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Giáo sư bác sĩ Giuseppe Tritto

Trần Vĩ, chuyên gia về vũ khí và khủng bố sinh học.
in chuy n ti p n các bn t tài i u trung th c, áng ọc.
“Trung quốc ã dùng tiền vi n trợ và ki n thức của Pháp và Hoa Kỳ trong vi c
nghiên cứu dịch cú ở Vũ Hán ch to vũ khí sinh học COVID-19, hi n nay ược
ặt dưới quyền chỉ huy của nữ tướng Quân i Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Trần Vĩ, vốn à t chuyên gia về vũ khí và khủng bố sinh học.”
Đó à k t uận của cuốn sách vừa xuất bản có t a ề ‘La Chi era che ha ca biato i
Mondo' của giáo sư bác sĩ Giuseppe Tritto, hi n à chủ tịch của Vi n Hàn â Khoa
học và Công ngh Y sinh th giới, ặt trụ sở ở Paris, dưới s bảo trợ của UNESCO.

N u quả th c như vậy thì ây à t tin c c kỳ buồn thả cho toàn Th Giới! Trung
quốc có th bắt chẹt các nước áng giềng như cài ặt t oi COVID ới ở t vài
tỉnh của quốc gia ó cảnh báo chớ nên sát i gần hơn với kẻ thù của họ trong
những vấn ề tranh chấp nóng bỏng?
in ọc bản tin của AsiaNews dưới ây:
Ro e (AsiaNews ngày 4 tháng 8, 2020) – “COVID-19, ang gi t ch t nhiều người và
ây nhiễ tràn an trên khắp th giới, không phải à t oi virus t nhiên; nhưng
ược to ra ở Vũ Hán, trong phòng thí nghi sinh học an toàn cấp 4. Nhưng không
chỉ có người Trung Quốc ã to ra nó, à có cả các nhà khoa học Pháp và Hoa Kỳ
ã óng góp vào vi c sản xuất oi quái thai "chi era" này, à t sinh vật ược to
ra trong phòng thí nghi .”
N u à vài tháng trước, thì t ý tưởng như vậy sẽ bị coi à t ý thuy t â
ưu, sẽ
bị i t thị bởi tất cả những người tin vào s vô t i của Trung Quốc, và những học giả
khác thì sẽ coi ó à t ý tưởng "ngây ngô".
Nhưng bây giờ, uận án này ã ược trình bày với những tài i u, ngày tháng, s ki n,
và tác giả à t nhà khoa học nổi ti ng quốc t , Giáo sư Joesph Tritto, chủ tịch Vi n
Hàn â Khoa học và Công ngh Y sinh th giới (WABT), t tổ chức phi chính phủ
ược thành ập nă 1997 dưới s bảo trợ của UNESCO.
Giáo sư Tritto, 68 tuổi, à tác giả của ‘Cina COVID 19. La Chi era che ha ca biato
i Mondo’ (COVID 19 của Trung quốc, t quái thai ược bào ch (Chi era) ã à
thay ổi th giới). Cuốn sách do nhà xuất bản Edizioni Cantaga i phát hành ngày
hô nay.
Sách dầy 272 trang, ọc giống như t cuốn phi kinh dị, Giáo sư Tritto giải thích
nguồn gốc của virus t cách chính xác và khoa học, bắt ầu từ nỗ c của Trung
Quốc nghiên cứu vắc-xin chống SARS, họ ưa b gen của HIV vào virus (khi n chúng
trở nên hung dữ hơn), và thê vào các y u tố coronavirus của những con dơi ( oi
dơi óng ng a) sử dụng t phương pháp gọi à h thống di truyền ngược 2.
Nử giáo sư Sử Chính Lập (Shi Zheng Li) à người ứng ầu vi n thí nghi Vũ Hán,
bà à nhân vật hàng ầu về kỹ thuật di truyền, nhưng phòng thí nghi cũng ã nhận
ược s giúp ỡ từ chính phủ Pháp và vi n Pasteur, à từ ó người Trung Quốc ã
học cách sử dụng b gen HIV.
M t số nhà khoa học Mỹ cũng ã góp sức vào, ó à Giáo sư Ra ph S. Baric, thu c
Đi học Bắc Caro ina, dùng nguồn tài trợ của Cơ quan Phát tri n Quốc t Hoa Kỳ
(USAID). Các nhà khoa học Mỹ ã nghiên cứu coronavirus ở ây, vì oi nghiên cứu
này bị cấ ở Mỹ cho n nă 2017 vì chúng nguy hi .
Giáo sư Tritto, tác giả cuốn sách, có t ý ịch hàn â áng kính phục. Ông à bác
sĩ về uro ogy (ti t ni u,) andro ogy (b nh àn ông,) inferti ity icrosurgery (vi phẫu
vô sinh,) và à giáo sư về công ngh vĩ ô và công ngh nano ở Anh và ở Ấn Đ . Ông
à giáo sư thỉnh giảng và à giá ốc y học nano ti Đi học A ity ở New De hi (Ấn
Đ ).
Vì ý do này, ông có th ki tra chặt chẽ những tài i u nghiên cứu ược th c hi n ở
Vũ Hán. Theo quan i của ông, thì s vi c bắt ầu như t nghiên cứu chống i

dịch b nh, nhưng dần dần bi n thành nghiên cứu sinh học
người.

ch to vũ khí gây ch t

Do ó không phải ngẫu nhiên à trong nă nă qua, phòng thí nghi Vũ Hán ã
nhận ược s tài trợ ớn nhất của Trung Quốc cho vi c nghiên cứu virus. Nó trở
thành t trung tâ nghiên cứu tiên ti n dưới s ki soát tr c ti p của Vi n Khoa
học Trung Quốc và chính phủ Trung Ương.
Theo giáo sư Tritto, bà giáo sư Sử Chính Lập có ẽ không có hứng thú à vi c cho
quân i hay cho các ục ích khác, trừ phi bà bị bu c phải à như vậy. Không có
ai ặt nghi ngờ về s thành tín của bà cả.
Tuy nhiên, s thật vẫn à sau khi phòng thí nghi
ược người ta chú ý vì i dịch,
thì thi u tướng Quân i Giải phóng Nhân dân Trần Vĩ, t chuyên gia về vũ khí sinh
hóa và du kích sinh học, ã ược bổ nhi
à Vi n trưởng Vi n Virus học Vũ Hán,
à vi c với t nhó bao gồ Chung Na Sơn (Zhong Nanshan, ) t nhà nghiên
cứu phổi nổi ti ng với kinh nghi
âu nă về các b nh phổi truyền nhiễ .
Khi Vi n Virus học Vũ Hán ược ặt dưới s ki soát của quân i Trung Quốc thì
k từ ó, những tin tức về bà giáo sư Sử Chính Lập dường như bi n ất.
Trong cuốn sách của Tritto, các nhà khoa học ã trở nên tồi t . Được thúc ẩy bởi
khao khát ki n thức, họ trở nên háo hức với quyền c, tha vọng, s nghi p và tiền
bc.
M t phần của cuốn sách dành cho vi c nghiên cứu các vắc-xin, trong ó nhiều vi n
nghiên cứu và phòng thí nghi cnh tranh với nhau, không phải vì
à thuốc
cứu hàng tri u b nh nhân coronavirus, à chỉ à uốn trở nên người ầu tiên bán
vắc-xin cho toàn th giới.
Trung Quốc ã rất thủ on trong ĩnh v c này. Theo giáo sư Tritto, Bắc Kinh chỉ
công bố t phần dữ i u và giấu i cấu trúc di truyền ban ầu của coronavirus
(virus ẹ, virus gốc). Ti sao? Bởi vì phải có cấu trúc ban ầu của virus thì ới có
th to ra t oi vắc-xin th c s phổ quát, có hi u quả ở ọi nơi trên trái ất. Theo
thời gian, virus bi n ổi và vắc-xin trị ‘virus con’ chỉ có hi u quả trong t
khoảng thời gian nhất ịnh và ở t khu v c nhất ịnh.
Nói cách khác, ợi ích thương i hẹp hòi à ng c chứ không phải à vì tình yêu
ối với khoa học. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quên - và Giáo sư Tritto thì
không - rất nhiều anh hùng trong i dịch này. Ngoài các bác sĩ và y tá ang hy sinh
chữa trị cho b nh nhân khi họ tràn ngập các phòng cấp cứu, chúng ta phải nhắc
n các bác sĩ ầu tiên ã cảnh báo về dịch b nh ở Vũ Hán, ã bị cảnh sát bu c phải
i ặng, bị e dọa sa thải.
M t trong những vị này à bác sĩ Ngải Phân (Ai Fen, ) ã báo cáo t "ảnh hưởng
" vào ầu tháng 11 và bị ban giá ốc b nh vi n bịt i ng. M t người khác à bác
sĩ nhãn khoa Lý Văn Lương (Li Wen iang), bị bu c phải giữ i ặng và sau ó ch t vì
bị ây nhiễ COVID-19 bởi t b nh nhân. Hi n ti không có tin tức gì về bác sĩ
Ngải Phân, bà ã ất tích.

Cuốn sách của Giáo sư Tritto cũng phê bình Tổ chức Y t Th giới (WHO), ã trở
thành - theo nhiều người - t "con rối" trong tay Trung Quốc, ồng õa với s i
ặng về dịch b nh.
Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ quay về quá khứ. Giáo sư Tritto uốn có những quy
tắc chặt chẽ trên th giới trong các vi c nghiên cứu quái thai (chi era, ) an toàn sinh
học cấp 4 của các phòng thí nghi và hợp tác giữa các phòng thí nghi quân s và
dân s . Trung Quốc và nhiều nước khác cũng nên bị bu c phải ký Công ước vũ khí
sinh học và c tố.
(BTWC).

