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CHUYỆN VỢ CHỒNG TỔNG THỐNG TRUMP NHIỄM 

VIRUS CÚM VŨ HÁN  

DƯỚI ÁNH NHÌN CỦA THUYẾT ÂM MƯU 
 

Vài giờ sau khi có tin cố vấn cấp cao của Bạch Cung là Hope Hicks xét nghiệm dương 

tính với cúm Vũ Hán thì Tổng thống Trump đã cho hay vợ chồng ông cũng đã nhiễm 

loại virus này và sẽ tuân thủ quy định cách ly tại Bạch Cung nhưng ông tuyên bố sẽ 

"phục hồi ngay lập tức". 

 

Chuyện vợ chồng Tổng thống Trump bị nhiễm virus cúm Vũ Hán là có thiệt, nhưng bị 

nhiễm virus chết tiệt này trong lúc này không khỏi dấy lên những hoài nghi của những 

người có máu thuyết âm mưu trong đó có tui cũng như nỗi vui mừng khôn xiết từ lực 

lượng dị ứng Trump.  

 

Với lối suy diễn theo thuyết âm mưu, cá nhơn cho rằng chuyện cố vấn cao cấp của 

Bạch Cung và vợ chồng Tổng thống Trump nhiễm virus cúm Vũ Hán trong lúc này có 

vẻ đó là một chiến thuật siêu phẩm để ông Trump thực hiện lời hứa sẽ đưa ra thị 

trường vaccine chủng bịnh cúm Vũ Hán vào cuối tháng này. Điều này sẽ góp phần to 

lớn cho việc đánh bại ứng viên Joe Biden và đảng Dân chủ vào ngày 03/11/2020 

nhưng trên hết vẫn là giúp cho người Mỹ sớm thoát khỏi lưỡi hái của tử thần khi họ 

mạnh dạn sử dụng vaccine do vợ chồng Tổng thống Trump hy sinh làm tình nguyện 

viên vì hiện nay phía đảng Dân chủ đang gia tăng đánh phá, ngăn cản chánh quyền 

Tổng thống Trump sớm đưa vaccine ra thị trường mà mọi người đã từng nghe Kamala 

Harris, Joe Biden đã liên tục tuyên truyền, hù dọa người dân Mỹ rằng họ sẽ không xài 

vaccine do Tổng thống Trump quảng bá. 

 

Để biến mình thành vật thử nghiệm vaccine chủng bịnh cúm Vũ Hán thì bản thân 

Tổng thống Trump phải là con bịnh. Nhưng nếu khơi khơi Tổng thống Trump bị bịnh 

thì khó thuyết phục do phe Dân chủ sẽ gia tăng hoài nghi. Vì vậy, việc để cho cố vấn 

cấp cao của Bạch Cung là Hope Hicks bị nhiễm virus cúm Vũ Hán trước và sau đó vợ 

chồng Tổng thống xét nghiệm và tuyên bố cũng bị nhiễm bịnh sẽ thuyết phục hơn vì 

bà Hope Hicks luôn kề cận, tiếp xúc hàng ngày với Tổng thống Trump. Chuyện bà 

Hope Hicks đã tiếp xúc với ai và bị lây nhiễm từ ai sẽ không dễ dàng để xác minh như 

việc đùng một cái vợ chồng Tổng thống bị nhiễm bịnh. 

 

Khi vợ chồng Tổng thống bị nhiễm bịnh, thay vì sẽ khỏi bịnh và âm tính trở lại với 

thời gian tương tự như Thủ tướng Anh và Tổng thống Brazil trước đây thì nay vợ 

chồng Tổng thống và bà cố vấn cao cấp của Bạch Cung sẽ mau chóng lành bịnh hơn 

nhiều mà bí quyết này là nhờ vào việc họ đã dùng vaccine chủng bịnh cúm Vũ Hán 

đang ở thì thử nghiệm lâm sàng. Sau khi lành bịnh, căn cứ theo phương pháp điều trị, 
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Tổng thống Trump tuyên bố loại vaccine mà vợ chồng và cố vấn của ông đã xài có đủ 

điều kiện an toàn, bảo đảm chất lượng tốt để khuyến khích người dân Mỹ cùng xài. 

Kết quả là Tổng thống Trump đã hoàn thành được lời hứa trước đây rằng vaccine 

chủng bịnh cúm Vũ Hán sẽ có mặt trên thị trường trước ngày bầu cử quốc gia. 

 

Theo suy đoán của cá nhơn thì có thể cố vấn cao cấp và vợ chồng Tổng thống Trump 

sẽ xài vaccine chủng bịnh cúm Vũ Hán do Công ty công nghệ sinh học Vaxart ở phía 

Nam San Francisco, tiểu bang California sản xuất. Đây là loại vaccine chủng bịnh 

cúm Vũ Hán dạng viên nén. Nó hoạt động dựa trên Nền tảng Công nghệ Tiêu chuẩn 

hóa Vector - Chất bổ trợ - Kháng nguyên (VAAST ™). VAAST sử dụng viên nén bao 

tan trong ruột được thiết kế để giải phóng thành phần vaccine trong ruột non, kết hợp 

vectơ adenovirus 5 (Ad5), kháng nguyên vaccine và tá dược TLR3. Vaccine VAAST 

được thiết kế để kích hoạt hệ thống miễn dịch của ruột, tạo ra các phản ứng toàn thân 

và tại chỗ và được thiết kế cho nhiều loại kháng nguyên tái tổ hợp. 

 

Đối với virus cúm Vũ Hán, đại diện Vaxart cho biết, họ đã tạo ra nhiều ứng cử viên 

vaccine mã hóa cho các cấu hình và sự kết hợp khác nhau của protein đột biến và một 

hoặc nhiều protein bên trong được nhắm mục tiêu để đánh giá trong một mô hình tiền 

lâm sàng. Vào ngày 30/4/2020, Vaxart tiết lộ rằng họ đã thu được kết quả tiền lâm 

sàng dương tính cho các ứng cử viên vaccine virus cúm Vũ Hán của mình, với "một 

số" ứng viên tạo ra phản ứng miễn dịch ở tất cả các động vật được thử nghiệm sau 

một liều duy nhứt. Một ứng cử viên vaccine cuối cùng đã được chọn để sản xuất 

cGMP bởi Công ty Ứng dụng Sinh học Cấp cứu và KindredBio. Giám đốc điều hành 

Vaxart là Andrei Floroiu cho biết trong một tuyên bố rằng “Chúng tui rất vui mừng là 

một trong số ít công ty được Operation Warp Speed lựa chọn, và rằng vaccine uống 

duy nhứt của chúng tui đang được đánh giá". 

 

Viết nhanh như vậy để cho mọi người hình dung ra trí tuệ siêu việt của Donald Trump 

khi quay quanh ông là cả một trời kẻ đánh phá ông buộc ông phải có những quyết 

định táo bạo để bẻ gãy tất cả các đòn thù trên mọi mặt trận.  

 

Có một điều đáng mừng và liên quan trực tiếp tới "thuyết âm mưu" này đó là loại 

vaccine dạng viên nén VAAST do Vaxart điều chế đã tiến tới giai đoạn 3 của thử 

nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 8/2020. Có thể hiện nay nó đã hoàn tất giai đoạn thử 

nghiệm lâm sàng cuối cùng nhưng vì nội bộ của Vaxart đã kiện tụng nhau vào tháng 

6/2020 và họ sẽ chánh thức kéo nhau ra Tòa vào tháng 12 tới cũng như phía đảng Dân 

chủ đang quyết liệt ngăn chặn tất cả các loại vaccine không được phép đưa ra thị 

trường trước ngày bầu cử quốc gia nên Tổng thống Trump đã làm tình nguyện viên 

khẳng định chất lượng, an toàn cho vaccine chủng bịnh cúm Vũ Hán dạng viên uống 

VAAST do Vaxart điều chế và hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. 
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Đây là thuyết âm mưu của tui, tin hay không thì thời gian sẽ kiểm chứng nhưng nhắn 

với những người yêu quý Tổng thống Trump hãy an tâm và thành tâm cầu nguyện cho 

cố vấn cao cấp và vợ chồng Tổng thống Trump cũng như cầu nguyện cho tất cả nạn 

nhơn của virus cúm Vũ Hán trên địa cầu này. Lời cầu nguyện thành tâm của quý vị sẽ 

góp phần làm cho các nhà điều chế vaccine chủng bịnh cúm Vũ Hán sớm viên mãn và 

các bịnh nhơn sớm được cứu chữa, bình phục kịp thời./. 

 

Tran Hung. 
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