Xin chuyển đến quý bạn chưa xem : Sự trùng hợp kỳ diệu mà tác giả cuốn tiểu thuyết
The Eyes of Darkness như là một tiên tri gia.
‘Đôi mắt của bóng tối’, một tác phẩm hư cấu hay là lời tiên tri về dịch COVID-19'

Ảnh trái: CDC / Unsplash. Ảnh phải: bìa của cuốn tiểu thuyết The Eyes of Darkness Đôi mắt của bóng tối (ảnh chụp màn hình từ trang Vision Times).
Vào năm 1981, một cuốn tiểu thuyết được xuất bản mang tên “Đôi mắt của bóng tối”
(The eyes of darkness), do nhà văn người Mỹ, ông Dean Kuntz viết đã nói về loại
virus mang tên Vũ Hán-400.
Cuốn tiểu thuyết kinh dị, được viết cách đây gần 40 năm, kể câu chuyện về Đảng
Cộng sản Trung cộng đã tạo ra một loại virus chết người có tên là Vũ Hán-400 trong
một phòng thí nghiệm bí mật ở vùng ngoại ô thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung
cộng. Theo cuốn tiểu thuyết, virus này được tạo ra với mục đích biến nó thành vũ khí
sinh học và hóa học.
Virus rất dễ lây nhiễm và tỉ lệ gây chết người là 100 phần trăm.
Không ngờ rằng sau gần 40 năm, câu chuyện hư cấu này lại biến thành sự thật khi
dịch COVID-19 đến nay đã giết hàng ngàn người trên thế giới.
Trong “Đôi mắt của bóng tối”, nhân vật Li Chen, một nhà khoa học Trung cộng, đã
tiết lộ thông tin về virus Vũ Hán-400 cho Hoa Kỳ.. Vũ Hán-400 là chủng virus nhân
tạo thứ 400 và được chính quyền Trung cộng sử dụng để loại bỏ những người bất
đồng chính kiến, nó là một vũ khí sinh học hoàn hảo, đủ để phá hủy một thành phố
hoặc một quốc gia. Nó được tạo ra từ các thí nghiệm trên vô số tù nhân chính trị.
Virus Vũ Hán-400 chỉ lây nhiễm cho người. Sau khi bị nhiễm virus, não bệnh nhân sẽ
bị tổn thương, chức năng các cơ quan suy giảm, mạch và nhịp thở ngừng lại, không ai
có thể sống quá 24 giờ và hầu hết bệnh nhân đều tử vong trong vòng 12 giờ. Virus

này có tỷ lệ tử vong 100%, đáng sợ hơn nhiều so với virus Ebola, nhưng không thể
tồn tại bên ngoài cơ thể người sống trong hơn 1 phút.
Theo tiểu thuyết, mặc dù Đảng Cộng sản Trung cộng không thể tìm thấy kháng thể
hoặc vắc-xin chống lại virus Vũ Hán-400, nhưng với sự hợp tác giữa quân đội Hoa
Kỳ và Li Chen, cuối cùng đã thành công trong việc phát triển một loại vắc-xin chống
lại virus.
Vậy virus COVID-19 đến từ đâu? Nhiều người nghi ngờ rằng virus COVID-19 bắt
nguồn từ Vũ Hán là do Đảng Cộng sản Trung cộng tạo ra. Mặc dù Bắc Kinh nói rằng
chủng mới của virus corona có nguồn gốc từ chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán, nhưng
nhiều nghi ngờ cho rằng, virus này nằm trong chương trình vũ khí sinh học và hóa
học bí mật của nhà cầm quyền Trung cộng và Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (WVRI)
là nơi tạo ra virus này.
Vào ngày 30/1, tại phiên điều trần của Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Tom
Cotton, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên án nhà cầm quyền Trung cộng che đậy
sự bùng phát của dịch COVID-19. Ông tin rằng loại virus này đến từ phòng thí
nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (hay P4) thuộc Viện nghiên cứu virus Vũ Hán, chứ
không phải là từ chợ hải sản mà Đảng Cộng sản Trung cộng tuyên bố.

Tác giả Dean Koontz của tiểu thuyết mô tả về virus Vũ Hán có tên "The Eyes of
Darkness". (Ảnh: Amazon)
Gần 40 năm trước, một tiểu thuyết Mỹ đã mô tả về loại virus Vũ Hán nằm trong
chương trình vũ khí sinh học của Trung cộng.
Một tiểu thuyết bán chạy của tác giả Dean Koontz có tên "The Eyes of Darkness"
(tạm dịch: Đôi Mắt Của Bóng Tối) xuất bản năm 1981 kể về một phòng thí nghiệm
Trung cộng tạo ra một loại virus để phục vụ cho chương trình vũ khí sinh học của
quân đội. Phòng thí nghiệm này đặt ở Vũ Hán và loại virus đó được đặt tên là Vũ
Hán-400.

Đây là sự trùng hợp kỳ lạ hay là một lời tiên tri cho những gì đang diễn ra vào đầu
năm 2020 này?
Trong truyện "The Eyes of Darkness", một người mẹ đau buồn đã cố gắng tìm hiểu
xem con trai của bà đã chết trong chuyến đi cắm trại hay vẫn còn sống. Cuối cùng bà
tìm đến một cơ sở quân sự nơi con trai bị giam giữ sau khi anh vô tình bị nhiễm vi
sinh vật nhân tạo được tạo ra tại một trung tâm nghiên cứu ở Vũ Hán.
Chương 39 của tiểu thuyết có đoạn như sau: "Một nhà khoa học Trung cộng tên Li
Chen đã đến Mỹ và mang theo một đĩa mềm chứa thông tin về loại vũ khí sinh học
mới và nguy hiểm nhất của Trung cộng. Họ gọi nó là Vũ Hán-400 bởi vì nó được phát
triển ở một phòng thí nghiệm RDNA bên ngoài thành phố Vũ Hán".

(Đoạn mô tả về virus Vũ Hán trong tiểu thuyết The eyes of darkness”)

Có một sự trùng hợp ở đây. Thành phố Vũ Hán thực tế có một phòng thí nghiệm an
toàn sinh học cấp 4 duy nhất ở Trung cộng, chuyên nghiên cứu các loại virus nguy
hiểm nhất, theo SCMP. Phòng thí nghiệm này nằm cách trung tâm của dịch bệnh do
virus corona hiện nay 32km. Một bài báo trên tạp chí Nature vào năm 2017 cho biết
việc mở phòng thí nghiệm này được giữ bí mật tuyệt đối.
Trong tiểu thuyết của Koontz, loại virus Vũ Hán-400 được coi là "vũ khí hoàn hảo" vì
nó chỉ ảnh hưởng đến con người và không thể tồn tại ngoài cơ thể người lâu hơn một
phút, nên không phải tốn tiền khử trùng sau khi dân số bị xóa sổ. Tiểu thuyết mô tả,
loại virus này gây ra tỷ lệ tử vong 100%.
Trong khi đó, tiến sĩ Francis Boyle - một chuyên gia về vũ khí sinh học, tin rằng virus
corona chủng mới (COVID-19) mà thế giới đang đương đầu thuộc về một chương
trình chiến tranh sinh học.. Về việc Viện Virus học Vũ Hán nằm gần tâm điểm của
dịch bệnh, ông cho biết đã có những “báo cáo trước đây về các vấn đề với phòng thí
nghiệm đó và những thứ rò rỉ ra từ đó”.

(Bìa của tác phẩm The Eyes of Darkness xuất bản năm 1981)
Tác giả của tiểu thuyết, ông Dean Koontz, hiện nay 74 tuổi sống ở California, là một
người sùng đạo Thiên Chúa. Ông đã viết 80 tiểu thuyết và 74 truyện ngắn.
Trong lịch sử từng có cuốn truyện “Futility Futility” năm 1898 kể về một con tàu
khổng lồ đã chìm ở Bắc Đại Tây Dương sau khi đâm phải một tảng băng trôi. Câu
chuyện này cũng tương đồng kỳ lạ với Titanic chìm 14 năm sau đó.
Andy TH
Mỹ gọi cáo buộc "đưa virus corona mới vào Vũ Hán" là lố bịch, lập tức triệu kiến Đại
sứ Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Reuters
"Trung Quốc đang tìm cách làm lệch hướng những lời chỉ trích về vai trò của mình
trong khởi đầu một đại dịch toàn cầu nhưng không chia sẻ với thế giới", người phát
ngôn BNG Mỹ nói.
Chính phủ Mỹ đã triệu kiến Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải vào thứ Sáu
để phản đối cáo buộc cho rằng quân đội Mỹ đã mang virus corona đến Trung Quốc
của Bắc Kinh, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông).
Theo đó, Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kiêm Trợ lý Ngoại trưởng David
Stilwell đã trao công hàm phản đối của Nhà Trắng liên quan tới vấn đề trên cho ông
Thôi Thiên Khải.
"Trung Quốc đang tìm cách làm lệch hướng những lời chỉ trích về vai trò của mình
trong khởi đầu một đại dịch toàn cầu nhưng không chia sẻ với thế giới", người phát
ngôn David Stilwell nói."
Các lý thuyết âm mưu lan truyền là nguy hiểm và lố bịch. Chúng tôi muốn thông báo
tới chính phủ [Trung Quốc] rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó vì lợi ích
của người dân Trung Quốc và thế giới".
TQ cáo buộc quân đội Mỹ "mang dịch bệnh vào Vũ Hán", TNS Mỹ tuyên bố sẽ bắt
TQ phải "chịu trách nhiệm"
Trước đó, vào ngày 12/3, nhằm đáp trả một số chỉ trích từ phía các Nghị sĩ Mỹ về
nguồn phát tán virus và trách nhiệm cho sự bùng phát của dịch bệnh, người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tố ngược lại rằng, Mỹ mới là quốc
gia thiếu minh bạch và cho rằng có thể quân đội Mỹ đã mang virus corona chủng mới
vào Trung Quốc.
"Mỹ có bệnh nhân số 0 từ khi nào? Bao nhiêu người đã nhiễm bệnh? Tên của các
bệnh viện [chữa trị cho người nhiễm COVID-19] là gì? Có thể quân đội Mỹ mới là
những người mang dịch bệnh vào Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công bố số liệu của
các vị. Nước Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích".

Tính đến thời điểm hiện tại, nước Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 2.028 trường
hợp và 43 ca tử vong. Trong khi đó, con số này giảm mạnh ở Trung Quốc những ngày
gần đây, điều này cho thấy nước này đã tạm thời khống chế được sự lây lan của dịch
bệnh.
Theo Vision Times

