua.
Tapi kenapa ia tak menakut nakuti orang yang kumpul di tempat hiburan.
Awalnya aku menggapmu virus yang mematikan, tapi sekarang aku malah curiga, tampaknya kamu membawa misi yang
berbahaya.... dan kamu adalah isu yg dibuat buat seolah Oandemi yg berbahaya....dan didanai yahudi utk menakut nakuti
manusia....dan akhirnya si Yahudi bekerjasama dg komunis jual vaksin dg harga yg sangat mahal sekali.....padahal Corona hanya
bakteri Flu biasa......
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