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Những "kẻ thù vô hình" 

 
Kể từ khi bệnh dịch COVID-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Cộng, vào giữa 
tháng 12 năm ngoái đến nay, giữa tháng 4 năm 2020, theo báo cáo, trên toàn 

thế giới  đã có gần 2 triệu người mắc bệnh và hơn 200 ngàn  người chết - tính riêng tại Hoa Kỳ, có hơn nửa 
triệu người... mắc dịch và hơn 20 ngàn người chết. Cơn dịch COVID-19 không chỉ gây bệnh cho người hàng 
loạt và giết người hàng loạt, nó còn làm cho đời sống của loài người trên mặt đất này bị đảo lộn hoàn toàn, từ 
kinh tế đến chính trị, đến tôn giáo, văn hóa, phong tục... Tất cả mọi nước đều đang dồn nỗ lực vào cuộc chiến 
đấu sinh tử chống lại con vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm được gọi “kẻ thù vô hình”, kể cả Tổng thống Donald 
Trump trong một cuộc họp báo tại Bạch Cung mỗi ngày cũng gọi COVID-19 là “invisible enemy”.  
 
Gọi vi khuẩn corona là “kẻ thù vô hình” không phải là sai về nhận thức trực tiếp vì hiển nhiên con vi khuẩn này 
là thủ phạm gây ra dịch COVID-19, và là kẻ thù mà ta không thể nhìn thấy với đôi mắt thường. Nhưng, gọi 
như thế là không chính xác về phương diện khoa học cũng như sai lầm về nguồn gốc của cơn dịch COVID-
19. 
 
Về phương diện khoa học, vi khuẩn, hay siêu vi (virus) không phải là một sinh vật sống. Nó không thương ta 
hay ghét ta, nó không chủ tâm gây bệnh cho chúng ta hay cố ý giết chúng ta. Nó không có chân để chạy hay 
có cánh để bay tới giết chúng ta. Đại học John Hopkins đã định nghĩa rõ ràng về vi khuẩn như sau: 

 Virus không phải là một sinh vật sống, mà là một phân tử protein (DNA) được bao phủ bởi một lớp lipid 
bảo vệ (chất béo), khi được hấp thụ bởi các tế bào của niêm mạc mắt, mũi hoặc buccal, làm thay đổi 
mã di truyền (đột biến) và chuyển đổi chúng thành các tế bào xâm lược và có khả năng nhân bản. 

 Vì virus không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết mà tự phân rã. 
Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm.  

 Virus rất dễ vỡ; điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa là cách tốt nhất, bởi vì bọt có thể đánh tan lớp mỡ đó (đó là lý do tại sao bạn 
phải chà xát thật nhiều: trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt). Bằng phá huỷ lớp chất béo, phân tử 
protein tự phân tán và tự phân hủy.  

 NHIỆT làm tan mỡ; Đây là lý do tại sao rất tốt để sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, quần áo và 
mọi thứ. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn.  

 Bất kỳ hỗn hợp nào có độ cồn trên 65% đều có thể làm tan mỡ, đặc biệt là lớp lipid bên ngoài của 
virus.  

 Hỗn hợp 1 phần thuốc tẩy và 5 phần nước có thể trực tiếp đánh tan protein, phá vỡ nó từ bên trong. 
(JB Trần H. Thuần) 

  
Virus không phải là một sinh vật sống như vi trùng nên không thể diệt nó với kháng sinh. Nó đã được sinh sản 
một cách ngẫu nhiên trong một môi trường đặc biệt nào đó hay do con người tạo ra với âm mưu đen tối và 
độc ác nhắm vào một quốc gia hay nhiều quốc gia thù nghịch để hạ gục đối phương mà không phải nổ một 
phát súng. Vi khuẩn ấy đã được kẻ thù dùng như một thứ vũ khí để tiêu diệt chúng ta, cũng như các loại vũ 
khí vô hồn khác. Trường hợp COVID-19 hiện nay, càng ngày càng có những bằng chứng đã khởi phát từ 
Thành phố Vũ Hán, Trung Cộng. nơi có một phòng thí nghiệm sinh học của chính quyền để nghiên cứu về các 
loại vi khuẩn, trong đó có corona. Vũ Hán cũng là nơi có những chợ đặc biệt gọi là “chợ ướt” (wet market), 
chuyên bán các loài thú hoang độc địa như rắn, rùa, dơi...mà dân Tàu rất thích ăn vì tin là bổ dưỡng hay có 
thể trị nhiều thứ bệnh nan y. 
 
Nhiều người cho rằng COVID-19 có thể đã phát sinh từ các loài thú hoang bán nơi các “chơ ướt” nhầy nhụa, 
dơ bẩn, và những món ăn quái gở, mất vệ sinh này. Hoặc là phát xuất từ phòng thí nghiệm sinh học tại Vũ 
Hán, do sơ xuất hay có dự mưu. Tuy nhiên, cho đến nay thì không còn ai nghi ngờ về xuất xứ của COVID-19 
là từ Vũ Hán. Theo sự tiết lộ của các người hoạt động cho nhân quyền tại Trung Cộng đang làm mọi cách để 
thế giới bên ngoài biết rõ sự thật dù phải trả với bất cứ giá nào. Những người này đồng thanh nhất trí cáo 
buộc nhà cầm quyền Trung Cộng đã hay biết trong nhiều tuần lễ là COVID-19 đang bộc phát, và biết rằng 
bệnh dịch này rất truyền nhiễm và rất nguy hiểm, nhưng đã nói dối để che đậy. 



Theo một bài xuất hiện trên ChinaChange.org ngày 21 tháng 1, tác giả Yaxua Cao cho biết ban lãnh đạo Tỉnh 
Hồ Bắc đã được “trên” giao trách nhiệm tổ chức một dạ tiệc mừng Tết Canh Tí tại Vũ Hán với sự tham dự của 
các lãnh tụ đảng Cộng sản Tàu. Nhiều người trong số hơn 40 văn công trình diễn trong dạ tiệc đã xây xẩm vì 
lên cơn sốt nhưng vẫn phải lên sân khấu. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi biết chắc các lãnh tụ đảng đã thỏa 
mãn với “dạ tiệc mừng xuân” rồi, tỉnh Hồ Bắc mới công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng bậc hai, trong 
khi dịch COVID-19 đã bộc phát tại Vũ Hán trước đó từ lâu. Thế giới bên ngoài sau đó mới phát hiện các viên 
chức Trung Cộng đã chờ đợi 51 ngày trước khi báo động cho công chúng về dịch corona mới lạ và ác hiểm.  
 
Tới nay thì không còn ai nghi ngờ về việc dịch COVID-19 đã bộc phát từ Vũ Hán, Trung Cộng, và tập đoàn 
cầm quyền nước này cố tình bưng bít tin tức và nói láo khiến cho cơn dịch ác hại này lan truyền mau lẹ đi 
khắp thế giới, phần lớn là do 5 triệu người dân Vũ Hán tức tốc ùa ra khỏi nước Tàu trên những chuyến bay 
trực tiếp trước khi thành phố này đóng cửa vào ngày 23 tháng 1, 2010. Càng ngày càng có nhiều tin tức và bài 
viết tố cáo vụ COVID-19 này là do ác tâm và tham vọng điên rồ của Trung Cộng với “hoàng đế” hiện nay là 
Tập Cận Bình với “Giấc mơ Trung quốc” hạ gục Hoa Kỳ và làm bá chủ thế giới. 
 
Cho tới nay chưa có bằng cớ chính xác vi khuẩn COVID-19 đã phát sinh ra từ phòng thí nghiệm sinh học Vũ 
Hán hay từ “chợ ướt” nhầy nhụa tại đây, nhưng không thể nói Tập Cận Bình vô can trong thảm họa cho toàn 
thế giới hiện nay. Trung Cộng đã đem COVID-19 gieo rắc trên hành tinh này với hai đồng lõa: WHO (World 
Health Organization), tổ chức y tế thế giới của Liên Hiệp Quốc, và MSM (Main Stream Media), truyền thông 
phe tả Mỹ. WHO, với Tổng Giám Đốc là Tedros Adhanom Ghebreesus, một nhà vi sinh học người Ethiopia do 
Trung Cộng vận động đưa vào chức vụ này năm 2017, và là người Phi Châu đầu tiên đứng đầu WHO và 
không phải là một bác sĩ y khoa. Tedros đã được giữ chức vụ tổng giám đốc WHO trong một cuộc vận động 
kéo dài nhiều thập niên của Trung Cộng để đưa những viên chức của họ vào vị trí lãnh đạo các cơ quan của 
LHQ, đôi khi là một tay sai không phải dân Tàu. 
 

 Gordon Chang, tác giả cuốn “The Coming Collapse of China” xuất bản vào năm 2001, đã xem tướng 
Tedros và nói rằng: “Khi nhìn vào Tedros, người ta hiểu ngay Bắc Kinh đã tích cực vận động cho ông 
ta vì họ biết rằng họ sẽ không đặt được một người nữa sau ông ta.” 

 Tiến sĩ Peter Navarro, cố vấn Ngoại thương của TT Trump, nói trên Fox News rằng: “Trung quốc đã 
rất, rất tích cực trong thập niên vừa qua để cố kiểm soát những cơ quan của LHQ qua các cuộc bầu cử 
người lãnh đạo. Hiện nay Trung quốc đã kiểm soát 5 trong 15 cơ quan chuyên môn  của tổ chức thế 
giới, và còn bằng cách dùng những người ủy nhiệm theo kiểu tay sai thuộc địa như Tedros tại WHO. 
Hậu quả tai hại của kiểu tay sai thuộc địa Trung quốc trong cơ quan y tế thế giới của vụ khủng hoảng 
dịch coronavirus là tuyệt đối to lớn.” 

 
Mặc dù có nhiều tin tức cho thấy từ tháng 12 năm ngoái Bắc Kinh đã biết COVID-19 là một loại dịch có sức 
truyền nhiễm cao, WHO vẫn đưa ra một tuyên bố vào ngày 10.1.2020 chống lại những sự hạn chế du lịch 
quốc tế, ủng hộ lập trường của Bắc Kinh. TT Trump đã thách thức WHO bằng cách ra quyết định cắt đứt 
những chuyến ba đi và đến Trung cộng vào ngày 31.1.2020.  Về phần WHO,  

 ngày 14 tháng 1 còn tweet: “Các cuộc điều tra sơ khởi do nhà cầm quyền Trung quốc tiến hành đã 
không thấy có bằng chứng rõ ràng của sự truyền bệnh từ người qua người của coronavirus mới lạ.” 

 Ngày 28 tháng 1, sau một cuộc họp với Tập Cận Bình, Tedros còn ca ngợi “sự tận tâm từ cấp lãnh đạo 
cao nhất (ở Bắc Kinh) và sự trong sáng mà họ đã chứng tỏ.” 

 
Những tuyên bố vô trách nhiệm và bợ đỡ không ngượng mồm của Tedros đã nói lên thực chất của các cơ 
quan chuyên môn thuộc LHQ, tổ chức duy nhất với sự góp mặt của hầu hết các quốc gia trên giới được thành 
lập năm 1948 và đặt trụ sở tại New York với kỳ vọng của nhân loại sau cuộc Thế Chiến II đã để lại bao đổ nát, 
hoang tàn trên khắp mặt địa cầu, trừ nước Mỹ. Nước Mỹ đã đứng ra bao giàn chi trả hầu hết kinh phí của LHQ 
để rồi chứng kiến tổ chức mở rộng lên tới 193 nước thành viên và biến thành nơi kết bè kéo đảng do những 
kẻ thù của Mỹ cầm đầu như WHO với ông tổng giám đốc Tedros mà vừa bị ông Trump cáo buộc là một trung 
gian của Tàu cộng và đe dọa sẽ cúp tiền trợ cấp. Tedros đáp trả bằng lời tố ngược bóng gió rằng có những 
người đang “chính  trị hóa virus”.  
                                                                                                                                                                                  
Năm ngoái Hoa Kỳ đã đóng góp cho LHQ 400 triệu đô-la, so với 44 triệu của Trung cộng bỏ ra thật đáng đồng 
tiền bát gạo! Thế còn MSM, truyền thông dòng chính thiên tả Mỹ đã đồng lõa với Trung cộng ra sao? 



Thật ra, không phải chỉ truyền thông dòng chính mà ngay cả Đài Phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) mới đây 
cũng đã bị Tòa Bach Ốc “lưu ý” về việc  “VOA thường xuyên phát biểu giùm cho các kẻ đối đầu với Mỹ, chứ 
không phải cho công dân Mỹ,” theo một thông cáo của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 9 Tháng Tư, và nói thêm 
rằng đài VOA, vốn được thành lập theo quyết định của Quốc Hội và được Quốc Hội chuẩn chi ngân sách, 
đang có hành động “phổ biến tuyên truyền” của đối thủ với Mỹ, bằng tiền thuế của người dân Mỹ. (NV) 
 
Tuần san Washington Examiner số đề ngày 24.3. 2020  đã đăng một bài của Tyler Grant tựa đề “Useful 
Idiocracy, American media are playing fools to the Chinese Communist Party’s 
propaganda machine” (Sự Ngu Ngốc Hữu Dụng, Truyền thông Mỹ đang làm trò 
hề cho bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung quốc), trong đó đã vạch 
rõ nhiều tờ báo lớn ở Mỹ như New York Times, Washington Post, Atlantic..., 
những hệ thống truyền hình NBC, CNN, MSNBC... đã lặp lại gần như nguyên 
văn những gì do bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung quốc đưa ra 
để lừa dối và đầu độc dư luận thế giới bên ngoài, như đổ tội cho quân đội Mỹ đã 
đem coronavirus vào Vũ Hán, như TT Trump có đầu óc kỳ thị và bài ngoại...  
 

Trump "kỳ thị chủng tộc"? 

Cuối cùng, tác giả đã đi đến kết luận như sau:   
“Hãy làm sáng tỏ sự thật là coronavirus đã bắt đầu tại Trung quốc. Các khoa học gia Tàu đã biết về vi khuẩn 
ấy ngay từ tháng 12 năm ngoái và đã được lệnh che giấu và tiêu hủy bằng chứng. Các bác sĩ và những người 
thổi còi báo động đã bị bịt mồm (ít nhất đã có một trường hợp, ngay cả đã chết vì coronavirus) hay đã biến 
mất. Nhiều người đã bị lôi ra khỏi nhà đem đi cách ly kiểm dịch. Những chuyên viên y khoa nghi ngờ những 
thống kê về tổng số người chết được gửi ra ngoài Vũ Hán. Người ta có thể nghĩ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ 
lên tiếng không chính thức phản đối Trung quốc về việc cáo buộc sai lầm rằng Quân đội Hoa Kỳ đã tạo ra vi 
khuẩn ấy và đem sang Tàu cấy vào Vũ Hán...” 
Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung quốc sẽ bị trục trặc trong những tuần hay những tháng sắp tới 
khi những chiếc mặt nạ được gỡ bỏ trên khắp nước Tàu. Tân Hoa Xã sẽ loan tin vói chữ lớn: Thế giới nợ 
Trung Quốc một lời ‘Cảm ơn’ về những nỗ lực phi thường và những hy sinh to lớn để tránh sự lây truyền bệnh 
dịch tới các quốc gia khác. 
Cũng cần làm sáng tỏ một lời đe dọa của Trung quốc về việc kiểm soát dược phẩm xuất cảng rằng sẽ nhận 
chìm (Hoa Kỳ) một biển khơi đầy những... coronavirus! 
Hy vọng những kẻ đang giúp Trung cộng che đậy sự thật, biết bơi.  

(ngưng trích) 
 
Một lời cảnh cáo không thể coi thường, và đã chứng minh kẻ thù đang đe dọa đời sống chúng ta đâu phải “vô 
hình”. Hơn 50 năm trước, Nhạc sĩ Phạm Duy đã có câu hát: “Kẻ thù ta đâu có phải là người...” Ngày nay, giữa 
cơn dịch coronavirus hung hiểm, ta cần khẳng định: 
   "Kẻ thù ta chính là con người, con người giết ta với vi khuẩn cô-rô-na!" 
 
Ký Thiệt 
17.4.2020 
 
 
 
  
   
 
                                                                     
                                                           


