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Facebook chỉ đích danh công ty đằng sau nhóm tin tặc bị nghi liên hệ nhà nước
Việt Nam.

Nhóm tin tặc APT32 (OceanLotus) từng bị cáo buộc theo dõi các nhà bất đồng chính
kiến, doanh nghiệp và quan chức nước ngoài trong nhiều năm qua.

Các nhà điều tra an ninh mạng tại Facebook vừa lần ra một nhóm hacker từ lâu bị
nghi làm gián điệp cho chính phủ Việt Nam, nêu đích danh một công ty công nghệ tại
TPHCM.

Reuters dẫn thông báo hôm 12/12 của trang mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ cho hay,
đồng thời nói rằng nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Facebook
công khai hoạt động tấn công của nhóm hacker, và cũng là trường hợp hiếm hoi một
nhóm hacker bị cáo buộc do nhà nước hậu thuẫn bị một tổ chức cụ thể theo dõi.

Nhóm tin tặc được biết tiếng APT32, hay còn có tên OceanLotus, từng bị cáo buộc
trong nhiều năm qua về các hoạt động theo dõi các nhà bất đồng chính kiến, các
doanh nghiệp và quan chức nước ngoài.

Hồi đầu năm nay, Reuters đưa tin rằng nhóm tin tặc đã nỗ lực đột nhập vào Bộ Quản
lý Khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền tại Vũ Hán khi đợt bùng phát COVID-19
đầu tiên lan rộng. Sự kiện này được cho là có thể liên hệ với việc tại sao Việt Nam
phản ứng nhanh và hiệu quả trong việc phòng ngừa bùng phát dịch ngay từ đầu.

Facebook cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa các cuộc tấn công mạng trước đây
được cho là của OceanLotus và một công ty Việt Nam có tên CyberOne Group, hay
còn gọi là Công ty Hành Tinh.

“Chúng tôi KHÔNG PHẢI là OceanLotus”, một người điều hành trang Facebook
(hiện đã bị đình chỉ) của công ty tại Việt Nam nói với Reuters. “Đó là nhầm lẫn thôi”.



Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh.
Bộ này trước đó từng phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công của OceanLotus.

Facebook cho biết các tin tặc đã sử dụng các nền tảng của họ để thực hiện một loạt
các cuộc tấn công mạng. Một số trong đó sử dụng các tài khoản giả để đánh lừa mục
tiêu bằng cách đóng giả là các nhà hoạt động, doanh nghiệp và có thể là những
người đang tìm kiếm tình yêu.

Nathaniel Gleicher, người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook, cho biết
nhóm của ông đã tìm thấy bằng chứng kỹ thuật liên kết trang Facebook của
CyberOne với các tài khoản được sử dụng trong chiến dịch tấn công cũng như với
các cuộc tấn công khác của OceanLotus.

Ông Gleicher từ chối nêu chi tiết các bằng chứng vì lý do sẽ gây khó khăn hơn cho
nhóm trong việc theo dõi tin tặc trong tương lai, nhưng cho biết các kỹ thuật liên
quan đến cơ sở hạ tầng trực tuyến, mã độc, các công cụ và kỹ thuật tấn công khác.

OceanLotus được cho là không “nổi tiếng” ở phương Tây bằng các nhóm hacker do
Trung Quốc và Nga hậu thuẫn, nhưng lại được biết đến nhiều vì các hoạt động mạnh
mẽ ở khu vực Đông Nam Á.

Một số chuyên gia tin rằng nhóm này bắt đầu hoạt động ít nhất từ năm 2013 và có
“tất cả các dấu hiệu của một tổ chức được nhà nước hậu thuẫn hoạt động hỗ trợ cho
chính phủ Việt Nam”.

https://www.voatiengviet.com/a/facebook-ch%E1%BB%89-%C4%91%C3%ADch-
danh-c%C3%B4ng-ty-%C4%91%E1%BA%B1ng-sau-nh%C3%B3m-tin-
t%E1%BA%B7c-b%E1%BB%8B-nghi-li%C3%AAn-h%E1%BB%87-nh%C3%A0-
n%C6%B0%E1%BB%9Bc-vi%E1%BB%87t-nam/5695979.html

Covid bùng nổ : Trung Quốc có nguy cơ hỗn loạn.

Chỉ có hai người giao hàng trên một cây cầu vượt giữa các cao ốc văn phòng ở khu
trung tâm Bắc Kinh, ngày 12/12/2022. Thủ đô Trung Quốc trở thành một thành phố
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ma - sau khi bãi bỏ đột ngột chính sách zero Covid, các ca lây nhiễm tăng vọt. AP -
Andy Wong

Les Echos và Le Monde đều nhận thấy « Trung Quốc đứng trước sự bùng nổ dữ dội
các ca Covid ». Bắc Kinh xem chừng đã quyết định để cho con virus lây lan, trông
cậy vào miễn dịch tập thể. Nhưng một số chuyên gia lo ngại Trung Quốc sẽ sớm hỗn
loạn vì Covid.

Không còn bị phong tỏa, nhưng Bắc Kinh lại trở nên thành phố ma
Thông tín viên Le Monde cho biết bốn ngày sau khi dỡ bỏ những biện pháp phong tỏa,
điều nghịch lý là cuối tuần qua Bắc Kinh lại trở thành một thành phố ma, như hồi
tháng 2/2020 hay tháng 5/2022. Chỉ trong 72 tiếng đồng hồ, số lượng lây nhiễm tăng
vọt. Không ai biết được con số chính xác, vì các ca-bin xét nghiệm bỗng dưng biến
mất.

Nhưng theo nhiều ước tính, khoảng 10 % cư dân thủ đô (22 triệu dân) đã bị nhiễm,
còn theo trang Solidarité Covid do những người Pháp làm việc tại Trung Quốc quản
lý thì tỉ lệ này là 13 %. Les Echos cho rằng con số của chính quyền là 8.626 ca hôm
qua - thấp nhất kể từ một tháng nay - không có ý nghĩa gì vì không còn xét nghiệm
PCR.

Đường phố nay thuộc về hàng ngàn người giao hàng, đóng vai trò không thể thiếu đối
với các nhà thuốc tây đang bị quá tải, nhưng đội ngũ này cũng thiếu vì bị nhiễm bệnh.
Thuốc cảm sốt và bộ xét nghiệm nhanh nay không thể tìm ra, ngay cả hệ thống bán
hàng trên mạng. Tâm lý nhiều người trở nên hoảng loạn. Tuy nhiên vẫn có thể mua
được máy thở trên...mạng xã hội.

Chỉ trong vài ngày, bộ mặt Trung Quốc đã thay đổi, gây hoang mang cho người dân.
Nhiều người dân Bắc Kinh xếp hàng trong thời tiết lạnh giá trước các bệnh viện và cơ
sở y tế, dù truyền thông kêu gọi ở nhà. Tại Quảng Châu và Vũ Hán, một số bệnh viện
thiếu đến 20 % nhân viên vì bị nhiễm hoặc được điều sang các bệnh viện dành cho
Covid ; việc chạy thận, hóa trị...bị hoãn. Trên đường phố Thượng Hải, hầu hết đều
mang khẩu trang dù báo chí nói rằng giờ đây ít ca Covid nặng, dù ba tuần trước vẫn
khẳng định con virus nguy hiểm chết người.

« Thà chết vì Covid còn hơn sống như súc vật trong chuồng »
Nhà dịch tễ học Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) nhìn nhận đại dịch lan tràn nhanh
chóng, nhưng trấn an là tỉ lệ tử vong do Omicron chỉ là 0,1 %, tương đương với cúm.
Ông dự kiến đến quý 2/2023 sẽ trở lại bình thường.

Nhưng tất cả các chuyên gia khác không lạc quan như thế. Rao Yi, hiệu trưởng đại
học Y Bắc Kinh, bản thân cũng xét nghiệm dương tính, tuyên bố cần phải xem lại toàn
bộ hệ thống y tế, chuẩn bị đối phó với tình trạng lây nhiễm hàng loạt, tử vong cao và
cả nguy cơ con virus biến đổi khiến người dân tái nhiễm. Hiện cả nước Trung Quốc
chỉ có 138.000 giường hồi sức, chưa đầy 1/10.000 dân và chỉ tập trung ở những đô
thị lớn giàu có.

Một số chuyên gia quốc tế dự báo hỗn loạn sẽ nhanh chóng diễn ra, nhà máy tê liệt,
bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, 1,3 đến 2,1 triệu người sẽ thiệt mạng - theo ước tính
của Hairfinity trên cơ sở tình hình Hồng Kông trước đây. Các nhà quan sát không



hiểu tại sao Trung Quốc mở cửa đột ngột như vậy trong khi tỉ lệ chích ngừa quá thấp.
Có thể do Covid ở Bắc Kinh và Quảng Châu vẫn tăng vọt dù phong tỏa ngặt nghèo,
kinh tế suy sụp, và nhất là làn sóng biểu tình phản đối.

La Croix dẫn lời một nhà sử học ở Trùng Khánh, cho rằng người dân nay đã hiểu cần
phải sống chung với con virus, và họ « thà chết vì Covid hơn là sống như những con
vật bị nhốt trong chuồng ». Dân Hoa lục sẽ nhớ suốt đời thời kỳ phong tỏa khủng
khiếp vừa qua, « cũng như ông bà cha mẹ họ từng sống trong thời Cách mạng Văn
hóa của Mao ».

Thị trường địa ốc Trung Quốc bệnh nặng
Về kinh tế, Le Monde nhận thấy sau hơn 30 năm liên tục phát triển, thị trường địa ốc
Trung Quốc thụt lùi nghiêm trọng kể từ giữa năm 2021. Doanh số bán của 100 công
ty lớn nhất giảm đến 42,6 %. Cuộc khủng hoảng này phần nào do chính quyền gây ra
vì siết chặt tín dụng theo « ba đường ranh đỏ », khiến những công ty nợ nần nhiều
phải ngưng các công trường xây dựng.

Nổi bật nhất là trường hợp Hằng Đại (Evergrande), tập đoàn « chúa chổm » đứng
đầu thế giới với số nợ 300 tỉ euro cuối 2021. Bắc Kinh giờ đây phải nhân nhượng
trước tình trạng xảy ra nhiều cuộc biểu tình của những khổ chủ đã đóng tiền nhưng
chưa nhận được nhà, hoặc rủ nhau cùng « đình hoãn » không chịu trả nợ vay cho
ngân hàng.

Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Ngân sách chính quyền các địa
phương trở nên èo uột vì lệ thuộc 40 % vào việc bán đất. Hàng trăm ngàn việc làm
ngành xây dựng bị đe dọa. Ở « thượng nguồn », ngành thép, thủy tinh và xi-măng
không bán được hàng. Ở « hạ nguồn », ngành nội thất và điện tử gia dụng lao đao :
sau 24 năm phát triển ở Hoa lục, hãng Ikea lần đầu tiên đóng cửa một trung tâm bán
hàng tại Quý Dương (Guiyang).

Địa ốc chiếm đến 25-30 % tổng sản phẩm nội địa (GDP), tỉ lệ này quá lớn. Nhưng
theo giáo sư tài chánh Michael Pettis, vấn đề ở chỗ khi giá nhà ở tăng liên tục suốt 30
năm, toàn bộ nền kinh tế đều thích ứng theo. Cá nhân vay mượn để đầu tư, chiếm 60-
70 % tài sản của các gia đình ; hầu hết các doanh nghiệp đủ loại đều có một chi
nhánh địa ốc vì kiếm lợi nhiều nhất. Chính quyền địa phương thì coi việc bán đất như
thu nhập chính.

Ngày nay, « do tất cả cùng lao vào, nên tất cả đều bị mất tiền ».
Nhà báo gặp ông Zhang, 32 tuổi, mặc bộ vét màu sẫm và sơ-mi màu Bordeaux dưới
chân một tòa nhà ở Quý Dương, năm 2019 đã gom tiền mua một căn hộ nhưng đến
nay vẫn chưa được giao. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trả nợ ngân hàng mỗi
tháng và tiền thuê nhà. Ông cho biết hàng ngày chỉ mặc mỗi bộ đồ này, tuy khuỷu tay
áo đã bị sờn, sắp rách. Thêm một người tiêu thụ bị mất đi, đối với nền kinh tế Trung
Quốc đã quá mệt mỏi sau ba năm theo đuổi chính sách zero Covid.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20221213-covid-
b%C3%B9ng-n%E1%BB%95-trung-qu%E1%BB%91c-c%C3%B3-nguy-c%C6%A1-
h%E1%BB%97n-lo%E1%BA%A1n
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Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh để lừa dối cả thế giới
Thanh Hà biên dịch

Có vẻ như chỉ sau một đêm, sự kiểm soát chặt chẽ đối với đại dịch COVID-19 dưới sự
cai trị của ĐCSTQ, đã đột ngột biến mất. Theo những gì chúng tôi biết, mọi chuyện
đã kết thúc mà không có lời giải thích, và chắc chắn không có lời xin lỗi.
Trong gần ba năm, Trung Quốc đã phải đối mặt với các đợt phong tỏa tùy tiện và
nghiêm ngặt, cùng các yêu cầu xét nghiệm axit nucleic bắt buộc, cũng như các biện
pháp kiểm dịch khắc nghiệt, tất cả đều dựa trên một huyền thoại do ĐCSTQ thêu
dệt: rằng mầm bệnh đường hô hấp có thể được kiểm soát bởi một chính phủ hùng
mạnh.

Ở nhiều khía cạnh, ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã
quen với việc coi chế độ độc tài toàn trị là chiến thắng lớn nhất của mình. Ông trừng
phạt những người bất đồng chính kiến trong ĐCSTQ. Ông khuyến khích nhiều quan
chức địa phương nói dối về các ca nhiễm virus corona mới và các trường hợp tử vong
do virus này. Ông khoe khoang công khai và riêng tư về những thành tích vẻ vang
dưới sự lãnh đạo của mình. Trên thực tế, chỉ có một điều chắc chắn là các biện pháp
phòng chống dịch bệnh này thực sự không hiệu quả.

Theo những gì chúng tôi biết, ĐCSTQ đã buộc phải gấp rút chấm dứt các chính sách
phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc vì quá tốn kém. Chính quyền địa phương các
cấp đang cạn kiệt rất nhiều nhân lực và vật lực cho việc xét nghiệm axit nucleic quy
mô lớn và thường xuyên. Công chúng đã trở nên bất an, thậm chí đã xuống đường
biểu tình. Một khi những rủi ro dân sự tiềm ẩn này bùng phát, quy mô nằm ngoài sức
tưởng tượng của người phương Tây.

Ngoài ra, có thể bây giờ ông Tập Cận Bình cảm thấy mình đủ an toàn về mặt chính trị
để nắm quyền, và muốn làm gì thì làm, trong khi cách đây nửa năm thì không có gan
làm như vậy. Hơn nữa, ngay cả khi ông ấy không thể tuyên bố đã ngăn chặn thành
công virus corona, thì ít nhất ông ấy cũng có thể ngấm ngầm tận hưởng việc phá hủy
nền kinh tế toàn cầu. Ngay cả khi GDP của chính Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề,
ông ta vẫn cố gắng khích lệ hầu hết các chính phủ trên thế giới vi phạm nhân quyền,
xâm phạm quyền riêng tư, tham gia kiểm duyệt hàng loạt, và do đó làm mất tinh thần
dân chúng.

Âm mưu lừa dối toàn cầu của ĐCSTQ bắt đầu vào tháng 1 năm 2020. Kể từ đó,
ĐCSTQ đã cố tình phát hành một loạt video giả mạo để tạo ấn tượng sai lầm rằng,
loại virus corona mới đủ nguy hiểm để gây chết người. Bộ máy tuyên truyền của
ĐCSTQ đã gửi một số lượng lớn video ra thế giới, nói rằng mọi người bị nhiễm loại
virus corona mới, và chết trên đường phố, bệnh viện quá tải, người dân kinh hoàng.
Các nước phương Tây cả tin, đã tin tất cả những điều này, và bắt đầu chuẩn bị cho
cuộc tấn công của vi rút trong trường hợp vi rút lây lan dữ dội, và nó thực sự đã diễn
ra theo vở kịch này kể từ đó.

ĐCSTQ sau đó đã phong tỏa Vũ Hán, nơi bắt nguồn của virus, trong vài tuần trước
khi tuyên bố rằng, chính quyền đã làm cho virus biến mất một cách kỳ diệu. ĐCSTQ
cũng mời một phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến thăm Vũ Hán và
những nơi khác. Các thành viên của phái đoàn này đến từ Hoa Kỳ, Anh và các quốc
gia khác ở Châu Âu. Phái đoàn sau đó đã đưa ra một báo cáo gây sốc lập luận rằng:



"Việc Trung Quốc thực hiện được các biện pháp ngăn chặn đặc biệt này này chỉ có
được nhờ cam kết sâu sắc của người dân Trung Quốc về hành động tập thể trước mối
đe dọa chung này. Ở cấp độ cộng đồng, điều này được phản ánh trong nỗ lực hỗ trợ
của các tỉnh và thành phố đã thực hiện đoàn kết cộng đồng để giúp đỡ các nhóm dân
số dễ bị tổn thương nhất. Mặc dù dịch bệnh bùng phát ở khu vực của họ, các tỉnh
trưởng và thị trưởng đã tiếp tục cử hàng nghìn nhân viên y tế và hàng tấn vật dụng
phòng hộ cá nhân quan trọng đến tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán.

"Ở cấp độ cá nhân, người dân Trung Quốc đã ứng phó với đợt bùng phát này bằng
lòng can đảm và niềm tin chắc chắn. Họ đã chấp nhận và tuân thủ các biện pháp
kiểm soát nghiêm ngặt nhất, bao gồm đình chỉ các cuộc tụ họp nơi công cộng, lời
khuyên 'ở nhà' kéo dài một tháng, và lệnh cấm đi lại.
Trong thời gian 9 ngày, đoàn khảo sát thực hiện các chuyến thăm địa điểm chuyên
sâu trên khắp Trung Quốc, từ những cuộc thảo luận thẳng thắn với các nhân viên y tế
tuyến đầu, cho đến các nhà khoa học hàng đầu, các tỉnh trưởng và thị trưởng, mỗi
thành viên trong phái đoàn liên hợp đặc biệt đều chấn động trước sự chân thành và
tinh thần hiến dâng chống COVID1-19 của họ”

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, Marion Koopmans (trái), Peter Daszak (thứ ba từ
phải sang) và Peter Ben Embarek (thứ hai từ phải sang), thành viên của phái đoàn Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) chụp ảnh ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Hector

Retamal/AFP qua Getty Images)

Những lời này chỉ đơn giản là bóp méo trắng đen, và đưa ra những tuyên bố sai sự
thật. Nhưng đại diện của Hoa Kỳ đã ký nó, như thể chính quyền Cộng sản Trung
Quốc, những kẻ luôn dối trá, biết rõ hơn các chuyên gia y tế được đào tạo bài bản ở
Hoa Kỳ về cách ngăn chặn mầm bệnh đường hô hấp này. Trên thực tế, qua nghiên
cứu lâm sàng, các chuyên gia y tế đã phát hiện ra rằng loại vi-rút này chỉ là mầm
bệnh nhẹ đối với hầu hết mọi người.

Các trợ lý của Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa
Kỳ, và là cố vấn y tế chính của Tổng thống, cũng tham gia chuyến công du Trung
Quốc, và ca ngợi phản ứng của ĐCSTQ. Báo cáo có tiếng vang lớn lặp lại những lời
trước đây của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus,



người đã nói với thế giới rằng, Trung Quốc đang “thiết lập một tiêu chuẩn (phòng
chống dịch bệnh toàn cầu) mới”.
Do đó, trong những tuần ngắn ngủi tiếp theo, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã áp
dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nghiêm ngặt của ĐCSTQ, và ĐCSTQ
hiện đã từ bỏ chiến lược phá hoại này một cách tàn bạo. Đối mặt với những điều này,
làm thế nào các nhà hoạch định chính sách ban đầu nên biện minh cho mình? Họ
đang cố giả vờ rằng, điều này chưa bao giờ xảy ra, mặc dù toàn bộ trật tự xã hội đã
bị tổn thương ngoài sức tưởng tượng.

Vậy Trung Quốc đang phải đối mặt với tình huống nào ngày nay? Tất cả công dân
cần phát triển khả năng miễn dịch của riêng mình, điều này có nghĩa là xác suất
nhiễm vi-rút trong phần lớn thời gian của năm tới. Mọi người có thể nói: ồ, điều đó
tốt, bởi vì hiện có những biến thể nhẹ hơn của vi rút đang lưu hành trên thế giới. Tuy
nhiên, điều cần làm rõ: biến thể nhẹ là gì? Các biến thể nghiêm trọng là gì? Trên
thực tế, nó chủ yếu phụ thuộc vào khả năng miễn dịch có sẵn từ trước và sau này. Một
mầm bệnh mà một người bình thường có thể thải ra trong một hoặc hai ngày có thể
giết chết một thành viên của bộ lạc bản địa hoang sơ trong rừng nhiệt đới Amazon.

Vì vậy, Trung Quốc phải đối mặt với một năm rất khó khăn phía trước sau hai năm nỗ
lực của chính phủ để ngăn chặn virus. Tất nhiên, dưới hệ thống chính trị hiện tại của
ĐCSTQ, sẽ không ai chịu trách nhiệm về thảm họa kinh tế và sức khỏe cộng đồng này.
Ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ sẽ tiếp tục nắm quyền, và giả vờ rằng mọi việc họ làm
đều là Vĩ đại, Quang vinh, Đúng đắn.

Người ta có thể nghĩ rằng tình huống này, không gì khác hơn là một sự sỉ nhục hoàn
toàn đối với các chuyên gia y tế hàng đầu như Anthony Fauci, và các tổ chức như
Viện Y tế Quốc gia (NIH) cũng có liên quan, cũng như hàng trăm chính phủ trên khắp
thế giới, đang cố gắng hết sức để hợp tác với các biện pháp kiểm soát vi rút vô lý và
xấu xa do ĐCSTQ chủ trương. Nguyên nhân sâu xa của việc này là do toàn bộ các
phương tiện truyền thông phương Tây đang làm theo và hợp tác với cách làm phi lý
của ĐCSTQ, và không tiếc công sức lên án bất kỳ người ngay chính nào đặt câu hỏi
và chống lại hành vi phi lý này.

Sự vô lý vượt xa điều đó. Ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ đã thành công trong việc
mang đến cuộc sống hàng ngày ở phương Tây những điều mà chúng ta chưa từng
thấy trước đây. Chỉ ba năm trước, những người đeo khẩu trang bị coi là một người
nguy hiểm, và có thể bị coi là kẻ cướp. Trước đây, nếu bạn muốn đeo khẩu trang, bạn
có thể là bác sĩ phẫu thuật xử lý xác chết, hoặc thợ mỏ lọc khí độc, hoặc một kẻ mất
trí, hoặc một kẻ ngốc. Người bình thường không đeo khẩu trang trong cuộc sống bình
thường. Khi cứ tiếp tục theo cách này thì cũng không có gì là không thỏa đáng.

Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta thấy từ 10% đến 50% dân số đeo khẩu trang ở nơi
công cộng, mặc dù không có bằng chứng khoa học nào cho thấy điều này ngăn chặn
sự lây lan của mầm bệnh đường hô hấp. Tôi không muốn quá kỹ thuật, nhưng các lỗ
trên khẩu trang lớn hơn nhiều so với bản thân con vi-rút. Đeo khẩu trang tương
đương với mê tín dị đoan, và ngầm chấp thuận mô hình toàn trị của ĐCSTQ. Đây
chắc chắn không phải là phương thức của phương Tây!

Ngoài ra, chúng ta đang nhanh chóng bước vào thế giới của hộ chiếu vắc-xin. Bạn có
biết tại sao Hoa Kỳ thực hiện chính sách cấp hộ chiếu vắc-xin cho khách du lịch từ



các quốc gia khác không? Điều này là do một số giới tinh hoa chính trị muốn kiểm
soát mọi thứ, và hy vọng sao chép hệ thống tín dụng xã hội toàn trị của ĐCSTQ, và
thực hiện hệ thống kiểm soát mà họ muốn ở Hoa Kỳ. Mô hình kiểm soát này mở rộng
đến tất cả các phương tiện truyền thông xã hội lớn, nơi kiểm duyệt tràn lan, thậm chí
cả Twitter cũng tham gia.

Mặc dù hầu hết tất cả các chính sách phòng chống và kiểm soát dịch bệnh đều thất
bại, nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục khoa trương về các biện pháp phòng chống dịch bệnh
toàn trị của mình. Biện pháp để kiểm soát vi-rút, chính sách của ĐCSTQ đã thất bại
hoàn toàn và hoàn toàn, nhưng những gì ĐCSTQ đã làm đã gây tổn hại nghiêm trọng
cho phần còn lại của thế giới, cùng với sự hợp tác tích cực của một số quốc gia với
các biện pháp toàn trị của ĐCSTQ, đã hạ bệ toàn bộ sự tăng trưởng kinh tế của thế
giới, và đã mang lại cho ĐCSTQ một ưu thế tạm thời trong cuộc tranh giành quyền
lực lớn của thế giới. Không thể tưởng tượng được rằng, sự thất bại hoàn toàn trong
một chính sách của ĐCSTQ, lại tạo ra cơ hội thành công của nó trong các lĩnh vực
khác.
Thậm chí ngày nay, chúng ta không thấy bất kỳ sự trung thực nào từ giới tinh hoa của
giai cấp thống trị, về những thiệt hại mà họ đang gây ra cho các xã hội tự do ở đây
(Mỹ), và trên toàn thế giới. Đồng thời, ĐCSTQ dường như đã từ bỏ mục tiêu “zero
Covid”, và chỉ cố gắng xóa sạch toàn bộ hoạt động, như thể nó chưa từng xảy ra. Thủ
đoạn này cực kỳ xảo quyệt.

Toàn bộ thế giới phương Tây cần thức tỉnh để biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta
cần nhiều hành động cùng một lúc. Đầu tiên, các phiên điều trần nên được tổ chức,
và những kẻ đồng lõa phải bị đưa ra trước công lý. Thứ hai, thay vì tiếp tục che đậy
sự thật, chúng ta nên rút lại các báo cáo và giấy tờ sai sự thật, và phủi bụi cho những
gì đã xảy ra. Cuối cùng, chúng ta nên loại bỏ hoàn toàn mọi gông cùm kiểm duyệt và
kiểm soát đã có từ ba năm nay. Cách duy nhất để đánh bại bạo quyền là thực hành
đức tin về tự do. Chúng ta cần nắm lấy tự do ngay bây giờ trước khi quá muộn.

*** Giới thiệu về tác giả: Jeffrey A. Tucker là người sáng lập và chủ tịch của Viện
Brownstone, có trụ sở tại Austin, Texas. Ông đã viết hàng nghìn bài báo trên các
phương tiện truyền thông đại chúng và học thuật, và 10 cuốn sách xuất bản năm thứ
tiếng, gần đây nhất là Liberty hoặc Lockdown. Ông cũng là biên tập viên của The
Best of Mises. Ông cũng viết chuyên mục kinh tế thường xuyên cho The Epoch Times,
và viết nhiều về các chủ đề bao gồm kinh tế, công nghệ, triết học xã hội và văn hóa.
Nguyên văn: China Trolls the World đã được đăng trên tờ "Epoch Times" tiếng Anh.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan
điểm của NTD Việt Nam.
Theo Epochtimes

Thanh Hà biên dịch

Dối người lại tự hại mình
JB Nguyễn Hữu Vinh

https://www.theepochtimes.com/china-trolls-the-world_4943740.html


Cuộc chiến “Châu chấu đá xe”
Cuộc chiến của Nga tiến hành xâm lược một quốc gia độc lập, có chủ quyền là
Ukraine láng giềng đã sắp tròn 310 ngày.
Những tưởng rằng sẽ là cuộc chiến đánh nhanh, thắng nhanh nên TT Nga Putin đã
cẩn thận chuẩn bị cả đội quân duyệt binh đi kèm súng đạn, để chỉ mươi hôm sau có
thể duyệt binh trên Thủ đô Kyiv mừng chiến thắng và chào đón đội quân của Đại đế
Putin.

Thế nhưng, quả là người tính không bằng Trời tính, cái kiểu “đếm cua trong lỗ” của
Putin - dựa vào sự hoang tưởng về sức mạnh của mình, không biết và chẳng quan tâm
đến sự đúng sai, phải trái cũng như không thèm quan tâm đến tinh thần của dân tộc
Ukraine trước cuộc chiến sinh tử - đã nhanh chóng đưa đội quân xâm lược của Putin
sa lầy vào cuộc chiến không có đường ra.

Với khoảng 200.000 quân đã xua sang Ukraine và được bổ sung bởi lực lượng “Động
viên một phần” khoảng 300.000 quân sau đó, nghĩa là với hơn nửa triệu quân mang
sang Ukraine, cộng với những đội quân đánh thuê được ca ngợi là tinh nhuệ và thiện
chiến. Đến nay, quân đội Nga đã tạo nên những biến chuyển “đáng kể” trên chiến
trường: Đi từ thất bại này đến thất bại khác.

Người ta thấy sửng sốt trước đội quân dài đằng đẵng đến 64km của Nga tiến vào
Ukraine, rồi đứng yên chịu trận bởi những cuộc tấn công của pháo binh, của máy bay
không người lái, của quân dân Ukraine để rồi tan rã lúc nào không biết, và kết thúc
bằng cuộc bỏ chạy khỏi Kyiv sau một tháng nếm đòn thất bại tại mặt trận phía Bắc
Ukraine với mưu đồ chiếm thủ đô Kyiv không thành.

Và cuộc bỏ chạy đó, là màn mở đầu cho những cuộc bỏ chạy tiếp theo với danh nghĩa
“Rút lui thiện chí”, “Tái bố trị lực lượng”… ở Đảo Rắn, ở Kharkiv, ở Kherson…
mang lại cho Nga nỗi nhục nhằn khó có thể rửa trong lịch sử đất nước vốn hiếu chiến
và hiếu thắng này.

Đến nay, theo con số thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa ra, thì đã có hơn
103.000 quân Nga bi tiêu diệt trên đất nước Ukraine, một con số khủng khiếp cho một
cuộc chiến mới chỉ mấy tháng trời. Cộng theo đó, là hơn 3.000 xe tăng, hơn 6.000 xe
bọc thép, gần 600 máy bay và trực thăng bị bắn hạ, cũng không thể không kể đến
nhiều tàu chiến, kể cả soái hạm Moscow, niềm tự hào của Hải Quân Nga đã bị nhấn
chìm xuống Biển Đen kéo theo sự ngạo nghễ của Hải quân Nga.

Và từ một tư thế kiêu ngạo đem quân xâm lược một đất nước có chủ quyền khác, bất
chấp lý lẽ phải trái, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, mọi lời kêu gọi đàm phán hòa bình,
Putin ngạo nghễ tuyên bố về cuộc chiến như ở chỗ không người. Đến nay, Nga đang
bước vào tư thế phòng thủ bị động mọi mặt.

Về quân sự, sự khốn cùng của Vũ khí Nga đã được chứng minh, sự thiếu tốn không
chỉ là đạn dược, vũ khí đến mức phải lôi đủ mọi loại “Đồ cổ” từ trong bảo tàng ra để
sử dụng, thì đi theo đó, là sự suy sụp hoàn toàn về chính trị, kinh tế của một “Siêu
cường”.



Những ngày này, khi mà cả thế giới - trừ vài quốc gia đói nghèo và bị ràng buộc bởi
tư duy cũng như quyền lợi đảng phái, sẵn sàng coi thường luật lệ quốc tế và lợi ích
dân tộc của họ, đang bám theo Nga, nhưng con số này cũng chỉ đếm trên đầu ngón
tay – đang tập trung trừng phạt dữ dội hành động của Nga bằng mọi cách, bằng mọi
khả năng, biến Nga trở thành một ốc đảo cô đơn trên thế giới, trở thành một chế độ
quái thai bị ruồng bỏ và bị phỉ nhổ trên trường quốc tế, bị lên án và tẩy chay khắp nơi.

Đến lúc này, khi Putin tiến hành những cuộc tấn công vào dân sự, là những cuộc tấn
công khủng bố dân thường, thì dù cả thế giới ai cũng không còn lòng tin vào miệng
lưỡi Putin. Thì cái miệng ấy, lại luôn kêu gào: “Đàm phán” và “đàm phán với bất cứ
ai có liên quan, có quan hệ”… Và cái ngữ điệu về đàm phán đã hạ dần cung bậc,
điều kiện.

Điều đó, chỉ thể hiện cái thế yếu của Putin không thể chối cãi hay bào chữa.
Có lẽ, từ đầu cuộc chiến, ít ai ngờ được tình thế này, khi mà đất nước Ukraine nhỏ bé
so với “Gấu Nga vĩ đại” lại có thể tiến hành cuộc chiến anh dũng, kiên cường và quả
cảm chống lại một “siêu cường” thành công đến vậy.

Ngẫm lại, điều gì đã đẩy nước Nga của Putin đến mức độ này? Sự huyễn hoặc và
dối trá cùng tư duy bạo lực
Đã có một thời gian dài, hầu hết mọi người Việt Nam, qua mọi tờ báo, trang mạng
Việt Nam mà người dân đọc được, đều có một quan niệm về một quốc gia hùng mạnh
và là một “Cường Quốc”. Đó là Liên Xô – được mệnh danh là “Thành trì của phe Xã
hội Chủ nghĩa”. Là “Anh cả của các nước XHCN anh em” và sau này là nước Nga kế
thừa.

Không chỉ về sức mạnh kinh tế vĩ đại của nền kinh tế XHCN. Bởi chỉ có nền kinh tế
tập trung XHCN mới có năng suất cao, và phải có năng suất cao để chiến thắng Chủ
nghĩa Tư bản với nền kinh tế thị trường. Bởi theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác -
Lenin, thì Chủ nghĩa Tư bản sẽ bị đánh bại bởi một nền sản xuất XHCN có năng suất
hơn hẳn trong cuộc đấu tranh “Ai thắng ai”.

Về kinh tế thì vậy, còn về sức mạnh chính trị thì chắc chắn Chủ nghĩa Tư bản sẽ
không thể thắng được Chủ nghĩa Xã hội, khi mà ở đó, “Ý đảng và Lòng dân” là một,
được chứng minh thông qua những cuộc bỏ phiếu bầu cử mà tỷ lệ cán bộ, lãnh đạo
được bầu thường là với 98-99, thậm chí là 100% và nếu không bị hạn chế bởi những
con số, thì khi nhà nước cần, không khéo tỷ lệ bầu cử sẽ có đến hơn 100% nhất trí
cũng nên. Nó không chia rẽ như bên Tư bản, bầu bán gì mà chỉ có dăm bảy chục
phần trăm, ai muốn bầu hay không cũng được.

Còn về sức mạnh quân sự ư, Liên Xô và sau này Nga kế thừa, thì đó là quốc gia có
sức mạnh quân sự vô địch được xếp hàng thứ 2 thế giới, là một cường quốc, có vũ khí
hạt nhân… Nghĩa là muốn làm mưa làm gió gì thì làm, nói phải có người nghe, đe
phải lắm thằng sợ…
Hệ thống tuyên truyền của Nga và sau đó là hệ thống tuyên truyền chư hầu có nhiệm
vụ nhai lại, vẽ thêm đã tô vẽ nên những huyền thoại về sức mạnh quân sự của Liên Xô
và sau này là Nga nó khủng khiếp mà mê hoặc đến mức ai nghe cũng thấy một điều:
Đó là một sức mạnh kinh hoàng và là một quốc gia vô địch.



Với vốn thừa kế từ Liên Xô sau khi sụp đổ, với nền quốc phòng mà vũ khí, khí tài
được đầu tư suốt 2/3 thế kỷ, kể cả vũ khí nguyên tử cũng được thừa kế và dồn lại từ
các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nước Nga trở thành một cường quốc quân sự là
điều không cần chối cãi và chẳng ai nghi ngờ.

Và lại vẫn tiếp tục màn tuyên truyền quen thuộc như thời Liên Xô cũ về sức mạnh của
nước Nga, nhất là sức mạnh về quân sự. Chúng ta có thể đọc thấy những thông tin
như sau:
“Lục quân Liên Xô là đội quân mạnh nhất thế giới. Tổng số xe tăng của Quân đội
Liên Xô lên tới hơn 50.000 xe, hơn 60.000 xe bọc thép và hàng nghìn trang bị phụ trợ.
Một số thông tin cho rằng, những chiếc xe tăng ở Liên Xô lúc đó đã được "xếp chồng
lên nhau" vì không đủ diện tích để xếp hàng ngang và có thể sánh ngang hàng chục
quốc gia tầm trung. Còn vũ khí hạt nhân của Liên Xô ngang tầm với Mỹ ngay từ
những năm 80 của thế kỷ trước và nay để toàn bộ lại cho Nga”.
Thậm chí, tờ Hà Nội mới từ Việt Nam cũng tuyên truyền về quân đội Nga ngày nay
như sau: “Hiện nay chi phí quốc phòng của Nga đứng thứ 2 trên thế giới, ở mức 65 tỉ
USD. Công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Nga cũng đứng thứ 2 trên thế giới.

Các loại máy bay tiêm kích, cường kích, các loại vũ khí cho bộ binh của Nga cũng
thuộc loại hiện đại bậc nhất thế giới. Nga đang sở hữu kho tên lửa hạt nhân và hạm
đội tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớn nhất thế giới. Binh sĩ trực chiến có 1.200.000
người. Lực lượng hậu cần có 75.330.000 người. Tổng số máy bay có 4.498 chiếc.
Tổng số tàu chiến là 224 chiếc”.

Cùng với những lời đồn đại về vũ khí hiện đại, thành công vượt bậc về khoa học quân
sự làm cả thế giới lé mắt kinh hãi, không ai dám đọ sức hoặc đối diện với sức mạnh
quân sự Nga mà không bị tiêu diệt.

Với cơn tự hào, tự huyễn hoặc đó, Putin tự tin tiến hành cuộc chiến với Ukraine - một
quốc gia láng giềng yếu thế và hầu như không được nhắc đến sức mạnh cũng như
chẳng ai nghĩ là có thể đối đầu với sức mạnh của Nga.

Cái kết nhục nhã và không lối thoát

Thế nhưng, chỉ mới mấy tháng tiến hành chiến tranh, Nga đã đi từng bước chứng
minh rằng những thứ tuyên truyền kia, lại cũng mang bản chất cộng sản: “lừa bịp”.
Những vũ khí Nga mang đến chiến trường, từ những loại được ca ngợi ngât trời như
tên lửa S-300 rồi S-400, từ các loại xe tăng, pháo binh, rồi các loại máy bay, trực
thăng, chiến hạm… Cái nào cũng hiện đại, cũng đều vô địch… đã nhanh chóng biến
thành trò cười trước thiên hạ khi đụng phải những thứ vũ khí của Hoa Kỳ hay các
nước khác mà xưa nay vẫn khiêm tốn không xưng hùng xưng bá, thậm chí còn bị
chính báo chí của họ chỉ trích là thiếu cái này, kém cái kia…

Thậm chí, khốn nạn hơn cho Nga – Một Cường quốc tự xưng, đã đến mức buộc phải
ngửa tay xin mua vũ khí của Iran, của Bắc Triều Tiên để đổ vào cuộc chiến, thì cái
gọi là uy tín, khả năng của Nga đã trở về không còn là số không, mà là số âm. Bởi
chẳng biết đến khi nào Nga có thể gượng dậy được cái vị thế của mình trước ngày
24/2/2022, ngày Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược.



Và đến đó thì cái huyền thoại bao năm Putin và hệ thống tuyên truyền của Nga xây
dựng, tô vẽ lên về sức mạnh vũ khí, sức mạnh quân sự Nga đã sụp đổ hoàn toàn.
Nó sụp đổ, không chỉ vì tự thân nó yếu kém và không đủ khả năng để vươn cùng tầm
với thế giới.

Nó sụp đổ, bởi một phần chính là sự tuyên truyền dối trá của nó và chính sự huyễn
hoặc, dối trá đó đã đánh lừa chính nó về khả năng của mình.
Và đến khi “thui ra mới biết béo, gầy” thì đã muộn.

Nguồn: rfavietnam
Ngày đăng: 2022-12-29

Bọn Con Lừa đã bị sập bẫy TT Trump qua vụ Hồ Sơ Thuế.

Kính quí vị,
Sau đây là bản tóm lược của tôi về Tax Returns của ông D.J. Trump từ 2015 đến 2020
căn cứ vào tin tức của Yahoo

Trump’s tax returns have been released by House Democrats. Read them here.

Overpaid Notes for
Tax Year Total Tax Total

Payment
or You Owe Total Tax Tax File Difference

2015 735172 28049 -707123 Line 63
2016 614299 1017017 402718 Line 63
2017 284718 4716494 4431776 Line 63
2018 2068622 12049747 9981125 Line 15 9980925 -200
2019 460977 11096497 10635520 Line 16
2020 271973 13740566 13468593 Line 24

Total 4435761

"Total tax" là tiền mà người khai thuế phải đóng thuế. Còn những gì đúng sai liên
quan đến vấn đề này thì tôi không biết vì tôi không có tài liệu để "verify".

Thật tình mà nói tôi không hiểu những gì mà Media đề cập như chỉ đóng $750 không
phù hợp với bảng tóm lược trên đây.

TCH

On Saturday, December 31, 2022 at 03:59:24 PM PST, 'Bang Tran' via
DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha@googlegroups.com> wrote:

Đám chính trị gia con lừa đần độn đã đành, lại thêm đám vẹt tỵ nạn ngu ngốc theo đít
voi hít bã mía cũng mắc bẫy. Chúng cứ ngoác mồm, mong ông Trump sập bẫy "Thuế",
thế nhưng chính chúng bị bẫy sập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một cựu
TT bị xem hồ sơ thuế sẽ trở thành tiền lệ, rồi đây chính chúng nó cũng sẽ bị coi hồ sơ
thuế. Nếu những chính trị gia Cộng Hòa cũng quyết liệt như đám DC đã từng đặt

https://www.rfavietnam.com/node/7464
https://www.yahoo.com/news/trump-tax-returns-released-read-the-documents-153538574.html
mailto:xomnhala_yamaha@googlegroups.com


bẫy ông Trump, thì sẽ có khối đứa bị lôi ra trước vành móng ngựa vì thuế. Hãy chờ
xem!

BT

On Saturday, December 31, 2022 at 02:50:15 PM PST, Luong Nguyen
<luong92647@gmail.com> wrote:

Không có gì tức chết bằng việc Hồ Sơ Thuế mà Bọn Con Lừa chắc ăn rằng thế nào
cũng kết tội Tt Trump là trốn thuế và khai man, nhưng bây giờ Quốc Hội của mụ
Pelosi cũng đành bấm bụng mà tuyên bố “Hồ Sơ Thuế của Trump đã minh bạch” .
Chỉ riêng mấy con Vẹm tị nạn thì còn ấm ức lắm và đang ra sức xuyên tạc chỉ vì ăn
cơm chúa thì phải múa mà thôi.

Cái mà chúng thua TT Trump là ở chỗ :
- Ông không làm điều gì sai trái thì ông sợ gì bọn ngu dốt.
- TT Trump muốn chứng tỏ mình là Tổng Thống Mỹ duy nhất góp phần cho đất nước
qua việc đóng thuế, nhưng chẳng lẽ ông khoe Khoang, đóng mỗi năm trên bạc triệu
chớ bộ.
Cho nên TT Trump cứ trì hoãn việc bọn Con Lừa đòi xem hồ sơ thuế để cho bàn dân
thiên hạ chú ý cái đã và để cho bọn Con Lừa kết đủ thứ tội cho ông qua cái dốt của
chúng.
Cái dốt của bọn chúng là không biết Luật Thuế, ngay cả tên lọ nồi nắm quyền hành
pháp mà vẫn nói Trump chỉ đóng có 750 USD tiền thuế, mà chúng không biết rằng
những công ty đóng thuế tiền triệu thì số thuế đóng dư không cho hoàn lại mà để đó
khấu trừ vào năm sau.

- Bây giờ thì Hồ Sơ Thuế của TT Trump đã được chính Mụ Lừa Cái Pelosi phải tuyên
bố là minh bạch. Nên bàn dân thiên hạ đều biết :
1) . TT Trump là người đóng thuế cho đất nước nhiều nhất trong 46 đời TT Hoa Kỳ.
Góp phần như thế thì còn gì gọi là không yêu nước ?!

2). TT Trump là người không làm gì phạm pháp hay hối mại quyền thế như Cha Con
Biden hiện nay. Cha con Biden dấu những khoản tiền lại quả từ các nước nhất là
Ukraine, Trung Cộng… mà chẳng chịu khai thuế, điểm nầy chính thằng quý tử Hunter
đã nói rõ là 10% tiền hắn hối mại quyền thuế đều phải chia cho Joe.
Còn những khoản tiền mà bọn buôn người, buôn ma túy, vùng Nam Mỹ chia cho Joe
Biden để mở cửa biên giới cho Dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ nữa, chuyện nầy
sẽ là phim hay mà dân Mỹ sẽ chứng kiến trong tương lại

3). TT Trump đã cho dân Mỹ thấy rõ Bọn Con Lừa nhất là bọn ngồi trong Quốc Hội
đúng là một bọn tham nhũng, chỉ chuyên làm chuyện thúi cứt qua 2 cuộc đàn hặc và
những vụ kiện tụng nhưng đều bị thua .
Đây là bọn nằm trong Đầm Lầy mà TT Trump muốn tát cạn.Mong rằng mọi người
nay đã thấy rõ thì nên góp tay cùng ông để xây dựng một nước Mỹ hùng cường,
MAGA.

4) . Riêng bọn Vẹm tị nạn thường nói bậy nói bạ trên Calitoday của Nguyễn Xuân
Nam và Người Vẹm Channel của Hoàng Bách nhất là các tên Nguyễn Hoàng Duyên,
Bùi Như Mai (Mo), Việt Linh, Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, Nguyễn Việt Trúc Nguyễn Đình

mailto:luong92647@gmail.com


Minh Quốc (Cứt), Mò Lờ Nguyễn Anh Tuấn, Steven Dieu Ngoa, Đinh Xuân Quân,
Nguyễn Gia Kiễng, David Hoàng, Angela Trần, Hoài Minh Khoa Trần,Nhơn Nguyễn,
Nguyễn Đạt Thịnh, Đinh Quang Anh Thái, Đinh Quang Tiếng, Nguyễn Tài Ngọc,
Dinh Nguyên, Katumtran… thì vẫn còn hậm hực nói bậy viết bạ chỉ vì ngu dốt và u
mê ám chướng do nằm trong húm mấy con lừa cái già lâu ngày mà ra nông nỗi, thật
tội nghiệp !!!…
5)
Luong Nguyen
31.12.2022

Thế giới tưng bừng đón năm mới trong bối cảnh nỗi sợ Covid hầu như biến mất.

Pháo hoa từ Nhà hát lớn Sydney và cầu Harbour ở Sydney, Úc, ngày 01/01/2023. AP
- Bianca De Marchi

Bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch bệnh ở Trung Quốc, ngày 31/12/2022, từ
Sydney đến New York, thông qua thành phố Hồ Chí Minh và Paris, rất nhiều nơi đã
tưng bừng tổ chức lễ đón mừng năm mới 2023, với những lễ hội bắn pháo hoa, tập
hợp đông đảo người dự, chứ không còn bị hạn chế như trong ba năm vừa qua.

Theo múi giờ, Sydney là một trong những thành phố lớn đầu tiên gióng lên hồi
chuông “báo tử” cho năm 2022, giành lại danh hiệu “thủ đô đêm giao thừa của thế
giới”, sau hai năm phải đóng cửa nhân ngày lễ cuối, và mọi hình thức lễ hội, tụ tập
đông người đều bị hủy bỏ trước sự hoành hành của dịch Covid 19.

Vào hôm qua, Cảng Sydney, nơi bắn pháo hoa truyền thống, đã lại đông nghẹt người:
Ước lượng đã có hơn một triệu người chứng kiến hơn 100.000 quả pháo bông được
bắn lên để chào mừng năm mới.

Hồng Kông cũng là thành phố nơi lễ đón giao thừa được hồi sinh, dù quy mô nhỏ hơn
với hàng chục ngàn người đã tập trung gần Cảng Victoria của thành phố để dự lễ
đếm ngược. Cho dù vậy, đây là lễ đón giao thừa lớn nhất của Hồng Kông từ nhiều
năm nay.



Riêng tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tổ chức lễ đón năm mới rầm rộ
nhất, với hai địa điểm bắn pháo hoa thu hút đông đảo người xem. Hà Nội cũng tổ
chức đếm ngược và bắn pháo hoa chào đón năm mới, với hàng chục ngàn người tham
dự.

Và dĩ nhiên, ngoài Paris, New York cũng là nơi mà lễ đón giao thừa luôn luôn có sức
thu hút, với đám đông tụ tập ở Quảng Trường Thời Đại Times Square để xem màn thả
trái cầu truyền thống từ năm 1907. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã chờ đợi
nhiều tiếng đồng hồ dưới mưa lạnh để tham gia sự kiện này.

Nhìn chung, tám tỷ người trên Trái Đất đã lần lượt bỏ lại phía sau một năm 2022 đầy
biến cố : cuộc chiến tranh Ukraina, vấn nạn lạm phát ở khắp nơi, thiên tai ngày càng
dữ dội và một sự kiện vui vào cuối năm là lễ đăng quang thế giới của Lionel Messi tại
Cúp Bóng Đá Thế giới 2022.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230101-th%E1%BA%BF-
gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0ng-b%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B3n-
n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-
n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-covid-h%E1%BA%A7u-nh%C6%B0-
bi%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A5t

Năm mới 2023: Một triệu người đón giao thừa trên đại lộ Champs-Elysee, Paris

Người dân thủ đô Paris đến đại lộ Champs Elysées xem bắn pháo hoa mừng năm mới
ở Khải Hoàn Môn, 31/12/2022, Paris, Pháp. AP - Aurelien Morissard

Sau hai năm bị đại dịch Covid-19 tước mất vẻ rực rỡ, đại lộ Champs-Élysées ở Paris
thủ đô nước Pháp vào tối hôm qua 31/12/2022 đã khôi phục lại tính chất hoành tráng
của một lễ hội lớn. Khoảng một triệu người đã đổ về khu vực gần Khải Hoàn Môn từ
lúc trước nửa đêm để chào mừng năm mới và thưởng thức một màn pháo hoa đẹp mắt,
tạm quên đi một năm đánh dấu bằng rất nhiều khó khăn.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230101-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0ng-b%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B3n-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-covid-h%E1%BA%A7u-nh%C6%B0-bi%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A5t
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230101-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0ng-b%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B3n-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-covid-h%E1%BA%A7u-nh%C6%B0-bi%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A5t
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230101-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0ng-b%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B3n-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-covid-h%E1%BA%A7u-nh%C6%B0-bi%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A5t
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230101-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0ng-b%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B3n-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-covid-h%E1%BA%A7u-nh%C6%B0-bi%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A5t
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230101-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-t%C6%B0ng-b%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B3n-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-n%E1%BB%97i-s%E1%BB%A3-covid-h%E1%BA%A7u-nh%C6%B0-bi%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A5t


Trái với ước tính ban đầu của chính quyền thành phố, vốn chỉ chờ đợi khoảng
500.000 người tập trung đón giao thừa, người dân Paris và du khách đến từ khắp nơi
đã dần dần lấp đầy hai cây số của đại lộ Champs-Élysées, từ Quảng Trường La
Concorde đến Khải Hoàn Môn. Đến khoảng 0g30, sở cảnh sát Paris ghi nhận “một
triệu người” hiện diện.

Trên đại lộ cấm xe cộ qua lại, đám đông phải đi qua các trạm kiểm soát: Người và túi
xách bị khám xét, rượu và champagne bị tịch thu vì việc bán và tiêu thụ rượu ngoài
trời bị nghiêm cấm cho đến sáng thứ Hai.

10 giây trước nửa đêm, hàng trăm nghìn cánh tay đồng loạt giơ lên cùng tham gia
đếm ngược hay chụp hình, quay phim bằng điện thoại di động khi màn bắn pháo hoa
bắt đầu, và hàng chữ “Paris” và “2023” thay phiên nhau được chiếu lên Khải Hoàn
Môn.

Với chủ đề lễ hội và tình yêu, pháo hoa đã được bắn lên trong 8 phút đồng hồ, với
nhạc nền là các bài hát của Clara Luciani, Harry Styles, Juliette Armanet hoặc Pink.
Đám đông khổng lồ, pháo hoa đẹp mắt, không khí vui tươi của lễ đón giao thừa hôm
qua, đã mang lại cho đại lộ Champs-Elysées vẻ hào nhoáng vốn có nhân những lễ hội
lớn của thời tiền Covid.

Vào cuối tháng 12 năm 2021, trước đà lây lan của biến thể Omicron, tòa thị chính
Paris đã phải hủy bỏ việc bắn pháo hoa và các buổi hòa nhạc đã lên kế hoạch ở đại
lộ Champs-Elysées.

TT Macron kêu gọi người Pháp "đoàn kết"

Trong lời chúc năm mới gửi dân Pháp, tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi mọi
người Pháp “đoàn kết” để cùng nhau tiến bước trong năm 2023, một năm mà ông
khẳng định sẽ là năm cải cách chế độ hưu bổng để "làm việc nhiều hơn".

Ông Macron cảnh báo: “Nếu chúng ta đầu hàng trước tinh thần chia rẽ đang thúc ép
chúng ta từ mọi phía, chúng ta sẽ gần như không có cơ hội tồn tại trong một thế giới
rất khắc nghiệt, trong những thời điểm rất khó khăn”.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20230101-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-2023-
m%E1%BB%99t-tri%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-
%C4%91%C3%B3n-giao-th%E1%BB%ABa-t%E1%BA%A1i-paris-tr%C3%AAn-
%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-champs-%C3%A9lys%C3%A9es

BÀI 263: HẠ VIỆN DC DẪY DỤA TRƯỚC GIỜ LÂM CHUNG
Vũ Linh

Khi bài này ra mắt quý độc giả, thứ bẩy 31/12/2022, thì coi như hạ viện nhiệm kỳ
2020-2022 đã chấm dứt, và thứ ba 3/1/2023, khi tái nhóm thì đảng CH đã nắm đa
số. Khi đó, hạ viện nhiệm kỳ hiện tại sẽ được hỏa táng và hạ viện nhiệm kỳ mới sẽ xếp
vào nhà kho hai vấn đề 'lớn' mà hạ viện nhiệm kỳ trước đã để lại, là việc công khai

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20230101-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-2023-m%E1%BB%99t-tri%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%B3n-giao-th%E1%BB%ABa-t%E1%BA%A1i-paris-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-champs-%C3%A9lys%C3%A9es
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https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20230101-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-2023-m%E1%BB%99t-tri%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%B3n-giao-th%E1%BB%ABa-t%E1%BA%A1i-paris-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-champs-%C3%A9lys%C3%A9es
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20230101-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-2023-m%E1%BB%99t-tri%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%B3n-giao-th%E1%BB%ABa-t%E1%BA%A1i-paris-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-champs-%C3%A9lys%C3%A9es
http://diendantraichieu.blogspot.com/2022/12/bai-263-ha-vien-dc-day-dua-truoc-gio.html


hóa giấy thuế của ông Trump, và việc Ủy Ban J-6 chuyển hồ sơ cho bộ Tư Pháp để
yêu cầu bộ truy tố ông Trump.

Câu chuyện phản ảnh cái tính phe đảng quái dị và thật vô lý của chính trị Mỹ hiện
nay. Đã biết là sắp đến ngày mất thế đa số, những việc làm có tính phe phái lộ liễu sẽ
bị phe CH vứt vào thùng rác ngay, sao phe DC lại còn cố đến gần kiệt sức để làm
'chuyện ruồi bu', vừa mất thời giờ vừa tốn tiền thuế của dân, mà lại hoàn toàn vô ích,
không có bất cứ một hậu quả cụ thể nào ngoài việc ... bôi bác cho có, cho bõ ghét?

................
Tuần này, ta bàn qua cái vô lý của phe DC.
Trước hết, phải nói ngay, đây không phải là lần đầu tiên đảng DC trong quốc hội

làm chuyện bá vơ, tào lao, mất thời giờ của họ và tốn tiền thuế của dân và hệ quả là
con số ZERO to tướng. Trước đây, đầu năm 2021, các dân biểu và thượng nghị sĩ DC
đã làm chuyện 'ruồi bu' kiểu này rồi, xin phép được nhắc qua.

Tháng Giêng năm 2021, còn hai tuần nữa thì TT Trump sẽ trao quyền lại cho tân
tổng thống đắc cử Joe Biden, hạ viện họp khẩn cấp, lấy biểu quyết đàn hặc TT Trump,
hấp tấp gửi hồ sơ qua thượng viện để cơ quan này mau mắn tổ chức biểu quyết lột
chức TT Trump, đúng một tuần trước khi ông này mãn nhiệm, đang bận rộn dọn nhà
ra khỏi Tòa Bạc Ốc.

Cái gọi là 'phiên tòa' đàn hặc của hạ viện chỉ là tuồng hát bộ thô bỉ nhất lịch sử
công lý thế giới. Họp khẩn cấp để kết tội mà không có điều tra gì hết, không có bằng
chứng hay nhân chứng nào ngoại trừ vài anh chị 'phe ta' được mời vào để 'điều trần'
mà thực tế chỉ là vào để tiếp hơi bôi bác, sỉ vả Trump, theo ý kiến cá nhân của họ, vẫn
không bằng chứng nào. Đã vậy, những tố giác của đám nhân chứng đó lại chẳng có
đối chất, chẳng có luật sư nào bào chữa cho bị can,... Đàn hặc bất hợp lệ đến độ
Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện John Roberts từ chối chủ tọa như Hiến Pháp quy
định về đàn hặc tổng thống, trở thành bất hợp lệ hơn nữa, việc truất phế thất bại vì
không đủ túc số thượng nghị sĩ u mê muốn truất phế Trump, như cả thế giới đều đã
biết trước từ khuya rồi. Cả thế giới lăn ra cười, ngoại trừ mấy con vẹt.
Nếu chuyện này không phải là chuyện vô đạo, ngồi xổm trên luật pháp và ngồi

chồm hổm trên đầu cả công luận thì cái gì mới là vô đạo?
Tại sao lại phải làm chuyện thô bạo như vậy khi chỉ còn có một tuần nữa là ông

Trump đã ra đi rồi? Câu trả lời rất giản dị: chỉ vì ông Trump bất cứ ngồi ở đâu, bất
cứ lúc nào, làm gì, trong hiện tại cũng như tương lai, đều vẫn là mối đe dọa sinh tử
cho sự tồn vong của đảng DC. Cần phải làm sao Trump bị chính thức đàn hặc và
truất phế, dù chỉ một ngày trước, để sau này, có thể dựa trên Hiến Pháp cấm Trump
không được giữ bất cứ chức vụ nào, kể cả tổng thống. Trong lịch sử Mỹ, chưa bao giờ
thiên hạ được chứng kiến cảnh nguyên một đảng chính trị sợ một người đến xây xẩm
mặt mày như đảng DC đang sợ ông thần Trump.
Hiện nay, phe ta ra rả tố cáo Trump là một đe dọa cho thể chế dân chủ Mỹ. Thật ra,

ông Trump là đe dọa sinh tử cho 'đảng Dân Chủ', chứ không phải là đe dọa cho thể
chế dân chủ của Mỹ. Khác rất xa.
Bây giờ, phe DC ta cũng xanh mặt nín thở trước tin ông Trump sẽ ra tái tranh cử

tổng thống năm 2024. Không cản được thì phe ta sẽ... đổ nợ, chết không kịp hỏa táng.
Lại phải ra sức tìm phao tự cứu sống. Hai cái phao họ nghĩ có thể cứu sống được
đảng DC nói chung và cụ Biden nói riêng chính là hai chiêu võ mới nhất mà hạ viện



dưới thế đa số DC vừa tung ra trong giờ thứ 25, 2 tuần trước khi phe DC mất thế đa
số trong hạ viện.

Dưới đây, ta bàn về hai chiêu võ trong tuyệt vọng này.
Công khai hóa giấy khai thuế của Trump
Nhắc lại, Ủy Ban Ngân Sách -Ways and Means Committee- của hạ viện đòi coi

giấy thuế của ông Trump trong 6 năm qua, ông Trump không đáp ứng, hạ viện kiện.
Trên nguyên tắc, giấy khai thuế là tài liệu tuyệt mật, Sở Thuế IRS phải giữ kín. Chỉ
trong một trường hợp duy nhất quốc hội có quyền đòi coi là khi có nhu cầu làm một
luật nào đó. Lên đến Tối Cao Pháp Viện, Ủy Ban Ngân Sách lấy lý do cần xem giấy
khai thuế của Trump để ra luật về việc kiểm tra giấy thuế của tổng thống.

Câu hỏi lộ liễu: sao không dựa trên giấy khai thuế đã có sẵn của Bush con hay
Obama hay Biden, mà lại nhất định phải là giấy thuế của Trump mới làm luật được?
Dù sao thì đây cũng là lý do chính đáng mà TCPV đành chấp nhận, bắt ông Trump
phải nộp 6 năm giấy khai thuế cho ủy ban. Tuy nhiên có điều kiện rõ ràng là không
được công khai hóa những giấy thuế đó.

Trên nguyên tắc, kẻ này không thấy có gì phải phản đối khi quốc hội muốn dùng
giấy thuế của bất cứ ai để làm luật nào đó. Tuy nhiên trong trường hợp này, người
đui mù nhất, u mê nhất cũng hiểu rõ ý đồ bất chánh của hạ viện: muốn có giấy thuế
của ông Trump để đi mò tội, xem ông có khai gian gì hay không.

Việc làm của Ủy Ban đưa ra ánh sáng cái xảo trá lưu manh vô bờ của đảng DC:
viện cớ làm luật để rồi biểu diễn cho cả nước thấy họ coi cả thiên hạ đều N.G.U. hết,
mắc lừa thô bạo nhất. Vì chẳng có luật nào được làm ra hết, cho dù phe DC tiếp tục
nắm đa số trong hạ viện 5.000 năm nữa, vì thật ra, chủ đích của Ủy Ban chỉ là lấy
cho bằng được giấy thuế của Trump để moi rác đánh Trump, giúp Biden thôi, không
có gì khác, không hơn không kém.

Đã vậy lại còn công khai hóa giấy thuế của ông Trump nữa. Công khai hóa như
vậy có liên quan gì đến nhu cầu ra luật? Việc lộ liễu không ai có thể chối cãi được là
công khai hóa giấy khai thuế của ông Trump chỉ là một đòn chính trị dưới lưng quần
để giúp Biden trong mùa tranh cử không hơn không kém. Đòn chính trị này bẩn thỉu
đến độ ngay cả báo loa phường chống Trump chết bỏ là Los Angeles Times cũng phải



chống đối, viết bài công kích. Vũ Linh không 'láo xạo' đâu, quý độc giả rảnh rỗi có
thể đọc bài của LA Times dưới đây:
https://www.latimes.com/opinion/story/2022-12-21/donald-trump-tax-returns-
congress

Ủy Ban có vi phạm luật gì không? 'Không' mà cũng 'có' luôn.
Không, vì vài ngày sau khi nhận được hồ sơ thuế mấy ngàn trang của Trump, Ủy

Ban Ngân Sách hạ viện đưa ra ngay một dự luật đề nghị lơ mơ là cần phải siết chặt
phương thức kiểm tra của Sở Thuế IRS. Không một người nào có thể tin ủy ban đã có
thể tìm ra được những sai phạm trong cách kiểm tra thuế trong vài ngày sau khi nhận
được mấy ngàn trang khai thuế hết. Dự luật đã được viết sẵn từ cả năm trước, và
được đưa ra để làm ra vẻ ủy ban đã nói thật khi xin xem giấy thuế để ra luật. Hơn
nữa, chỉ là dự thảo cho có trong ủy ban, chưa đưa ra trước hạ viện và thường viện để
biểu quyết. Và sẽ không bao giờ đưa ra. Tuồng hát bộ thô bạo và rẻ tiền nhất.

Có, vì Ủy Ban đã công khai vi phạm phán quyết của TCPV, không cho phép công
khai hóa hồ sơ thuế. Rồi sao? Chúng ngồi xổm trên luật pháp từ lâu nay, đã ai làm gì
được? Một vài tiếng đồng hồ sau khi công khai hóa hồ sơ thuế của Trump thì ủy ban
hạ màn, hỏa táng, hết chuyện. Ai kiện? Kiện ai?

Vài con vẹt tị nạn hý hửng tung emails ra khắp thế giới, hớn hở rao "thiên hạ được
coi giấy thuế của Trump". Chi dzậy? Việc được coi hồ sơ thuế của Trump sẽ mang lại
ấm no hạnh phúc gì cho gia đình mình? Hay chỉ thỏa mãn cái tò mò, cái thù ghét
Trump, muốn có dịp thấy 'tội' gì đó của Trump và chửi Trump. Thù ghét cá nhân mù
quáng như vậy có phải là thái độ nghiêm chỉnh để đánh giá người chịu trách nhiệm
về cuộc sống của chúng ta và gia đình chúng ta, về đủ mọi phương diện như công ăn
việc làm, sức khoẻ, an toàn cá nhân, an ninh cả nước không? Đây chỉ là những người
chỉ lo đi mò cỏ dại mà không nhìn thấy cả cái vườn hoa trước mắt.

Việc hạ viện phá luật, công bố giấy thuế của một cá nhân mà không có lý do chính
đáng đúng luật sẽ mở ra tiền lệ cực nguy hiểm là các chính trị gia, chỉ cần chiếm đa
số trong một viện của quốc hội là có thể có toàn quyền vứt bỏ bất cứ luật lệ nào, có
quyền đòi coi và công bố giấy khai thuế hay bất cứ tin tức cá nhân bí mật nào của đối
thủ chính trị. Trong tương lai, bất cứ tổng thống, phó tổng thống, thống đốc, nghị sĩ,
dân biểu, thậm chí luôn cả các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đều có thể là nạn nhân,
với tất cả khía cạnh của cuộc sống cá nhân bị phơi bày ra cho cả nước thưởng lãm.

Ai biết được phe CH sẽ không tìm cách, viện cớ nào đó để đòi công khai hóa giấy
thuế của vợ chồng Pelosi, vợ chồng Feinstein, vợ chồng Schumer, ...? Hay giấy thuế
của quý tử Hunter Biden xem cậu làm ăn với Ukraine và Trung Cộng ra sao, lãnh
được bao nhiêu tiền trà nước, chia cho bố bao nhiêu, khai những gì, có gian trá
không? Nếu có bị đòn 'gậy ông đánh lưng ông' thì đừng khiếu nại.

Bởi vậy mới nói chính trị gia, nhất là dân biểu, không bao giờ nhìn xa hơn... hai
năm nhiệm kỳ của mình.
https://www.breitbart.com/politics/2022/12/20/house-democrats-vote-to-release-
donald-trumps-tax-returns/

Đó là nói chuyện nguyên tắc tổng quát, bây giờ ta nhìn vào vài con số thuế của
Trump.

https://www.latimes.com/opinion/story/2022-12-21/donald-trump-tax-returns-congress
https://www.latimes.com/opinion/story/2022-12-21/donald-trump-tax-returns-congress
https://www.breitbart.com/politics/2022/12/20/house-democrats-vote-to-release-donald-trumps-tax-returns/
https://www.breitbart.com/politics/2022/12/20/house-democrats-vote-to-release-donald-trumps-tax-returns/


Phải nói ngay để chúng ta hiểu rõ đang nói gì: xin diễn giải các tiết mục trên cho
rõ:
- Adjusted Gross Income: tổng lợi tức của năm trước khi trừ thuế, được dùng làm căn
bản để tính tỷ lệ và số tiền thuế phải đóng. Số âm có nghĩa là lỗ lã trong năm.

- Tax Based on Income and AMT: Số tiền thuế phải đóng dựa trên lợi tức và AMT,
trước khi khấu trừ credits.

- AMT: để tránh việc các đại công ty lách thuế đủ kiểu không đóng thuế gì hết, IRS
bắt các công ty phải đóng thuế, theo hai cách: 1) cách tính lợi tức thực sự rồi từ đó
tính tỷ suất thuế bình thường như vừa nêu trên; 2) hay là đóng thuế ở mức tối thiểu
bắt buộc, gọi là AMT tức là Alternative Minimum Tax. Thông thường, trong năm, các
cơ sở kinh doanh ước tính thuế sẽ phải đóng cuối năm, đóng trước một phần mỗi tam
cá nguyệt, rồi cuối năm tính lại, nếu đóng thuế quá số phải đóng, sẽ được lấy về số
thặng dư, nếu thiếu phải đóng thêm cuối năm. Nếu phải đóng quá nhiều, hay tình
trạng thuế quá phức tạp thì có thể chọn đóng tối thiểu thuế AMT.

- Tax credits: phần được trừ thẳng vào tiền thuế phải đóng. Có rất nhiều hình thức
'credits', như credits cho số con cái hay thân nhân phải nuôi -dependents- mà tất cả
mọi người đều biết; credits cho nhiều dịch vụ kinh doanh Nhà Nước cho phép vì muốn
khuyến khích (chẳng hạn như được tax credits khi mở công ty mới, tạo công ăn việc
làm cho nhiều người; hay mở hãng xưởng trong một vùng bỏ hoang để phát triển kinh
doanh trong vùng đó); credits cho số tiền thuế đã đóng trước mỗi tam cá nguyệt rồi
như vừa nêu trên; và credits bù đắp lỗ lã kinh doanh các năm trước.

[Cần ghi nhận hai chuyện: 1) những người làm kinh doanh cũng như làm nghề độc
lập, mỗi tam cá nguyệt phải tự nguyện đóng trước thuế lợi tức dự tính sẽ phải đóng
cuối năm, đến cuối năm sẽ tính lại, được trả lại tiền đã đóng quá lố, hay phải đóng
thêm tùy trường hợp; 2) lỗ lã kinh doanh được khấu trừ vào lợi tức, nếu lỗ quá nhiều,
có thể chuyển cái lỗ đó qua nhiều năm sau, vấn đề chính là phải chứng minh được
cho Sở Thuế là đã có lỗ lã thật, qua những biên lai, chứng từ,... (Tất cả những người
đã từng có sinh hoạt kinh doanh, kể cả tiểu thương như ông chủ tiệm phở ở khu Bolsa



hay bà bán quần áo trẻ con trong Phước Lộc Thọ đều biết, làm ăn, có khi lời to có khi
lỗ nặng. Năm nào lỗ thì chẳng những khỏi đóng thuế mà còn được khấu trừ cái lỗ đó
qua thuế phải đóng năm tới. Chỉ có các cụ sống bằng trợ cấp hay đi làm có đồng
lương nhất định, không bao giờ lỗ mới không biết gì về loại credits này).]

- Final tax bill after credits: số tiền thuế cuối cùng phải đóng sau khi khấu trừ credits.

Hiểu như vậy thì ta thấy:
- Ông Trump bị lỗ kinh doanh trong những năm 2015, 2016, 2017, 2020. Theo báo tài
chánh Bloomberg -không thân thiện gì với ông Trump-, từ năm 2016 tới 2020, ông
Trump đã mất đâu gần 2 tỷ đô tài sản, vì các cơ sở kinh doanh của ông như khách sạn,
casino, căn hộ bán hay cho thuê, sân gôn,... mất khách rất nhiều, một phần vì bị đám
DC tẩy chay, một phần vì một số kinh doanh lớn tránh quan hệ với Trump vì sợ mang
tiếng liên hệ chính trị phe đảng. Tất cả những lỗ lã đều có bằng chứng và được IRS
kiểm tra mỗi năm.

- Ông được tax credits trên tất cả 5 năm (năm 2020, chưa có dữ kiện).

- Truyền thông loa phường -và đám vẹt tị nạn- khai thác sự thiếu hiểu biết chi tiết
khai thuế, nên nhất tề hô hoán ông Trump có lợi tức bạc triệu mà chỉ đóng có 750 đô
thuế trong hai năm 2016-2017. Cái gian trá thiếu lương thiện của đám này là đã
không ghi cho rõ trong hai năm đó, ông Trump đúng ra đã phải chịu thuế tới gần 10
triệu đô, nhưng nhờ credits nên chỉ đóng có 750 đô một năm.
Credits đó là do khấu trừ những lỗ lã của 3 năm trước, và tiền thuế ông Trump đã
đóng trước trong năm rồi. Hạ viện khi công bố các con số credits tổng quát cũng đã
chơi trò lập lờ đánh lận con đen khi không cho chi tiết credits, để không ai biết bao
nhiêu là lỗ từ những năm trước mang qua, bao nhiêu là thuế ông Trump đã đóng
trước từ đầu năm. Chẳng hạn năm 2017, Trump đóng thuế 750 đô, sau khi trừ credits
gần 7,5 triệu. Chẳng ai biết số credits đó là tiền lỗ mấy năm trước mang qua, hay đó
là tiền thuế Trump đã đóng trước trong năm rồi.

Bí lối đánh Trump, phe DC quay qua công kích IRS đã không kiểm tra kỹ giấy thuế
của Trump. Thật ra, theo chính báo cáo của Ủy Ban Ngân Sách hạ viện, IRS kiểm tra
chi tiết giấy thuế của Trump trong 5 năm 2009-2013; trong 5 năm 2014-2018, kiểm
tra những con số chính như lợi tức, chi phí và lỗ lã; rồi tái kiểm tra chi tiết lại trong
hai năm 2019-2020. Mà chẳng một lần nào truy tố hay phạt ông Trump vì bất cứ
chuyện khai gian hay trốn thuế nào. Chưa đủ sao?

Dù sao, tất cả những việc ông Trump làm, chẳng có gì bất hợp pháp hay gian trá
hết. Cái giấy thuế mà phe ta khua chiêng trống hơn vỡ chợ té là chuyện con voi đẻ ra
trứng cút. Các cụ vẹt thỏa mãn chưa? Tối nay ngủ ngon hơn không?

Cũng nên ghi nhận, việc khai thuế của Trump cực kỳ phức tạp khi ông này có dính
đáng vào kinh doanh của khoảng 500 công ty lớn nhỏ. Giấy khai thuế của các cụ vẹt
tị nạn nhiều lắm là 5-7 trang, làm qua 'Turbo Tax' dễ hơn đếm tới 3 trên đầu ngón tay,
trong khi giấy khai thuế mỗi năm của Trump lên tới cả ngàn trang.

Do đó, việc khai thuế do một trong những công ty khai thuế uy tín nhất và lớn nhất
thế giới lo, là công ty Mazars USA: với hơn 40.000 chuyên gia kế toán, với văn phòng
trên 90 quốc gia trên thế giới. Khi ông Trump khai lợi tức hay chi phí gì ở Indonesia



chẳng hạn, Mazars sẽ có chuyên gia ngay tại Indonesia để kiểm tra. Phải nói ngay,
nếu ông Trump đóng thuế ít thì đó cũng nhờ Mazars đã thông hiểu ngõ ngách của
khai thuế hơn ai hết. Không ai có thể nghiêm chỉnh nói tất cả các chuyên gia uy tín
của Mazars đều đã thông đồng để khai gian cho Trump. Nếu nói vậy thì chỉ là những
lời tố phe đảng sảng của những người thiếu hiểu biết.

Nói chung, các đại tập đoàn Mỹ, chẳng có một cái nào đóng thuế đầy đủ 21% lợi
tức hết. Dưới đây là bảng đóng thuế của các đại tập đoàn lớn nhất, có nên bắt tất cả
các CEO đó đi tù không?

Màu vàng: tỷ lệ thuế được trả lại;
Lợi nhuận của các công ty đó:AT&T: 29,6 tỷ đô; Dow: 1,5 tỷ: AIG: 9,8 tỷ; Charter:

6 tỷ

J-6 truy tố Trump
Nếu quý vị muốn thấy một thí dụ cụ thể nhất về chuyện mà các cụ ta gọi là 'cái cầy

đi trước con trâu', thì quý vị chỉ cần nhìn vào cái Ủy Ban Điều Tra về Biến Động
6/1/2021 thì thấy ngay.

Bình thường, trong một vụ án, cảnh sát đi điều tra trước, rồi khi có đủ bằng chứng,
nhân chứng để kết tội, thì sẽ mang ra tòa để kết án. Có phải vậy không? Có phải vậy
không quý ông luật sư vẹt của Houston? Nhưng đó là công lý bình thường của người
bình thường. Không phải công lý bốn vó lên trời của đảng quái dị DC của Mỹ.

Một phiên 'tòa' để lật đổ một tổng thống, một chuyện cực kỳ trầm trọng với hệ quả
không thể tả nổi, mà không cần điều tra, không cần bằng chứng, nhân chứng tha hồ
bốc phét không đối chất, chỉ có công tố kết tội, không có luật sư bào chữa, 'bồi thẩm
đoàn' chỉ cần bỏ phiếu biểu quyết, khỏi thắc mắc chuyện gì hết.

Một bằng chứng điển hình nhất. Bà thư ký Cassidy Hutchinson (được truyền thông
loa phường thăng chức lên 'phụ tá' của TT Trump) ra trước hạ viện, kể chuyện Trump
giằng co tay lái xe với tài xế và cận vệ, đòi đi tới quốc hội cổ võ đám biểu tình ngay
6/1/2021, một câu chuyện cô ta thú nhận chỉ 'nghe lại' chứ không chứng kiến tận mắt.

Dĩ nhiên vì cô thư ký đâu có bao giờ được ngồi cùng xe với tổng thống. Sau đó,
nhiều nhân viên mật vụ -Secret Services- lo an ninh của tổng thống phủ nhận, lên



tiếng sẵn sàng ra trước hạ viện công khai đối chất. Hạ viện làm gì? Im re, không cho
đối chất. Mới đây, cô Hutchinson sợ người ta quên mất tên mình, lại nhẩy ra tố cựu
Chánh Văn Phòng, ông Meadows thường xuyên đốt tài liệu tối mật trong Tòa Bạch
Ốc. Bằng chứng hay nhân chứng: ZERO! Vài con vẹt già nhẩy nhổm la hoảng ngay
"Lời khai đáng kinh ngạc..."! Cái đáng 'kinh ngạc' không phải là những lời khai của
cô Hutchinson, mà là cái u mê của đám vẹt già sẵn sàng tin những chuyện tào lao vớ
vẩn nhất.

Như vừa trình bày phần trên, ngay sau khi xẩy ra biến động 6/1/2021, đảng DC lôi
ngay ông Trump 'ra tòa án nhăn răng' hạ viện, kết án, đàn hặc, rồi chuyển qua 'ông
tòa thượng viện' để truất phế. Để rồi thất bại ê chề. Sau khi thất bại, đảng DC làm gì?
Xin thưa: mở điều tra để tìm bằng chứng kết tội lại. Nếu đó không phải là chuyện cái
cầy đi trước con trâu thì là cái gì? Kết án trước, thất bại, mới điều tra để cố mò bằng
chứng kết án lại.

Tin quái dị nhưng không có gì đáng ngạc nhiên vì đã từng xẩy ra: còn hai tuần nữa
là mất job, Ủy Ban J-6 điều tra về vụ dân biểu tình bao vây quốc hội ủng hộ Trump
ngày 6/1/2021, trong một báo cáo dài 154 trang, đã cố gỡ gạc, liệt kê tội trạng của
ông Trump, và hấp tấp chuyển hồ sơ yêu cầu bộ Tư Pháp của Biden truy tố cựu TT
Trump về 4 đại tội:
Cản trở quốc hội thi hành phận sự [kiểm phiếu bầu tổng thống của đại cử tri đoàn];
Âm mưu lừa gạt chính quyền liên bang;
Ra tuyên cáo láo:
Giúp tổ chức một cuộc nổi loạn chống chính quyền (tội này nghiêm trọng nhất, nếu
toà án xử 'có tội' -guilty- thì bị cáo sẽ bị cấm không được giữ bất cứ chức vụ nào
trong chính quyền bất kể do bổ nhiệm hay được bầu). (Nguyên văn: "obstructing an
official proceeding of Congress, conspiracy to defraud the federal government,
making a false statement, and inciting, assisting, or aiding and comforting an
insurrection")

Việc truy tố ông Trump của Ủy Ban J-6 đúng như một nhà báo loa phường của NBC
đã phải thú nhận, chỉ là đòn phép chính trị phe đảng nhằm hạ uy tín ông Trump, hoàn
toàn vô nghĩa. Nhất là khi ta nhìn vào thành phần cũng như cách hành sử của cái ủy
ban quái dị này:
tất cả 9 thành viên đều do một mình bà chủ tịch hạ viện Pelosi đích thân tuyển chọn
dựa trên đúng một tiêu chuẩn là chống Trump quyết liệt và đã từng bỏ phiếu đàn hặc
Trump, kể cả 2 dân biểu bù nhìn CH ngồi làm cảnh là bà Liz Cheney và ông Adam
Kinzinger. CNN ca tụng tính 'lưỡng đảng công tâm' của ủy ban vì có đại diện của cả
hai đảng !!! Cấm cười! [Khi quý độc giả đọc bài này thì bà Cheney và ông Kinzinger
đã hết job rồi, tuy còn lãnh lương tới hết ngày thứ bẩy 31/12/2022].
zero bằng chứng:
không có FBI điều tra gì hết; cũng chẳng có công tố đặc biệt nào điều tra;
tất cả các nhân chứng cũng đều được chọn kỹ trong đám chống Trump chết bỏ, tất cả
đều không có đối chất, và những người bị truy tố, chẳng ai được lên tiếng hay có luật
sư bào chữa.

Mỹ gọi đó là 'kangaroo court', thực tế chỉ là công lý của Hitler và Mao, được đảng
DC Mỹ thực hành tại Mỹ. Từ đó, tất cả mọi truy tố, mọi bằng chứng, mọi lời khai của
nhân chứng, mọi biên bản, tất tần tật đều vô giá trị pháp lý vì chỉ mang tính phe đảng
chính trị một chiều.



Cái tiếu lâm không nhịn cười được là Ủy Ban J-6 đã lố bịch một cách rất 'hoành
tráng' ra trát đòi Trump phải ra trước ủy ban chịu hạch hỏi. Trump phớt lờ, bây giờ,
ủy ban đành ngậm bồ hòn, rút lại trát (Xin xem trang Tin Tức).

Bước kế tiếp do bộ Tư Pháp của Biden quyết định: truy tố ông Trump ra tòa hay
không. Trên nguyên tắc, bộ Tư Pháp không thể truy tố ông Trump dựa trên những
chứng cớ vô giá trị pháp lý của hạ viện được, tuy nhiên, chính quyền Biden đã từng
chứng minh cho cả thế giới thấy họ ngồi xổm trên đầu luật pháp từ lâu rồi. Trên thực
tế, yếu tố chính quyền Biden cân nhắc chỉ là những hậu quả chính trị, sao cho có lợi
cho cuộc bầu cử tổng thống thôi, còn luật pháp là chuyện... vớ vẩn. Ta chờ xem bộ
Tư Pháp sẽ làm gì.

Việc truy tố này sẽ kích động thêm sự phân hoá chính trị Mỹ, với cử tri DC chống
Trump vui mừng hớn hở trong khi khối cử tri ủng hộ Trump sẽ lên cơn điên, càng ủng
hộ Trump hơn trong cuộc bầu tồng thống tới.

Ở đây, có một vấn đề nghiêm trọng hơn ta cần phải bàn qua.

Tội nặng nhất dĩ nhiên là tội thứ tư, cũng là tội mà theo dân biểu DC Jamie Raskin,
thành viên của J-6, sẽ không cho ông Trump ra chạy đua chống Biden luôn. Quá tiện!
Tam thập lục chước, chỉ còn một chước này may ra cứu được Biden thôi. Tranh cử
công khai trung thực, không gian lận, coi bộ khó ăn quá. Dân biểu DC Raskin của Ủy
Ban nói huỵch tẹt ra là Ủy Ban hy vọng với việc truy tố tội thứ tư này, ông Trump sẽ
bị cấm vĩnh viễn, không bao giờ được giữ bất cứ chức vụ công quyền nào đến mãn
đời.

Coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu, quý vị ơi. Cái loa phường MSNBC, chống Trump
chết bỏ, cũng đã phải nhìn nhận không thực hiện được như ý muốn đâu. Kẻ này không
đủ hiểu biết về Hiến Pháp nên không dám bàn, chỉ viết lại những ý kiến của MSNBC
thôi. Đây nhé:

- Hiến Pháp không hề ghi bất cứ một tội gì có thể cấm một người nào ra ứng cử và
đắc cử tổng thống. Cho dù trong vụ này, bộ Tư Pháp truy tố ông Trump về tội tạo
phản, vẫn chẳng cấm ông tranh cử và đắc cử, làm tổng thống. Hiến Pháp ghi rõ
những điều kiện được ra tranh cử và đắc cử:

- phải sanh ra tại Mỹ và đã ở Mỹ liên tục 14 năm trước khi ra tranh cử;



- phải đủ 35 tuổi;
- chưa làm tổng thống tới hai nhiệm kỳ;
- chưa bị đàn hặc và truất phế.

- Khi dân biểu Raskin nói về việc cấm Trump không được giữ chức nào trong công
quyền vì tội xúi dục tạo phản, thì ông ta đã dựa trên Khoản 3, Tu Chánh Án 14 của
Hiến Pháp, mà một con vẹt mau mắn viện dẫn, ra cái điểu ta đây biết Hiến Pháp rất
rành. Nhưng vấn đề là khoản 3 này ghi rất rõ trên giấy trắng mực đen là áp dụng cho
tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang, và các cử tri đoàn bầu tổng thống và
phó tổng thống -"elector of President and Vice-President"-, và tất cả các chức vụ liên
bang và tiểu bang khác, nhưng lại không đề cập tới những chức vụ tổng thống và phó
tổng thống, có nghĩa là không áp dụng cho hai chức vụ đó. Quý độc giả không cần
phải tin Vũ Linh đâu, đây là quan điểm của đài tivi loa phường
MSNBC, KHÔNG phải Fox News đâu; xin đọc bài của MSNBC qua link dưới đây:

https://www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/trump-criminal-referrals-jan-6-
committee-wont-hurt-presidential-campai-rcna62635

Cai tiếu lâm là chính MSNBC kết luận việc làm của Ủy Ban J-6 hoàn toàn tào lao,
vô nghĩa, chẳng có một hậu quả cụ thể nào hết, chỉ khiến ông Trump ngồi rung đùi
cười.

----------------
Việc làm của các Ủy Ban hạ viện nói riêng và của đảng DC nói chung khiến kẻ này

nhớ lại cuộc chiến Quốc Cộng của chúng ta năm xưa. Chúng ta, nghĩa là Đệ Nhất CH
và Đệ Nhị CH luôn luôn thua thiệt VC trong cuộc chiến chính trị, vì 'chính nghĩa' nửa
vời, vì chúng ta không đủ khả năng gian trá mánh mung và ý chí lưu manh chơi tới
cùng như VC.

Bây giờ đảng CH Mỹ cũng không khác gì hai cái CH của miền nam ta, không đủ
khả năng gian trá và ý chí lưu manh chơi tới cùng, nên luôn luôn thua phe DC. Bài
học chung như kẻ này đã viết nhiều lần: không phải chính nghĩa lúc nào cũng thắng,
mà thực tế cuộc sống, lưu manh gian trá có nhiều hy vọng thắng hơn. Bởi vậy ta mới
phải đang tị nạn CS ở Mỹ. Để ngồi chứng kiến cảnh đảng DC Mỹ chơi mánh không
khác gì VC.

*******************************

BÀI VIẾT CUỐI NĂM VỀ CUỘC SĂN LÙNG KHÔNG ĐOẠN KẾT
Tôn Nữ Hoàng Hoa
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Con người thuờng đi qua nhiều trạm ải của cuộc đời rồi cũng phải có lúc dừng nghỉ.
Nhưng có những cuộc tìm kiếm không bao giờ ngừng nghỉ vẫn tiếp tục ngu ngơ.
Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng những cuộc săn phù thủy của Đảng Dân Chủ ,
chính quyền Joe Biden và Thế Lực Đầm lầy đã không đi tới đâu để tìm ra một nguyên
do bắt tội phản quốc của cựu TT Trump nhưng họ vẫn ngu ngơ tìm kiếm và người dân
cũng vẫn chán nãn đứng nhìn.

Bắt đầu âm mưu từ cái dã tâm gọi là Nhiệm Kỳ Thứ Ba của Barrak Obama thất bại
trước sự vận động tranh cử của TT Trump .Những tay sai của chính quyền Obama đã
tung ra một nỗ lực toàn diện để phá hủy chiến dịch tranh cử của TT Trump. Câu hỏi
được đặt ra là khi biết sự thật liệu Bộ Tư Pháp có buộc tội những người này không?
Tuy nhiên trước viễn ảnh thất bại của "Nhiệm Kỳ Thứ Ba" Obama vẫn không cam
tâm dựng ra vở tuồng thông đồng với Nga và bà Hillary Clinton là người đạo diễn và
cũng là người bỏ tiền ra thuê viết vở tuồng.

Một báo cáo của Times có tiêu đề "F.B.I. Đã mở cuộc điều tra về việc liệu Trump có
bí mật làm việc thay mặt cho Nga hay không" cho thấy cuộc điều tra về Donald
Trump không phạm tội "thông đồng" với chính phủ Nga đã bắt đầu trước cuộc bầu cử.
Cuộc điều tra nhằm mục đích ngăn chặn Trump - chứ không thực sự xác định liệu
người Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta hay không.

FISA là viết tắt của Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài năm 1978.( Foreign
Intelligence Surveillance Act of 1978.) Đạo luật này nhằm cung cấp cho chính phủ
Hoa Kỳ các phương pháp điều tra khủng bố đồng thời ngăn chặn hành vi xâm phạm
quyền riêng tư bất hợp pháp của công dân Hoa Kỳ. Tất cả các tài liệu xung quanh
các cuộc điều tra được thực hiện theo đúng qui tắc của FISA đều được bảo mật
nghiêm ngặt. và được ký dưới những tay chân của Obama.

Một sự kiện hiện đại liên quan đến FISA liên quan đến cuộc điều tra của FBI về mối
liên hệ giữa các nhân viên của Tổng thống Donald Trump và sự can thiệp của Nga
vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa khác
lập luận rằng FBI đã lạm dụng quyền lực của mình và mắc những lỗi được cho là vi
phạm FISA.
Cuộc điều tra thực sự của Bộ Tư pháp và FBI đã bắt đầu trong chiến dịch tranh cử.
Xử dụng thông tin tình báo nửa vời và "không thể kiểm chứng" về các mối liên hệ có
chủ đích của Trump với Nga, các tay sai của Obama và Hillary Clinton đã xử dụng
cái gọi là Hồ sơ Steele bốn lần riêng biệt để được tòa án FISA chấp thuận để theo
cuộc vận động tranh cử của TT Trump.

Hồ sơ Steele không có thật
Vấn đề duy nhất là, Hồ sơ Steele không đến từ FBI hay Bộ Tư pháp. Nó đến từ Fusion
GPS Company, một nhóm nghiên cứu đối lập có liên hệ với Đảng Dân chủ. Và chiến
dịch của Hillary Clinton đã trả tiền cho nó.

Andrew McCarthy, một thành viên cấp cao tại National Review Institute và bản thân
là cựu công tố viên liên bang, đã viết: “Rõ ràng, ứng dụng giám sát đã nhắm mục tiêu
vào Carter Page. Một thành viên trong Ban Vận Động Bầu Cử của TT Trump "Nhưng
Page chỉ là một vấn đề phụ. Hồ sơ chủ yếu nói về Trump - không phải Page, không
phải Paul Manafort, Michael Cohen, hoặc các cộng sự khác của Trump do Steele đề
cập. Cáo buộc chính của hồ sơ là Trump có âm mưu gián điệp với Nga để chuyển



cuộc bầu cử sang Trump, và buộc tội Trump sẽ thực hiện mệnh lệnh của Putin từ Toà
Bạch Ốc. Nhưng tiếc thay Hồ sơ Steele không có thật.

Vì vậy, ý định cho tất cả và các mục đích, các khoản giữ lại của những tay sai của
Obama sau này gọi là Deep State ("Vũng Đầm Lầy ")đen thủi đen thui từ chính
quyền Obama đang phục vụ như một công cụ hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của
Hillary Clinton.

Ngay từ đầu cuộc điều tra, giám đốc CIA John Brennan đã triệu tập các cuộc họp đa
cơ quan về Trump. Họ bao gồm Peter Strzok, người đứng đầu cơ quan phản gián của
FBI, và James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia dưới thời Obama, cùng những
người khác.

Một lần nữa, nhan đề của các cuộc họp là Trump có thể thông đồng với người Nga để
hack cuộc bầu cử của chúng ta và thậm chí có thể là một đặc vụ của Nga
không?. (Mô Phật)

Có Bằng chứng không và ở đâu?
Như chính tờ báo Times đã thừa nhận, hầu như "không có bằng chứng" nào cho lời
buộc tội như vậy.

Những hành động như vậy là bất hợp pháp, một nỗ lực của các nhân viên chính phủ
được cho là phi đảng phái nhằm lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các Công
Chức đang cố gắng phủ quyết ý chí chính đáng của người dân.

Trớ trêu thay, những âm mưu ngoài luật pháp này lại gây ra mối đe dọa trực tiếp lớn
hơn nhiều đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ so với bất kỳ điều gì mà Trump bị cáo
buộc đã làm. Vậy mà thủ phạm vẫn ung dung tự tại. Họ kiếm được hàng trăm nghìn
đô la trên các bài giảng và với tư cách là những người nói chuyện trên TV.

Theo tờ báo Times nhận định , ngay cả khi thay mặt Đảng Dân chủ mở rộng cuộc
điều tra về Trump, cựu Giám đốc FBI James Comey đã nhiều lần nói dối Trump về
việc liệu ông có đang bị điều tra hay không. Ông cũng tiết lộ nội dung cuộc gặp riêng
với Trump tại Toà Bạch Ốc cho giới truyền thông.

Mục đích của James Comey là tạo ra những nghi ngờ về Trump và gieo mầm hành
động rộng lớn hơn của Deep State chống lại nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy. Đối với
bất kỳ ai vẫn còn nghi ngờ: Đây không phải là hành động chính trị mang tính thù hận.
Mà đây chính là nỗ lực gieo nghi ngờ cho TT Trump . TT Trump không có lựa chọn
thực sự nào ngoài việc sa thải Giám Đốc FBI James Comey.

Theo tình hình khi TT Trump sa thải James Comey thì ở đây không phải chấm dứt
các vấn đề của TT Trump. Mà nó lại tăng lên vì James Come là tay chân của Obama.
Trong vòng vài ngày sau khi Comey bị sa thải vào đầu tháng 5 năm 2017, quyền
Giám đốc FBI Rod Rosenstein đã bổ nhiệm Robert Mueller làm cố vấn đặc biệt để
điều tra các cáo buộc rằng Trump về bản chất là một điệp viên Nga. Tệ hơn nữa, họ
làm điều đó không phải vì họ có bằng chứng thực tế - Họ tạo dựng hồ sơ Steele
Dossier do Clinton tài trợ, nhưng chưa bao giờ được xác minh.



Càng thất bại Đầm Lầy của Obama và Hillary Clinton càng lộng hành bất chấp luật
pháp, hiến chương của Hoa Kỳ và đã gây ra rất nhiều tội ác
Vâng, đây là những tội ác của Đầm Lầy, và không phải là những tội ác nhỏ. Hóa ra,
sự thông đồng thực sự là của FBI, Bộ Tư pháp, CIA và chiến dịch tranh cử của
Hillary Clinton với người Nga chứ không phải TT Trump.

Vì nhiều lý do, họ đều muốn Trump thất cử. Điều này chứng tỏ Deep State đã thất bại.
Khi TT Trump không tuân theo, họ đã cố gắng loại bỏ TT Trump ra khỏi văn phòng.
Nó vẫn đang diễn ra. Đảng Dân chủ công khai tìm cách luận tội Trump qua tay bà
phù thủy Nancy Pelosi. Trong khi đó, cuộc điều tra của Mueller vẫn tiếp tục, cho đến
hôm nay thì không có gì để chứng minh cho những nỗ lực của nó. Thì ra toàn là
những chuyện đầu voi, đuôi chuột.

Điều này, như những người khác đã nói trước đây mà không hư cấu. Đây là một kiểu
đảo chính thầm lặng. Các công chức cao cấp hàng đầu của Bộ Tư pháp, FBI và CIA,
thông đồng với chiến dịch tranh cử của Clinton, đã sử dụng quyền hạn phi thường
của các cơ quan tư pháp và tình báo Hoa Kỳ cho các mục đích thuần túy chính trị:
chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của Trump, để Barrak Obama thực hiện nhiệm kỳ thứ
ba và tiếp theo là con đường quyền lực như Tập Cận Bình
Điều mà Obama ngày đêm lao khổ mưu toan mọi hình thức quyết loại trừ TT Trump
ra khỏi chính trường.

AI CHỈ THỊ GIAO HỒ SƠ NGỤY TẠO CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ CHO FBI
Hồ sơ nổi tiếng tội phạm của Trump được tạo ra và được biên soạn bởi cựu điệp viên
người Anh tên Christopher Steele.

Chưa hết, thông tin này sau đó được xử dụng làm cơ sở cho cuộc điều tra chính thức
về cáo buộc thông đồng giữa ban vận động tranh cử của Trump và Nga. Câu hỏi đặt
ra là, tại sao FBI, khi biết điều này, lại nói dối về nó? Trên thực tế, việc áp dụng FISA
cho chiến dịch tranh cử của Trump đã được thực hiện theo chỉ thị của một đối thủ
chính trị, Hillary Clinton và Obama.

Và điều đó hoàn toàn bất hợp pháp, đối với cả FBI và Clinton, Obama.
Hồ sơ ngụy tạo mục đích nhắm vào TT Trump - "không phải Page, không phải Paul
Manafort, Michael Cohen, hoặc các cộng sự khác của Trump do Steele đề cập. Cáo
buộc chính của hồ sơ là Trump có âm mưu gián điệp với Nga sau đó Trump sẽ thực
hiện mệnh lệnh của Putin từ Nhà Trắng."

Thiên bất dung gian mọi âm mưu kế hoạch để mưu hại TT Trump đều tan theo mây
gió trước một dàn dựng vô cùng thâm độc.
Vì vậy, ý định cho tất cả mọi việc đó đều do Deep State từ chính quyền Obama đang
phục vụ như một công cụ hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton.

Một lần nữa, nhan đề dàn dựng của các cuộc họp là Trump có thể thông đồng với
người Nga để hack cuộc bầu cử của chúng ta và thậm chí có thể là một đặc vụ của
Nga.
Tuy đảng Dân Chủ và Obama đã dàn dựng xong vở tuồng Trump thông đồng với Nga.
Nhưng khổ một nỗi lại không có bằng chứng để chứng minh cho những điều dối trá
đó.



Tuy nhiên, như chính tờ báo Times đã thừa nhận, hầu như "không có bằng chứng"
nào cho lời buộc tội như vậy.

Những hành động như vậy là bất hợp pháp, một nỗ lực của các nhân viên chính phủ
được cho là phi đảng phái nhằm lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đó chính
là công chức cao cấp của Obama đang ra sức phủ quyết ý chí chính đáng của người
dân.

Trớ trêu thay, những âm mưu ngoài luật pháp này lại gây ra mối đe dọa trực tiếp lớn
hơn nhiều đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ so với bất kỳ điều gì mà Trump bị, cáo
buộc đã làm.
Chính TT Trump đã cho dân chúng biết về Vũng Đầm Lầy tại D.C và quyết tâm tát
cạn Đầm Lầy.

Tất cả những nỗ lực loại bỏ Trump ra khỏi chính trường để phục vụ cho chiến dịch
vận động bầu cử của Hillary Clinton. Nếu chiến dịch vu oan giá họa cho Trump thất
bại thì Obama và Hillary Clinton sẽ điều hướng Vũng Đầm Lầy bằng những dã tâm
khác ngoài một chuyện mồng 6 tháng giêng (Jan 6) hay cho Bộ Tư Pháp , FBI
( Những nhân viên của chính quyền Obama kết nạp) ngang nhiên xông vào tư gia của
Cựu TT Trump Mar-a-Lago để ngụy tạo hồ hầu có chứng cớ để kết tội cựu TT Trump.
Wow y như xử dụng sở trường của bọn Cộng Sản.

Như Lão Tử đã từng dạy rằng :" Mọi việc thái quá thì sẽ đi ngược với lòng người"
Con người sau khi vướng bận vào râu, tóc , thì từng biến thể sẽ vướng vào trên
những phóng túng của y trang, cùng với những động tác chiếm hữu , những biểu
tượng câm lặng mưu mô hủy diệt, tất cả sẽ để lại một vết nhơ trong lịch sử. Và hiện
tại những vở tuồng dàn dựng để kiếm cớ buộc tội cựu TT Trump đã quá quên thuộc
với người dân và từ đó dân chúng sẽ không còn tin vào Đảng Dân Chủ kéo theo cái
Vũng Đầm Lầy

Bài viết đã dài xin hẹn qua năm mới.
Kính chúc quí độc giả một năm mới đầy hy vọng cho trôi đi những khắc khoải lo âu
trên vận mệnh của đất tạm dung cùng với sự bình an nhất trong mọi vấn đề.

Tôn Nữ Hoàng Hoa
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