Quỷ Tàu Cộng

Quỷ Trung Cộng
Dần dần thế giới sẽ nhận rõ bản chất bẩn thỉu, đầy mưu mô của Trung Cộng. Với
tham vọng bá chủ toàn cầu, Trung Cộng đã và sẽ không từ một thủ đoạn hèn hạ và ác
độc nào để làm được điều ấy.
Khi virus Corona Vũ Hán chỉ mới bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán, các doanh nghiệp có
vốn của Trung Quốc đã nhận được lệnh từ chính quyền Trung Quốc phải vơ vét vật tư
y tế trên toàn cầu rồi chuyển về Trung Quốc.
Việc này tạo nên một làn sóng mua sắm khổng lồ trên khắp thế giới. Hiện giờ dịch
bệnh diễn biến ngày càng trầm trọng, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng

thiếu hụt hoặc thậm chí cạn kiệt các vật tư phòng chống dịch thì Trung Cộng lại bán
hàng trăm triệu khẩu trang rởm, bán hàng chục vạn bộ xét nghiệm giả, trong ấy có
sẵn virus.
Sự khôn lỏi bẩn thỉu dần dần sẽ lộ diện. Nhận ra mưu đồ của Trung cộng, thủ tướng
Đức Angela Merkel đã khẳng định:
“Thiết bị phải được sản xuất tại Đức." và "Bảo vệ quốc gia trước sự sự thôn tính
bằng mua bán từ Bắc Kinh, họ lừa dối thế giới về dịch bệnh và âm mưu mua Châu Âu
với giá hời. Giới lãnh đạo Đức không được rơi vào tay lãnh đạo Trung Quốc để tránh
nguy cơ phải bán hết nền kinh tế và cơ sở hạ tầng."
Báo chí nước ngoài cũng phỏng đoán con số người nhiễm bệnh và tử vong ở Trung
Quốc có thể gấp 20 lần Trung Cộng đưa ra.
Một bằng chứng cho thấy là qua vụ dịch bệnh này thì 21 triệu thuê bao điện thoại ở
Trung Quốc đã biến mất. Vậy các thuê bao ấy đi đâu? Có thể một phần các chủ thuê
bao ấy đã kết thúc trong các lò thiêu xác.
Mỹ và Châu Âu có thể còn chưa nhìn thấy hết bản chất của Trung Cộng nhưng là một
đất nước chung biên giới, đã từng chịu đô hộ cả nghìn năm, trải qua bao cuộc chiến
xâm lược từ Trung Quốc, người Việt Nam không lạ gì dã tâm của kẻ phương Bắc to
xác và bẩn tính.
Trong khi dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới, Trung Cộng vẫn không hề dừng
bàn tay lông lá bẩn thỉu của chúng trong việc thâu tóm biển Đông.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 02/4/2020 tàu cá QNg 90617 TS của ngư dân Trần Hồng
Thọ (33 tuổi, trú ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, Bình Sơn) đang hành nghề trên biển
khu vực đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
Ba tàu cá của Quảng Ngãi QNg 90929 TS, QNg 90045 TS, QNg 90399 TS nhận được
tin đến cứu thì bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng xua đuổi. Tàu QNg 90045 TS bể kính
cabin, hư hỏng một số thiết bị. Hai tàu cá QNg 90929 TS và QNg 90045 TS bị Trung
Quốc bắt, lai dắt vào đảo Phú Lâm.
“Sau khi lai dắt 2 tàu QNg 90399 TS và QNg 90929 TS về đảo Phú Lâm, khoảng 18h,
phía Trung Quốc trao trả 8 ngư dân trên tàu ông Thọ. Trước khi cho tàu ông Linh và
ông Dũng đưa các ngư dân bị chìm tàu đi, bọn chúng bắt họ phải ký vào biên bản mà
không rõ nội dung”
(https://vtc.vn/…/trung-quoc-dam-chim-tau-bat-ngu-dan-viet-n…).
Ấy vậy mà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Trung Cộng lại có thể trắng trợn
phát biểu ngạo ngược, vu oan cho các tầu cá Việt Nam đã đâm tầu cá của chúng.
Điều này có làm mở mắt nhiều cái đầu óc còn đang chưa tỉnh ngủ ở Việt Nam không?
Bất cứ kẻ nào còn tin vào tình hữu nghị răng môi đểu giả thì hoặc là đại ngu, hoặc là
có ý định bán nước.
Đến cả Châu Âu và Mỹ hùng mạnh như vậy còn phải đề phòng với bọn chúng cơ mà.
Cả dân tộc này cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để chống lại mưu đồ của con quỷ
Trung Cộng.

Nghe tin Trung Quốc viện trợ vật tư phòng chống Covid-19 cho Việt Nam
mà hãi hùng!
Hết hồn. Theo Bộ Ngoại giao ngày 2.4 thông báo, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc
Cường vừa qua đã hứa “viện trợ” cung cấp vật tư, thiết bị phòng chống Covid-19
để Việt Nam mau chóng kiểm soát tốt dịch bệnh. Vừa nghe qua thông báo Tâm
Bão đây đã thấy hết hồn.
Không hết hồn sao được, khi châu Âu đang vật vã với virus Vũ Hán thì Bắc Kinh đã
tự đặt mình vào vị trí của một nhà lãnh đạo, một nhà hảo tâm ban phát vật tư và thiết
bị y tế cho toàn thế giới. Khốn nỗi, phần lớn “món quà” mà Tàu cung cấp đều phải
đổi lấy lợi ích kinh tế – chính trị, đồng thời chẳng những không giúp gì cho nước
nhận hỗ trợ mà còn đẩy tình hình dịch bệnh ngày càng mất kiểm soát.

Ngó sơ qua mà thấy kinh hồn bạt vía.
Trung Quốc tặng 100.000 bộ xét nghiệm Covid-19 cho Philippines, thì Bộ Y tế nước
này không sử dụng vì thiếu chính xác, chỉ khoảng 40% so với các bộ xét nghiệm của
WHO.
Tây Ban Nha cũng trả lại 340.000 bộ kit xét nghiệm do độ chính xác chỉ đạt 30%.
Cộng hòa Séc cũng trả về 150.000 bộ kit xét nghiệm vì kết quả sai tới 80%.
Hà Lan mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc, thì phải thu hồi gấp do không đạt
tiêu chuẩn an toàn – tấm lọc khí bị lỗi và không che kín vùng cần bảo vệ trên mặt.
Rồi hôm 2/4, nước Anh chấn động bởi thông tin các bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhập
từ Luxembourg của một công ty Trung Quốc đều bị tẩm virus corona, nghĩa là nếu
đưa vào sử dụng test đại trà thì toàn bộ 100% dân Anh đều bị nhiễm dịch.

Âm tính giả nghĩa là người nhiễm Covid-19 sẽ tiếp tục lây bệnh cho người khác mà
không bị cách ly
Tất cả những số liệu trên đã cho thấy điều gì, dù là viện trợ hay bán lấy tiền thì Trung
Quốc cũng cung cấp hàng lỗi, hàng thiếu an toàn cho các nước. Nghĩa là khi đưa vào
sử dụng, đáng lẽ các kit xét nghiệm sẽ phát hiện được người nhiễm Covid-19 sớm để
đưa đi cách ly, chữa trị, thì với kết quả sai lệch, con bệnh được thả tự do về cộng
đồng và vô tư gieo rắc virus kinh hoàng cho cả nước.

Đáng lẽ các nhân viên y tế, hoặc người dân được sử dụng khẩu trang an toàn, thì nay
cũng mang khẩu trang, nhưng virus cứ tự do chui tọt vào cổ họng rồi ủ bệnh. Bảo sao
mà ngày càng nhiều nước có đội ngũ y, bác sĩ nhiễm bệnh khi chữa trị cho bệnh nhân.
Mà với tình hình hiện nay, một bác sĩ ngã xuống là cơ hội cứu mạng người, ngăn
chặn dịch bệnh càng giảm đi đáng kể. Thủ đoạn thâm độc, giết người bằng thiết bị y
tế thế này thì chắc chỉ có Trung Quốc mới nghĩ ra được.
Bởi vậy, nghe tin Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam mà buồn nhiều hơn vui, hy vọng
Chính phủ sáng suốt, nếu có phải nhận thì cất sâu vào kho, hoặc đem đốt làm phước
cho thiên hạ, đừng tiếc mang ra dùng thì Việt Nam không biết khi nào mới hết dịch
được.
Thằng bạn Trung Quốc của mình mà tử tế, thì nó đã chẳng xua quân đi chiếm Trường
Sa, đâm chìm tàu cá Việt Nam khi đang khai thác trong vùng biển chủ quyền trong
bối cảnh VN mình đang căng mình chống dịch.
Trước đó mình dù nghèo cũng kịp viện trợ cho Trung Quốc nửa triệu USD giúp Trung
Quốc chống dịch, vậy mà nó lấy oán trả ơn, bộ mặt của nó còn gì xa lạ với Việt Nam,
cũng như Mỹ và các nước châu Âu nữa đâu.
Nghe tin Trung Quốc viện trợ mà hãi hùng!
Thiên Anh

Mất tình người trong Covid-19
Dr Wynn Tran

Tháng 1 năm 2020, Trung Quốc oằn mình trong đại dịch Covid-19, số người chết
tăng vọt mỗi ngày, thành phố đóng cửa, không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Mỹ và
châu Âu lập tức gửi hàng trăm ngàn khẩu trang, hàng trăm triệu USD và trang thiết
bị cho Trung Quốc.
Cuối tháng 3 năm 2020, Mỹ và châu Âu là trung tâm đại dịch. Nhà hàng trung Quốc
lập tức trương bảng chúc "Đại dịch Covid-19 đã đến Mỹ và ở lại lâu". Trung Quốc
hăm dọa cắt cung cấp thuốc cho Mỹ trong cơn nguy khốn (90% thuốc trụ sinh tại Mỹ
cần các thành phần sơ chế từ Trung Quốc).
Sau đó Trung Quốc "gửi" viện trợ cho châu Âu hàng trăm ngàn test thử nghiệm sai
lỗi và hơn nửa triệu khẩu trang hư. Tưởng là sự mất tình người này chỉ đến từ một số
ít người Trung Quốc nào ngờ cũng có từ một số rất ít người Việt.
Gần đây, vài bài viết online và trên Facebook hả hê khi thấy nhiều người Mỹ - Âu
chết, chê sự "bảo thủ của người Mỹ - Âu" trong đại dịch, không chịu nghe theo lời
khuyên đeo khẩu trang, không bắt chước theo kiểu "chống dịch toàn dân" cho nên giờ
chết nhiều là phải" và nước Mỹ "lo gom xác thôi".
Nguy hiểm hơn, đây là comment từ những người tự nhận mình là bác sĩ tốt nghiệp từ
Việt nam và học thêm ở nước ngoài.
Câu chuyện khẩu trang vốn là chủ đề nhạy cảm vì liên quan đến văn hóa chính trị
vùng miền và cách tuân thủ ở người dân. Nhưng có một điểm rõ ràng là một mạng
người, dù là ở đâu, ở nước nào, cũng đều vô giá.
Nước Mỹ không phải là hoàn hảo, hệ thống Y tế Mỹ chưa phải là tốt nhất, nhưng tình
người nước Mỹ luôn luôn có. Thống kê từ Market-watch cho thấy nước Mỹ là nước
cho tiền từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Người dân Mỹ đóng góp 428 tỉ đô la cho từ
thiện trong năm 2018.
Năm nay, Mỹ hỗ trợ Việt Nam 3 triệu USD để chống dịch Covid-19, chưa kể khoản
tiền hàng triệu USD từ tổ chức USAID hằng năm cho Việt nam để chữa trị 180,000
người đang mắc lao phổi do hơn 17,000 chết mỗi năm do bệnh này tại Việt Nam.
Covid-19 xảy ra, là phép thử lớn nhất cho sự tử tế, tình thương, và cũng là cơ hội cho
những người không tử tế lên tiếng chê trách. Trong khi hàng triệu người Mỹ ở nhà
giúp đỡ bác sĩ, hàng trăm ngàn người Mỹ đăng ký thiện nguyện giúp đỡ bệnh viện và
các cơ sở y tế, hàng ngàn công nhân nhà máy xe hơi làm việc ngày đêm để chế tạo
máy thở, hàng trăm công ty chuyển đổi kinh doanh sang sản xuất hậu cần hỗ trợ y tế,
thì có những người ngồi bàn phím cười chê.
Đại dịch rồi sẽ qua.
Chúng ta có thể mất việc. Chúng ta có thể mất nhà. Chúng ta có thể mất mạng.
Nhưng chúng ta đừng mất tình người, đừng mất đi sự tử tế, nhất là khi chúng ta tự
nhận mình là bác sĩ.
Bài học đầu tiên cho sinh viên Y khoa tại Mỹ là sự tử tế và lòng thương người, vì đấy
chính là vũ khí hiệu quả nhất của một BS có được khi đối diện với các bệnh nan y hay

cơn đại dịch. Không có hai đức tính quan trọng này, bạn sẽ không được nhận vào
trường Y, và dĩ nhiên không bao giờ là bác sĩ.
Dr Wynn Tran , Los Angeles, USA

