BØ TR⁄I C˛A S≠ THÔT
QU¥ BOM SI{U VI KUËN CORONA
(Trích TÀI KINH T¸P CHÍ)
L{ QUÈC ∆NG chuyªn ng˜
"HÄI: Vi khu›n Corona có tác d]ng gì ∂Ái v†i

"Bom Siêu Vi Khu›n" mà danh t‰ m†i ngày nay g[i
là "bom sinh hóa"?
TR¥ L«I: N£m 2015, Bí Th` Tƒnh ˛y Hö BÕc,
T`÷ng Siêu L`Ûng, nh–n ∂`¨c l~nh cºa T–p C–n
Bình m÷ m´t Trung Tâm ch¬ t»o "Bombe Logique"
(il a été un des virus les plus destructeurs), núp d`†i
danh nghΩa "Vi~n Nghiên CÊu Khoa H[c Vi Khu›n
Corona", bí danh P4, t»i Thº ∆ô Vü Hán. T`÷ng
Siêu L`Ûng, sinh n£m 1957, tÁt nghi~p "th»c sΩ Ngân
hàng ti‹n t~", ˛y Viên D^ Khuy¬t Trung ¶Ûng
∆ång. "Vi~n Nghiên CÊu Khoa H[c" này n‡m d`†i
s^ giám sát cºa Th`¨ng T`†ng L— Tác Thành, T∞ng
Tham M`u Tr`÷ng Quân ∆´i Trung C´ng.
Th`¨ng T`†ng L— Tác Thành, n£m 1979, khi
∆‚ng Tiªu Bình h» l~nh 2 ∆»i T`†ng HÊa Th¬ H˜u
và D`Ûng ∆Õc Chí xua quân, t”n công, tàn sát Vi~t
Nam thì lúc ∂ó, L— Tác Thành 26 tu∞i (sinh n£m
1953), làm ∆»i Úy ∆»i ∆´i Tr`÷ng. T–p C–n Bình
th£ng c”p t`†ng cho 4 sΩ quan luôn luôn nuôi gi”c
m´ng xâm chi¬m VN, trong ∂ó có Ng]y Ph`Ûng Hòa
(B´ Tr`÷ng QuÁc Phòng, sinh n£m 1954) và L— Tác
Thành. Th`¨ng T`†ng L— Tác Thành, anh ru´t cºa
Thº T`†ng L— KhÕc C`Ång (sinh n£m 1955).
Ngày 16-2-2012, Trän Män NhΩ (sinh n£m 1960,
∂~ tŸ ru´t cºa T–p C–n Bình), Bí Th` Thành ˛y
thành phÁ Trùng Khánh, ˛y Viên Chính Tr∏ B´, B´
Tr`÷ng B´ "Chiêu Hi‹n ∆ãi SΩ" (Thousands Talents
Plan), có ng`Åi d∏ch là "Ngàn Nhân Tài". (Nên nh†,
hai ch˜ "thousands và talents là sÁ nhi‹u), ti¬p "xã
giao" t»i "Bi~t Phº" (nhà riêng cºa Trän M@n NhΩ)
Giáo S` Charles Lieber, Tr`÷ng Phân Khoa Sinh
Hóa H[c cºa Tr`Ång ∆»i H[c Harvard. Trong m´t
b˜a cÛm tr`a th∏nh so»n, h[ bàn lu–n v‹ khoa h[c.
Dùng cÛm xong, Trän M@n NhΩ tha thi¬t mÅi Giáo
S` Lieber h¨p tác, có tính cách t‰ thi~n, giúp các
nhà khoa h[c "Trung QuÁc" nghiên cÊu nguön gÁc
con virus Corona! Giáo S` Charles Lieber hoàn toàn
∂öng —. M´t doanh nhân gi”u tên, ÷ Vü Hán, m¬n
m´ thiên tài nhà khoa h[c Hoa Kñ này, móc ti‹n túi,
t‚ng Giáo S` Lieber 1 tri~u 500 ngàn ∂ô (ti‹n m‚t),
g[i là ti‹n "giao `†c". Và, t‚ng sÁ l`Ûng hàng tháng
50.000 ∂ô (ti‹n m‚t). Ngoài ra, Giáo S` Lieber cüng
∂`¨c "t‚ng" thêm m´t "quÿ ∂en" 60.000 ∂ô m|i tháng,
muÁn xài gì thì cÊ xài, không cän chÊng minh. Giáo
S` Charles Lieber cùng hai giáo s` ph] giång khác
b∏ c”m rÅi khœi n`†c Mÿ t‰ n£m 2018, và ∂ã b∏ FBI
bÕt giam ngày 28-1-2020. Giáo S` Lieber s\ b∏ khép

vào t´i làm gián ∂i~p cho quân ∂´i Trung C´ng và
ph»m t´i phån quÁc. Çng và ∂öng b[n có thª lãnh t‰
60 ∂¬n 80 n£m tù göm 11 t´i danh khác nhau.
CIA và tình báo Do Thái ∂ã theo dõi nh˜ng ng`Åi
Mÿ này và trung tâm sån xu”t ch¬ bom siêu vi
khu›n cºa TC t‰ n£m 2013. NghΩa là, tr`†c hai n£m
Trung Tâm ∂`¨c thành l–p. T‰ n£m 2015, Satelite
cºa Hoa Kñ và Do Thái quan sát "c–n ånh" theo dõi
ngày l@n ∂êm, 24/24, 7/7. "
C–n ånh" ch]p luôn bên trong các phòng thí
nghi~m, phòng nuôi d`ˇng siêu vi khu›n
Corona b‡ng ph∞i heo xay nhuyﬂn, phòng c”y
t¬ bào Corona, phòng sinh sån Corona và khu
v^c d^ tr˜ các trái bom sau khi ∂ã hoàn t”t
trong m´t häm chÊa, n‡m sâu d`†i lòng ∂”t 7
th`†c, v†i nhi~t ∂´ d`†i 15 ∂´ âm. M|i trái bom
chÊa 1 t˝ con Corona!
M´t Corona khi xâm nh–p vào lá ph∞i ng`Åi,
trong m´t ∂êm, sinh sån 30.000 ngàn Corona "bébé".
Hàng tr£m ngàn, hàng tri~u Corona sÁng nhÅ lá ph∞i
cºa con ng`Åi. Chúng £n ngày, £n ∂êm. Trong 7
ngày lá ph∞i s\ nát b”y và chuyªn sang màu trÕng
b»ch. Ho ra máu. Röi ch¬t! Vi khu›n Corona chi¬t ra
t‰ các loài dÛi sÁng ÷ Cam Túc và các loài rÕn ∂´c ÷
„n ∆´, Congo, Úc ∆»i L¨i, Nigeria, Nam Mÿ, rÕn
l]c ÷ Vi~t Nam.
Ngày 2-10-2019, "m´t tai n»n", không hiªu do con
ng`Åi hay do TrÅi gây ra! M´t trái bom m†i v‰a
xong quy trình hoàn t”t. Ch`a k∏p ∂em xuÁng häm
d^ tr˜ an toàn, thì b∏ "xì" ra! T»i sao nó l»i thºng m´t
l| l†n 40cm? Th–t tình, không ai hiªu n∞i! Trong khi
∂ó toàn thª h~ thÁng caméra gÕn trong Vi~n ∂‹u b∏
"en panne". Trái bom "xì" vào bu∞i tr`a, lúc 12h50.
Lúc ∂ó, các chuyên viên, các nhà khoa h[c Tàu ∂ã
v‹ nhà £n cÛm tr`a và ngº tr`a. Chƒ còn có 5 binh sΩ,
∂´i lÁt "gardien". M‚c quän áo "båo v~" ∂Êng gác
tr`†c c∞ng. Ch¤ng h‹ hay bi¬t gì cå.
14h30 giÅ. GiÅ làm vi~c. Các chuyên viên thu´c
hàng ph] tá, b`†c vào, m÷ cŸa các phòng nghiên
cÊu. Có hai ng`Åi b∏ ng”t l∏m t»i ch|. Trong cÛn hÁt
hoång. M[i ng`Åi ∂‹u bœ ch»y. Không k∏p ∂óng cŸa
(Vô tình hay cÁ —? Phe nào có m`u ∂ö h» b~ T–p
C–n Bình?).
M´t t˝ con vi trùng Corona bung ra, tung t£ng
bay vào không trung. Bay lan tœa khÕp ∂`Ång phÁ
Vü Hán. Trên 10 tri~u ng`Åi ∂ã nhiﬂm ngay 15 phút
∂äu tiên. 5 tri~u ng`Åi trÁn khœi Vü Hán 2 ngày tr`†c
khi có l~nh phong tœa, gi†i nghiêm, cô l–p Vü Hán. 5
Tri~u ng`Åi ∂ó, làm lây nhiﬂm cho 80 thành phÁ cºa
"Trung QuÁc" ngày nay. Vi khu›n Corona có thª
sÁng v†i tu∞i th[ 1 n£m ngoài trÅi v†i nhi~t ∂´ d`†i
15 ∂´ âm ∂¬n 45 ∂´ C!

