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Lời giới thiệu:
Hôm qua xem được video này, càng xem tôi càng thấy kinh hoàng, mặc dù đã biết nó sẽ là như thế. Có người muốn
tôi dịch lại bài này. Tôi thấy quá hay nên bỏ nguyên ngày hôm nay dịch ra để làm tài liệu. Tôi cũng gặp vài trở ngại
như laptop shutdown vì hết pin, rồi cái video bị Youtube gở mất, phải đi tìm lại.
Hy vọng các bạn đọc qua để hiểu thế giới này ma quỷ như thế nào, Bác Sỹ Judy Mikovitz đã hy sinh sự tự do cũng
như danh vọng của bà để giống lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho ngành y tế Mỹ đã bắt đầu đi vào đường cùng.
Những cơ quan tham nhũng thối nát như CDC và FDA, những con người tham danh vọng và tiền bạc như Anthony
Fauci. Họ kiểm soát nguồn thuốc men của chúng ta. Họ chỉ cho chúng ta uống loại thuốc nào có lợi cho họ chứ
không phải tốt cho chúng ta.

God bless Dr. Judy Mikovitz.
Và các bạn đọc nhanh và chia sẻ trước khi bị lấy xuống như cái video này.
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Bác sỹ Judy Mikovitz là một bác sỹ thành công nhất trong thế hệ của bà. Năm 1991 bà
trình bày một luận án tiến sỹ với tựa đề Lối Chửa Trị Đột Phá Bệnh SIDA.
Trong khi nghề nghiệp của bà đang lên dỉnh điểm, bác sỹ Mikovitz đăng bài nghiên cứu
nổi tiếng của bà trên tờ báo Science. Bài báo có tính cách bàn cải này đã tạo nên một cơn
chấn động trong giới khoa học, khi nó tiết lộ những lối dùng mô tế bào của bào thai con
người cũng như thú vật có thể làm khởi phát ra bệnh truyền nhiễm lan truyền nguy
hiểm.
Cũng vì tìm ra chuyện bí mật chết người này, những công ty bào chế thuốc lớn đã khai
chiến với Bác Sỹ Mikovitz. Họ tìm cách tiêu diệt tên tuổi, nghề nghiệp cũng như cuộc
sống riêng tư của bà.
Ở thời điểm nguy hiểm của tổ quốc hiện nay, bà lên tiếng và chỉ tên những người lủng
đoạn kiếm lời trong đại dịch đã đưa con người đến sự nguy hiểm. Vì bà đã tìm ra bí mật
và đi ngược lại những gì họ tuyên truyền nên họ tìm cách tiêu huỷ bà.
Bà bi bắt, ra toà không được nói câu gì. Và cũng không được lên mạng xã hội tuyên bố gì
[gag order] trong vòng 5 năm và nếu bà mở miệng họ sẽ tìm bằng chứng khác để xử bà
và bỏ tù bà trở lại. Bà nói: “Đã có nhiều lần tôi bật khóc, vì không có bằng chứng gì
nhưng họ dùng quyền lực để tàn phá vị trí tín dụng tốt trong xã hội của tôi, và tôi phải
khai phá sản. Để tôi không thể đưa ra 97 người nhân chứng gồm ông xếp của Bác sỹ
Anthony Fauci, Ian Lipkin Giám Đốc của Bộ Y Tế và HHS [Health and Human Service].
Đương nhiên là họ phải xuất hiện trước toà án để chứng minh chúng tôi không làm gì
sai cả.”
Họ không có gì để kết tội tôi cả nhưng tôi phải ngồi tù, họ gọi tôi là người chạy trốn công
lý [fugitive from justice]. Họ đến bắt tôi mà không có trát toà, họ đến và lôi tôi ra khỏi
nhà trườc mặt hàng xóm tôi, họ lục lọi nhà tôi cũng không có giấy tờ, họ làm cho chồng
tôi khủng hoảng trong 5 ngày liền. Họ nói nếu bà không tìm ra quyển tập ghi chú, mà lúc
đó tôi không có giữ. Họ tìm cách bỏ nó vào nhà tôi làm như tôi ăn cắp nó từ phòng thí
nghiệmmang về nhà.



Tôi có thể chứng minh rõ ràng rằng tôi không có lấy nó về. Họ thông đồng với nhau để
phá huỷ thanh danh của tôi. Bộ Tư Pháp và FBI dấu diếm vụ này làm như vụ này không
có, để luật sư của tôi không làm gì được. Vì thế họ đã lấy hết quyền hiến định của tôi, cả
cho đến ngày nay.
Nhiều người như bà thì họ đã về hưu nhưng bà lại không, khi lệnh cấm nói [gag order]
đã kết thúc, bà lại tiếp tục tranh đấu, viết một quyền sách với tựa đề “Dịch Tham
Nhũng” (Plague of Corruption) để mang lại lòng tin tưởng và hứa hẹn của khoa học, và
bà cũng chỉ đích danh những người tham nhũng. Họ đã không thành công khi muốn bịt
miệng bà.
Khi được hỏi sao bà quá tự tin để tố cáo họ, khi bà rời khỏi căn phòng này thì sao? Bà
nói nếu chúng ta không ngưng họ ngay bây giờ, thì tổ quốc và tự do của chúng ta kể như
hết, và họ sẽ giết hết chúng ta với chương trình của họ.
Vây Anthony Fauci, người đứng đầu nhóm người đặc biệt nghiên cứu coronavirus của
TT Trump có liên quan đến việc che dấu này, không những thế ông là người hướng dẫn
họ, và mọi người được trả bằng một số tiền rất lớn, cả triệu đô, được cung cấp bởi Tony
Fauci và cơ quan của Dr. Fauci. Những nhân viên điều tra cho tới nay vẫn còn được trả
tiền bởi NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases], và thế giới vẫn
còn lắng nghe lời hướng dẫn của ông này về vấn đề đại dịch.
Được hỏi làm sao chúng ta biết sẽ học hỏi được gì từ Dr. Fauci? Bà nói :
"Chỉ toàn là tuyên truyền thôi, sự tuyên truyền này đã giết chết hàng triêu người từ năm
1984. Chính Fauci nói, “Chúng ta biết từ nghiên cứu rất rõ ràng rằng, sẽ có sự trì hoản
khá lớn nếu người nào đó không chịu uống thuốc này!”
Vụ này bắt đầu khi tôi mới 25 tuổi, tôi phải phân tích nước miếng và máu từ bệnh nhân
SIDA từ bên Pháp. Lúc đó Luc Montagnier [Bác sỹ của viện Pasteur Pháp] đã thành công
tìm ra con virus SIDA này, nhưng Tony Fauci và Robert Gallo đang tìm cách thay đổi
chiều hướng của khám phá này sang hướng khác. Lúc đó Bác Sỹ Rossetti đi xa, bài viết
đang được đăng và họ muốn một bản sao."
Họ đòi bà trao bản sao cho họ nhưng bà không chịu trao vì nó nằm trong chế độ mật.
Fauci la lên và đòi bà đưa bản sao ngay cho ông, nếu không, ông doạ sẽ đuổi bà vì không
nghe lời. Bà mới trả lời, hảy đợi Bác Sỹ Rossetti về rồi ông nói chuyện với ổng. Bác Sỹ
Rossetti trở về, nhưng vài tuần sau bà cũng bị áp lực để giao bàn sao cho Fauci.
Fauci giử hồ sơ này không cho đăng báo trong vài tháng, trong khi Robert Gallo tự viết
bài nghiên cứu (chắc là sao chép bản báo cáo này) để làm của riêng cũng như làm bản
chủ quyền. Vấn đề này đã làm chậm lại việc tuyên bố về con virus SIDA khiến cho dịch
này lan tràn và giết hàng triệu người trên thế giới.
Dĩ nhiên không ai đau khổ về bệnh SIDA hơn là nhà báo Larry Kramer ở New York. Anh
ta rất hận chính phủ và những công ty làm thuốc. Người biết rõ vấn đề này hơn ai hết là
Anthony Fauci.
Bà nói, "tôi đâu bao giờ nghĩ những nghiên cứu của tôi năm 1999 làm họ tránh né. Họ
đã tránh né từ năm 1982, 1983 khi tôi tìm ra con virus. Nhưng tại sao mãi đến năm
1984 họ mới xác nhận, họ đã làm bao nhiêu người bên Africa chết, nguyên thế hệ họ
chết. có phải tại một nhóm người xem họ là trên hết gồm ngay cả Robert Redfield, người
đang đứng đầu CDC, và cả Tony Fauci nữa, họ hợp tác để làm tiền, lấy tiếng, lấy bằng



chủ quyền, và sửa đổi về cách chửa trị IL2. Đó là cách chửa trị sai lầm, nếu không IL2 thì
cả triêu người đâu có chết từ bệnh SIDA."
Được hỏi liệu những người có quyền thế để khuyên thế giới tự cách chọn thuốc chửa
dịch... mà họ lại có bằng chủ quyền bán thuốc vaccine thì có gây xung đột lợi ích không?
(conflict of interest). Bà trả lời, “đương nhiên là có xung đột lợi ích, và tôi muốn TT
Trump cho gở bỏ luật Bayh-Dole Act. Luật này cho phép nhân viên chính phủ được có
bằng sáng chế về khám phá của mình. Tức là vừa lảnh lương do dân đóng thuế, nhưng
nếu sáng chế thì đưa vào tên mình.
Từ khi có luật đó năm 1980, nó đã tàn phá khoa học, và càng ngày càng có nhiều vấn đề
xung đột lợi ích. Và đây là những tội ác khi để một người như Bill Gates với tài sản nhiều
tỷ đô la, không có bằng bác sỹ, cũng không ai bầu hắn lên chức vụ nào, mà chúng ta để
cho hắn có tiếng nói trong chính phủ, trong khi chúng ta giết đi hàng triệu sinh mạng.
Bill Gates nói: “Sự bình thường sẽ không bao giờ trở lại trừ khi chúng ta chích vaccine
trên toàn cầu.”
Chuyện là nếu chúng ta chủng vaccine lên dân chúng trên thế giới, ai đó sẽ kiếm được
hàng trăm tỷ đô la bán vaccine. Và cơ nguy là họ cũng có thể giết cả triệu người như họ
đã làm trong quá khứ với vaccines của họ."
Bác sỹ Mykovitz nói rằng hiện giờ không có một vaccine nào chuẩn bị ra lò để trị RNA
virus mà hiệu quả cả.
Bà nói "tôi không chống vaccine, vì vaccine là cách dùng kháng thể như inteferon alpha
để chửa bệnh . Công việc của tôi là phát triển cách chửa trị dùng kháng thể, và nó chính
là vaccine." Khi được hỏi bà có nghĩ là con virus corona được tạo ra trong phòng thí
nghiệm không? Bà trả lời: "tôi không muốn dùng chử 'được tạo ra', nhưng chúng ta
không thể nói nó là từ thiên nhiên mà ra, nếu nó phải qua phòng thí nghiệm. Vì thế rất
rõ ràng rằng con virus này được chế biến, giòng họ của con virus này cũng bị chế biến
và nghiên cứu trong khi thú vật cũng được đưa vào đó. Và kết quả là những con virus
này bị lọt ra ngoài, cố ý hay không thì chưa biết. Những con virus này không phải từ
thiên nhiên, nó không thể nhảy từ thú vật sang người ngoài chợ được. Nếu con virus
này xảy ra từ thiên nhiên, nó đòi hỏi 800 nămmới xảy ra được."
Bà cũng cho biết con virus xảy ra từ hai nơi này: Giửa phòng thí nghiệm ở tiểu bang
North Carolina, Fort Dietrich, USA thuộc viện Nghiên Cứu Bệnh Truyền Nhiễm và Phòng
Thí Nghiệm Vũ Hán. CDC ở Mỷ đã chuyển $3.7 triệu đô la sang trợ giúp cho phòng thí
nghiệm Vũ Hán, China, nơi mà bao nhiêu người nói rằng đó là chổ con virus này phát
xuất.
Chúng ta cũng biết rằng NIAID thuộc viện Y Tế Quốc Gia do Dr. Fauci trách nhiệm cũng
đã từng làm thí nghiệm chung với phòng thí nghiệm Vũ Hán về Coronavirus. Nếu Bác Sỹ
Fauci không thành thật với dân chúng về vấn đề có liên hệ với phòng thí nghiệm Vũ Hán,
thì Dr. Fauci phải từ chức.
Bác Sỹ Mikovitz nói, năm 1999 bà làm việc ở Căn Cứ Quân Đội Fort Dietrich của Mỹ. Bà
đã dạy vể sự nhiễm trùng của Ebola vào tế bào của con người nhưng không làm chết họ.
Ebola không thể tấn công tế bào của con người cho đến khi chúng ta mang chúng vào
phòng thí nghiệm và dạy chúng. Chúng ta không thể bỏ qua số người bị chết quá nhiều
tới báo động vì Ebola.



Chúng ta rất dễ dàng thấy rằng chính phủ đã nghe theo từng lời nói của Bác Sỹ Birx, và
lối nhìn phóng khoáng về sự chết.
Nếu giả dụ chồng tôi chết về bệnh phổi COPD, thì phổi anh ta cũng giống như phổi của
bệnh nhân Covid-19, mà anh ta không bị nhiễm trùng, vì thế nếu bạn không đi thử và
nếu bạn vào bệnh viện thì khám qua, người ta sẽ nói bạn bị Covid-19, chúng ta nghe kể
những điều này từ các BS và Y tá bất mãn. Chúng ta thấy rất nhiều bác sỹ, y tá lên mạng
làm những video về những cách thức bất nhất mà CDC bắt họ tuân theo.
Một bác sỹ nói rằng, mới đây ông nhận được một tập hồ sơ nói rằng, nếu ông có một
bệnh nhân 86 tuổi, nếu bệnh nhân này bị sưng phổi (Pneumonia) nhưng chưa bao giờ
thử Covid-19, nhưng người này tiếp xúc với một người con chưa có triệu chứng, nhung
sau này khám ra bị covid-19, nếu bệnh nhân này chết thì sẽ ghi là chết vì Covid-19.
Một bác sỹ khác nói rằng, khi ông ta viết giấy chứng nhận tử vong, ông bị ép ghi là
Covid-19, ông hỏi tại sao vậy? có phải họ muốn con số chết vì Covid-19 tăng lên không.
Ông nói là chắc vậy. Tại sao họ muốn con số chết vì Covid-19 tăng lên?
Một bác sỹ nói, “fear is another way to control people.” Sợ hải là một cách để điều khiển
con người. Đôi khi con người không thể tự suy nghĩ được vì họ quá sợ.
"Tôi không muốn điều đó xảy ra cho con người, tôi muốn mọi người nói chúng ta sẽ
vượt qua sự khó khăn này. Chúng ta phải dùng đầu óc của chúng ta, bằng cách tham
khảo mọi nguồn tin, lắng nghe mọi người, và chúng ta tự quyết định. Dó là lối hành động
của người Mỹ."
Bác Sỹ Birx nói, “Nếu một người nào đó chết chung với dịch Covid-19, thì chúng tôi ghi
người đó chết vì Covid-19.”
Dr. Mikovitz nói: “Chúng ta không chết chung với nạn nhiễm trùng, nhưng chết bởi
chính chúng ta bị nhiễm trùng."
Người phỏng vấn BS Mykovitz nói rằng, “Tôi có nói chuyện với một bác sỹ, người đó nói
rằng nếu họ ghi người chết là vì Covid-19 thì có thể quyền lợi họ sẽ cao hơn.”
Nếu một bệnh nhân mắc phải covid-19, bệnh viện sẽ được trả $13,000, và nếu bệnh
nhân đó dùng máy trợ thở (ventilator), bệnh viện sẽ được Medicare trả $39,000. Bác Sỹ
Mikovitz nói tiếp, “Và họ đã giết bệnh nhân vì dùng ventillator sai.”
Một bác sỹ khác nói: “Tất cả những việc làm này không đúng tí nào, bệnh nhân trước
mặt tôi, phổi cũa họ tôi tìm cách làm tốt hơn. Tôi thấy chúng ta theo một phương pháp
chữa trị không đúng, và cách xử sự sai lầm này sẽ dẩn đến những thiệt hại kinh hoàng
cho rất nhiều người trong một thời gian ngắn.”
Câu hỏi kế tiếp là nước Ý, tại sao nước Ý bị thiệt hại nặng vậy?
Bác Sỹ Mikovitz nói, nước Ý có một dân số khá lớn tuổi, và họ bị bệnh nhiễm trùng vào
đầu năm 2019 với một loại vaccine chống cúm chưa được thử nghiệm, với 4 loại khác
nhau gồm trong đó có loại H1N1.
Trong lúc quốc gia đang vật vả với coronavirus, một câu hỏi được dấy lên, chuyện gì đã
xảy ra với thuốc Hydroxychloroquine, chúng ta biết rằng Hydroxychloroquine và Zinc
rất hữu hiệu cho bệnh nhân, thì ngay lúc đó Dr. Fauci xuất hiện và nói rằng, họ đã
nghiên cứu giửa thuốc này và một loại thuốc vô thưởng vô phạt (Placebo), không thấy
rõ hiệu quả.



Một nghiên cứu gần đây của 2300 bác sỹ trên 30 quốc gia cho thấy hydroxychloroquine
(HCQ) là loại thuốc hữu hiệu nhất để trị Covid-19.
Bác Sỹ Mikovitz nói: “The AMA nói rằng bác sỹ sẽ bị mất bằng nếu họ dùng HCQ, loại
thuốc chống bệnh sốt rét, loại thuốc hiệu nghiêm đã xài khắp thế giới trên 70 năm qua.”
Còn đây là câu trả lời của Dr. Fauci: “Những dử kiện đó là dử kiện truyền miệng
[anecdotal data].”
Đây không thể nào là dử kiện truyền miệng được nếu chúng ta có cả ngàn trang giấy dử
kiện về sự hữu hiệu của HCQ đối với con virus này. Chỉ tốn 50 xu một liều thuốc, chúng
ta có thể cứu chửa hàng ngàn bệnh nhân trong 7 ngày, hai cử thuốc một ngày. Đây là
loại thuốc rất tốt và rẻ nhưng họ không cho dân chúng xài, không những bây giờ mà
trước đây bệnh tự kỷ (autism) cũng có thể chửa trị bằng loại thuốc chống virus củ cả
trăm năm có tên là Sermon nằm trong danh sách những loại thuốc cần thiết của cơ quan
WHO, nó có thể giúp trẻ em hồi phục tốt. Nhưng họ đã lấy nó đi không cho dùng nữa,
bây giờ cũng không thể tìm được.
Khi họ dấu một loại thuốc nào đó, không nhất thiết phải là từ WHO, mà còn FDA, CDC,
Tony Fouci, họ đóng cửa tất cả.
Khi bà được hỏi, “Có công bằng mà nói rằng đối với những loại thuốc chưa có bằng sáng
chế thì họ không được lợi lộc gì cả phải không, như những loại thuốc dân gian đã có từ
muôn đời?”, Bà trả lời: “Đúng thế, công bằng mà nói nó là như vậy thôi. Đó là những gì
đang xảy ra.” “Trong nạn đại dịch Covid-19, chương trình hành động là không cho thuốc
chửa trị cho đến khi tất cả mọi người đều bị nhiễm trùng, rồi đẩy ra loại vaccine cúm,
loại này sẽ làm tăng lên cơ nguy nhiễm covid-19 36%, và dử liêu này tôi lấy ra từ báo
cáo của quân đội khi họ bắt mọi người chích vaccine cúm, sau đó họ lại dễ bị nhiễm
coronavirus hơn. Vì con coronavirus nằm trong tất cả mọi thú vật vì thế nếu bạn bị
chích vaccine cho bệnh cúm, bạn bị chích với coronavirus và rồi mang mặt nạ….”
Lúc đó thì một bác sỹ khác nói: “Điều này thật vô lý, chúng ta mang mặt nạ trong trường
họp khẩn cấp nhất thời để tự bảo vệ, nhưng chúng ta lại không mang, sao vậy? Vì chúng
ta hiểu vi khuẩn học, hiểu hệ thống miễn nhiễm và chúng ta muốn có một hệ thống miễn
nhiễm tốt. Hệ thống miễn nhiễm tốt [là nhờ vào] những việc sờ mó, chúng ta san sẻ loai
vi trùng Staphyloccocus, Jack Takako, những con vi khuẩn, [nhờ đó] chúng ta phát triển
hệ thống miễn nhiễm qua nhựng việc làm hàng ngày này, và khi cấm làm những việc
[tiếp xúc] này, hệ thống miễn nhiễm của chúng ta sẽ giảm xuống. Khi chúng ta bị cách ly
với xã hội, hệ thống miễn nhiễm cũng giảm xuống. Và chúng ta cách ly càng lâu thì nó
càng xuống. Ở nhà, chúng ta luôn luôn rửa tay, lau chùi bàn ghế, lo lắng những chuyện
[lây nhiễm] mà nhờ nó [hệ miễn nhiềm của chúng ta mới mạnh lên để kháng cự và]
chúng ta được sống.”
Một bác sỹ khác nói thêm: “Bạn biết nếu miễn nhiễm của bạn tốt và bạn không phải là
người già cả, bạn có thể ra ngoài mà không cần mặt nạ, tôi không nghĩ rằng mọi người
phải mang mặt nạ, hoặc bao tay vì chúng giảm thiểu loại vi trùng chủ [bacteria flora], vi
trùng chủ và một số virus tốt là bạn của cơ thể, để chống lại bệnh tật, bây giờ không có
chúng, không ai giúp chúng ta cả, nên dễ nhiễm trùng hơn.”
“Và khi chúng ta ra khỏi thời gian bị cách ly với hệ thống miễn nhiễm yếu ớt và bắt đầu
đối diện với virus nguy hiễm, chuyện gì sẽ xảy ra? Bệnh tật đương nhiên sẽ tăng lên.”



“Tôi bảo đảm, khi chúng ta mở cửa, sẽ có một số rất lớn người bị bệnh. Nền móng căn
bản của hệ thống miễn nhiễm là những con vi khuẩn và vi trùng. Vậy thôi.”
Bác sỹ Mikovitz nói: “Mang mặt nạ sẽ làm chặn bớt những con virus tốt của chúng ta,
việc này sẽ làm chúng ta dễ bị bệnh.” bà cũng không phải là bác sỹ sinh học đầu tiên nói
ngược lại những gì đáng làm để chận vi trùng và tạo miễn nhiễm. Tại sao chúng ta lại
đóng cửa bải biển, nơi này là môi trường tốt cho cơ thể, có những yếu tố hàn gắn làm cơ
thể lành mạnh trong muối biển. Thật là khùng.
Những nhà máy lớn làm ô nhiễm môi trường và cơ thể chúng ta, có lúc chúng phải chiến
đấu cho quyèn lợi của chúng bằng cách tuyên truyền khuynh đảo dân chúng, làm cho họ
chống lại nhau. Rốt cuộc không còn tiếng nói đấu tranh nữa trong xã hội tự do này, một
điều mà chúng ta không nghĩ là sẽ thấy trong cuộc đời này.
Tôi không ngờ những tuyên truyền từ năm 2011 đến nay mà tôi trải qua, vượt quá mức
hiểu biết của tôi. Làm sao xã hội có thể ngờ nghệt để cho những tuyên truyền này chia
rẻ chúng ta đến độ ghét nhau. Hy vọng sau vụ này người Mỹ sẽ tỉnh giấc và chúng ta sẽ
thắng, họ sẽ nói rằng: “Chính các ông đó, các bác sỷ, tại sao các ông không lên tiếng ?"
Tôi ngồi đây và lên tiếng để bảo vệ các ông, tôi lên tiếng để bảo vệ tự do của tôi, tự do
của gia đình tôi. và để các bệnh nhân có được quyền lựa chọn cho cuộc sống của họ. Tôi
không hiểu sao lại không có nhiều bác sỹ như tôi nói về vấn đề này. Chúng ta nên đoàn
kết lại với nhau, vì sự tự do của quý vị đã từ từ mất đi, vì những tin tức giả tạo. Quá sai,
đáng lẽ họ, những kẻ biết mà không chịu nói, phải vào tù mới đúng.”
Bác sỹ Mikovitz nói: “Không phải khoa học gia không thành thực, mà là họ đã nghe theo
những người mà trong 40 năm qua đã kiểm soát việc ai được cung cấp tiền, ai được cho
phép đăng bài… và tôi rất tiết là rất nhiều người đã vì muốnlấy tiếng tăm, lấy tiền, mà
ủng hộ những điều không đúng sự thật.”
Hỏi: “Bà nghĩ sao về những nhân viên y tế mới vào nghề và nhận ra rằng họ đã bị đưa
vào con đường sai trái.” Bà nói, “hãy tự tha thứ mình đi, một điều rất khó khăn là phải
biết nhận diện đúng sai những gì chúng ta học hỏi và cố đi đúng đường, vì những dử
liệu cung cấp cho chúng ta cứ tưởng là đúng, nhưng lại sai, và khác hẳn với những gì
chúng ta đã học. Và nếu chúng ta không theo cái sai, thì chúng ta sẽ không được cung
cấp tiền, sẽ không cho đăng bài. Đó từng là một hình phạt mà ngưòi ta dành cho tôi, và
tệ hại hơn nữa là khi báo chí khoa học đã cố tình thay đổi những khám phá chữa bệnh vì
mục đích lợi nhuận…” Một diển giả lúc đó xuất hiện trên màn hình và hỏi: “Cộng đồng
khoa học có can đảm trả lời câu hỏi là có phải quý vị đã tạo ra căn bệnh này không?”
Bá trả lời : "Từ khi tôi ra khỏi nhà tù, tôi đã thành lập một cơ quan giáo dục để cảnh tỉnh
những bác sỹ, điều này thật sự không dễ dàng, Nhưng những bác sỹ đã nhận ra họ là
phần tử tạo ra trở ngại, họ đã quay đầu và tiến đến một xã hội tốt đẹp hơn, và mang lại
cho ngành y tế sự tin tưởng và hứa hẹn. Đó là những gì chúng ta có thể làm."
Người phỏng vấn: “Vâng, Bác Sỹ Mikovitz, tôi cảm ơn bà rất nhiều đã cho chúng tôi thời
gian, và cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện với bà, và tôi cũng biết ơn sự can đảm của
bà.”
Ở cuối video, xuất hiện Bác Sỹ Anthony Fauci với giọng nói: “Với ý tưởng là chỉ còn mọt
số ngày nữa sẽ có một chính quyền mới, và tôi cũng được giới thiệu là đã làm ở vị trí
này rất lâu, và làm việc với năm đời tổng thống. Tôi muốn dùng nó như một lối nhìn của
tôi về vấn đề chuẩn bị cho đại dịch và tôi muốn gởi đến quý vị một lời nhắn tin sau đây



là CHẮC CHẮN SẼ XẢY RA MỘT DỊCH LAN TRÀN BẤT NGỜ [surprise outbreak]. Điều
chúng ta tin tưởng là chúng ta sẽ thấy nó trong một hai năm nữa."
Tôi xin tạm ngừng ở đây, vì thấy tạm đủ để chúng ta thấy một thể lực kinh hoàng chi
phối đời sống chúng ta trong bóng đêm mà chúng ta không hay biết. Mạng sống chúng
ta thuộc về họ. Cả chính Tổng Thống cũng phải khó khăn khi đối diện với họ. Nhưng sau
vụ đại dịch này TT Trump đã thấy rõ mưu đồ kinh hoàng của FDA và CDC, ngay cả Bill
Gates cũng muốn ăn có trong vấn đề vaccine này. Hy vọng TT Trump thay đổi luật lệ,
nhất là Bayh-Dole Act, lấy bớt đi quyền hạn của những cơ quan này.
Huong Nguyẽn


