Đảng Dân Chủ Mỹ lộ mặt lừa dối qua dịch coronavirus

Cô Candace Owens 31 tuổi, nhà hoạt động chính trị người Mỹ
Candace Owens, 31tuổi, một nhà hoạt động chính trị mới nổi. Là dân da màu nhưng
cô đã sớm nhận ra sự giả tạo và thối nát của phía Dân Chủ trong những năm qua. Từ
năm 2017 cô chính thức trở thành người ủng hộ nhiệt thành cho Tổng Thống Trump
và thường xuyên là khách mời của đài Fox.
Năm 2018 cô mở chiến dịch Blexit nhằm vận động người Mỹ gốc Phi hãy bỏ đảng
Dân Chủ sang Cộng Hoà, thuật ngữ Blexit được ghép từ chữ Black và Exit.
Hôm qua, cô viết trên Twitter: "Số người chết nhiều nhất ở Mỹ xưa nay là vì bệnh tim
mạch, khoảng 1002 người mỗi ngày. Quý vị có biết rằng hiện giờ nếu ai chết vì bệnh
tim mà dù không có triệu chứng của bệnh COVID-19 sau khi xét nghiệm tử thi, người
ta vẫn liệt kê vào danh sách chết vì "Cúm Tập" (một cụm từ mà cô Owens hay
dùng) không? "
(Theo CDC, mỗi năm Mỹ có 647,000 người chết vì tim mạch, tức 1770 người/ngày)
https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm)
Quý vị nhìn xuống phía dưới có comment của một nick tên là MIKE: "Tôi hiện đang
làm tại trung tâm khám nghiệm, tôi biết rằng người chết vì tự tử và bị giết hại hiện
cũng được liệt kê vào danh sách số người chết vì Cúm Tập, nếu xét nghiệm tử thi thấy
có chất đề kháng (anti-body). Thật đáng xấu hổ khi người ta đang lạm dụng việc
thống kê này như một trò chơi."
Có lẽ quý vị vẫn chưa tin đây là lý do mà con số người chết vì Covid-19 và con số ca
nhiễm tăng vọt lên chóng mặt trong mấy ngày qua?
Quý vị biết nó tăng mạnh nhất ở đâu không? Hãy nhìn hình bên phải, theo thống kê
của bệnh viện St Hopskin, cả nước Mỹ có 245,658 ca nhiễm thì có ba bang Dân Chủ
chiếm tới gần 50% số ca nhiễm. Cụ thể, New York là 95,743 ca và New Jersey 25,590
và California là 11,126 ca.

Câu hỏi của tôi: Những người thống kê số ca nhiễm cúm Tập tại các tiểu bang này có
phải đang cố tình làm cho con số tăng lên, theo mệnh lệnh của giới thiên tả, nhằm
làm tăng sự hoảng loạn trong dân chúng và hạ uy tín của chính quyền Trump, vốn là
cái gai của phe Dân Chủ?

Quý vị có biết CDC hướng dẫn cách thống kê ca nhiễm cúm Tập ra sao không?
Link đây: https://www.cdc.gov/…/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-C…
Tại câu cuối cùng, CDC cho phép bác sĩ trong bệnh viện có thể kết luận bệnh nhân
chết vì Cúm Tập dựa trên sự phỏng đoán (assume).
Cuối cùng, tôi muốn nhắc tới sự thật về trận đại dịch cúm heo H1N1 vào tháng
4/2019 ở thời Obama để quý vị thấy được sự tắc trách khủng khiếp của chính quyền
này và sự hùa theo thật đểu cáng của giới truyền thông và cả cơ quan CDC (không rõ
là CDC cố ý hay vô tình)
Quý vị coi các link sau:
https://en.m.wikipedia.org/…/2009_swine_flu_pandemic_in_the…
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2009_swine_flu_pandemic
Nói có sách mách có chứng, con số và mốc thời gian chình ình trên đó, mời cả nhà
cùng xem:
- Dịch cúm này xuất hiện từ Tháng 1/2009, kết thúc vào tận Tháng 10 năm sau, tức
2010.
Con số bị nhiễm ước tính 1.6 triệu người ở Mỹ và 60 triệu người trên toàn thế giới.
(Link đây: https://www.cdc.gov/…/pandemic-reso…/2009-h1n1-pandemic.html)
- Triệu chứng của H1N1 cũng y như Covid-19: Ho, đau nhức cơ thể, khó thở, phá huỷ
phổi và hệ hô hấp. Bệnh này khiến người già và cả trẻ em dưới 5 tuổi đều tử vong cao.
Tỷ lệ tử vong trung bình 1.2%

So ra, Covid-19 còn nhân đạo hơn xíu, ở chỗ nó rất ít tấn công vào trẻ em. Tỷ lệ tử
vong của cúm Covid-19 đối với trẻ em chỉ 0.01%, tỷ lệ tử vong với người 5-40 tuổi chỉ
0.02%. Chỉ có người già trên 70 tuổi tỷ lệ tử vong do Covid-19 mới cao mà thôi,
khoảng 8-14%.
- Tháng 4/2009 mới xuất hiện ở Mỹ thì lúc đầu CDC chỉ thông báo có 27,700 ca
nhiễm. Sau đó vào ngày 6/25/2009, CDC tiết lộ con số khủng là trên 1,000,000 ca
nhiễm ở Mỹ !
Theo thống kê WHO, có khoản 12,000 người Mỹ đã chết vì H1N1 nhưng lúc đầu CDC
chỉ tiết lộ con số người chết là 4,000 người.
Hãy nhìn con số trên tự ngẫm đi. Một triệu ca nhiễm và 12,000 người Mỹ đã chết vì
H1N1. Trong đó có 277 trẻ em.
Tỷ lệ tử vong là 1.2%.
Nhưng chính quyền Obama đã hành động thế nào? Cúm xuất hiện vào tháng 4/2009,
tháng 6/2009 đã phát hiện hàng triệu ca nhiễm, vậy mà mãi tới tháng 10/2009 Obama
mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Không có lệnh cấm tụ tập, đóng cửa nhà hàng, quán bar. Không đóng cửa trường
học.
Báo chí đưa tin nhỏ giọt. Truyền thông không hề đưa tin làm náo loạn dân chúng như
hiện nay.
Nghĩ lại quý vị có thấy rùng mình không? Có quá nguy hiểm không? Người dân
chúng ta thậm chí không hề biết cái chết đang ngay cạnh mình.
Không biết thì không sợ đúng không?
Không hề cách ly, không hề cấm vận, không hề có check gửi về cho mỗi nhà, không
có gì hết￼.
Dân nhiễm cứ nhiễm, chết cứ lặng lẽ chết. Hàng nghìn cái chết không được report là
do cúm H1N1. Y như Trung Quốc hiện nay.
Hỏi có ác độc không?
Hỏi có còn cái gì khốn nạn hơn thế không?

Hãy nhìn vào thực tế trên để thấy chính quyền Trump đã hành động vì dân như thế
nào. Vậy tại sao phải hoảng loạn vì tin vào truyền thông thiên tả và con số ca nhiễm
để rồi tự phá huỷ đi toàn bộ nền kinh tế đang trên đỉnh Everest của chúng ta chỉ trong
2 tháng?
Có phải chúng ta đã "lọt bẫy" của phe Dân Chủ Cuội rồi không?
Xót xa thay, cách đây 3 tháng, chính quyền Trump thắng liên tiếp 3 trận:
1/ Thứ nhất là màn kịch luận tội Tổng Thống của phe Dân Chủ thất bại ê chề.
2/ Thứ hai là hôm 15 Tháng Giêng, Trump thành công rực rỡ trong thương chiến với
TQ, bắt TQ ký giai đoạn 1 với mức thuế cao è cổ và bắt Tập phải nhượng bộ nhập 50
tỷ hàng hoá nông nghiệp của Mỹ đồng thời bỏ đi hàng loạt chính sách o ép doanh
nghiệp Mỹ.
3/ Dân Chủ buộc phải thông qua Hiệp Định USMCA của ông Trump đệ trình từ năm

2018, mở ra một sân chơi mới tạo hàng triệu việc làm và hàng tỷ đô la tiền thuế khi
đẩy mạnh giao thương giữa Canada, Mễ, Mỹ thay vì chơi với thằng Tàu (như thời
Clinton là mở cửa với Tàu).
Chiến thắng vẻ vang này đưa nước Mỹ lên đỉnh Everest chưa từng có trong 50 năm
qua. Chỉ số SP500 đang ở mức 3400 điểm (thời Obama 1800 điểm). Tỷ lệ thất nghiệp
chỉ 3.5% (thời Obama 4.5%-6%).
Ấy thế mà chỉ vì nỗi sợ hãi Cúm Tập do truyền thông thiên tả mang tới, mà chúng ta
đã mất tất cả chỉ trong một nốt nhạc. Nay thất nghiệp đã lên 4.5%, thị trường chứng
khoán thê thảm, số người không đi làm do thất nghiệp đã lên tới 6.6 triệu chỉ tính
trong tháng Ba.
Dân Chủ đang mừng thầm trong bụng, cười ngạo nghễ vì chúng ta đã sập bẫy của họ.
Tôi hỏi quý vị, nếu không vì con Covid-19 này thì liệu có cách nào khác thuyết phục
hơn để Dân Chủ hạ bệ được ông Trump trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây? No way!
Bất chấp lợi ích kinh tế và cả mạng sống của người dân, Dân Chủ dường như không
từ một thủ đoạn nào cốt dành lại quyền lực.
Thai Ha Dung (Tổng hợp)

