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Hôm nay cả Thế giới rung chuyển vì Giáo sư Luc Montagnier - Viện Pasteur Pháp - Nhà Vi Trùng học nổi
tiếng, người đã được trao giải Nobel Y Học năm 2008 vì tìm ra virut HIV gây bệnh SIDA - vừa công bố kết quả
nghiên cứu của ông là virut Cúm Vũ Hán ( COVID 19) chắc chắn là nhân tạo, do con người bằng các kỹ thuật
chuyên môn tạo ra.
Ông đã tìm ra một đoạn gen của Virut HIV trong Virut COVID và ông nói việc gen virut HIV xâm nhập vào virut
Covid là không thể tự nhiên mà diễn ra được, chỉ trừ khi do con người cố tình và chủ ý tạo ra. Nếu con người
lén lút nghiên cứu tạo ra loại virut có khả năng hủy diệt cả bao nhiêu mạng sống trên khắp toàn cầu như thế
này thì dù cho ngay cả họ ko cố tình gieo giắc nhưng do sơ xuất mà thành đại dịch như hiện nay thì nguy hiểm
đến mức nào.
Trước đây người ta cũng nêu ra chuyện này nhưng ko có cơ sở, chỉ là nghi vấn thôi nên ko đáng tin cậy và ko
chính phủ nào thực sự có phản ứng. Còn đây là công bố kết quả nghiên cứu với đầy đủ cơ sở khoa học và
bằng chứng của nhà vi trùng học nổi tiếng, đã từng tìm ra virut HIV, và đã nhận giải Nobel Y học nên mang
tính xác quyết ko thể phủ nhận. Không biết mọi việc sẽ tiếp diễn ra sao.
Hiện giờ Giáo sư Montagnier đang bị tấn công sức ép tứ bề, bị phản bác, chửi bới và xúc phạm, tất nhiên rồi,
nhưng mình tin một nhà Khoa học và Y khoa người Pháp, người dành cả cuộc đời cho các công trình khoa
học để cống hiến cho nhân loại, sẽ giữ đúng đạo Đức Khoa học và ko thoả hiệp Chính trị hay bất cứ thế lực
nào, ko lùi bước trước những nhà khoa học cơ hội, đố kỵ...
Trong video này Giáo sư Montagnier nói rằng ông là nhà khoa học và ông ko đứng về phe nào hay có chủ ý
nói ai là người đã tạo ra virut này với mục đích gì mà chỉ xác quyết COVID là nhân tạo.
Ông cũng nói trước ông đã từng có 1 nhà Khoa học người Ấn độ đã nghiên cứu COVID 19 và tiến rất gần đến
kết quả này và khi nhà Khoa học đó muốn công bố thì đã bị sức ép bắt rút lại. “Tuy nhiên tôi là nhà nghiên cứu
Tự do, tôi cũng từng được trao giải Nobel Y Học nên tôi không dễ bị sức ép” DR Mongtanier nói. Ông cũng nói
thêm là cũng có thể do người ta muốn nghiên cứu ra một loại virut để chữa bệnh Sida nên cấy ghép như vậy
nhưng đây chỉ là 1 trong những giả thuyết có thể thôi.
Ông cũng nói khi dịch COVID 19 xuất hiện thì đã có giả thuyết nó là nhân tạo và khoảng tháng 1/2020 rất
nhiều nhà Khoa học đã bắt tay vào nghiên cứu và họ hầu như ko tin vào giả thuyết trên nhưng cho đến hiện
nay thì các nhà Khoa học đang nghiên cứu về con virut COVID này lại ngày càng nhiều người có xu hướng tin
vào điều đó và ông tin sẽ có nhiều nghiên cứu tiếp tục khẳng định việc COVID 19 là Virut nhân tạo.
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Nguồn: https://www.facebook.com/1213703022/posts/10217541376465631/?d=n
Link video công bố của ông: https://www.youtube.com/watch?v=qSWCLHIOiMo&feature=youtu.be

