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Bên đảng DC luôn nhấn mạnh có tới hàng chục ngàn người Mỹ chết vì đại dịch virus
viêm phổi, qua đó "kết án" Tổng thống Trump kém cỏi hoặc chậm chạp đối phó với
đại dịch.
Nào dè, "gậy ông đập lưng ông" - khi đi vào phân tích số liệu! Thống kê tử vong (vào
ngày 19/5) vì đại dịch viêm phổi virus Vũ_Hán tại Mỹ (bảng đính kèm):
Số tử vong tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ điều hành: có tới 70.144 người chết.
Trong khi đó, số tử vong tại các tiểu bang do đảng Cộng Hòa điều hành: chỉ có 9.107
người chết.
Thấy gì?
* Số tử vong tại các tiểu bang DC nhiều khủng khiếp, gấp 7,7 lần số tử vong tại các
tiểu bang CH! Dưới chế độ "đảng DC", mạng người như vậy là không được chăm sóc
tốt; cũng có thể nói là năng lực điều hành của đảng DC kém cỏi so với năng lực điều
hành của đảng CH.
Với hiện trạng như vậy, dám chừng người dân Mỹ đang ở những tiểu bang DC cũng
nên tìm cách chuyển qua định cư tại những tiểu bang CH để được bảo vệ sức khỏe
hiệu quả hơn.
* Sự chênh lệch kinh hoàng - hơn 70.000 người chết ở các tiểu bang DC so với 9.000
người chết ở các tiểu bang CH - trong khi các điều kiện y tế ở nước Mỹ nói chung là
tiên tiến, đồng đều giữa các tiểu bang.
Vậy nên, một nghi vấn đặt ra: phải chăng đảng DC có sự thổi phồng số liệu tử vong?
Vừa để hù dọa người dân, kích động chống lại TT Trump; vừa để rúc rỉa ngân sách
liên bang buộc phải chi viện giúp đỡ, khiến cho nền kinh tế Mỹ lao đao. Kinh tế Mỹ đi
xuống, ông Trump sẽ gặp khó khăn trong cuộc tranh cử TT vào tháng 11/2020.
Quả thực, hiện nay đang có những cuộc điều tra "khám phá" ra sự gian lận nham
hiểm trong việc nâng cao số ca tử vong ở một số tiểu bang DC.
"Thiên bất dung gian"! Té ra không phải là toàn nước Mỹ bị lâm vào tình trạng người
chết tăng lên, mà phần lớn chỉ rơi vào những tiểu bang của DC thôi.
Như dẫn giải ở trên: hoặc cho thấy đảng DC kém cỏi hơn trong bảo vệ sức khỏe của
người dân ("gậy ông đập lưng ông"); hoặc cho thấy đảng DC gian lận để phục vụ ý
đồ chánh trị đen tối ("thiên bất dung gian").
( Nguyen Chuong MT)
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Nước Mỹ khởi sắc: New York có số ca tử vong thấp nhất kể từ tháng 3 ( Nghề buôn
xác chết của Cuomo & Newsom phá sản rồi )
Ngày 26/5, Thống đốc New York – Andrew Cuomo đã phát biểu với phóng viên rằng,
tiểu bang New York chỉ ghi nhận 73 ca tử vong mới có liên quan tới đại dịch
COVID-19 trong 24 giờ qua.

Ông nói: “Trong tình hình thực tế phi lý hiện nay thì đây lại là một tin tốt. Còn trong
bất kỳ thời điểm nào khác, việc mất đi 73 người dân New York là một bi kịch. Điều
này vẫn vô cùng bi thảm, nhưng xét những gì chúng tôi đã trải qua thì chúng tôi đã
đảo ngược tình thế và đây là con số thấp nhất chúng tôi ghi nhận được”.

Thống đốc New York – Andrew Cuomo. (Ảnh qua Twitter)
Số ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày được ghi nhận tại tiểu bang New York
chạm đến đỉnh điểm vào ngày 8/4, với 799 người tử vong.
New York là một trong những bang chịu ảnh hưởng đại dịch nặng nề nhất nước Mỹ.
Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại đây vào ngày 14/3. Sau đó số ca tử
vong vì dịch bệnh nhanh chóng tăng lên hơn 100 trường hợp vào đêm ngày 25/3.
Ngày 25/5, Thống đốc Texas – Greg Abbott cho biết rằng tiểu bang ghi nhận 8 trường
hợp tử vong vì COVID-19, đây là con số thấp nhất kể từ cuối tháng 3.
Texas đạt đỉnh số ca tử vong trong một ngày vào ngày 14/5, với 58 trường hợp tử
vong được ghi nhận.
Không riêng Texas, các tiểu bang khác cũng ghi nhận số ca tử vong mới trong một
ngày giảm xuống mức chưa từng có kể từ tháng 3.
Ngày 24/5, các quan chức bang Michigan ghi nhận thêm 5 trường hợp tử vong mới
trong ngày. Đây là con số thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 22/3.
Thống kê hiện tại cho thấy đã có hơn 90.000 người ở Hoa Kỳ đã chết vì virus Vũ Hán.
Bắt đầu từ tháng 3, một số Thống đốc đã thắt chặt lệnh phong tỏa trên bang của mình,
dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đóng cửa và hàng loạt công nhân viên bị
sa thải.
Vì vậy, đây là dấu hiệu đáng mừng cho nước Mỹ, trong khoảng một tháng qua đến
nay, tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã bắt đầu mở cửa lại và và từ từ nới lỏng kiểm soát,
bao gồm cả New York – bang có nhiều ca tử vong nhất do COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định: “Mọi người đều nói rằng đợt
dịch lần 2 rất có thể xảy ra. Đó là điều chắc chắn. Và chúng tôi sẽ dập tắt nó”.
“Cho dù đó là đống than đang âm ỉ hay ngọn lửa đang bùng cháy, chúng tôi cũng sẽ
dập tắt nó. Nhưng chúng tôi sẽ không đóng cửa đất nước lần nữa”, vị Tổng thống
khẳng định.
Trước những chuyển biến tích cực của tình hình hiện nay, rất nhiều quan chức đồng
tình với Tổng thống Trump và bày tỏ sự tin tưởng vào việc Hoa Kỳ có thể ngăn chặn
sự bùng phát virus Vũ Hán trong tương lai.
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