
Tỷ phú Quách Văn Quý tiết lộ con số tử vong do viêm phổi
Vũ Hán, TQ muốn giá họa cho Mỹ

Vào ngày 3 tháng 2, Tỷ phú Hoa Kiều, nhà hoạt động Quách Văn Quý (hay còn
được biết đến với tên Miles Kwok, hiện đang cư trú tại Mỹ) đã cung cấp thông
tin rằng: TQ thừa nhận chủng virus Corona mới gây ra dịch Viêm phổi Vũ Hán là
sản phẩm được phát triển từ kỹ thuật nhân tạo nhưng lại nói là do Mỹ phát triển
để kích động lòng thù hận của dân chúng Trung Quốc nhắm vào phía Mỹ. Hiện
tại số người chết vì viêm phổi Vũ Hán đã lên tới con số 30.000 trở lên, vượt xa
một trời một vực so với con số hàng trăm mà TQ công bo
Ông Quách Văn Quý đã phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp hôm
3/2 rằng TQ đã thừa nhận: Chủng virus Corona mới không bắt nguồn từ động vật
hoặc tự nhiên và không liên quan gì đến chợ hải sản, mà là được con người phát
triển và nhân vật trọng yếu trong sự kiện virus này chính là Viện trưởng Học viện
Y học thuộc Đại học Trung Sơn Trung Quốc – Quách Đức Ngân.
Ông Quách nói rằng trang mạng của Quân đội Trung Quốc (trang mạng Tây Lục)
thừa nhận chủng mới virus Corona là sản phẩm công nghệ nhân tạo, nhưng họ
nói rằng, đây là do Mỹ phát triển.
Mạng Tây Lục vào tháng 1 đã cho đăng bài viết với tiêu đề “Virus không phải là
sản vật tự nhiên”, đó cũng bằng như thừa nhận “virus là sản phẩm nhân tạo,
không thể là virus trên dơi đột biến”, hơn nữa họ còn muốn đem đầu mối này đẩy
về phía Mỹ.

Bài viết trên mạng Tây Lục nói rằng chủng
mới virus Corona là sản phẩm nhân tạo. (Ảnh
chụp màn hình web)
Trong chương trình, Quách Văn Quý đã dẫn
nguồn tin mà ông vừa nhận được. Nguồn tin
này nói rằng hiện tại ở quốc nội Trung Quốc,
số người được chẩn đoán mắc bệnh đã lên tới
hơn 1.3 triệu người, số người tử vong hơn

30.000 người.
Ông còn nói rằng sự lây nhiễm người qua người do virus này một khi không còn
khống chế được thì sẽ khuếch tán ra toàn thế giới, hậu quả là không thể tưởng



tượng. Vì TQ muốn hướng lòng thù hận của dân chúng Trung Quốc về phía Mỹ,
hiện tại người Trung Quốc hận Mỹ còn nhiều hơn sợ dịch bệnh. Ông nhắc nhở
những người Mỹ tại Trung Quốc nên cẩn thân, vì có thể sẽ xảy ra chuyện.
Căn cứ theo lời nói của Quách Văn Quý, cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng
Steve Bannon cũng trả lời nhanh rằng ông hi vọng và cầu nguyện con số của
Quách Văn Quý là không chính xác, bởi điều đó sẽ trở thành thảm kịch của nhân
loại.
Ông Bannon còn nhấn mạnh người dân Mỹ là người bạn tốt nhất của người dân
Trung Quốc, ông kỳ vọng phía Mỹ vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ người dân Trung
Quốc trong những tuần dịch bệnh sắp tới.
Ông Quách Văn Quý vào tuần trước cũng dẫn nguồn tin cho biết TQ đã dự tính
số người tử vong trong trận đại dịch này có thể sẽ đạt tới trong khoảng 10 đến
100 triệu người.
Thiên Thảo’s Blog biên dịch bản tin tường thuật đăng ngày 05/02/2020 của
Phóng viên ET Trần Tuấn Thôn.
3/ From: Lethanh.le
Dấu hiệu sụp đổ toàn diện?.
Xã hội Trung Quốc ngày càn lộ rõ những mâu thuẫn sâu sắc. Một sự khủng
khoảng sâu rộng trên khắp các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, môi trường, văn
hóa, đời sống… Mặc dù đã rất nỗ lực trong việc che mắt người dân trong nước và
quốc tế, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngăn được sự thật phơi
bày về một cuộc suy thoái toàn diện đang diễn ra, cho thấy dấu hiệu sụp đổ toàn
diện.
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