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Người Ý bị nặng nhất về Corona 19 vì – từ chính phủ tới tư nhân - ai ai cũng tà tà,
nonchalant, không ai lãnh trách nhiệm gì cả. Trung Hoa đầu tư rất nhiều vào
Italy, gừi rất nhiều người sang làm việc, sinh sống tại Italy. Gần Florence, Milan, có
nhửng khu toàn người Trung Hoa sống. Họ làm những áo da, những ví da với
những nguyên liệu họ mang từ Trung Quốc sang, và họ đánh triện là Made In Italy
vào sản phẩm của họ. Các phòng Thương Mại Ý tức lắm mà chẳng làm được gì cả. Các chị mua quần
áo tên giống như Prada, như Gucci , phải hết sức cẩn thận. Vài năm gần đây, tại ngoại ô Paris, cũng có 1
tỉnh Trung Hoa, làm sản phẩm Trung Hoa với tên Pháp, made in France.
Trong 2 tuần này, 70 % tất cả những cas Corona Virus mới tại Hoa Kỳ xuất phát từ Tây Âu, nhất là từ Italy.
Trong các nước Tây Âu, chỉ có Germany là control chặt chẽ được Corona Vũ Hán. Germany có 9 cas chết, so
với 1441 cas chết bên Italy, một nước nhỏ hơn Germany nhiều.
Trong 3 năm gần đây, từ khi TT Trump đác cử, thì Iran bắt đầu đi đêm với Trung Hoa rất nhiều. Các doanh
nhân, các khoa học gia, các chuyên viên nguyên tử, các nhà thượng mại Iran sang Trung Hoa rất nhiều, viceversa. Có nhiều người Iran vẫn còn ăn bằng tay, sống chung đụng nhau rất nhiều, đi lễ tại những Mosque chật
chội 5 lần mỗi ngày. Corona Vũ Hán gặp môi trường lý tưởng để sinh sôi, nẩy nở.
Sự kiên TT Trump cấm không cho các người Trung Hoa sang Mỹ, và gần đây, cấm các người Âu Châu sang
Mỹ, có lẽ cứu sống được hàng ngàn người khỏi chết. Nước Pháp có dân số 65 millions (= 20% dân số Hoa
Ky 325 million) nhưng số tử vong về Corona gần gấp doi nước Mỹ ( 91 versus 57) và nước Anh ( 65 million
và 21 người chết). Ngoài Germany thì Singapore có kết quả khả quan nhất vè Corona Vũ Hán.
Điều trị Corona 19 có nhiều cách hữu hiêu như Korea và Trung Hoa chứng tỏ cho ta biết
 Korea dùng 1 combination Chloroquine và Zinc, rất hữu hiệu. Hai chất này rẻ tiền, dễ kiếm.
 Trung Hoa dùng một loại thuốc lâu nay dùng để trị HIV, Trung Hoa có kết quả khả quan với thuốc này.
Sự Kiện Tập Cẩn Bình tới thăm Vũ Hán confirm kết quả khả quan của cách điều trị này. Tuần qua , họ
cũng đóng cửa cái bệnh viên Corona 19 cuối cùng tại Vũ Hán, vì chẳng còn ai để cứu cả. Ngày hôm
nay, BS Fauci cho biết cà nước Tầu có 11 người chết vì Corona mà thôi.
Germany có 1 công ty duợc phẩm chuyên làm vaccine tên là Curevac. Cong ty này có kết quả rất khả quan
với vaccine anti Corona Vũ Hán. TT Trump đang cho người điều đình mua hãng thuốc này cho Hoa Kỳ nhưng
gặp sự chống đối của bà Merkel.
Do Thái có Institute For Biological Research tuyên bố đã hoàn tất 1 vaccin Corona 19 mới, rất hửu hiệu. Họ
sẽ cống bố kết quả tuần này.
Các Sử Gia, Kinh Tế Gia, gần đây hay dùng chử Black Swan/ Hắc Thên Nga để tả ra các biến cố mà không
ai có thể đoán, tiên liệu được, biến cố có ảnh hưởng quan trọng tới đời sống hàng ngày của rất nhiều người.
Thiên Nga là loại ngỗng trời, nó luôn luôn mầu trắng, lâu lâu, một vài năm thì người ta thấy có 1 quả trứng nở
là Thiên Nga mầu đen. Nhiều người coi sự kiện này như là 1 điềm xấu, có thể tai hại tới Thiên Mệnh, Thiên
Triều. Bây giờ với tiến bộ về Genetics thì người ta có thể gây giống này không khó khăn.
Cách đây 2-3 ngày, người ta thấy Bắc Kinh đưa ra những tin đồn là Virus Vũ Hán do quận đội Hoa Kỳ gây
giống ra và mang sang Trung Hoa để gây họa. Thật tình tin này là do Bắc Kinh đưa ra cho dân chúng Trung
Hoa nội địa (Domestic Audience consumption). Ông TT Tập Cẩm Bình tuy là Tổng Thống ”for life” nhưng
sự sinh tồn của ông tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự ủng hộ của quân đội. Lâu lâu
TT Tập phải vuốt ve tự ái của giới Hồng Quân mà sự ủng hộ quan trọng tối đa cho sự sống còn của ông ta.
Với một dân số 1,450,000,000 người ( gần 1 tỷ rưỡi) thì con số hơn 3 -4 ngàn người chết vì Virus Vũ Hán gần
như không quan trọng gì với Bắc Kinh cả. Sự cấm vận của tất cả các kiều dân Trung Hoa tới Mỹ từ hơn 2 tuần
nay quan trọng hơn nhiều. Bây giờ với các quốc gia của Cộng Đồng Âu Châu củng theo Mỹ cấm vận Trung
Hoa tới nước họ là 1 ngọn đòn giứt điểm.

Chiến tranh Mậu dịch + Cấm Vận kiều dân Trung Hoa = là con Hắc Thiên Nga / Black Swan của ông TT Tập
Cẩm Bình.
Ngày hôm nay chúng ta thấy hầu hết các Tiểu Bang Hoa Kỳ, các thành phố lớn nhỏ của Hoa Kỳ đua nhau ra
lênh câm di chuyển, hội họp các nơi đông người, đóng của Cinema, đóng cũa Restaurant, các hội họp thể
thao, các hội họp tôn giáo… Thật tình các điều này đều có 1 political agenda đằng sau.
Chính phủ TT Trump. TT Macron bên Pháp, chính phủ ý, Đức, Hoa Lan, Bỉ v…v… bị các người đối lập chỉ
trích là Incompetent, là irresponsible, không lo cho dân chúng một cách tân tình hoàn hảo. Vì vậy các Tổng
Thống, các Thủ Tướng phải tỏ ra là mình luôn luôn đặt trách nhiêm bảo vệ sức khỏe toàn dân trên hết, nên
họ phải ra các biên pháp an ninh bảo vệ Y tế tối đa, mặc dầu lắm khi hơi không cần thiết.
Đới với đang Dân Chủ Hoa Kỳ, thì dịch Virus Vũ Hán là giác mơ thành thật (a dream come true). Đảng Dân
Chủ và Media thiên tả muốn biến dịch Virus Vũ Hán này thành một phương trình chính trị cứu tinh cho họ.
Suốt 3 nam nay, Đảng Dan Chủ làm đủ mọi cách để lật ông TT Trump mà không xong.
Những thuyết conspiracy , collusion, election fraud, chơi gái đĩ, toa rập Quid Pro Quo với Ukraine,
Impeachment… đều thất bại, không những không làm gì được TT Trump mà trái lại, còn làm uy tín ông lên
cao. Bây giờ dịch Virus Vũ Hán có thể là cứu tinh cho họ.
Đảng Dân Chủ tuy trách TT Trump là incompetent, nhưng họ không hề đưa ra được biên pháp nào tốt hơn
các biên pháp TT Trump đã làm. TT Trump còn đi xa hơn 1 bước nữa, ông ta sẵn sàng trẻ giá cao để mua 1
hãng Pharmaceutics bên Germany tên là Cure-Vac chuyên làm vaccine để họ làm vaccine cho dân chúng Hoa
Kỳ. Biên Pháp này bị bà Angela Merkel veto nên không làm được. Ngày hôm nay, CDC đã ủy thác cho Kaiser
Permanente tại Washington State khởi sự chích ngừa với vaccine làm bên Mỹ, và ngày hôm nay đã có 1 số
ngưởi được chính ngừa rồi.
TT Macron của Pháp bị chỉ trích nhiều về dịch Virus Vũ Hán, nên ông ta áp đặt các biên pháp có phần khắt
khe hơn 1 số biện pháp của Hoa Kỳ.
Các thống đốc các tiểu bang thiên tả nhất, lỏng lẻo nhất, như California, New York, Washington bây giờ đã
thay đổi cách suy nghĩ. Ngày trước họ yêu cầu cho tất cả các di dân bất hợp pháp, bất cứ xuất xứ từ đâu, bất
cứ tình trạnh sức khõe thế nào… cũng được ra vô tư do các tiểu bang họ. Bây giờ không có nữa .
Bắt dầu tư ngày hôm nay, nếu tôi lái xe ra đường thì Cảnh Sát có quyên stop xe tôi lại và hỏi tôi lý do không
cách ly tại gia.
Nếu tôi không trả lời hoàn hảo, thì tôi có thể đi tù , hay phạt tiền, hay cả hai…
Một hậu quả tốt đẹp của giới nghiêm này là có thễ 9 tháng nữa, các phòng sanh đẻ bên Hoa Kỳ ( và các
nước khác) sẽ đông chặt người mẹ đi sanh đẻ.
Âu cũng là 1 điềm tốt vì xã hội chúng ta cân nhiều người xuất phát từ 1 hoàn cảnh mới, trong một thời điểm vô
cùng đặc biết.
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