
Liệu Trung Quốc có thể là tác giả 
kịch bản đại dịch Copid-19? 
 
Thiện Ý. 
 
Đã có sự nghi ngờ rằng, liệu Trung Quốc có thể là tác giả kịch bản 
đại dịch Copid-19  xuất phát từ Vũ Hán, một thành phố công 
nghiệp có khoảng 11 triệu dân của Tỉnh Hồ Nam ở miền trung 
Trung Quốc. Từ ngữ ‘nghi ngờ’ có ý nghĩa khác xác định đích 
danh thủ phạm kịch bản đại dịch Coronavirus toàn cầu.Nghi ngờ vì 
chưa tìm được bằng chứng khả tín, nên chỉ dựa trên các sự kiện 
hay hiện tượng thực tế biết được mà suy đoán theo luận lý nhân 
quả thông thường. 
- Tại sao có sự nghi ngờ? 
- Tại sao Trung Quốc tạo ra kịch bản đại dịch Coronavirus toàn 
cầu và thực hiện thế nào? 
      
Đó là nội dung bài viết này. 
 
I/- TẠI SAO CÓ SỰ NGHI NGỜ? 
      
Công luận tỏ ra nghi ngờ khi nhìn lại tiến trình khởi phát và lây lan 
dịch bệnh Coronavirus diễn ra như một kịch bản do Trung Quốc 
chủ động thực hiện nhằm thành đạt một ý đồ đen tối mang động cơ 
chính trị. 
     
Sau đây là diễn tiến lịch trình dẫn đến sự nghi ngờ Trung Quốc là 
tác giả kiêm đạo diễn thực hiện kịch bản đại dịch Copid-19. 

1.- Tại sao ca nhiễm virus đầu tiên vào ngày 8/12/2019,  được 
chính quyền Vũ Hán thông báo xác nhận, 23 ngày sau Ủy ban Y tế 
Quốc gia chi nhánh Vũ Hán mới nói nhưng mập mờ về hiểm họa 
lây lan của Coronavirus, rằng ‘Việc điều tra cho tới nay không tìm 



thấy bất kỳ dấu hiệu lây truyền từ người sang người rõ ràng nào 
trong các nhân viên y tế’. Các quan chức Trung Quốc nói: ‘đây là 
loại bệnh có thể phòng chống và kiểm soát được’? 

2.- Theo tờ báo Times ở London đưa tin rằng cho đến cuối 
tháng 12, các phòng thí nghiệm của Trung Quốc đã phát hiện ra 
một chủng virus chưa biết có tính lây truyền cực cao, nhưng tại sao 
“bị ra lệnh ngừng thử nghiệm, hủy bỏ mẫu xét nghiệm và cấm loan 
tin ra ngoài”? 

3.-Trong ngày đầu tiên năm 2020, nhằm bịt miệng nhân chứng 
và ngăn chặn thông tin lọt ra ngoài, 8 “người thổi còi”, trong đó 
có bác sĩ Lý Văn Lượng, đã bị triệu tập lên Cục Công an Vũ Hán 
và bị thẩm vấn về hành động đăng thông tin virus lên WeChat. 
Việc bắt giữ các bác sĩ này đã được đưa tin rộng khắp giới truyền 
thông thì tại sao các chuyên gia y tế Trung Quốc lại nhận được chỉ 
thị của nhà cầm quyền là phải giữ im lặng về bệnh dịch mới xuất 
hiện? 

4.- Vào ngày 2/1/2020, Viện Virus học Vũ Hán đã xác định và vẽ 
được bản đồ bộ gen của virus corona mới, nhưng tại sao phải giữ 
bí mật? 

5.-Đến ngày 6/1, tin đồn về bệnh dịch đã đủ lớn khiến Bộ trưởng 
Y tế Hoa Kỳ Alex Azar và Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch 
bệnh Robert Redfield quyết định gửi một nhóm chuyên gia tới 
Trung Quốc để tìm hiểu. Nhưng tại sao Bắc Kinh đã từ chối đề 
nghị này, mặc dầu Tập Cận Bình đã biết về virus trước ngày 7/1, 
ngày mà Tổng Thống Donald Trump qua điện đàm đưa ra đề nghị 
hỗ trợ ? 
    
 6.- Tới ngày 9/1, chính phủ Trung Quốc thừa nhận sự tồn tại 
của virus và thông báo họ đã lập được bản đồ gen. Nhưng tại 
sao lại không công bố nó cho đến ngày 12/1? Họ đã không tiết lộ 
các thông tin quan trọng về những người nhiễm bệnh là ai, khi nào 



họ bị ốm và các thông tin nhân khẩu học quan trọng về những 
người bị nhiễm virus. Hậu quả là việc đánh giá dịch bệnh lúc đó 
mang nhiều thiếu sót. 
 
7.- Ngày 15/1, người Mỹ mắc bệnh đầu tiên rời Vũ Hán trong 
khi Li Qun (người đứng đầu trung tâm khẩn cấp CDC Trung 
Quốc) tại sao lại nói trên truyền hình quốc gia rằng: “Sau khi rà 
soát kỹ càng và đánh giá thận trọng, hiểu biết mới nhất của chúng 
tôi về virus này là rủi ro lây nhiễm từ người sang người rất thấp”. 
 
8.- Cuối cùng vào ngày 20/1, tại sao Trung Quốc mới xác nhận 
việc truyền nhiễm từ người sang người đầu tiên, và Hàn Quốc 
thông báo ca mắc bệnh đầu tiên? 
 
Lịch trình trên cho thấy, nỗ lực che dấu và phủ nhận sự tồn tại của 
virus corona mới của nhà cầm quyền Trung Quốc khộng phải tự 
nhiên, mà có ý đồ đen tối,  đã khiến nhân dân Trung Quốc và toàn 
bộ thế giới phải trả cái giá quá lớn về nhân mạng và nhiều hệ quả 
nghiêm trọng nhiều mặt trên phạm vi toàn cầu. 

Chính từ những hậu quả thực tế của đại dịch Copid-19 đã đưa thêm 
các dữ kiện củng cố thêm sự nghi ngờ ý đồ không trong sáng của 
Trung Quốc. 

1.- Tại sao dịch Coronavirus phát xuất từ Vũ Hán, số người 
nhiễm và bị chết tỉ lệ không cao so với một số  nước ở Châu Á 
cận kề và ở nhiều nước khác trên thế giới bị lây lan sau đó. 
 
2.- Tại sao dịch Coronavirus tại Vũ Hán không truyền nhiễm 
lan rộng nhanh đến nhiều thành phố khác ở Trung Quốc, đất 
rộng người đông đến hơn 1.3 tỷ người;  như hiện tượng ngày một 
lan rộng trên cả nước xẩy ra ở hầu hết các nước khác đã và đang bị 
cơn đại dịch hoành hành?  



3.- Tại sao việc ngăn chặn và điều trị dịch Coronavirus ở 
Trung Quốc có hiệu quả cao, số nhiễm bệnh và tử vong giảm 
dần, nên nhà cầm Trung Quốc đã dỡ bỏ dần các biện pháp cách ly 
chỉ sau hơn 2 tháng dịch khởi phát ở Vũ Hán ổ dịch đẩu tiên và có 
động thái cho thấy triển vọng tái lập sản xuất kinh doanh,sớm ổn 
định sinh hoạt xã hội trở lại bình thường trong một tương lai không 
xa. 

Bằng chứng thực tế theo tin VOA ngày 29-3-2020 thì ‘Thành phố 
Vũ Hán của Trung Quốc, nơi dịch virus corona bùng phát đầu 
tiên, bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng vào ngày thứ 
Bảy bằng cách khởi động lại một số dịch vụ tàu điện ngầm và mở 
lại các đường ranh giới…’. 

Vẫn theo bản tin VOA thì ‘Sau khi bị cô lập khỏi phần còn lại của 
đất nước trong hai tháng, việc mở cửa lại Vũ Hán, nơi dịch bệnh 
bùng phát đầu tiên vào cuối tháng 12, đánh dấu một bước ngoặt 
trong cuộc chiến chống virus của Trung Quốc, dù dịch bệnh đã lan 
sang hơn 200 quốc gia…’. 

Thực tế đúng là đại dịch Coronavirus ở các nước khác tiếp tục gia 
tăng số lượng nhiễm bệnh và tử vong ngày một cao theo hướng 
tiếp tục phát triển ngày một lan rộng về không gian tại mỗi nước bị 
lan nhiễm, để đi đến đến đỉnh cao của đại dịch, chưa có dấu hiệu 
thuyên giảm.  
 
Những hiện tượng này đã và đang xẩy ra tại các cường quốc hàng 
đầu như Mỹ, Ý, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha…; hay ở các cường 
quốc cận kề với Trung Quốc ở Châu Á như Án Độ,Nhật Bổn, Nam 
Hàn, singapore…hay các nước đang phát triển không là “đồng chí” 
của Trung Quốc như Indonesia, Philippine…Thế mà vào lúc này 
(29-3) Trung Quốc đại lục  chỉ có 81.394 trường hợp bị nhiễm, với 
số người chết tăng thêm ba người lên đến 3.295(!?!).Trong khi Mỹ, 
Ý và Tây Ban Nha và các quốc gia khác hiện đang chật vật với số 
ca nhiễm virus tăng vọt, cao hơn nhiều. 



      

Với tất cả những tại sao trên, câu trả lời không phải vì Trung Quốc 
tài giỏi (mà chỉ thâm độc) hơn các nước, đã thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn lây lan kịp thời và trị liệu hiệu quả như nhà cầm 
quyền Trung Quốc tự hào hay nhiều người cũng nghĩ thế. Nhưng 
chúng tôi nghĩ khác, không hẳn như vậy, vì các nước khác cũng 
tích cực làm như Trung Quốc, sao hiệu quả không cao. Chúng tôi 
nghi ngờ dường như Trung Quốc đã chủ động tạo ra đại dịch như 
một “khổ nhục kế” nhằm thành đạt ý đồ riêng (ý đồ gì sẽ trình 
bày sau) bằng cách điều chế Coronavirus từ phòng thí nghiệm 
(nhưng lại công bố xuất phát từ loài dơi để che đậy).  

Vì chủ động thực hiện tiên trình, nên Trung Quốc đã chuẩn bị 
thuốc giải và các biện pháp cần thiết để nhanh chóng ngăn chặn tác 
hại tài lực và nhân mạng do đại dịch Coronavirus ở mức thấp nhất 
cho mình. Vả lại mức độ tác hại cao thấp, đến đâu để thực hiện 
ý đồ đen tối, đều tùy thuộc ý muốn chủ quan của nhà cầm 
quyền chế độ độc tài toàn trị CS Trung Quốc.Trong khi tác hại 
cao nhất đã và đang xẩy ra, lan rộng ở nhiều quốc gia và tiếp tục 
lan rộng trở thành đại dịch Copid-19 toàn cầu. Nhất là tình trạng 
đại dịch phát triển nhanh tại các nước đối thủ cạnh tranh mà Trung 
Quốc có ý đồ nhắm tới (Như Hoa Kỳ, các cường quốc châu, Ý, 
Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Á Châu như Nhật Bản…). 
 
II/- TẠI SAO TRUNG QUỐC TẠO RA KỊCH BẢN VÀ ĐẠO 
DIỄN THỰC HIỆN THẾ NÀO? 
 
1.- Tại sao Trung Quốc tạo ra kịch bản? 
     
Theo nhận định của chúng tôi, Trung Quốc tạo ra kịch bản với các 
ý đồ sau đây: 
    
   (1).Để thoát khỏi những tác hại của cuộc chiến tranh thương 
mại do Hoa Kỳ khởi động, đang từng bước đẩy Trung Quốc vào 



thế bí có thể phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng và toàn diện cho 
Trung Quốc, đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ Cộng sản 
Trung Quốc, trong đó có cá nhân lãnh tụ Tập Cận Bình. 
 
   (2) Để thoát thế bao vây cô lập của liên minh các cường quốc, 
đứng đầu là Hoa Kỳ, tạo thế thuận lợi tiếp tục thực hiện ý đồ xâm 
lấn biển đảo, quân sự hóa Biển Đông và tham vọng bá chủ thế giới 
hay ít ra cũng tạo được thế thượng phong, buộc được thế giới lệ 
thuộc Trung Quốc nhiều mặt. 
      
Biết đâu có thể đúng như Bộ trưởng Giáo dục Brasil Abraham 
Weintraub tố cáo Covid-19 là một phần của ‘kế hoạch thống trị 
thế giới’ của Bắc Kinh. Bộ trưởng này đã ám chỉ Trung Quốc 
đứng đằng sau cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu. Trong những 
dòng tweet của mình ông đã tự hỏi ‘Về mặt địa lý, ai sẽ trở nên 
mạnh mẽ hơn từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu này? Ai ở Brazil 
là đồng minh với kế hoạch thống trị thế giới này?’. 
      
Brasil là quốc gia bị ảnh hưởng virus Corona nặng nhất so với các 
quốc gia khác trong vùng châu Mỹ La Tinh, với hơn 11 ngàn 
người bị nhiễm và gần 500 người bị chết vì vi khuẩn Vũ Hán. 
 
2.- Trung Quốc thực hiện kịch bản thế nào? 
Theo suy luận của chúng tôi, đảng và nhà cầm quyền CSTQ đã 
thực hiện một ‘Khổ nhục kế’ để tấn công Hoa Kỳ và các quốc gia 
đồng minh lớn bé trên toàn cầu đã và đang gây nhiều khó khăn và 
tìm cách bao vây cô lập Trung Quốc để chặn đứng hành động xâm 
lấn Biển Đông và tham vọng bá quyền của họ Tập và giới cầm 
quyền Trung Quốc.  
 
Theo đó, vì Trung Quốc không thể dùng biện pháp quân sự là 
chiến tranh vũ trang để đương đầu (vì tương quan lực lượng không 
cân sức với Hoa Kỳ và đồng minh trong cả hai hình thái chiến 
tranh quy ước lẫn chiến tranh hạt nhân) nên phải sử dụng hình thái 
chiến tranh sinh học.  



      
Thế nhưng chiến tranh sinh học hay chiến tranh vi trùng là hình 
thái chiến tranh bị luật quốc tế nghiêm cấm. Vì thế Trung Quốc đã 
phải tạo ra một dịch bệnh có vẻ tự nhiên, khởi phát từ Trung Quốc 
như một ‘khổ nhục kế’ chấp nhận là nước đầu tiên bị nạn dịch 
Coronavirus (thay vì cho khởi phát trong lòng các nước thù địch)  
để thực hiện ý đồ đen tối.Nhưng để che dấu ý đồ đen tối này, 
Trung Quốc đã làm bộ dấu kín sau cả tháng và chủ động một lịch 
trình công bố, làm như cố che giấu không được đành phải công bố 
sự thật Trung Quốc như là một nạn nhân của dịch bệnh 
Coronavirus ở Vũ Hán.Đồng thời cố tình kéo dài thời gian công bố 
dịch bệnh, trái với quy định của cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc 
(WHO). Phải chăng là để có thời gian che dấu cần thiết đủ để xuất 
khẩu virus Vũ Hán ra các nước ngoài Trung Quốc?Vì sự che dấu 
này làm các nước mất cảnh giác, không đưa ra các biện pháp ngăn 
chặn kịp thời qua những người bị nhiễm. Phải chăng vì thế Hoa Kỳ 
và các nước G.7 đang có nỗ lực kiện Trung Quốc để đòi bồi 
thường thiệt hại do hậu quả vi phạm những quy định của WHO?  
 
Thực tế là, ca nhiễm virus xác nhận lần đầu tiên được thông báo 
vào ngày 8/12/2019, theo chính quyền Vũ Hán.Sau nhiều nỗ lực 
che dấu như động tác giả, cuối cùng vào ngày 20/1, Trung Quốc 
xác nhận việc truyền nhiễm từ người sang người đầu tiên, và Hàn 
Quốc thông báo ca mắc bệnh đầu tiên 
    
Sau đó, nhà cầm quyền Trung Quốc giải thích nguyên nhân như là 
do một loại virus mang tên Corona ở loài dơi nơi chợ buôn bán 
động vật sống ở Vũ Hán, do con người tiếp cận, ăn thịt đã lây lan. 
Lúc đầu, thế giới quan tâm không đúng mức, cơ quan y tế Liên 
Hiệp Quốc (WHO) dè dặt (người đứng đầu WHO bị nghi ngờ có 
thông đồng với Trung Quôc). Trong khi nhiều nước, đứng đầu là 
Hoa Kỳ đã lưu ý và sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc để ngăn chặn 
tránh sự lây lan trong nước Tầu và đến các nước. Thế nhưng, 
Trung Quốc từ chối sự giúp đỡ của các chuyên viên y tế Hoa Kỳ.  
 



Vì thế sau đó dịch bệnh này đã lan rộng không chỉ ở Vũ Hán mà 
đến nhiều nước khác. Các nước Ý, Iran, Tây Ban Nha là những 
nước đầu tiên bị nhiễm nặng dịch bệnh Coronavirus, với số người 
nhiễm và tử vong ngày một cao. Sau đó Coronavirus lan nhanh 
nhiều nước khác và trở thành đại dịch Copid-19 toàn cầu. Hiện đã 
có trên 200 nước, với nhiều nước dịch bệnh trầm trọng, trong đó 
ngoài Ý, Tây ban Nha, Iran lúc đầu, nay có thêm nniều nước khác 
như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh và nhiều nước trên toàn thế 
giới…cũng ngày một nghiêm trọng. Tổng số người bị niễm trên 
toàn thế giới lên đến hàng triệu, số tử vong toàn cầu ngày một cao 
lên đến gần một triệu. 
 
Hệ quả là cả nhân loại đang sống trong bầu không khí lo âu, hoang 
mang. Vì bệnh dịch tiếp tục lây lan, trong khi thuốc chủng và 
thuốc trị liệu mới có dấu hiệu tìm ra, song vẫn còn phải chờ hiệu 
quả các thí nghiệm trên loài vật. Nhiều biện pháp y tế và hành 
chánh, pháp lý, cách ly được các quốc gia ban hành nghiêm ngặt 
để ngăn chặn lây lan. Hệ quả nghiêm trọng khác là đại dịch Copid 
-19 đã làm tê liệt các sinh hoạt bình thường trên mọi  lãnh vực đời 
sống, xã hội, có thể dẫn đến đình trệ, khủng hoảng kinh tế nghiêm 
trọng tại mỗi quốc gia và toàn thế giới… 
  
Trong khi toàn thế giới đang rơi vào thảm cảnh  trên, thì tại sao 
tình trạng dịch bệnh này lại có dấu hiệu thuyên giảm đến mức có 
thể chấm dứt sớm nhất, ngay cả khi nhiều nước vẫn còn đang bị 
đại dịch Covid- 19 hoành hành. Phải chăng sự thể này tạo cho 
Trung Quốc ưu thế mạnh, để cho nhiều nước phải cầu cứu trợ giúp, 
lệ thuộc?  
 
Phải chăng đây chính là thời cơ (thế giới đại loạn theo binh pháp 
Tôn Tử) giúp Trung Quốc ở thế thượng phong thực hiện các ý đồ 
đen tối (đã nêu ở phần trên) của mình? Phải chăng thời cơ này có 
được là do Trung Quốc đã là tác giả kiêm đạo diễn kịch bản gây ra 
đại dịch Copid-19 toàn cầu? 
 



Tuy nhiên đó chỉ là ước muốn của Trung Quốc. Tương lai những ý 
đồ đen tối của trung Quốc có đạt được hay không là chuyện khác; 
kẻ chủ mưu độc ác có thể thất bại thảm hại, mất ‘cả chì lẫn chài’. 
Vì “Thiên bất dung gian”. 
 
Vậy chúng ta hãy chờ xem điều mà Bộ trưởng Giáo dục Brasil 
Brasil Abraham Weintraub tố cáo Covid-19 là một phần của ‘kế 
hoạch thống trị thế giới’ của Bắc Kinh; và rằng ‘Về mặt địa lý, 
ai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ cuộc khủng hoảng toàn cầu 
này?’ thực tế  sẽ có câu trả lời? 
 
Thiện Ý 
Houston, ngày 12-4-2020 
 
 


