Virus Vũ Hán là 'nhân họa' chứ không phải 'thiên tai'
Tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý khẳng định ĐCSTQ sẽ thừa nhận
Phòng thí nghiệm P4 làm rò rỉ virus corona. Có nhiều dấu hiệu cho
thấy, virus corona chủng loại mới (viêm phổi Vũ Hán) đang lây lan
nhanh chóng ở Vũ Hán và các nơi ở Trung Quốc có khả năng là “nhân
họa” chứ không phải “thiên tai”.
Mới đây, doanh nhân Quách Văn Quý – hiện đang sống lưu vong tại
Mỹ, đã tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thừa nhận
Phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán “vô tình” làm rò rỉ loại virus này,
đồng thời sẽ quy kết lỗi là do “sai sót của con người”.

Ông Quách Văn Quý – hiện đang sống lưu vong tại Mỹ (Ảnh cắt từ
video)
Virus corona mới tại Vũ Hán lây lan nhanh chóng ra khắp Trung Quốc và nhiều quốc
gia khác trên thế giới, ngày càng có nhiều người, trong đó có cả chuyên gia vũ khí
sinh học quốc tế suy đoán loại virus này có liên quan đến Phòng thí nghiệm P4 tại Vũ
Hán. Phòng thí nghiệm này cách chợ hải sản Hoa Nam (được cho là nơi gây bùng
phát dịch) chỉ 32 km.
Ông Quách Văn Quý nói, một người nắm tình hình ở Trung Nam Hải nói với ông
rằng, hiện tại lãnh đạo Trung ương ĐCSTQ đã xác định, về tuyên truyền thì thông tin
này mở cửa không bưng bít. Nói cách khác, có thể “thừa nhận virus này là do con
người gây ra”, thì mới có thể khiến mọi người bớt sợ hãi, tức là, loại virus này là của
phòng thí nghiệm.
Vấn đề thứ hai, chính là cần giải thích vì sao virus lại có thể lọt được ra ngoài, điều
này cần phải làm rõ hơn. Quách Văn Quý nói, ĐCSTQ sẽ giải thích, việc này là do có
người vô ý phạm sai lầm, thí nghiệm thất bại khiến virus bị lọt ra ngoài. Cũng có
nghĩa là, điều này khẳng định đây là virus nhân tạo, do sai sót không cẩn thận nên đã
lọt ra ngoài. Tuyên truyền của ĐCSTQ chính là nói với thế giới rằng sự việc lần này
không liên quan gì tới họ.
Quách Văn Quý nói, mới đầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ và bộ máy tuyên truyền

lan truyền rất nhiều video ăn thịt dơi, với ý đồ dẫn hướng dư luận cho rằng ăn động
vật hoang dã, virus từ động hoang dã lây lan sang người, dẫn đến dịch bệnh bùng
phát. Nhưng kết quả, ĐCSTQ ra sức che giấu sự thật thì lại càng khiến cho tình hình
dịch bệnh mất kiểm soát.
Tháng 1/2018, Vũ Hán thành lập một Phòng thí nghiệm sinh học an toàn cấp 4
(BSL-4), ĐCSTQ tuyên truyền rằng phòng thí nghiệm này dùng để kiểm soát các bệnh
tật mới, đồng thời lưu trữ virus SARS và các chủng loại virus thuần hóa khác.
ĐCSTQ phải chăng cố ý để lọt virus ra ngoài, dùng tính mạng của người dân trong
và ngoài nước làm cái giá phải trả khi họ đang giãy chết?
Ông Quách Văn Quý phân tích, ĐCSTQ có hành động khác đối với Hồng Kông. Sau
khi đạt được mục đích phong tỏa Hồng Kông, có khả năng tình hình dịch bệnh sẽ kết
thúc vào tháng 2 giống như Vương Kỳ Sơn đã nói trong một trường hợp riêng tư với
thân tín. ĐCSTQ có thể có ý đồ “một mũi tên trúng 3 đích”: Nắm giữ Hồng Kông,
nắm giữ Đài Loan, định hướng loại bỏ mục tiêu mà họ muốn loại bỏ, sau đó là làm
sụp đổ kinh tế thế giới.
Ngoài ra, trong video phát trực tiếp ngày 30/1, ông Quách Văn Quý còn đưa ra hàng
loạt dự đoán, trong vài ngày đến vài tuần tới, quốc tế sẽ có hành động lớn, và một
thảm hoạ nhân đạo chưa có tiền lệ đang xảy ra tại Trung Quốc.
Ông nói, các tổ chức quốc tế ở Washington, Geneva, Zurich, London và các nước
châu Á như Tokyo, Đài Loan, Hồng Kông sẽ xảy ra hàng loạt sự kiện lớn.
Ông cũng dự đoán, thị trường chứng khoán ở các nơi như Thượng Hải, Hồng Kông,
Thâm Quyến sẽ có biến động lớn, đồng Đô la Hồng Kông, đồng Nhân dân tệ, và các
giao dịch lớn khác có thể dừng hoạt động, Tổ chức Y tế Thế giới có thể sẽ liệt toàn bộ
Trung Quốc vào danh sách khu vực đại dịch.
ĐCSTQ sẽ tiếp tục nói dối cấp quốc gia một cách vô trách nhiệm về thương mại, tài
chính, số người lây nhiễm và số người tử vong thực tế, để lừa gạt thế giới, đây là
phạm tội cấp quốc gia.
Ông nói, tại Trung Quốc, dịch bệnh toàn quốc này sẽ diễn biến thành một đại thảm
họa nhân đạo. Thảm họa nhân đạo này đã bắt đầu “lên men” khắp Trung Quốc.
Ông nói, 1,4 tỷ người Trung Quốc, sau 70 năm bị ĐCSTQ trói buộc, sẽ đi đến “địa
ngục trần gian” với tốc độ nhanh nhất, đồng thời ĐCSTQ còn muốn lôi cả thế giới
vào.
Cuối cùng, ông Quách Văn Quý nhấn mạnh, chính trị Trung Quốc sẽ có biến đổi,
trước khi ĐCSTQ sụp đổ sẽ xảy ra rất nhiều hiện tượng rối loạn.

