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Ôm Sầu Riêng Bóng

Trời đã vào Xuân, nhưng tối Cali vẫn lạnh, sau khi "cúng tất" tiễn đưa Ông Bà theo
phong tục gia truyền, chợt thấy lẻ loi cô quạnh, nên mở nhạc nghe bản "đêm đông",
cho thấm thía xót xa đời người tị nạn, nhớ câu nói để đời của Tổng
Thống Nguyễn-Văn-Thiệu: "Mất Nước là mất tất cả!"

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình yêu thương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

Chợt thấy có bản dịch Anh văn, tò mò xem cho biết, khi đọc câu này, mới phục
tài MÍT dịch tiếng Anh, gởi đến Quý vị... cười 5 phút:

Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
On a winter night, a child looks at the mirror and hugs a durian ball

Cười chút cho quên sinh hoạt lạm phát, xẹp túi lúc nào không hay, nhớ lại ai
đó? quá "khờ" nghe lũ cấp tiến bầu cho ông già "chẳng biết cái thá gì"; khiến cho cả
Nước Mỹ khổ vì:

Covid cứ tràn lan:



Vật giá leo thang , khan hiếm:

Tham nhũng, thối nát, vì bị vòng Kim Cô tròng vào cổ:

Làm SAI nhưng đổ thừa RẤT GIỎI:



Ảo tưởng , xa vời thực tế:

cho nên đang XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH: hu... hu!

Ra TẾT, chắc còn nhiều màn lâm ly lắm; càng cận 'bầu cử", nhiều "trò thối" sẽ được
dàn dựng khốc liệt, tha hồ dân mạng càng ngày càng nhiều, delete mỏi tay.
phi nĩ lỗ đía! (hết nước nói)
Lưu-Vĩnh-Lữ

PS: bản dịch:
Evening has not gone yet the night falls
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống

Somewhere, let the bell ring
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông

The bird's wings are broken heartedly
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời



With gray clouds on the back of the sky
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Time seems to stop in numbness
Thời gian như ngừng trong tê tái

Trees shed leaves in the direction of the clouds
Cây trút lá cuốn theo chiều mây

The rain makes me miss and miss things
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều

The dew gently flies, oh dear
Sương thướt tha bay, ôi đìu hiu

Winter night, far away, the homeland is sad to conquer
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phụ

Winter night, the side of the river is dumbfounded, who wants a husband
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng

Winter nights, poets listen to mutual souls
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư

On a winter night, a child looks at the mirror and hugs a durian ball
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
The wind is slanting, the afternoon is drunk
Gió nghiêng, chiều say

Wind shakes thousands of trees
Gió lay ngàn cây

The wind lifts the boat of clouds
Gió nâng thuyền mây

The wind screams sorrow
Gió reo sầu tư

The wind hurts my own feelings
Gió đau niềm riêng

Endless coal wind
Gió than triền miên

Winter night, oh I miss the way back far away
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa

Winter night, I dream a dream, loving family
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình yêu thương

Winter night, we drag our feet to the ceiling



Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương

Does anyone understand the lonely love, homeless winter night?
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

Tên sáng lập đài Ted Turner, một tên phản chiến, là chồng của :" Hanoi Jane " Jane
Fonda, một ả đào lộn hột, đại phản chiến, tên phản quốc, từng qua thăm Hà Nội vào
năm 1972..

Thời suy tàn của đế chế CNN
CNN ra đời năm 1980. Có đại bản doanh đặt ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia,
và lúc bấy giờ là công ty truyền thông duy nhất phát sóng truyền hình 24/24 giờ, với
tin tức đủ loại.

Từ đó, CNN phát triển mạnh mẽ, trở thành người khổng lồ truyền thông, vươn ra khỏi
nước Mỹ để có mặt trên hơn 200 quốc gia.

Ở bất cứ khách sạn nào có tên tuổi trên thế giới bạn đều thấy CNN có mặt trong các
chương trình TV. Hay trong 1 chuyến bay quá cảnh ở sân bay nào đó, đều có bóng
dáng của gã khổng lồ này.

Kẻ nào nắm truyền thông, kẻ đó nắm thiên hạ. CNN làm mưa làm gió trong nhiều
thập niên qua, có ảnh hưởng rất lớn lên toàn thế giới, trở thành 1 thế lực chính trị
đáng gờm. Các chính trị gia sợ nhất là truyền thông, và luôn cố gắng thỏa hiệp ở
chừng mực nào đó.

Những năm gần đây CNN ngày càng thiên tả nặng, không còn đơn thuần là nguồn
cung cấp thông tin cho độc giả. Dù biết rằng cơ quan nào cũng có xu hướng chính trị
hoặc là Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhưng CNN ngày càng cực đoan, đặc biệt từ khi
xuất hiện Trump, một nhân vật không hề ngán giới truyền thông như thông lệ.

Kết quả là ông Trump bị đánh tơi bời từ những ngày đầu bước ra tranh cử năm 2016,
trong đó CNN chính là tên đao phủ bằng mọi giá phải chém được đầu Trump một
cách công khai, lộ liễu mới hả dạ.

Rồi 4 năm chấp chính của Trump chính là 4 năm truyền thông sôi động nhất, từ cả 2
phía chống đối và bênh vực.

Dạo đó, trên mặt báo hằng ngày của CNN không thể thiếu Trump. Họ vẽ ra 1 ông
Trump khùng điên, dâm dật, kỳ thị luôn cả người khuyết tật. Các ngôi sao của CNN
luôn nổi bật trong vai trò đánh đấm.

Ngày của CNN không thể thiếu Trump. Họ vẽ ra 1 ông Trump khùng điên, dâm dật, kỳ
thị luôn cả người khuyết tật. Các ngôi sao của CNN luôn nổi bật trong vai trò đánh
đấm.

Còn nhớ người hùng lừng lẫy nhất lúc bấy giờ là Michael Avenatti, người chửi Trump
nhiều nhất và hăng hái nhất. Không may chỉ 1 năm sau đó, Michael phải vào nhà đá
vì tội tống tiền hãng giày Nike lên đến vài chục triệu đô.



Lại nói đến Kathy Griffin của CNN, người đăng bức ảnh hình nộm của Trump bị chặt
đầu, máu chảy ròng ròng rất bạo lực gớm ghiếc, gây phẫn nộ công chúng, và CNN
buộc lòng phải cho bà thôi việc. Bà này đúng nghĩa là vừa xấu người lại xấu nết.

Cũng vì cố ý tấn công Trump mọi giá mà CNN bị vạ phải bồi thường cho cậu học sinh
trung học Nick Sandmann của trường trung học Covington vì đã bôi xấu hạ nhục cậu
bằng những cái clip giả tạo.

Buồn cười nhất, cũng là lộ liễu nhất, trong lúc đưa tin về các nhóm BLM đang biểu
tình đốt phá, phóng viên của CNN đang tường thuật tại chỗ cho rằng cuộc biểu tình
này rất "ôn hòa", và đằng sau anh ta lửa đang ngùn ngụt cháy, cả trụ sở của CNN ở
Atlanta cũng là nạn nhân.

Vì cách đưa tin ngày càng thiên vị, ngay cả việc xài tin giả, lượng view của CNN suy
giảm trầm trọng. Sau khi hạ bệ được Trump CNN tuột dốc không phanh.

Năm 2021 chính là 1 đại họa. Ngôi sao sáng nhất là Chris Cuomo, em trai của thống
đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo, bị phát hiện cố tình bao che cho anh trai
mình trong các vụ bê bối quấy nhiễu tình dục. Chris bị cho thôi việc mà lòng còn ấm
ức bởi công trạng đánh phá Trump theo yêu cầu.

Đau ở chỗ họ đã chết vì gái, thứ vũ khí lợi hại mà họ dùng tấn công Trump xuyên suốt.
Khi chiếc áo khoác chói ngời đạo đức bị vứt xuống, mặt nạ đã rơi, Andrew Cuomo
hiện nguyên hình là tên dê xồm, tấn công tình dục rất nhiều phụ nữ dưới quyền. Cuối
cùng ông phải từ chức trong ô nhục.

Đầu năm 2022 lại là một tin rất xấu. Lượng view tổng quát cũng như ở những phân
đoạn quan trọng cho quảng cáo bị sụt 90%.

"CNN’s ratings took a nosedive by a massive 90 percent both overall and in the
all-important demographic coveted by advertisers in the first week of the new year."

Cú knockout cuối cùng chính là vụ bê bối tình cảm của chủ tịch Jeff Zucker và một
đồng sự cấp cao là bà Allison Gollust. Cả 2 đều đã có gia đình, và cuộc tình vụng
trộm đã bị phát hiện trong quá trình điều tra Chris Cuomo.
Thiệt là cú xui xẻo có tính liên hoàn. Nếu không có vụ Andrew Cuomo bóc hốt phụ nữ
sẽ không có vụ Chris bao che anh mình, và dĩ nhiên không có cuộc điều tra này để
phát hiện ra cuộc tình đắt giá Jeff - Allison.

Giờ đây Jeff phải cúi đầu ra đi, kết thúc 9 năm lãnh đạo, và "có công" dẫn dắt CNN
từ phía tả về phía cực cực tả.
Chết vì gái vừa êm ái vừa tê tái.

Tuy là góp phần hạ được Trump nhưng CNN rơi vào khủng hoảng. Hàng loạt ngôi
sao phải ra đi trong ô nhục, bởi chính thứ vũ khí họ dùng để tấn công kẻ thù. Chiếc
boomerang được ném ra đã quay ngược lại để sát thương người sử dụng.

Đang khi đó lão Trump có dịp đáp lễ. Ông vừa đăng đàn chọc quê CNN. Ông bảo Jeff
phải ra đi vì CNN đã mất phương hướng, và khán giả đã rời bỏ nó.



Đây là dịp để dẹp bỏ truyền thông bẩn bởi vì không có gì quan trọng hơn là uốn nắn
lại dòng truyền thông què quặt ở đất nước chúng ta, và trên toàn thế giới, như trường
hợp của CNN.

Đời có vay có trả.

https://www.facebook.com/larryDking/posts/10220983127623102

Biden không khác gì con tàu Titanic
Nguyễn Tường Tuấn

Anh Isaiah Center phê bình cụ 46 | Photo credit: Unknown
Ngày đầu năm Nhâm Dần, 1 tháng 2 năm 2022 anh Isaiah Center, người da đen,
công dân New York lên truyền hình Fox News phê bình nặng nề cụ 46. Fox News, hệ
thống thiên hữu, có khuynh hướng ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump phỏng vấn
Isaiah Center thì có gì lạ?

Những bạn tự nhận mình là cấp tiến sẽ nhanh chóng ném đá vào kẻ viết bài. Nhưng
xin bạn hãy bình tâm, nghe thêm chút giai thoại đặc biệt về anh bạn Isaiah Center,
cất gạch đá qua một bên. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Isaiah Center, đảng viên trung thành trong 16 năm qua của đảng Dân chủ, luôn luôn
bầu cho ứng cử viên đảng ta, bất kể thành tích tốt hay xấu, từng tham dự trong ban
vận động tranh cử của cụ 46, đặc biệt hơn cả anh còn xuất hiện trong video tuyên bố
thắng cử của cụ
(https://patriotlatestnews.com/watch-biden-voter-turns-on-him-on-fox-news-drops-br
utal-truth-bomb/)

Nói có sách, mách có chứng, xin các fans “Build Back Broke” hạ hoả, đọc tiếp để
xem anh chàng da đen chính hiệu, đầy lương tâm này nói gì?

"Nói thẳng ra, tôi là một đảng viên đảng Dân chủ, giai cấp công nhân - nói chuyện
với Fox News sẽ khiến bạn sợ hãi và khiến những người còn lại trong đảng của chúng
ta sợ hãi,“ôi đã thấy đảng của mình đi sai hướng ... Tôi đang nhìn thấy Joe Biden đi
vào những ngõ hẻm đen tối để tạo ra tất cả những thứ hiện nay: Không có chỗ trong
trường học, không có chỗ trong xã hội. Đó là cách đảng tự hủy hoại chính mình. Đó
là cách mà những người theo chủ nghĩa tự do trở nên quá mức, đến nỗi họ trở nên
hoàn toàn không thể nhận ra được so với những gì họ đã từng là.”

Khởi thủy, Isaiah Center là ủng hộ viên trung thành của bà Phó Kamala Harris,
trước khi chuyển qua làm tình nguyện viên cho Joe Biden. Anh không đồng ý với
chính sách cho phép người nam chuyển giới qua nữ tham dự tranh tài thể thao với
phái nữ, Isaiah Center phê phán chính sách gây “chia rẽ chủng tộc” của Joe Biden,
chúng ta lắng nghe lời phê bình của anh ấy:

“Nếu tôi biết trước Biden ủng hộ người phái nam chuyển giới, tranh tài bơi lội trong
cuộc thi của phái nữ, tôi đã không bỏ phiếu cho ông ta ... Trong cuộc bầu cử 2020, tôi

https://www.facebook.com/larryDking/posts/10220983127623102
https://patriotlatestnews.com/watch-biden-voter-turns-on-him-on-fox-news-drops-brutal-truth-bomb/
https://patriotlatestnews.com/watch-biden-voter-turns-on-him-on-fox-news-drops-brutal-truth-bomb/


đã làm nhiều hơn điều mình có thể làm cho bất cứ ứng cử viên chính trị nào ... Tôi
thật sự ghê tởm! Tôi cũng không chấp nhận cái suy nghĩ trẻ em da đen, da trắng,
phân biệt mầu da, chủng tộc, chống đối nhau ... Nói thêm về thuyết “Critical Race
Theory” đúng là một con ngựa thành Trojan, chứa đựng bên trong nhiều điều tăm tối
về sự đa dạng, công bằng, và hoà nhập.”

Đúng là tinh thần Mỹ, công bằng, chính trực, đặt TỔ QUỐC lên trên ĐẢNG PHÁI.
Xin những bình loạn gia trong cộng đồng người Việt tại Mỹ nhớ cho, vị Tổng thống
thứ 40 lừng danh của Hoa Kỳ, Ronald Wilson Reagan, nhiệm kỳ 1981-1989, người
từng đánh đổ chế độ Liên Xô, cựu đảng viên Dân chủ, từng tuyên bố:

“Tôi không bỏ đảng Dân chủ, đảng Dân chủ đã bỏ tôi” [I didn’t leave the
Democratic Party. The Democratic Party left me.]

MẦU DA & GIỚI TÍNH QUAN TRỌNG:
Chưa bao giờ chính trị Hoa Kỳ lộ rõ bản mặt lưu manh, và ghê tởm như trước cuộc
bầu cử Tổng thống năm 2020. Đảng Dân chủ bị chiếm đoạt bởi nhóm chính trị gia
cực đoan, thiên tả. Cộng với bầy “Rino” Cộng hoà, sống trong đầm lầy Washington
D.C., cả chục năm, chúng ăn ngập mặt, nhà cao cửa rộng trị giá hằng triệu USD.

Thêm vào bọn truyền thông, báo chí, đứng sau lưng là lũ siêu tỷ phú ... Tất cả, đánh
hơi thấy hiểm họa Donald J. Trump, một tỷ phú có lương tâm, yêu quê hương, sẵn
sàng phục vụ đất nước với đồng lương $1 USD/năm. Ma quỷ không thể sống chung
với người hiền lương!

Chúng xúm lại, cùng nhau đánh Tổng thống Trump, Black Lives Matter, Antifa, từ
bóng tối ra ánh sáng. Các thành phố do đảng Dân chủ cầm đầu ra lệnh cảnh sát rút
lui, đường phố nhường cho bọn thảo khấu chiếm đóng. Người chết, những thương xá
bốc cháy, khẩu hiệu “Cắt giảm cảnh sát” xuất hiện khắp nơi. An ninh đất nước tồi tệ
chẳng thua gì đường phố Kabul, Afghanistan.

Một sớm một chiều, đảng Dân chủ tìm ra lá bài ăn gian hợp pháp: Thánh tội phạm,
George Floyd tử vì đạo (Gian tà) bởi tên cảnh sát da trắng ngu xuẩn, áp dụng bạo lực
không đúng chỗ.

Ngài Tập Lục Bình từ Phương Đông xa xôi gửi thêm món quà “Wuhan virus.” Cả lũ
chính trị gia khốn nạn xúm nhau quỳ gối, lạy lục. Mầu da trở nên quan trọng, “Black
Lives Matter” khẩu hiệu chính trị nêu rõ, các sắc dân khác đều là “thứ dân.”
Chỉ chọn Thẩm phán da đen và phụ nữ.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với thành tích hằng chục năm lăn lộn chính trường,
đụng đâu hư đó, theo lời của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates viết: “Tôi nghĩ
ông ấy đã làm sai trên hầu hết mọi chính sách đối ngoại quan trọng, cũng như an
ninh quốc gia trong bốn thập niên qua.”

[I think he has been wrong on nearly every major foreign policy and national security
issue over the past four decades.]



Có lẽ riêng vấn đề lợi dụng mầu da và giới tính này, lần đầu tiên cụ 46 làm đúng?
Vào được Toà Bạch Cung không mấy vẻ vang, cụ thất hứa với cử tri rất nhiều, và
đang cố vớt vát lại uy tín qua hai điều sau.

Trong cuộc tranh luận sơ bộ với đối thủ, Thượng Nghị sĩ, Bernie Sanders (I-VT) năm
2020, khi đề cập đến vấn đề chọn người vào Tối cao Pháp viện Liên bang, Joe Biden
đã cao giọng hứa: Sẽ đề cử một nữ Thẩm phán người Da đen, và chọn người đứng
cùng liên danh theo cùng một nguyên tắc. Lời hứa chọn Phó Tổng thống, cụ đã thực
hiện, khiến Hoa Kỳ ngày hôm nay mất mặt trước quốc tế vì một Phó tông tông không
ra gì, mang tên Kamala Harris
(https://www.rightwing.org/should-biden-focus-on-racial-politics-in-upcoming-supre
me-court-nomination/?utm_source=placeholder&utm_placement=newsletter&utm_m
edium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=RWnewsletter).

Người ít hiểu biết chính trị nhất, cũng thừa hiểu, ứng cử viên Joe Biden muốn lấy
lòng cử tri da đen trong giai đoạn tranh cử, chơi nổi lấy tiếng: Ta đây, lần đầu tiên có
một nữ Phó T.T, lại da mầu mới oai chứ! Không cần biết cái mụ đó làm được gì cho
đất nước! Nếu không gọi là “lưu manh” thì còn chữ nào xứng đáng hơn? Cử tri Mỹ
đã bị lừa một cách cay đắng, như anh bạn Isaiah Center.

Mầu da cao quý Thượng đế ban cho mỗi chúng ta, tất cả đều được đảng Dân chủ
thiên tả pha thành mầu sơn kỳ thị. Giới tính Ngài sắp đặt cho mỗi cá nhân, cụ 46 và
đảng của mình gây giống thành một loại người ở một hành tinh xa lạ nào đó, anh con
trai có thể hiên ngang vào nhà vệ sinh phái nữ, vì anh mang một giới tính đặc biệt!
Nhà vệ sinh từ nay dùng chung, đàn ông cũng có thể mang thai, hoan hô "Giới tính
đại đồng." Cộng hoà XHCN Huê Kỳ! Black Lives Matter!

Giáo sư về Hiến pháp Jonathan Turley, Đại học George Washington, đảng viên Dân
chủ đặt câu hỏi: “Nếu như Biden đạo đức giả trong lời hứa sẽ chọn Thẩm phán Tối
cao Pháp viện dựa trên chủng tộc và giới tính, lời hứa đó thật là mỉa mai và rắc rối.”

Ông nói tiếp: “Trong những năm gần đây, toà án cấp cao tuyên bố, các điều kiện về
chủng tộc hoặc giới tính là vi hiến trong việc tuyển chọn sinh viên, và các công ty
không được thuê hay quảng cáo dựa theo chủng tộc ... Liệu Biden có phải là người tốt
hay không khi ông ta đang tìm cách đề cử những người lấp đầy vị trí cao nhất về
chính trị, thông qua việc chân thành tìm kiếm ứng cử viên đầy đủ điều kiện tốt vào vị
trí công lý của Toà án Tối cao?”

Hỏi là trả lời, cụ 46 đang vi phạm nghiêm trọng quy định của Toà án cấp cao. Thi
vào đại học, nộp đơn xin việc làm, không nơi nào được đem chủng tộc hay giới tính
ra áp dụng. Tại sao đề cử một Thẩm phán Tối cao Pháp viện Liên bang lại phá luật?

Hoa Kỳ dưới triều đại "Brandon" đang lột xác, từ người công dân tốt, lái xe phải có
ID, mua rượu hay thuốc lá, làm ơn cho xem ID, vào ngân hàng, nhân viên đòi hỏi ID.
Nhưng đi bầu người đứng đầu quốc gia thì lại MIỄN ID!

Thật là quái dị, nghịch lý, thế mà vẫn có đứa tung hô! Luật cưỡng bức chích ngừa,
chỉ áp dụng riêng cho công dân Mỹ, di dân bất hợp pháp, những cử tri tương lai của
đảng Dân chủ được miễn trừ! Đất nước suy thoái đến tột cùng!
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Bài viết của ký giả Eric Mack, ngày Chủ nhật 30/1/22, nêu lên con số thăm dò của
Ipsos Poll về ý định chọn một nữ Thẩm phán người da đen của cụ 46 được dân Mỹ
đón nhận ra sao? Chắc chắn Toà Bạch Cung và đám truyền thông thổ tả không muốn
nghe hay tường thuật!
(https://www.newsmax.com/politics/gender-identitypolitics-merits-scotus/2022/01/30/i
d/1054654/?ns_mail_uid=d06b3b0d-060c-43be-8510-a1c27d2038db&ns_mail_job=
DM298417_01302022&s=acs&dkt_nbr=010102yudfwk).

Nhưng khó mà che dấu sự thật.
▪ 2︎3% dân Mỹ muốn Biden giữ lời hứa, chọn một nữ Thẩm phán da đen – 76% yêu
cầu chọn đúng người không phân biệt mầu da hay giới tính.
▪ 5︎4% đảng Dân chủ muốn chọn người tài đức không phân biệt mầu da hay giới
tính.
▪ 6︎9% không hài lòng việc Biden giải quyết lạm phát – Chỉ có 1% cho là tình hình
kinh tế tốt – 75% còn lại cho rằng tồi tệ và kém – 69% phê phán bạo lực súng đạn –
64% không chấp nhận các Biden giải quyết tội phạm – 64% không đồng ý về chính
sách di dân bất hợp pháp – 56% không đồng ý việc Biden giải quyết căng thẳng Nga
và Ukraine – 56% không chấp thuận việc Biden và giải pháp phục hồi kinh tế.

KẾT LUẬN:
Con tầu do thuyền trưởng già nua, lú lẫn đã thật sự mất phương hướng và đang chìm
xuống lòng đại dương. Người viết xin mượn lời anh Isaiah Center, đảng viên Dân chủ
trung kiên thay lời kết.

Anh nói: “Tôi muốn các bạn nghe một cách cẩn thận, là một người thuộc giới công
nhân đảng viên Dân chủ, và tôi nói chuyện với Fox News, chừng đó đủ để bạn và
đảng Dân chủ mất ăn mất ngủ chưa?”

[I need you to listen to me carefully. The fact that I, a blue-collar Democratic worker,
am speaking to Fox News, should scare you and should scare the rest of our party.]

Một phụ nữ người da đen, tham dự buổi nói chuyện của Tổng thống Donald J. Trump,
ngày Thứ bảy 29/1/22 tại Montgomery County Fairgrounds in Conroe, Texas, bà nói
như sau: “Thượng đế đã quá mỏi mệt khi bị khước từ tại Hoa Kỳ, và gửi đến dân Mỹ
tên hề mang tên Joe Biden, dùng hắn ta như một phương tiện để đánh thức đất nước
về những gì đang diễn ra xung quanh họ. và Ngài sẽ trả lại cho chúng ta, người đàn
ông đáng quý Donald J. Trump.”

Đám đông vỗ tay, bà nói tiếp: “Các bạn đảng dân chủ, đã thấy Biden tệ hại như thế
nào, hãy đứng về lẽ phải, đó là tất cả những gì tôi muốn nói cùng các bạn.” Giản dị
và chân
thành. (https://americanwirenews.com/black-rallier-says-god-sent-us-clown-biden-to-
wake-us-up-his-racial-politics-is-pure-evil-god-will-send-trump-back/?utm_medium=
Newsletter&utm_source=Get%20Response&utm_term=EMAIL&utm_content=Newsl
etter&utm_campaign=bizpac).

Hãy đứng về lẽ phải!

Nguyễn Tường Tuấn
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Ăn của dân không từ một cái gì!

Hôm 27/1 vừa qua, bốn quan chức của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bị
khởi tố và bắt giam vì tội nhận hối lộ khi tham gia tổ chức các chuyến bay giải cứu
công dân Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài do đại dịch trong suốt hai năm qua.

Không rõ số tiền mà những người này đã nhận là bao nhiêu nhưng theo số liệu thống
kê của Chính phủ Việt Nam được báo chí Nhà nước trích đăng, trong hai năm qua
Việt Nam đã tổ chức khoảng 800 chuyến bay cho khoảng 200.000 người Việt về
nước từ 60 vùng lãnh thổ.

Công dân Việt Nam thường phải trả giá vé giải cứu cao gấp hai, ba thậm chí bốn lần
giá vé thông thường để được lên các chuyến bay giải cứu này, đó là chưa kể các chi
phí cho thủ tục, giấy tờ ngoại giao khác.

Vụ việc làm người ta nhớ đến câu nói quen thuộc của nguyên Phó Chủ tịch nước
Nguyễn Thị Doan cách đây vài năm về quan chức Việt Nam:

"Ăn của dân không từ một cái gì".

4 tên vẹm hút máu dân lành tại Cục Lãnh Sự

Chiện chỉ có tại Việt Nam :

Với 800 chuyến bay, mỗi chuyến bay chuyên chở khoảng 250 dến 300 người dưới
danh nghĩa là giải



cứu công dân hồi hương với giá vé trung bình 5.000 USD một người tức là đắt gấp 5
lần giá vé khi chưa có dịch Covid. Hầu hết các chuyến bay này do Vietnam Airlines
một công ty của nhà nước thực hiện được sự tiếp tay các tòa Đại sứ của chúng trên
khắp thế giới, chỉ tính sơ như vậy thì thấy chúng ăn của dân đen bao nhiêu tiền !

Chưa hết, còn vụ kit xét nghiệm Covid nữa chứ, giá mọt kit xét nghiệm mua của Tàu
Cộng chỉ có 21.000 đồng tiền Hồ tụi nó mua về dán nhẫn hiệu Made in Vietnam bán
cho CDC 63 tỉnh thành toàn quốc với giá 450.000 đến 650.000 đồng tiền Hồ một bộ
rồi lập ra những chốt chặn đè cổ dân ra ngoáy mũi bắt dân trả tiền theo giá trên trời
của chúng (mà kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong 2, 3 ngày) sau đó nếu cần đi ra
ngoài thì lại phải ngoáy mũi nữa...riết rồi dân chẳng còn cái khố mà mặc ! Chúng ăn
hết rồi...

Tại những nước văn minh, nếu là những chuyến bay giải cứu công dân thì hầu như
miễn phí !

Hiển

Đây là Lan, hay còn gọi là Lan giao, Lan làm ở tổng cục lãnh sự BNG, Lan là đảng
viên cộng sản ưu tú, vừa mới được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen vì có công
đưa người Việt Nam hồi hương trên những chuyến bay giải cứu.

Lan suốt ngày chửi Mỹ và phương tây nhưng có 2 con thì Lan gửi sang Tây du học cả
rồi. Lan cũng có nhà ở bên Tây luôn rồi. Lan này không phải người yêu của Điệp nên
không thích đi tu mà thích đi tù.

Tối qua, Lan bị bế đi cùng 3 đồng chí của mình. Lý do đã ký duyệt cho hàng trăm
chuyến bay gọi là giải cứu, đem 200.000 người về nước, nhưng Lan đã áp phe với
hãng bay VNA để trấn lột của công Dân Việt ở hơn 60 nước.

Người ta tính ra con số 200.000 người đem về bị Lan và những người cộng sản đồng
chí của Lan ép khách mua vé bay gấp 4-5, có thời điểm lên 8 lần. Vì thế, cứ tính trung
bình mỗi vé Lan và những đồng chí kiếm 1000$, đem nhân cho 200.000 thì đã kiếm
200 triệu đô la. Đút tiền nhiều là thế, còn được bò đỏ, tuyên giáo tung hô là nhân đạo
thì mấy ai bằng Lan?

Lợi dụng dịch bệnh mà ăn không chừa thứ gì, ăn cho Dân khốc hại, ăn một cách tàn
bạo như thế thì chỉ có người cs mới làm được. Vì trên thế giới, làm gì có quốc gia nào
vô nhân đạo như thế, làm gì có quốc gia nào quan chức ngoại giao bị sộ khám vì hối
lộ kiểu này? Chỉ có những người kinh qua lý luận cách mạng vô sản mới đủ dũng cảm
vứt nhân tính mà làm chuyện bất nhân như thế.

Lan chỉ làm cho mọi người coi một lần thôi, không có lần sau đâu!

Đây là Đỗ Hoàng Tùng, tổng cục phó LS tối qua bị bắt cùng 3 đồng chí vì phê duyệt
những chuyến bay giải cứu để trục lợi hàng trăm triệu đô la từ người Dân bị ảnh
hưởng bởi dịch.

Hắn vừa đi vừa chửi, hắn chửi từ lúc đọc lệnh tới lúc về trại giam.



Bắt đầu chửi thằng Lâm, có hề gì? Lâm đang ăn bò dát vàng, rồi hắn chửi sang Em
Lan cục trưởng, mà chửi em Lan làm gì nữa vì Lan cũng đã vào tù chung rồi. Rồi bắt
đầu hắn chửi cái đám ăn hại đại sứ quán, vì cái đám đại sứ quán nó ăn nhiều hơn và
dã man hơn hắn mà không ai bị bắt. Vì đại sứ quán là của đảng, chứ riêng gì của ai
đâu. Tụi nó dai như đỉa, chặt một hoá thành hai.

Tức mình hắn chửi ngay cả đảng. Nhưng những đảng viên khác tự nhủ: “Chắc nó trừ
mình ra!”.

Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế,
hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.

Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ
hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đã đưa lối dẫn đường hắn vào con cách
mạng phục vụ đảng, ăn thì cả hệ thống ăn mà giờ mình hắn chịu, chứ hắn có ăn mình
đâu, cho hắn khổ đến nông nỗi này!

A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi chết mẹ đứa nào đẩy nó vào cảnh tù tội,
để vợ nó bị thằng khác xài, con nó thằng khác sai và nhà bên Mỹ bị thằng khác ở.

Mà có trời biết! Hắn không biết, Tô Lâm cũng không biết, chỉ có tóc bạc mới biết. Mà
Tóc bạc thì cái mặt nó cứ trơ trơ ra.

Câu đố của tên buồi hèn
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Cựu TT Trump tiết lộ việc làm đầu tiên nếu tiếp quản lại Nhà Trắng năm 2025

Mặc dù chưa chính thức loan báo ý định tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng
cựu Tổng thống Donald Trump hiện đã nói về việc ông sẽ làm đầu tiên nếu ông trở lại
Nhà Trắng vào cuối tháng 1/2025. Cựu Tổng thống Donald Trump nói chuyện với
Kash Patel của Epoch TV tại khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida vào

ngày 31/1/2022. (Ảnh: The Epoch Times)

Trao đổi với người dẫn chương trình Kash Patel của Epoch TV trong cuộc trả lời
phỏng vấn độc quyền sẽ được phát sóng đầy đủ vào thứ Hai (7/2, giờ Mỹ), ông Trump
tiết lộ việc đầu tiên ông sẽ làm nếu trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là hoàn thành
bức tường biên giới miền Nam.

Cựu tổng thống cho biết biên giới Mỹ đóng sẽ khắc phục được nhiều tổn thất mà Tổng
thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và chính quyền của ông ta gây ra, kể cả việc nhận
được sự tôn trọng từ các vị lãnh đạo khác trên thế giới.

Ông Trump nói với ông Patel rằng việc hoàn thành bức tường phía Nam nước Mỹ
cũng là cách lấy lại sự tôn trọng từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cựu tổng
thống lý giải rằng bởi vì khi ông Tập nhìn thấy hàng triệu người đổ vào nước Mỹ, ông
ta đã không còn tôn trọng đất nước chúng ta nữa.

Ông Trump nói thêm rằng để lấy lại được sự tôn trọng của các vị lãnh đạo thế giới,
nước Mỹ cần phải đảm bảo cho họ thấy rằng đất nước ta ở đây, vẫn ở đây và chúng
ta sẽ không làm những chuyện tầm phào.

Theo ông Trump, biên giới mở đã đang là biểu tượng cho thấy sự yếu kém của nước
Mỹ, ông nói: “Khi ông Tập, ông Putin, ông Kim Jong-un của Bắc Hàn và các lãnh
đạo Iran, khi họ thấy hàng triệu người tiến vào đất nước ta, thì họ không còn tôn
trọng chúng ta”.

Ông Biden từ khi tiếp quản Nhà Trắng thay ông Trump vào cuối tháng 1/2021 đã thu
hồi hoặc đình chỉ hàng chục chính sách biên giới của người tiền nhiệm. Những chính
sách nới lỏng của chính quyền Biden đã đang khiến làn sóng đông đảo người di cư



bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ qua biên giới phía Nam, với số lượng cao kỷ lục
trong vài thập kỷ qua.

Các sĩ quan Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt gặp 1,9 triệu người vượt biên trái phép
trong năm 2021, cao gấp 4 lần so với năm 2020 dưới thời Tổng thống Trump. Số
lượng trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người lớn đi kèm vượt qua biên giới Mỹ
– Mexico trong năm 2021 đã đạt mức cao nhất lịch sử.

Ông Biden ngay trong ngày đầu nhậm chức đã ký lệnh hành pháp đình chỉ xây dựng
tường biên giới phía Nam. Vật liệu xây dựng trị giá hàng triệu USD bị lưu kho và
đang hỏng dần tại các tiểu bang Arizona, New Mexico, và Texas. Những công trình
phụ trợ của bức tường như đường giao thông, hệ thống camera, cảm biến vẫn chưa
được lắp đặt hoặc lắp đặt dang dở.

TT Trump nói về cuộc rút quân Afghanistan: ‘Trung Quốc sắp có Bagram”

Tổng thống Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ đáng lẽ không nên từ bỏ Phi trường
Bagram ở Afghanistan hồi năm ngoái, do vị trí chiến lược của phi trường này trong
mối quan hệ với Trung Quốc.

“Tôi sẽ giữ Bagram; tôi đã luôn có kế hoạch giữ Bagram,” ông Trump nói với cựu
trợ lý hàng đầu của Tòa Bạch Ốc Kash Patel trong chương trình “Kash’s Corner”
của EpochTV. Cuộc phỏng vấn này sẽ phát sóng lúc 8 giờ tối giờ Miền Đông vào
ngày 07/02.

“Phi trường này nằm ngay bên cạnh Trung Quốc, cách nơi họ chế tạo vũ khí hạt nhân
một giờ đồng hồ.”

“Làm thế nào quý vị có thể để mất Bagram?” ông Trump đã hỏi trong cuộc phỏng
vấn, trước khi nói thêm “Trung Quốc sắp có Bagram.”



Căn cứ không quân Bagram, phi trường lớn nhất ở Afghanistan, là trọng tâm của
quân lực Mỹ ở Afghanistan trong gần hai thập niên trước khi bị Taliban tiếp quản hồi
năm ngoái.

Một trong những dự án xây dựng được Hoa Kỳ hoàn thành tại phi trường này là
đường băng dài 12,000 foot (3,660m), được khai trương vào năm 2016 với chi phí 68
triệu USD. Căn cứ không quân này cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 1
giờ lái xe.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nói trong một phiên điều
trần trước Quốc hội hồi cuối tháng 06/2021 rằng, phi trường này của Hoa Kỳ được
Ngũ Giác Đài xác định là không cần thiết về mặt chiến thuật cũng như về mặt hoạt
động.

Chưa đầy hai tuần sau, quân đội Hoa Kỳ rời phi trường Bagram. Điều xảy ra sau đó
là cuộc rút quân hỗn loạn hiện bị chỉ trích rộng rãi của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào
giữa tháng Tám.

Một báo cáo gần đây của Liên đoàn Khoa học gia Mỹ (FAS) tiết lộ rằng Trung Quốc
đã bí mật xây dựng ba hầm chứa hỏa tiễn gần Yumen, Hami, và Orodos ở phía tây
Trung Quốc, khu vực láng giềng của Afghanistan.

Báo cáo kết luận rằng Trung Quốc đang thực hiện một “hoạt động tăng cường hạt
nhân chưa từng có” và tổng lực lượng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa của Trung
Quốc “có khả năng vượt quá lực lượng của Nga và Hoa Kỳ trong tương lai gần.”

Ông Dan Steiner, một đại tá Không quân Hoa Kỳ đã về hưu đồng thời là một chiến
lược gia toàn cầu, trước đây đã nói với The Epoch Times rằng việc giữ phi trường
Bagram, với vị trí tiếp giáp với Trung Quốc, sẽ mang lại cho Hoa Kỳ một “lợi thế
chiến lược” trong việc ứng phó với các mối đe dọa từ Bắc Kinh.

“Cách họ rút khỏi Afghanistan như kiểu chúng ta là tốp người bất tài vô dụng,” ông
Trump nói. “Tôi nghĩ đó là ngày hoặc tuần đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử của đất
nước chúng ta.”

Sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản Kabul, chính quyền Trung Quốc đã tận dụng
sự kiện này để bắt tay vào một chiến dịch tuyên truyền tích cực nhằm gắn mác Hoa
Kỳ là một đồng minh không đáng tin cậy và làm mất giá trị nền dân chủ Mỹ.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh hiện đã mua được vũ khí quân sự của Hoa
Kỳ bị bỏ lại sau cuộc rút quân, và chế độ cộng sản hiện đang “nghiên cứu” và “tái
thiết kế” chúng.

“Các vị phải mạnh mẽ với Trung Quốc. Các vị phải áp thuế quan. Các vị phải làm rất
nhiều việc khác nhau,” ông Trump nói.

Cuộc phỏng vấn độc quyền đầy đủ sẽ được công chiếu trên EpochTV.com lúc 8 giờ
tối. Miền Đông hôm 07/02.

Pompeo: Chính quyền Biden đã đánh mất “Mô hình răn đe” của cựu TT Trump



Ngày 6/2, Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nhận định, Chính quyền của Tổng thống
Joe Biden đã “đánh mất hoàn toàn mô hình răn đe” mà chính quyền Trump đưa ra
nhằm ngăn chặn các hành động thù địch trên toàn thế giới, và kết quả là “những rủi
ro to lớn” đang gia tăng trên nhiều mặt trận.

Ngoài khả năng Nga xâm lược Ukraine ngày càng gia tăng và khả năng Trung Quốc
xâm lược Đài Loan, “không ai trong chúng ta nên quên rằng người Mỹ sẽ quay trở
lại Vienna để đàm phán với Iran trong tuần này”, ông Pompeo nói trên chương trình
“Sunday Morning Futures” của Fox News hôm 6/2. “Chúng ta đã giảm nhẹ lệnh
trừng phạt cho họ, còn họ đã gạt bỏ điều đó và sẽ đòi hỏi thêm.”

Ông Pompeo cho rằng, kết quả của “sự yếu kém” của chính quyền Biden và việc có
một “tổng thống Mỹ không ủng hộ đất nước của chúng ta”, sẽ dẫn đến việc bên cạnh
những rủi ro mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay tại Hoa Kỳ, còn có nhiều nguy
cơ đã xuất hiện trên toàn thế giới.

Ông tiếp tục: “Điều này gây ra rủi ro to lớn không chỉ đối với Đông Âu và Ukraine,
người dân Đài Loan, mà cả người dân Iran, người Israel đều có thể bị ảnh hưởng nếu
Iran có vũ khí hạt nhân, và chắc chắn là nguy cơ tương tự trên Bán đảo Triều Tiên.”

Cựu ngoại trưởng cũng nói về Thế vận hội Mùa đông đang diễn ra ở Bắc Kinh và
nhấn mạnh, ông rất yêu thích các bộ môn thi đấu và các vận động viên Mỹ, những
người nỗ lực luyện tập để tham gia thi đấu, “chúng chỉ là kỳ thế vận hội, và đó là
cách chúng tôi nhìn nhận chúng”.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi kỳ vận hội như một công cụ tuyên
truyền, và Hoa Kỳ đã đặt các vận động viên của họ vào một “vị trí khủng khiếp” khi
không tẩy chay toàn diện Thế vận hội năm nay.

“Chủ tịch Hạ viện [Nancy] Pelosi đã nói với những bạn trẻ người Mỹ của chúng ta
rằng, các bạn hãy đi ra nước ngoài và từ bỏ mọi quyền ở Mỹ của mình, hãy im lặng
và đừng nói một lời nào cả, bởi điều đó quá nguy hiểm,” ông Pompeo cho biết.



“Đây chính là lý do tại sao ông Tập Cận Bình chi tiền cho thế vận hội này, để chứng
tỏ ông ta có thể thống trị phương Tây, và để phương Tây vận hành theo quy tắc của
ông ta, dưới chế độ của ông ta. Chúng tôi đã thấy tất cả những thảm kịch xảy ra trong
đại dịch COVID xuất phát từ quốc gia này, từ virus Vũ Hán. Hoạt động tuyên truyền
của Trung Quốc đã được hỗ trợ bởi chính người Mỹ và IOC (Ủy ban Olympic Quốc
tế) bị mua chuộc.”

Ông nói thêm, ông Tập muốn thể hiện với thế giới rằng phương Tây đang suy tàn, và
“hãy nhìn xem Trung Quốc là một quốc gia tự do, tuyệt vời và tốt đẹp dường nào. Đó
là lý do tại sao ông ấy lựa chọn một người Duy Ngô Nhĩ mang đuốc tại lễ khai mạc,
và ông ấy vẫn giam giữ hơn 1 triệu thành viên trong các gia đình [Duy Ngô Nhĩ], còn
triệt sản phụ nữ và thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong khi
‘Thế vận hội diệt chủng’ diễn ra.”

Thế vận hội có thể được tổ chức “ở hàng triệu nơi” khác, chứ không nên một quốc
gia như Trung Quốc, nơi mà chính quyền đang “tiến hành tội ác diệt chủng”.

Ông kết luận: “Giới lãnh đạo [Trung Quốc] không có quyền hưởng vinh quang từ thế
vận hội này… Tôi rất tiếc vì lúc này thế vận hội đang diễn ra ở một nơi tồi tệ như
vậy.”

Chỉ lặp lại một khẳng định cũ, ông Putin đã ‘dội gáo nước lạnh’ vào ông Tập?

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có
cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Bắc Kinh vào chiều ngày 4/1. Cuộc gặp khiến
nhiều nhà quan sát nghi ngờ rằng ông Tập không nhận được gì từ ông Putin.

Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Hai bên đã ra
“Tuyên bố chung về quan hệ quốc tế trong thời kỳ mới, và phát triển bền vững toàn
cầu”, nhưng nội dung cụ thể của tuyên bố chung này không được tiết lộ.

Trong một báo cáo tổng hợp, Tân Hoa Xã sử dụng khoảng 1.800 từ để tường thuật về
cuộc gặp giữa hai ông Tập Cận Bình và Putin, trong đó gần 2/3 số từ được dùng để
kể lại những lời của ông Tập, và chỉ có hơn 460 từ được dùng để mô tả lời ông Putin.



Trong “Tuyên bố chung” được hai bên đưa ra sau cuộc gặp, ông Putin chỉ nhắc lại
sự ủng hộ đối với Bắc Kinh bằng cách nhắc lại cam kết “tuân thủ nguyên tắc một
Trung Quốc”.

Đây được xem là một “giai điệu cũ” của Nga, không có gì mới. Tuy nhiên, đổi lại,
Bắc Kinh khẳng định rằng họ “phản đối NATO tiếp tục mở rộng”. Đây là lần đầu
tiên chính quyền Trung Quốc đưa ra tuyên bố thẳng thắn như vậy, làm nổi bật ý nghĩa
chuyến đi của ông Putin tới Trung Quốc.

Ngoài ra, Tân Hoa xã không đưa tin về nội dung cụ thể của thỏa thuận kinh tế và
thương mại mà Trung Quốc và Nga ký ngày hôm đó. Đánh giá từ các báo cáo của
Hãng thông tấn Sputnik của Nga và Reuters, ông Putin có thể được coi là đã có một
thành tích đáng khen ngợi.

Thỏa thuận được ký kết giữa Trung Quốc và Nga liên quan đến ít nhất ba lĩnh vực
quan trọng. Thứ nhất, Nga sẽ cung cấp 100 triệu tấn dầu cho Trung Quốc trong vòng
10 năm, và tổng giá trị của thỏa thuận vẫn chưa được xác định, vì nó sẽ phụ thuộc
vào giá thị trường.

Đây là hợp đồng trị giá 80 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại, tính theo giá thị trường.
Thứ hai là tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang Trung Quốc thêm 25%, lên
48 tỷ mét khối mỗi năm. Thứ ba, tất cả các khu vực của Nga đều có thể cung cấp lúa
mì và lúa mạch cho Trung Quốc.

Ba hiệp định này đã giảm bớt đáng kể áp lực trừng phạt của phương Tây lên xã hội
và kinh tế Nga. Điều đặc biệt đáng chú ý là trong cuộc họp, ông Putin đã yêu cầu
thanh toán giá khí đốt tự nhiên bằng đồng euro, vốn được coi là sẽ giúp ông tăng
cường thương lượng trong các cuộc đàm phán châu âu, nhưng đối với ông Tập Cận
Bình, người luôn muốn thúc đẩy toàn cầu hóa đồng Nhân dân tệ, nó có thể được coi
là một gáo nước lạnh.

Nhà bình luận nước ngoài Giang Sâm Triết đã chỉ ra rằng, từ một vài chi tiết nhỏ, có
thể thấy mối quan hệ giữa Tập Cận Bình và Putin không mấy thân thiện.

Thứ nhất, mặc dù là cuộc gặp đầu tiên sau hơn hai năm và đúng vào thời điểm diễn
ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, nhưng chuyến đi của Putin tới Bắc Kinh rất
ngắn;

Thứ hai, ông Tập Cận Bình chọn gặp ông Putin tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, thay vì
Đại lễ đường Nhân dân, điều này không đủ trang trọng; điều này được coi là phản
ánh sự thờ ơ của ông Tập Cận Bình. Nhưng cho dù ông Tập có nhiệt tình hay không,
ông Putin thực sự đã đạt được rất nhiều thứ. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, thế giới bên
ngoài vẫn chưa nhìn thấy Bắc Kinh gặt hái được những lợi ích hữu hình nào.

Bài phân tích của “Đài tiếng nói Hoa Kỳ” cũng chỉ ra rằng, phái đoàn do ông Putin
dẫn đầu đến Bắc Kinh lần này chỉ ở lại Bắc Kinh một ngày. Có thông tin cho rằng,
ông Putin cũng đã bỏ lỡ bữa tiệc cấp nhà nước ở Bắc Kinh. Những lý do đằng sau nó
chắc hẳn rất hấp dẫn.



Ngoài ra, bên cạnh việc nhấn mạnh hợp tác năng lượng, cuộc gặp của nhà lãnh đạo
Nga – Trung không có quân nhân tham dự, điều này cho thấy cuộc gặp liên quan đến
các vấn đề nhạy cảm, hơn là hợp tác quân sự và buôn bán vũ khí giữa hai nước.

Tờ Washington Post tin rằng, điều này có thể cho thấy rằng, ĐCSTQ không muốn viết
séc trống cho việc Nga xâm lược Ukraine. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu Bắc
Kinh theo sát Nga quá kỹ về vấn đề Ukraine, nó sẽ mang lại hai hậu quả bất lợi cho
chính họ.

Một là biến mình thành trọng tâm duy nhất trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ.
Thứ hai là chọc giận EU, khiến EU tăng cường hỗ trợ Đài Loan, điều này sẽ khiến
ĐCSTQ khó thống nhất Đài Loan hơn trong tương lai.

Tình báo Mỹ : Nga đã sẵn sàng 70 % phương tiện để tấn công Ukraine

Bản tin của AFP hôm 06/02/2022 trích dẫn một số quan chức Mỹ cho biết tình báo
Hoa Kỳ thẩm định Nga tăng cường chuẩn bị cho một cuộc tấn công Ukraine và đã tập
trung đến « 70 % các phương tiện cần thiết » cho mục tiêu này. Thông tin được đưa
ra vào lúc tình hình tại chỗ vẫn căng thẳng và cộng đồng quốc tế đẩy mạnh các hoạt
động ngoại giao tránh để xảy ra chiến tranh.

Một số nguồn tin thông thạo của tình báo Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua đã
thông báo với các dân biểu Mỹ và các đối tác châu Âu là Matxcơva dường như đã «
hội tụ đủ các phương tiện » để có thể phát động chiến dịch tấn công Ukraine trong
hai tuần nữa. Với 110.000 quân hiện diện tại biên giới sát Nga và Ukraine, điện
Kremlin có thể tính tới kịch bản can thiệp quân sự trong những ngày sắp tới.

Căn cứ vào thông tin được một số quan chức Hoa Kỳ cung cấp, AFP tuy nhiên lưu ý
là tình báo Mỹ không khẳng định tổng thống Vladimir Putin đã tính tới giải pháp
quân sự hay chưa. Lãnh đạo Nga để « ngỏ mọi khả năng » trong đó có hai kịch bản,
hoặc chỉ xâm chiếm Ukraine một cách giới hạn hoặc chiếm toàn bộ quốc gia láng
giềng này.

Trước mắt tình báo Hoa Kỳ thẩm định, Nga cần khoảng 150.000 quân trong trường
hợp tiến hành một cuộc « xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine » vào giữa tháng



2/2022.

Vẫn theo các nguồn tin nói trên, trong kịch bản xấu nhất, thủ đô Kiev sẽ bị bao vây và
chính quyền của tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ bị lật đổ trong 48 giờ. Thiệt hại
về nhân mạng ước tính lên tới từ 25.000 đến 50.000 thường dân. Từ 5.000 đến 25.000
quân nhân Ukraine có nguy cơ thiệt mạng. Thiệt hại về phía Nga ước tính lên tới từ
3.000 đến 10.000 quân. Một cuộc xung đột như vậy, có nguy cơ đẩy từ 1 đến 5 triệu
người di tản chủ yếu là sang Ba Lan.

Trước mắt Matxcơva bác bỏ mọi đồn đoán về ý định xâm chiếm Ukraine song AFP
nhắc lại, Nga đang tập trận với Belarus. Trong khuôn khổ chương trình thao diễn
quân sự chung này, giới quan sát phát hiện lính Nga đã hiện diện ở phía bắc Ukraine
và tại khu vực gần biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Đáng quan ngại hơn nữa là
tuần trước, khoảng 1.500 lính đặc nhiệm của Nga, chiến đấu cơ và máy bay ném bom
cùng với tên lửa đã được điều đến vùng biên giới với Ukraine.

Nỗ lực ngoại giao : Mọi chú ý hướng về Pháp

Về mặt ngoại giao Pháp tăng tốc các cuộc tham khảo đồng minh. Hôm
qua 05/02/2022 tổng thống Emmanuel Macron thảo luận với thủ tướng Anh, Boris
Johnson, với tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg trước khi
lên đường đến Matxcơva và Kiev đầu tuần tới.

Thông cáo của điện Elysée cho biết, với các đối tác châu Âu, nguyên thủ Pháp đã
nhấn mạnh đến việc « cần tiếp tục đối thoại để làm hạ nhiệt tình hình » trên cơ sở tin
Biểu tình chống tiêm chủng bắt buộc ở Canada bước sang tuần thứ hai

Hãng tin AFP đưa tin, vào ngày mùng 5/2, các cuộc biểu tình bằng xe tải ở thủ
đô Ottawa, Canada, phản đối việc bắt buộc tiêm vaccine Covid đã bước sang tuần
thứ hai.

Những người biểu tình tụ tập quanh đống lửa trong thời tiết lạnh giá bên ngoài quốc
hội Ottawa. Họ cầm cờ Canada và biểu ngữ kêu gọi chính phủ Canada chấm dứt
chính sách tiêm chủng bắt buộc.



Cảnh sát cho biết, có hơn 2.000 người ủng hộ cuộc biểu tình bằng xe tải. Cảnh sát đã
dựng rào chắn trên con đường một ngày trước đó, để ngăn các xe tải khác vào trung
tâm thành phố Ottawa.

Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình nói rằng “những cuộc biểu tình không phải nhắm
vào câu hỏi có nên tiêm phòng Covid hay không”, mà “Đây là vấn đề tự do đang bị
đe dọa”.

Trung Quốc : Chủ tịch Tập Cận Bình mở yến tiệc đãi khách dự Olympic Bắc Kinh

Sau 2 năm đại dịch phải cô lập với thế giới bên ngoài, nhân kỳ Thế Vận Hội mùa
Đông Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 05/02/2022 đã mở tiệc
chiêu đãi các lãnh đạo nước ngoài đến Trung Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa
Đông. Một động thái để chứng tỏ Trung Quốc không đơn độc cho dù bị nhiều nước
tẩy chay ngoại giao.

Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, Stéphane Lagarde tường trình :
Không còn hội nghị qua vidéo, bây giờ là bữa tiệc đãi các « bạn cũ và mới của Trung
Quốc ». Ông Tập Cận Bình gọi những vị khách được đón tiếp ngày thứ Bảy này tại
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh như vậy.

Vẫn còn chưa thể có những cái bắt tay ôm hôn như trước đại dịch Covid. Hình ảnh
phát trên truyền thông Nhà nước cho thấy bàn tiệc có hình chữ nhật to như chiếc hồ
bơi. Chủ tịch và phu nhân cùng nhiều lãnh đạo Trung Quốc khác ngồi về một phía,
các vị khách ngồi đối diện. Hình ảnh này để chứng tỏ rằng Trung Quốc không cô lập
cho dù Thế Vận Hội này bị các nước phương Tây tẩy chay ngoại giao.

Lãnh đạo số 1 Trung Quốc nhân sự kiện này đã gặp trực tiếp một vài người trong số
21 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ đến dự lễ khai mạc Thế Vận Hội mùa
Đông : Thứ Sáu gặp tổng thống Nga Vladimir Putin, thứ Bảy tiếp tổng thống
Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaiev.

Trước các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Nga, Ba Lan và hoàng tử kế vị Ả Rập Xê Út, ông
Tập cận Bình nhắc lại, « Trung Quốc vừa bước vào năm con hồ », con vật biểu tượng
cho « sức mạnh lòng can đảm và dũng mãnh ». Đó cũng là con vật sẵn sàng giương
nanh vuốt.




