Đại hoạ Tàu trút lên đầu nhân loại là đại hoạ có thật

Từ những ngày đầu dịch cúm bùng phát tổng thống Donald Trump và bộ trưởng y tế
Hoa Kỳ Alex Azar đã nhiều lần bày tỏ thiện chí, đề nghị với chủ tịch Trung cộng Tập
Cận Bình đưa chuyên gia giỏi của Hoa Kỳ sang giúp Trung cộng ngăn chận dịch cúm
Coronavirus nhưng đều bị Tập Cận Bình cự tuyệt.
Ngoài thiện chí đề nghị giúp Tàu khống chế, chặn đứng đại dịch cúm qua kênh chinh
thức, tổng thống Trump còn thể hiện thiện chí qua các dòng tweet như sau:

“Chúng tôi liên lạc chặt chẽ với Trung cộng liên quan đến vi khuẩn bệnh. Có rất ít
trường hợp nhiễm bệnh xảy ra ở Mỹ nhưng được theo dõi kỹ càng (mạnh mẽ). Chúng
tôi đề nghị Trung cộng và chủ tịch Tập là sẽ giúp đỡ bất cứ gì cần thiết. Chuyên gia
của chúng tôi rất tuyệt vời (phi thường)”

Thế thì tại sao lãnh đạo tối cao Trung cộng từ chối lời đề nghị của Hoa Kỳ trong khi
thực lực nhà nước Trung cộng không thể khống chế và ngăn chận dịch cúm
Coronavirus?
Vậy, có phải Coronavirus xổng ra hay được thả ra từ phòng thí nghiệm phát triển vũ
khí sinh học, vi trùng của bộ quốc phòng Trung cộng ở Vũ Hán?

Coronavirus gây ra đại dịch ở Vũ Hán không do tai nạn nghề nghiệp mà do Trung
cộng chủ động tạo ra để thực hiện lời đe dọa nếu Mỹ leo thang thương chiến sẽ nhận
lấy hậu quả khôn lường, và cúm Coronavirus trong phòng thí nghiệm sinh học xổng
ra là nằm trong toan tính của bộ quốc phòng Trung cộng, đều là bí mật chưa có lời
giải?
Những ngày qua thông tin do các nhà khoa học, nhà vi sinh vật học và cả tin tức
thuộc loại bí mật của các cựu sĩ quan tình báo quốc tế đưa ra, củng cố cho luận điểm
cúm Coronavirus bùng phát ở Vũ Hán là do Tàu cộng gây ra có chủ đích.
Có rất nhiều thông tin chính thống lẫn không chính thống trong nước Trung cộng và
của quốc tế loan tin. Mời các bạn cùng tham khảo một số thông tin liên quan đến dịch
cúm Coronavirus để tự mình kết luận Coronavirus phát sinh từ đâu?

1_ Theo tiến sĩ vi sinh học, trung tá quân báo Israel Dany Shoham, một nhà phân tích
về chiến tranh sinh học ở Trung Đông, Trung cộng nói với tờ Washington Time rằng
viện vi khuẩn học Vũ Hán có liên quan đến chương trình vũ khí sinh học bí mật của
Bắc Kinh.
Có một số phòng thí nghiệm trong viện đã bí mật nghiên cứu, phát triển vũ khí sinh
học và Coronavirus có thể lan ra từ đó.

2_ Liên quan đến dịch cúm Vũ Hán, có Charles M. Lieber, chủ tịch khoa sinh học hóa
học của đại học Harvard, bị cáo buộc đã vi phạm luật liên bang khi không tiết lộ sự
liên quan của ông trong kế hoạch nghiên cứu sinh học của bộ quốc phòng Trung
cộng.
FBI cho biết chương trình nghiên cứu này đã cho các cá nhân đánh cắp thông tin độc
quyền và vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Charles M.Lieber cũng đã nói không đúng sự thật với Viện Y tế Quốc gia về sự
tham gia của ông vào kế hoạch tuyển dụng nhân viên và liên kết với trường đại học
Trung cộng.

3_ Thông tin ban đầu do truyền thông nhà nước cộng sản Tàu đưa tin cúm
Coronavirus có nguồn gốc từ loài dơi của chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán.
Luận cứ này không đứng vững khi có các chuyên gia sinh học phản bác rằng:
Các nạn nhân lúc đầu trong số gần 50 người ở Vũ Hán đã chết và thông tin của cs
Tàu không cung cấp bất cứ chi tiết nào để chứng minh những người nhiễm bệnh đã
ăn thịt dơi, thịt rắn cạp nong là chủ thể phát sinh Coronavirus.
Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao vi khuẩn mới lại giống mẫu tế bào vi
khuẩn cũ của một loài Dơi.
Cũng theo phân tích của các nhà vi sinh học thì vi khuẩn dơi này, nếu không có bàn
tay nhân tạo, khó biến thể từ gen vi khuẩn dơi qua người để gây đại dịch?

Loại dơi mang vi khuẩn mới sống ở Chu Sơn cách Vũ Hán hơn 1000KM, không có
chuyện nó bay xa như vậy để đáp xuống chợ động vật hoang dã cho dân Vũ Hán mần
thịt nhậu để nhiễm bệnh!
Qua các thông tin vừa dẫn ở trên thì đại dịch cúm ở Vũ Hán, các nhà khoa học, vi
sinh học, các nhân viên tình báo quốc tế truy lùng Coronavirus.

Họ khám phá ra mẫu gen vi khuẩn của loài dơi Chu Sơn đã từng gửi về viện vi trùng
học Vũ Hán hai năm trước đây để nghiên cứu và chỉ có viện vi trùng học Vũ Hán là
có mầm gen vi khuẩn của loài dơi Chu Sơn.
Từ những bằng chứng đó chỉ ra, thủ phạm của Coronavirus không ai khác là Tàu
cộng, là phòng thí nghiệm sinh học của bộ quốc phòng Trung cộng ở Vũ Hán!

Virus Vũ Hán bị nghi là sản phẩm của phòng thí nghiệm, có liên quan đến chương
trình chiến tranh sinh học của Trung cộng
Thế có phải đại dịch Vũ Hán do đảng cầm quyền cộng sản Tàu gây ra?
Có lẽ nào Tàu cộng kém cỏi đến mức để lộ việc chúng vi phạm công ước quốc tế
về nghiên cứu, phát triển vũ khí sinh học?
Hay là Tàu cố tình làm lộ bí mật vũ khí sinh học để làm món hàng chiến lược mặc
cả với Hoa Kỳ và khối EU để gỡ thế cờ bí trong thương chiến Mỹ-Trung?

Các nhà đầu tư đang theo dõi chỉ số chứng khoán tại Hàng Châu, Trung cộng, vào
ngày 3/2/2020.

Rất có thể vì trong thương chiến Mỹ-Trung đã làm cho sinh lực Tàu kiệt quệ, đốt
cháy mấy chục ngàn tỷ mà Tàu dành dụm trong mấy chục năm mở cửa giao thương
với các nước dân chủ giàu mạnh, và hiện tại trong thương chiến, Hoa Kỳ chỉ cho Tàu
2 con đường lựa chọn:
·
·

Một là khô máu cho tới chết.
Hai là phải đầu hàng trong danh dự..

Thế nhưng, tinh thần quân tử Khổng Nho của dân tộc Đại Hán không cho phép Tàu
đầu hàng siêu cường Hoa Kỳ dễ dàng như vậy.
Thế cho nên tinh thần quân tử Khổng Nho kết hợp với gian manh cộng sản thúc
đẩy Tàu cộng giở trò lưu manh tạo ra đại dịch cúm lộ liễu để làm món hàng trao đổi.
Thậm chí ăn vạ như cha con chí phèo Kim của xứ Bắc Triều Tiên để thoát con bỉ
cực trong thương chiến Mỹ-Trung?
Thật ra Tàu chưa đủ sức đụng với Mỹ trong mọi loại vũ khí mà Tàu đang sở hữu.

Cụ thể là qua sự kiện Huawei và dịch cúm Coronavirus chỉ ra cho thế giới thấy
siêu cường thứ 2 thế giới Tàu cộng rỗng ruột, chỉ là ốc mượn hồn.

Từ sự kiện Huawei và coronavirus lột ra trần trụi thực lực của siêu cường số 2 thế
giới chỉ có khả năng ăn cắp, ăn trộm sở hữu trí tuệ và nhờ vào sự hào hiệp của các
nước dân chủ văn minh giàu có, mở cửa giao thương, hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho
Tàu cộng phát triển trong suốt 30 năm có hơn với sự dễ dãi và nhiều ưu đãi nhằm
thúc đẩy Tàu từ bỏ độc tài cộng sản, hội nhập vào thế giới dân chủ văn minh của
nhân loại.

Cuối cùng, thế giới đã lầm... Tàu cộng không trỗi dậy hoà binh mà Tàu cộng trỗi dậy
với tham vọng thống trị thế giới và vũ khí vi trùng chỉ là màn dạo đầu của đại họa
Tàu trút lên nhân loại là đại họa có thật.

