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CHUYỆN CƯỜI CÓ THẬT - GIÁO HỘI CHÁNH THỐNG NGA LÀM LỄ CHO
MÁY BAY VÀ SÚNG ĐẠN TRƯỚC KHI ĐI GIẾT DÂN UKRAINE .



Lê Thị Trang Đài: chính trị gia gốc Việt đầu tiên thắng cử Dân Biểu Liên Bang
Úc.
Nguyễn Quang Duy



Tân dân biểu Lê Đài thắng cử với khẩu hiệu "Tôi sẽ ở Quốc hội để phục vụ BẠN, chứ
không phải phục vụ bất kỳ đảng phái chính trị nào."

Ứng cử viên độc lập Lê Đài (Lê Thị Trang Đài), một người Việt tị nạn cộng sản, vừa
giành được ghế dân biểu khu vực Fowler, chiến thắng một chính trị gia lãnh đạo
đảng Lao Động, cựu Thủ hiến tiểu bang New South Wales, cựu Thượng Nghị sĩ Liên
Bang bà Kristina Keneally.

Fowler là một khu vực an toàn của đảng Lao Động nên đây là chiến thắng của cử tri
lao động phản kháng lại hệ thống chính trị của đảng Lao Động và một bài học cho
chúng ta cùng suy ngẫm.

Đơn vị bầu cử “an toàn” của đảng Lao Động
Khu vực Fowler nằm phía tây nam thành phố Sydney là một khu vực đa văn hóa, đa
sắc tộc với trên một nửa dân số là di dân, trên 15% là người gốc Việt và chỉ trên 10%
là có cả cha lẫn mẹ sinh ra tại Úc.

Người di dân lại thường bỏ phiếu cho đảng Lao Động, nên các dân cử của đảng Lao
động thay nhau nắm giữ khu vực này từ khi được thành lập vào năm 1984 đến nay.
Vì là đơn vị bầu cử an toàn nên các dân cử đảng Lao Động chỉ lo phục vụ chính sách
“Đảng”, hơn là quan tâm đến nguyện vọng của cư dân địa phương, còn đảng Tự Do
không thèm để ý đến khu vực này.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Fowler cao gần gấp đôi mức trung bình của cả nước, mức lương
do đó thấp hơn so với mức lương trung bình toàn nước Úc, có cư dân phải làm đến
hai, ba công việc bán thời gian mới đủ trang trải cuộc sống vô cùng khó khăn.

Fowler là một khu vực nghèo, kém an ninh và chậm phát triển, giới tiểu thương trong
khu vực không được đảng nào thực sự quan tâm nâng đỡ. Nhà thương, trường học,
đường xá, cảnh sát, các phục vụ công cộng đều thua kém các khu vực khác trong
vùng.



Không riêng khu vực Fowler, hầu hết các khu vực có đông di dân và đông người Việt
sinh sống đều cùng chung hoàn cảnh chính trị, kinh tế và xã hội.

Không phục vụ đảng phái chính trị
Bà Lê Đài từ Sài Gòn đi tỵ nạn cùng gia đình năm 1975 khi mới 7 tuổi, và ở Hong
Kong 4 năm trước khi đến Úc năm 1979. Bà có chồng người Úc và một con trai. Gia
đình bà luôn sống trong khu vực Fowler.

Học xong trung học bà đi làm cho một tờ báo địa phương, rồi trở thành ký giả cho
đài ABC, đi học lại và tốt nghiệp ngành Chính trị tại Đại Học Macquarie.

Trong cuộc bầu cử bổ túc cho khu vực Cabramatta năm 2008, bà Lê Đài ứng cử đại
diện cho đảng Tự Do giúp đảng này tăng số phiếu +21.8% so với cuộc bầu cử năm
2007, nhưng vẫn thua ứng cử viên đảng Lao Động.

Trong kỳ bầu cử định kỳ tiểu bang New South Wales năm 2011, bà Đài tiếp tục tranh
cử đại diện đảng Tự Do tăng thêm +5.1% số phiếu, nhưng vẫn không đủ phiếu để
đánh bại ứng cử viên đảng Lao Động.

Năm 2012, bà Đài ứng cử độc lập và đã thắng cử Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố
Fairfield.
Đến năm 2016, bà Đài bị đảng Tự Do cấm tham gia đảng 10 năm vì đã tự động thành
lập một liên danh độc lập tranh cử ghế Thị trưởng Fairfield, thách thức ứng cử viên
được đảng Tự Do ủng hộ.

Năm 2017, bà Đài đã vận động Hội Đồng Thành Phố Fairfield thông qua Nghị Quyết
công nhận cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tự do.

Năm 2019, bà Đài tiếp tục tranh cử đại diện khu vực Cabramatta, bà đạt được số
phiếu hơn ứng cử viên đảng Tự Do và các đảng khác, nhưng vẫn thua số phiếu của
ứng cử viên đảng Lao Động.

Năm 2021, bà Đài được bầu làm Phó Thị Trưởng thành phố Fairfield.
Mỗi lần thất cử, bà Đài lại gặt thêm những kinh nghiệm để bước vào tranh cử dân
biểu liên bang 2022 với khẩu hiệu “Tôi sẽ ở Quốc Hội để phục vụ BẠN, chứ không
phải phục vụ bất kỳ đảng phái chính trị nào.” (I will be there to serve YOU, and not
any political parties.)

Làn sóng phản đối bên trong đảng Lao Động
Người xứng đáng để đại diện đảng Lao Động ra tranh cử lần này là luật sư Lê Tú,
một người trẻ làm việc trong văn phòng dân biểu Chris Hayes, được chính ông Hayes
đề cử thay ông tranh ghế Fowler và được sự ủng hộ của cơ sở đảng tại địa phương.
Nhưng cô Lê Tú đã bị Ban lãnh đạo đảng Lao Động gạt sang một bên để nhường chỗ
cho cựu thủ hiến New South Wales, cựu Thượng nghị sỹ Kristina Keneally.

Mặc dù là một chính trị gia chuyên nghiệp lãnh đạo đảng Lao Động bà Keneally sinh
sống tại Scotland Island, khu vực bờ biển giầu có ở phía bắc của thành phố Sydney,
cách đơn vị Fowler đến hơn 2 giờ lái xe.



Bà được đảng Lao Động “thả dù” xuống đơn vị Fowler để đưa vào Hạ Viện và Nội
Các Lao Động với chức vụ bộ trưởng bộ Nội Vụ, một vai trò vô cùng quan trọng coi
cả Cơ Quan Tình Báo Úc (ASIO) và Cảnh Sát Liên Bang.

Bà Keneally là “kẻ xa lạ” thuộc tầng lớp quý tộc khác xa với giới cử tri lao động
nghèo, đa sắc tộc, đa văn hóa đơn vị Fowler.

Kinh nghiệm chính trị và kiến thức lãnh đạo tiểu bang và liên bang bà có thừa nhưng
sự gần gũi với cử tri sắc tộc và khả năng lãnh đạo hạ tầng hầu như không có.
Bà là người “từ trên trời rơi xuống”, là người của “Đảng” chứ không phải là người
của Dân, một người của phe cánh hữu của đảng Lao Động, được lãnh tụ đảng đưa về
cai trị dân sắc tộc.

Năm 2016, chính dân biểu Chris Hayes cũng là nạn nhân của phe cánh trong đảng
Lao Động. Khi ấy tôi đang đại diện cho Khối 8406 Úc Châu chúng tôi đã cùng nhiều
tổ chức khác vận động để ông Chris Hayes không bị thuyên chuyển sang 1 đơn vị bầu
cử khác, nhường ghế Fowler cho một dân biểu trẻ cánh hữu thuộc thành phần lãnh
đạo.

Tình trạng bè cánh, phản dân chủ của giới lãnh đạo đảng Lao Động đã tạo ra một
làn sóng công khai phản đối tại đơn vị Fowler, chính ông Chris Hayes đã lên tiếng
kêu gọi cử tri Fowler dồn phiếu cho ứng cử viên địa phương.

Cử tri làm cách mạng
Bà Lê Đài một chính trị gia cơ sở (grassroots), xuất thân từ quần chúng sắc tộc, và
bản thân là người tị nạn cộng sản đã nhân cơ hội xin phép dân biểu Chris Hayes để
lấy hình ảnh và lời kêu gọi cử tri “dồn phiếu cho ứng cử viên địa phương” của ông
làm bích trương tranh cử.

Để cứu bồ trước ngày bầu cử Thủ lãnh đảng Lao Động ông Anthony Albaneses đã
thân chinh đến đơn vị Fowler vận động cho bà Kristina Keneally. Nhưng không thể
cứu vãn tình thế 18.6% cử tri lao động đã từ chối bỏ phiếu cho bà Keneally.

Bà Lê Đài còn được đảng Tự Do và đảng Đoàn Kết Nước Úc (United Australia) cho
phiếu, nên với hơn 99.98% phiếu đã kiểm, bà nhận được ít nhất 52.32% tổng số
phiếu, trong khi ứng cử viên đảng Lao Động Kristina Kneally chỉ được 47.68% phiếu.

Bà Lê Đài thắng cử nhưng chiến thắng của bà từ một cuộc cách mạng “quần chúng
nổi dậy” chống lại tình trạng bè cánh, phản dân chủ của giới lãnh đạo đảng Lao
Động.

Từ nay đơn vị Fowler sẽ không còn là ghế an toàn Lao Động nữa, từ nay tiếng nói
của cử tri sẽ được các đảng chính trị và chính quyền lắng nghe.

Người chiến thắng cũng chính là các đảng viên đảng Lao Động tại cơ sở Fowler, vì
đây là một bài học đắt giá cho tầng lớp lãnh đạo đảng Lao Động họ không được coi
thường các cộng đồng và cử tri gốc sắc tộc cũng như thành viên đảng bộ địa phương.



Bà Lê Đài thực sự thắng cử bằng sức mình, bằng lá phiếu của cử tri, thay vì dựa vào
“Đảng” để cuối cùng làm công bộc phục vụ trả ơn “Đảng”, là bài học cho tất cả
những ai quan tâm, và muốn tham gia vào chính trường Úc.

Chính trị Úc cần thay đổi…
Ở Hạ Viện, đảng Lao Động được 76 ghế vừa đủ ghế để thành lập chính phủ đa số,
Liên Đảng Tự Do Quốc Gia chỉ được 55 ghế, đảng Xanh được 4 ghế, 2 đảng nhỏ 2
ghế, độc lập được 10 ghế, còn lại 4 ghế chưa rõ kết quả.

Trong cuộc bầu cử 2022, Liên Đảng Tự Do Quốc Gia mất -5.7% chỉ còn 35.7 % tổng
số cử tri ủng hộ, trong khi đảng Lao Động mất -0.5% chỉ còn 32.8 % tổng số cử tri
ủng hộ. Như vậy, đảng Lao Động thắng cử và cầm quyền nhưng đại diện cho chưa tới
1/3 tổng số cử tri Úc.

Khuynh hướng cử tri Úc bầu cho các ứng cử viên độc lập và các đảng nhỏ càng ngày
càng trở nên rõ nét.

Bầu cử 2022 có tới 10 dân biểu độc lập và tất cả đều là phụ nữ, nó cho thấy nữ giới
Úc đã nhận thức được các đảng chính trị không còn đại diện cho tiếng nói và quyền
lợi của cử tri và của nước Úc.

Xét cho cùng nước Úc cần thay đổi hệ thống chính trị, cần một thể chế cộng hòa, cần
một hiến pháp mới, một hệ thống bầu cử mới mà người cầm quyền phải thực sự đại
diện cho đại đa số cử tri.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
24/05/2022

Cô gái Na Uy tiết lộ lý do cô tham gia cuộc chiến chống xâm lược của Nga
Thời Sự & Đời Sống

Sandra Andersen Eira, 35 tuổi, đã bỏ lại sự nghiệp chính trị ở Na Uy để đi ngành
quân y tại Ukraine.



Hầu hết lý do đều được thúc đẩy bởi sự mong muốn góp phần bảo vệ nền dân chủ của
Ukraine và bảo tồn sinh mạng người dân nước này. NV phỏng vấn Sandra Andersen
Eira đến từ Na Uy, người đã bỏ nghề trước đây của mình là một nhà lập pháp để
chuyển sang chiến đấu cho Ukraine.

Bài phỏng vấn sau đây đã được chỉnh sửa nhẹ về ngữ pháp.

Tại sao bạn quyết định ủng hộ Ukraine?
Tôi chưa bao giờ đến Ukraine, tôi đang sống ở phía bắc Na Uy gần biên giới
Nga. Tất cả chúng tôi đều biết chiến tranh sắp xảy ra và hầu hết chúng tôi, có lẽ, đã
chuẩn bị trong nhiều năm. Đối với chúng tôi, đó là một nghĩa vụ đạo đức để giúp đỡ
bởi vì lần cuối cùng có cuộc chiến tranh lớn trên lục địa của chúng tôi – đó là cuộc
chiến ở đất nước tôi (Na Uy bị Đức chiếm đóng từ 1940-1945) và nhiều quốc gia đã
giúp đỡ chúng tôi. Hôm nay chúng tôi cũng đang làm điều tương tự đối với Ukraine.

Tất cả chúng ta đều có những lý do riêng để tham gia cuộc chiến này. Hầu hết các
chiến binh quay trở lại chiến đấu vì đó là những gì họ biết và những gì họ được huấn
luyện. Đối với tôi thì khác. Cho đến năm ngoái, tôi là đại biểu quốc hội địa phương ở
Na Uy, đồng thời cũng làm nghề đánh cá và kinh doanh riêng. Tôi đã có một cuộc
sống rất an toàn, thoải mái và tốt đẹp, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời mình đã có một
quyết định. Tất cả bạn bè của tôi đều là quân nhân, vì vậy tôi trở thành một quân y
chiến đấu – đó là tất cả những gì tôi muốn.

Tôi đến Ukraine vào đầu tháng Ba. Đơn vị chiến đấu của tôi là đơn vị đầu tiên được
Quân đoàn Quốc tế triển khai đến khu vực phía bắc của Kyiv và giúp giải phóng
nó. Chúng tôi đã ở Bucha và Irpin và sau đó chúng tôi đi xuống mặt trận phía nam
của Ukraine.

Đó có phải là một quyết định khó khăn khi chiến đấu cho Ukraine? Gia đình bạn
ở nhà nghĩ gì sao?
Tôi không suy nghĩ gì nữa: Tôi đã thấy chuyện gì đang xảy ra và 24 giờ sau tôi đã có
mặt tại một căn cứ quân sự ở Ukraine. Đó là một quyết định nhanh chóng, tôi không
còn hoài nghi gì nữa – tất cả là đúng đối với tôi. Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi đã không
nói với mọi người là tôi không muốn ai phải lo lắng cho tôi, vì họ có thể làm phiền tôi
và tôi có thể mất tập trung vào công việc. Vì vậy, hầu hết mọi người đều biết tôi đang
ở đâu từ phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, không ai ngạc nhiên. Họ hy vọng và
cầu nguyện rằng tôi sẽ trở về an toàn.

Bạn là người phụ nữ duy nhất trong đơn vị chiến đấu hiện nay. Họ cảm thấy như
thế nào?
Tôi đã quen với điều này trong suốt cuộc đời làm ngư dân ở Na Uy. Nó giống nhau –
tất cả đều là đàn ông và tôi. Tôi thích nó và không có vấn đề gì, miễn là tôi làm
những gì tôi cần làm.

Những người lính Ukraine mà tôi đã gặp thực sự tuyệt vời và họ đã đối xử với tôi như
một nữ hoàng. Trước đây tôi đã nghe nói rằng các chàng trai Đông Âu rất tôn trọng
các cô gái, ở đây tôi đã có cơ hội để chứng thực điều đó: Tôi đã mắc kẹt với quân đội
Ukraine nhiều ngày dưới làn đạn bom và chưa bao giờ được đối xử tốt hơn trong suốt
cuộc đời mình.

https://english.nv.ua/nation/medvedev-threatens-to-denazify-foreign-volunteers-fighting-for-ukraine-50235410.html
https://english.nv.ua/nation/medvedev-threatens-to-denazify-foreign-volunteers-fighting-for-ukraine-50235410.html
https://english.nv.ua/nation/medvedev-threatens-to-denazify-foreign-volunteers-fighting-for-ukraine-50235410.html
https://english.nv.ua/nation/new-york-times-reveals-new-evidence-of-execution-of-civilians-in-bucha-russia-invasion-ukraine-50243900.html


Ngoài ra, tôi nhớ, khi trời lạnh, họ đã pha cho tôi tách trà đầu tiên. Tôi chưa bao giờ
có nó trước người Ukraine, bởi vì tôi không thích như vậy. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy
rằng tôi đã làm như vậy.

Ngay cả dưới bom đạn, quân đội Ukraine đã tặng tôi sôcôla, bánh kẹo và hoa hồng
vào Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chắc chắn, họ cũng dạy tôi những từ tiếng Ukraine chính
như «Slava Ukraina! Heroyam slava! ». Đó là điều quan trọng nhất, vì những người
chúng ta gặp cần biết rằng chúng ta rất thân thiện.

Bạn đã biết gì về Ukraine trước đây và điều gì khiến bạn ấn tượng nhất ở đây?
Khi làm việc tại Na Uy, tôi đã gặp nhiều người Đông Âu – từ Ukraine, Ba Lan, Latvia
và Lithuania. Vì vậy, nền văn hóa này không mới đối với tôi, nhưng đến Ukraine
trong thời chiến chắc chắn rất đặc biệt đối với tôi. Những người dân thường ở đây
thật tuyệt vời vì họ phải mất nhiều nỗ lực và làm rất nhiều để giúp đỡ chúng tôi. Mặc
dù họ không có bất cứ thứ gì – nhưng họ cho chúng ta mọi thứ. Tôi rất ấn tượng về
cách họ xử sự, cách họ cảm ơn chúng tôi, cách họ cố gắng thể hiện rằng họ đánh giá
cao sự giúp đỡ của chúng tôi.

Và phần khó nhất trong trải nghiệm của bạn ở Ukraine là gì?
Có rất nhiều tiêu cực trong chiến tranh, chắc chắn như vậy: tội ác chiến tranh (của
Nga), cái chết, mục tiêu dân thường, chiến đấu khó khăn và những người đang lợi
dụng chiến tranh. Đôi khi bạn rất dễ mất tinh thần và khó nhớ tại sao bạn lại chiến
đấu, và tại sao bạn tiếp tục làm việc đó tình nguyện và miễn phí.

Chúng tôi phải trả tiền từ chính túi của mình để có mặt ở đây – cho thiết bị, thực
phẩm, nhiên liệu và bất cứ thứ gì khác. Nếu chúng ta hết tiền – chúng ta không thể
tiếp tục chiến đấu.

Vì vậy, đôi khi, bạn có thể thất vọng và mệt mỏi vì tất cả những gì đang diễn ra trên
bình diện chính trị. Nhưng, tôi hy vọng nó sẽ thay đổi và những người phương Tây sẽ
giúp đỡ tốt hơn trong tương lai.

Vậy kế hoạch cá nhân của bạn cho tương lai là gì?
Chúng tôi sẽ ở đây lâu nhất có thể và miễn là chúng tôi cần. Chúng tôi thấy cuộc
chiến diễn ra như thế nào: hy vọng rằng nó sẽ sớm kết thúc, nhưng trên thực tế, chúng
tôi biết rằng bất cứ khi nào chính trị can dự vào – thì không có gì từ bỏ nhanh
chóng. Do đó, chúng tôi đang xem diễn biến của nó từng ngày và từng tuần – không
có kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa về nhà kể từ cuối tháng Hai, vì vậy có thể tôi sẽ rời Ukraine
trong vài tuần – để hít thở, tiếp tế, và sau đó quay trở lại mặt trận.

Mặt khác, tôi đã kết bạn được rất nhiều những người lính và thường dân Ukraine. Đó
là lý do tại sao tôi chắc chắn có kế hoạch trở lại cũng vào khoảng thời gian yên bình,
chỉ để kỷ niệm cuộc sống, ăn những món ăn ngon và thưởng thức cảnh đẹp, như tôi
nghe nói, ở đây vào mùa hè rất đẹp.
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Việt Nam được gì từ IPEF?
Nguyễn Khoa - Thời Sự & Đời Sống

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) cùng với Thủ tướng Ấn Narendra Modi (phải) và
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trong sự kiện Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình
Dương (IPEF) ở Tokyo, Nhật, ngày 23-5-2022. Nguồn: The Quint

Thứ hai, ngày 23-5-2022, tại Tokyo, Nhật Bản, một tổ chức kinh tế mới do Mỹ dẫn
đầu được chính thức công bố: Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương (viết tắt là
IPEF: Indo-Pacific Economic Framework).

Những thành viên đầu tiên bao gồm: Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Việt
Nam, Thái Lan, Brunei, Philippines, Indonesia, Malaysia, và Singapore. Với tổ chức
này, Mỹ chính thức trở lại vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương, sau khi dự án Đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP: Trans-Pacific Partnership) bị Donald Trump kết liễu
khi mới sinh ra được một thời gian ngắn.

Dù không nói ra, IPEF cũng như TPP trước đó, là những tổ chức nhằm bao vây
Trung Quốc, không cho nước này thay đổi trật tự, luật chơi thế giới, đã hình thành
sau thế chiến thứ II. IPEF còn hơn TPP vì bao gồm cả Ấn Độ, tức là nước trong
nhóm tứ cường (Quad: Mỹ, Ấn, Nhật và Úc), nhóm phối hợp hành động được tuyên
bố vào năm 2017, khi khu vực biển Đông đứng trước những hành động leo thang,
củng cố quân sự của Trung Quốc, đe dọa tới tự do lưu thông hàng hải.

Ngoài ra còn có hai nước quan trọng góp mặt trong IPEF, trước đây không có mặt
trong TPP, đó là là Indonesia, nước lớn nhất Đông Nam Á, và Hàn Quốc, căn cứ sản
xuất chip điện tử hàng đầu thế giới.

IPEF là một trận địa tổng lực do người Mỹ giăng ra, tuy có hạn chế sự ràng buộc hơn
so với TPP. Sự ít ràng buộc này có thể là vì người Mỹ muốn có một kết quả sớm,
chứng tỏ rằng họ đang liên minh với châu Á, rằng họ vẫn không bị cuộc chiến
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Ukraine làm xao lãng, bởi nếu ràng buộc nhiều, thì e rằng không kéo được đông đảo
các quốc gia yếu nhất ở Đông Nam Á.

Có bốn mục tiêu của IPEF: Bảo đảm hệ thống cung ứng toàn cầu, năng lượng sạch,
chống tham nhũng, và nền kinh tế số. IPEF không bao gồm chuyện giảm thuế, hay là
mở lối vào thị trường khổng lồ của Mỹ.

Sở dĩ lần này Mỹ không đưa ra chuyện tiếp cận thị trường Mỹ là do sức ép của ngành
công nghiệp chế tạo ở Mỹ đã và vẫn đang mất nhiều việc làm do toàn cầu hóa và tự
do thương mại. Sức ép này không chỉ được đảng Cộng hòa đối lập sử dụng, mà còn
được cánh cấp tiến trong nội bộ đảng Dân chủ đưa vào nghị trình của mình, làm chia
rẽ quan điểm trong chính đảng Dân chủ.

Không có chủ bài này, IPEF kém hấp dẫn đối với một số các quốc gia châu Á, trong
đó có Việt Nam, muốn lợi dụng giá nhân công rẻ để xuất khẩu hàng tiêu dùng vào Mỹ,
cũng như giành phần sản xuất của công nghiệp chế tạo toàn cầu.

Dù vậy, bên cạnh sự ít ràng buộc, mục tiêu bảo đảm hệ thống cung ứng toàn cầu lại
rất quan trọng đối với Việt Nam, nước vẫn chưa biết mình đứng đâu trong hệ thống
cung ứng này.

Nếu IPEF thành công trong mục tiêu này, thì Việt Nam sẽ ở chỗ nào, chuỗi cung ứng
nào? Chip điện tử? Thiết bị y khoa? Đây là hai nhóm hàng hóa mà Mỹ và phương
Tây bị hụt hẫng vì đại dịch và sự đối đầu với Trung Quốc, khi mà họ tách rời để
chống lệ thuộc vào các nhà máy và nguyên liệu ở Hoa lục (découplage) chỉ mới bắt
đầu trong vài năm qua.

Sự chống lệ thuộc này đã được tăng tốc khi nhiều đại công ty Mỹ và phương Tây
muốn dời cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc, hoặc ít nhất tìm kiếm thêm những nhà
máy ngoài Hoa lục. Sự tách rời này hiện vô tình được thúc đẩy bởi chính sách zero
Covid của Tập Cận Bình, phong tỏa nhiều địa phương Trung Quốc.

Một ngày làm việc của thủ tướng Phạm Minh Chính ở thung lũng điện tử (Silicon
Valley, California) trong chuyến đi Mỹ vừa qua, là một bước chuẩn bị tốt của chính
phủ đương nhiệm của Việt Nam. Nhưng nếu Việt Nam thành công trong việc đón đầu
việc củng cố hệ thống cung ứng này, và có thêm nhiều nhà máy của các đại công ty y
khoa và điện tử được mở ra đâu đó ở Bình Dương, Vĩnh Phúc,… thì người Việt sẽ làm
công việc gì ở các nhà máy đó? Họ sẽ thêm được bao nhiêu phần trăm giá trị gia tăng,
hay là chẳng khác gì mấy thời Charlie Chaplin (hề Sạc Lô)?

Tôi không nghĩ rằng các công nhân của những nhà máy đó sẽ khác nhiều hơn 1 triệu
công nhân ở các khu công nghiệp Việt Nam từng bỏ chạy về quê khi đại dịch bùng
phát hồi giữa năm 2021, vì… đói!

Trong tình hình hiện nay, ngay cả khi giới chức Việt Nam và các nhà đầu tư phương
Tây muốn các sản phẩm làm ra tại Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu có thêm
nhiều giá trị thặng dư, họ cũng không thể làm được vì nền giáo dục Việt Nam quá tệ
hại, không thể đào tạo để cung cấp được số nhân công đó.



Có phần rất chắc chắn rằng, nếu IPEF thành công và Việt Nam thành công trong việc
gia nhập IPEF, thì người Việt vẫn là những người làm những công việc đơn giản và
rẻ tiền nhất.

Đó chỉ là mục tiêu cụ thể nhất của IPEF, ba mục tiêu còn lại càng khó cho Việt Nam.
Với mục tiêu chống tham nhũng, người ta có thể nói rằng, chiến dịch đốt lò của ông
Nguyễn Phú Trọng đang làm hài lòng dân chúng. Cứ cho là ông Trọng thật sự chống
tham nhũng, không như lời nói xấu của “các thế lực thù địch” rằng chuyện đốt lò này
là đấu đá nội bộ, nhưng với cơ chế chính trị của Việt Nam hiện nay, đây là công việc
chống tham nhũng của một người, trong khi người ấy không còn trên vũ đài chính trị
nữa, thì “cái lò” này cũng sẽ tắt.

Với mục tiêu năng lượng sạch, đòi hỏi một kinh phí rất lớn. Trừ khi Việt Nam được sự
hậu thuẫn rất mạnh về tài chính, nếu không thì khả năng các nhà máy điện chạy than
sẽ quay trở lại là chuyện dễ dàng xảy ra. Cần nhắc lại rằng, một phụ nữ hoạt động
trong lĩnh vực môi trường rất nổi tiếng ở Hà Nội đã bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù cách
đây không lâu.

Mục tiêu nền kinh tế số gắn liền với mục tiêu đầu tiên, là khả năng của nhân lực Việt
Nam. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam cho tới hiện nay vẫn
không thích công khai minh bạch, không thể đáp ứng cho một nền kinh tế số lành
mạnh được.

Điều mà tương lai Việt Nam cần, trong 20 năm nữa, lại không nằm trong bốn mục
tiêu của IPEF đề ra, hay nói đúng hơn là có liên quan, nhưng xa, đó là chuyển đổi số
phận cho 60% cư dân Việt Nam đang sống lay lắt trong một nền nông nghiệp lạc hậu.

Nền nông nghiệp này lệ thuộc một cách tội nghiệp vào thị trường Hoa lục, mà những
đồng chí của đảng Cộng sản Việt Nam bên kia biên giới phía Bắc, thích thì cho hoa
quả Việt Nam vào bán ở các chợ Trung Quốc, không thì thôi.

Đa số phần còn lại của dân chúng cũng không phải là cư dân công nghiệp và dịch vụ
mà thật sự chỉ là những nông dân làm thuê trong các nhà máy.

Cho dù IPEF có thất bại, thì cũng không khác gì với những thất bại khác của chính
sách Mỹ trước đây ở châu Á.

Còn IPEF thành công thì Việt Nam cũng không thành công; với cấu trúc chính trị xã
hội hiện nay, với sự mất đà cải tổ giáo dục, lẽ ra đã hoàn thành hơn 20 năm trước
đây.

Bức tranh màu xám này chỉ có thể sáng hơn nếu có một ý chí chính trị mãnh liệt và
can đảm.

3 loại vũ khí kỹ thuật cao của NATO có thể buộc Nga phải rút lui khỏi Ukraine
Kyle Mizokami - Yahoo



Ảnh Hải quân Hoa Kỳ của Trung úy Bryce Hadley

Ukraine có một danh sách vũ khí mới mà họ hy vọng sẽ nhận được từ Hoa Kỳ và các
đồng minh NATO.

Ukraine muốn có những vũ khí tầm xa có thể nhắm vào các lực lượng Nga từ xa phía
sau chiến tuyến của kẻ thù nếu cần thiết và phá vỡ thế bế tắc của hải quân đang cô
lập nước này trên biển.

Danh sách mong muốn đang xuất hiện khi Nga đang giành được vị trí mới ở miền
đông.

Với khả năng phòng thủ đã được củng cố bởi các lô hàng vũ khí từ NATO, Ukraine
hiện có một danh sách vũ khí mới họ hy vọng sẽ chứng tỏ tính quyết định trong
cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Kyiv đã yêu cầu trang bị pháo hỏa tiễn tầm xa, máy bay không người lái tấn công và
tên lửa chống hạm để đánh trả cuộc xâm lược của Nga, và đã có ít nhất một đồng
minh NATO, Đan Mạch, đã cam kết.

Các loại vũ khí này cần thiết hơn bao giờ hết khi một cuộc tấn công mới của Nga ở
bang Luhansk của Ukraine.

Theo Defense News, Ukraine đã sở hữu cả ba loại vũ khí này , nhưng các phiên bản
do Mỹ và NATO sản xuất sẽ có kỹ thuật tân tiến hơn và có khả năng cao hơn. Các vũ
khí sẽ phục vụ cùng với những vũ khí đã được NATO cung cấp, bao gồm tên lửa
chống tăng Javelin , NLAW , pháo M777 và máy bay không người lái Switchblade
kamikaze .

Hệ thống pháo tên lửa M142 HIMARS
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Nguồn ảnh: Sgt. Joseph Scanlan / DVIDS

HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất đứng đầu danh sách. Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ
động Cao (HIMARS) là một xe tải 5 tấn bọc thép được trang bị để phóng tên lửa 227
mm (đường kính 8,93 inch). Mỗi HIMARS mang theo sáu hỏa tiễn Hệ thống phóng
hàng loạt với sự hướng dẫn hỗ trợ GPS (GMLRS).

Và, theo Quân đội Hoa Kỳ , mỗi lực lượng thực hiện “các vụ bắn phá hủy, chế áp và
phản công khối lượng lớn” hoặc các nhiệm vụ pháo binh ở phạm vi lên đến 43
dặm. HIMARS có thể “vượt mặt” hầu hết các loại pháo của Nga, từ ngoài tầm bắn
của súng và bệ phóng tên lửa của Nga.

Ukraine đã có nhiều loại hệ thống pháo phản lực, bao gồm hệ thống tên lửa BM-30
Smerch 300 mm. Hầu hết các hệ thống pháo phản lực đều không có điều khiển, và
pháo phản lực có độ chính xác kém hơn so với pháo ống (lựu pháo). Do đó, pháo tên
lửa thường được xếp vào nhiệm vụ trấn áp, với mỗi tên lửa mang theo các loại đạn
chùm chống tăng hoặc chất nổ nhỏ hơn . Khi tên lửa bay qua mục tiêu, các quả đạn
chùm phân tán, bao phủ một khu vực rộng lớn.

Đây là video các lực lượng Hoa Kỳ sử dụng HIMARS trong các cuộc tập trận bắn
đạn thật: https://www.youtube.com/watch?v=gIaXKD8ZIIY&t=11s

HIMARS khác với các hệ thống tên lửa khác. Trong những năm gần đây, sự phẫn nộ
trước mối đe dọa mà bom, đạn con chưa nổ gây ra cho dân thường đã dẫn đến hiệp
ước toàn cầu đặt vũ khí ra ngoài vòng pháp luật. Mặc dù Hoa Kỳ không phải là một
bên của hiệp ước, nhưng nước này không còn phát triển chúng nữa và đã tạm dừng
các kho đạn con hiện có.

Điều này đã buộc HIMARS phải đi theo một con đường khác: thay vì dội xuống một
khu vực rộng với hàng nghìn quả bom ném cỡ quả bóng tennis, HIMARS làm cho mỗi
quả tên lửa đều có giá trị. Mỗi Tên lửa GMLRS có khả năng tấn công đầu tiên trên
một tập hợp các tọa độ GPS, sử dụng một đầu đạn lớn đơn lẻ, duy nhất được thiết kế
để bù đắp tổn thất của hàng trăm đầu đạn con nhỏ hơn.
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Không thể tưởng tượng được cách đây ba tháng rằng Ukraine có thể nhận được
HIMARS, nhưng thời thế đang thay đổi. Cho đến nay, chính quyền Biden đã không
chấp thuận yêu cầu, nhưng được báo cáo là đang xem xét nó. Lãnh đạo thiểu số
Thượng viện Mitch McConnell đề nghị sẽ không nói không với chuyển nhượng, cho
thấy có thể có sự ủng hộ của lưỡng đảng.

MQ-1 Grey Eagle Attack Drone

Tín dụng hình ảnh: Ảnh Quân đội Hoa Kỳ của Staff Sgt. Sean Brady

Ukraine cũng muốn các máy bay không người lái tấn công có thể tái sử dụng. Nó đã
vận hành một đội nhỏ gồm Máy bay không người lái tấn công TB-2 Bayraktar, mỗi
loại có khả năng mang bom dẫn đường siêu nhỏ (MAM-L) thông minh.

Mặc du Bayraktars đã chứng tỏ hiệu quả trong việc tấn công các đoàn xe tiếp tế và xe
bọc thép của Nga, đặc biệt là phía sau chiến tuyến của kẻ thù, nó có khả năng kém
hơn các máy bay không người lái do NATO vận hành. Ukraine cũng có khả năng
không đạt được thành tích cao đối với Bayraktars, khi tổn thất chiến đấu ngày càng
gia tăng.

Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp máy bay không người lái Switchblade 300 và
600 kamikaze, đây là những vũ khí một chiều không được thiết kế để bay nhiều hơn
một nhiệm vụ.

Một giải pháp rõ ràng cho vấn đề của Ukraine là Quân đội Hoa Kỳ MQ-1C Grey
Eagle. Grey Eagle lớn hơn, nhanh hơn, bay cao hơn và mang theo trọng tải vũ khí lớn
hơn và tốt hơn Bayraktar.

Đại bàng xám có đôi chân dài hơn Bayraktar rất nhiều, có khả năng bay tới 2.500 hải
lý so với 186 dặm do sử dụng định vị vệ tinh.
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Đây là video Đại bàng xám cất cánh từ một quốc gia không xác định “ở khu vực
Trung Đông”. Lưu ý hai Tên lửa AGM-114 Hellfire:

Đại bàng xám, hoạt động như một nền tảng do thám chưa được khai thác cho Trực
thăng tấn công AH-64 Apache, sẽ là một nâng cấp đáng kể từ Bayraktar. Grey Eagle
có thể mang tới 4 tên lửa chống tăng Hellfire, mỗi tên lửa có tầm bắn lên tới 6,8
dặm. Ngược lại, Bayraktar phải bay gần mục tiêu hơn nhiều để thả bom MAM-L.

Sự gia tăng phạm vi này sẽ cho phép các nhà khai thác máy bay không người lái
Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bế tắc, tránh xa tầm hoạt động của tất cả trừ
các hệ thống không quân chuyên dụng và nói chung là kéo dài lâu hơn trên chiến
trường.

Ukraine lần đầu tiên yêu cầu máy bay không người lái Grey Eagle vào cuối tháng 4
và đã tổ chức các cuộc thảo luận với nhà sản xuất của mình, Nguyên tử tổng
quát. Chính phủ Hoa Kỳ có thể do dự trong việc ký kết chuyển giao do những phàn
nàn trước đây của Nga rằng các máy bay không người lái có vũ trang như Predator,
Reaper và Grey Eagle về mặt kỹ thuật tương đương với tên lửa hành trình và điều này
có thể khiến Washington hứng chịu những cáo buộc rằng họ cung cấp tên lửa hành
trình cho Kyiv.

Việc chuyển giao máy bay không người lái có vũ trang cũng được quy định nghiêm
ngặt theo Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa, một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn
chặn sự phổ biến của công nghệ tên lửa tầm xa, như°Politico chỉ ra. Chính quyền
Trump nới lỏng những quy tắc đó, nhưng chính quyền Biden có thể do dự trong việc
làm theo.

Tên lửa chống tàu Harpoon
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Hình ảnh: HUM Images – Getty Images

Một trong những thất bại ngoạn mục nhất trong rất nhiều thất bại của Nga trong
chiến tranh là sự mất mát của Matxcova, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn
đường và là kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen. Hai chiếc do Ukraine sản xuất Tên lửa
sao Hải Vương, bắn từ một chiếc xe tải trên bờ, đánh chìm con tàu chiến dài 600
m. Mặc dù đó là kết thúc nhục nhã của Moskva, nhưng đó không phải là kết thúc của
Hải quân Nga, lực lượng tiếp tục tuần tra bờ biển Ukraine và đe dọa các cuộc đổ bộ
phía sau chiến tuyến.

Neptune là một hệ thống tên lửa hoàn toàn mới đã được đưa vào hoạt động gần đây
vào cuối năm 2021. Ukraine đã yêu cầu thêm tên lửa chống hạm từ NATO để cho
phép nước này thực hiện cuộc tấn công, đánh chìm các tàu chiến của Nga đang chặn
các cảng của họ—bao gồm các chuyến hàng ngũ cốc quan trọng đến các quốc gia
trên toàn thế giới—Hoặc đẩy họ ra biển đủ xa để họ trở nên không liên quan.

Ứng cử viên khả dĩ nhất cho Ukraine là do Mỹ sản xuất Harpoon. Harpoon, ban đầu
được triển khai vào những năm 1980, là một tên lửa hành trình chống hạm. Harpoon
được phóng từ tàu thông qua bộ tăng tốc tên lửa, giúp tăng tốc tên lửa lên trời cho
đến khi động cơ tuabin tích hợp có thể tiếp quản. Tên lửa được thiết kế để bay thấp
trên sóng với tốc độ cận âm để tránh sự phát hiện của radar, có đầu đạn nặng 500
pound và tầm bắn vượt quá 67 hải lý.

Đây là video về tàu chở hàng đổ bộ USS Durham đã nghỉ hưu, bị tấn công bởi ba tên
lửa Harpoon trong năm 2020 Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, cuộc tập
trận tác chiến hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới:
https://youtube.com/watch?v=RN31LshbdzI%3Fv%3DRN31LshbdzI%26start%3D0

Harpoon sử dụng một radar tích hợp trong mũi của nó để tìm mục tiêu. Người điều
khiển có thể lập trình tên lửa bay đến một khu vực xác định và chỉ sau đó bật radar
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của nó, một khả năng hữu ích để bay qua các tàu và đảo hữu nghị, đồng thời ngăn
chặn kẻ thù phát hiện ra radar của tên lửa cho đến phút cuối cùng.

Một phiên bản mới hơn, Harpoon Block II, bao gồm dẫn đường bằng GPS, khả năng
chống lại sự gây nhiễu của đối phương và khả năng tấn công lại cho phép tên lửa
quay đầu và thử lại nếu nó bắn trượt tàu địch.
Cuối tuần trước,Reuters a tin rằng Mỹ đã ủng hộ yêu cầu này và đang cố gắng tìm
kiếm các quốc gia NATO có thể đáp ứng yêu cầu đó. Ukraine hầu như không có hải
quân và lực lượng không quân của họ tập trung vào cuộc chiến trên bộ, vì vậy giải
pháp tốt nhất là một hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất khác.

Hoa Kỳ có tên lửa chống hạm trong kho vũ khí của mình, bao gồm cả Harpoon và
Tên lửa chống hạm Naval Strike Missile, nhưng không vận hành phiên bản gắn trên
xe tải.

Hôm thứ Hai, Đan Mạch đã tăng cường cung cấp một hệ thống Harpoon gắn trên xe
tải và đạn tên lửa. Đan Mạch đã nhận được bộ dụng cụ nâng cấp Harpoon Block II
vào năm 1999, vì vậy Ukraine gần như chắc chắn sẽ có được phiên bản mới hơn, có
khả năng hoạt động tốt hơn.

Đan Mạch, một quốc gia bán đảo ở biển Baltic, cần vũ khí để bảo vệ hàng trăm dặm
bờ biển của mình, nhưng với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO và củng cố
tổ chức, việc bảo vệ Baltic trở nên dễ dàng hơn một chút.

Cũng có khả năng Ukraine có thể nhận được tàu do Na Uy thiết kế Tên lửa tấn công
hải quân. Ba Lan, một đồng minh trung thành của Ukraine, vận hành phiên bản lắp
trên đất liền, gắn trên xe tải.

Nguồn ảnh: Anadolu Agency – Getty Images

Việc Nga rút lui khỏi miền bắc Ukraine đã cho phép nước này tập trung vào miền
đông của đất nước, giải tỏa cơn thịnh nộ của nó trên vùng Donbas.

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a21979/navy-shoots-new-anti-ship-missile-misses/
https://www.reuters.com/world/exclusive-us-aims-arm-ukraine-with-advanced-anti-ship-missiles-fight-russian-2022-05-19/
https://www.popularmechanics.com/military/a30551461/nsm-missile/
https://www.popularmechanics.com/home/food-drink/a29729105/divers-salvage-cognac-shipwreck/
https://www.raytheon.com/uk/capabilities/products/naval-strike-missile
https://www.raytheon.com/uk/capabilities/products/naval-strike-missile
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-moscow-d99f8629e85798abb6d51749350553ae


Thách thức đối với Hoa Kỳ và NATO là cung cấp vũ khí mới và huấn luyện sử dụng
chúng kịp thời để người Ukraine vận hành chúng một cách hiệu quả. Những vũ khí
như HIMARS, Grey Eagle và Harpoon sẽ mang lại lợi thế công nghệ cho Kyiv và hy
vọng thuyết phục được Nga rằng họ đã cắn nhiều hơn những gì họ có thể nhai, và
việc rút toàn bộ là lợi ích tốt nhất của Moscow. Nếu không, Ukraine đã chứng tỏ
nhiều khả năng hộ tống Nga tới biên giới.

Theo Yahoo News
https://finance.yahoo.com/news/3-high-tech-nato-weapons-152800116.html

TIN TỨC DĐTC– 28/5/2022
Vũ Linh

TIẾP TỤC BẮN GIẾT LOẠN ĐẢ
Tin mới tuần rồi: một anh nhóc 18 tuổi vác súng bắn loạn đả vào một lớp tiểu học tại
thành phố Uvalde, phía tây San Antonio, Texas, sát biên giới Mễ, khiến đâu 19 học
sinh nhỏ tuổi và 2 thầy giáo bị chết, nhiều người khác bị thương. Hung thủ đã bị cảnh
sát bắn chết tại trận.

Thủ phạm Salvador Ramos là dân Mỹ gốc Mễ, gia đình sống tại Mỹ hợp pháp từ
nhiều đời, trước khi đến trường học bắn loạn đả, đã bắn bà ngoại (hay bà nội?) tại
nhà, lái xe chạy lại trường, tông xe vào cổng trường, mang súng vào một lớp học,
khóa cửa lớp, bắn các em rồi tử thủ trong lớp cho tới khi cảnh sát tông cửa vào bắn
chết hắn ta.

Theo tin mới nhất, Ramos có cuộc sống cá nhân khá bi thảm, không có bố, luôn bị bà
mẹ nghiện ma túy hành hạ, đòi đuổi ra khỏi nhà, không đi học mà đi làm nhà hàng
Wendy nhưng đã nghỉ làm trước đó độ hai tuần. Anh ta mua hai khẩu AR-15 cùng với
375 viên đạn cách đây độ một tuần, không rõ tiền từ đâu ra, hoàn toàn hợp pháp ngay
khi vừa đúng 18 tuổi.

Câu hỏi lớn là hai chục cảnh sát -cảnh sát biên giới Border Patrol chứ không phải
cảnh sát thành phố- đã tới hiện trường nửa tiếng đồng hồ sau khi có người gọi 911,
sau đó lại chờ gần một tiếng đồng hồ ở ngoài, trước khi tấn công vào lớp học, tổng
cộng 90 phút: tại sao lâu vậy? Cũng không rõ các em bị bắn khi nào, trước hay sau
khi cảnh sát đã tới? Còn nhiều chi tiết chưa rõ vì tình trạng rối ren khi đó.

Câu chuyện kinh hoàng nhưng lại xưa hơn trái đất trên cái xứ này. Xưa vì xẩy ra quá
thường xuyên, cũng như xưa vì phản ứng cũng y chang như trăm ngàn lần trước: cả
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nước bàng hoàng, kêu gọi kiểm soát súng đạn, các chính khách nhẩy tưng tưng, tuyên
bố loạn xạ, phe DC tố cáo đó là hậu quả của chủ trương bán súng thả giàn cũng như
chính sách kỳ thị của bọn da trắng thượng tôn CH, phe CH tố cáo lại đó là hậu quả
của chính sách an ninh trật tự lỏng lẻo cũng như chính sách phân chia chủng tộc gây
hận thù của phe DC, hai bên xỉa tay đổ thừa tứ tung, cả hai bên đều hô hào phải có
biện pháp, phải làm gì đó,… để rồi chỉ vài tuần sau, tất cả trở về cuộc sống bình
thường, chẳng ai thấy biện pháp gì, luật mới nào, để rồi ít lâu sau, lại xẩy ra một vụ
bắn loạn đả khác, và tất cả tuồng hát bi thảm được lập lại trọn vẹn từ đầu đến đuôi,
chỉ khác thủ phạm, số nạn nhân, nơi xẩy ra và thời điểm.

Cái xương cá kẹt trong cổ họng tất cả các chính khách bất kể DC hay CH, khiến
không ai làm được gì ngoài việc đánh võ miệng, là tất cả đều đã chìa tay ra nhận
không biết bao nhiêu tiền đấm mõm của tổ chức bảo vệ súng NRA, là một trong
những tổ chức áp lực -lobbyist- mạnh nhất và nhiều tiền nhất.

Dù vậy, cũng vẫn có một điểm đáng lưu ý mà truyền thông phe ta im re, không dám
hó hé đụng tới:
Theo thống kê chính thức, trong một năm đầu dưới cụ Biden, số người chết vì súng
đạn trong tất cả mọi trường hợp, kể cả tự vẫn, tai nạn,… đã là con số kỷ lục cao nhất
lịch sử Mỹ: 44.868 người. Riêng về số nạn nhân bị cố tình giết chết, con số của một
năm đầu dưới cụ Biden đã là 20,783 người so với 15,727 người trong một năm đầu
của TT Trump, tăng 32%.

Cái mâu thuẫn khổng lồ mà phe DC chủ trương cấm bán súng không nhìn thấy hay
không muốn nghĩ tới, là quá chú tâm vào việc bán và sở hữu súng mà quên mất cây
súng chẳng là gì nếu không có người cầm nó và bắn. Căn gốc của vấn đề không phải
cây súng mà là đầu óc con người. Khi những giá trị căn bản về tôn giáo, văn hóa, gia
đình, đạo đức và nhân cách cá nhân, nền tảng cho nhân loại có thể sống chung với
nhau từ mấy ngàn năm nay, bị lật bốn vó lên trời, trật tự xã hội rối loạn, con người
mất phương hướng, trai gái lẫn lộn, ma túy tự do, con rơi con rớt phá thai thả giàn,
giáo dục tẩy não một chiều, thầy cô quản giáo cướp quyền bố mẹ, cướp cạn được
phong thánh, cảnh sát là ác quỷ, thượng tôn da này da kia, bầu cử gian lận đưa
những người bất tài bất xứng lên lãnh đạo, thì những thảm trạng Uvalde khó tránh,
bất kể cấm súng hay không.
https://www.wionews.com/world/trump-vs-biden-gun-violence-in-joe-bidens-us-sees
-a-sharp-escalation-447054

Chuyện quái lạ là một chị ‘chuyên gia về an ninh lãnh thổ’ của CNN, Juliette Kayyem,
cựu phụ tá bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ của Obama, đã lên tiếng, kêu gọi chính
quyền tiểu bang Texas cần phải “chấm dứt ngay mọi kiểm tra di dân”, nôm na ra
nghĩa là cần phải mở toang cửa biên giới Mễ gần thành phố Uvalde ngay lập tức cho
tất cả di dân từ Mễ muốn qua Mỹ, chấm dứt mọi bắt bớ và trục xuất di dân lậu, để
“tạo một không khí hàn gắn, đoàn kết cho dân hầu hết gốc Mễ trong vùng này”. Xin
lỗi chứ với kẻ này, lời kêu gọi và cái lý luận này, … ‘hiểu được chết liền’!!! Cả thủ
phạm lẫn các học trò nạn nhân đều là dân Mỹ lâu đời, tuy gốc Mễ, chẳng liên quan,
dính dáng gì đến đám di dân lậu Mễ hết.
https://www.breitbart.com/politics/2022/05/25/cnns-juliette-kayyem-demands-federa
l-government-suspend-immigration-enforcement-in-uvalde/

https://www.wionews.com/world/trump-vs-biden-gun-violence-in-joe-bidens-us-sees-a-sharp-escalation-447054
https://www.wionews.com/world/trump-vs-biden-gun-violence-in-joe-bidens-us-sees-a-sharp-escalation-447054
https://www.breitbart.com/politics/2022/05/25/cnns-juliette-kayyem-demands-federal-government-suspend-immigration-enforcement-in-uvalde/
https://www.breitbart.com/politics/2022/05/25/cnns-juliette-kayyem-demands-federal-government-suspend-immigration-enforcement-in-uvalde/


THĂM DÒ ĐAU ĐẦU

Mục ‘thăm dò đau đầu’ này dường như đã trở thành mục tin thường trực của Diễn
Đàn Trái Chiều, xuất hiện mỗi tuần từ cả nửa năm qua. Từ đầu năm tới giờ, hậu
thuẫn của cụ Biden đã có vẻ ‘ổn định’, với tất cả thăm dò đều mang lại ‘đau đầu’ cho
cụ Biden khi tỷ lệ hậu thuẫn lảng vảng ở mức trên dưới 40%, trong khi tỷ lệ chống đối
đâu đó ở mức 55%.

Thăm dò thê thảm nhất là của hãng thông tấn Reuters, với tỷ lệ hậu thuẫn có 36%,
trong khi tỷ lệ chống đối lên tới 59%!

Thăm dò chung của hãng thông tấn Associated Press làm cùng với Đại Học Chicago,
cho thấy hậu thuẫn của Biden đã rớt xuống mức thấp nhất so với các thăm dò trước
đây của AP.

So với thăm dò của chính AP cách đây một tháng, hậu thuẫn của Biden đã rớt 6 điểm,
từ 45% xuống còn 39%. Được hỏi nước Mỹ hiện nay có đang đi đúng đường không,
chỉ có 20% dân Mỹ cho là đúng.

Tin kinh hoàng hơn là ngay trong đám cử tri DC, hậu thuẫn của Biden đã rớt 9 điểm,
từ 82% xuống còn có 73%. Trong một tháng!

Điều kẻ này thắc mắc là không biết các cụ vẹt tị nạn có dám đọc những thăm dò đau
đầu này không, hay chỉ biết làm đà điểu, vùi đầu dưới cát ‘làm thinh’, trốn tránh sự
thật?
https://www.nationalreview.com/news/bidens-job-approval-drops-to-record-low/

https://www.nationalreview.com/news/bidens-job-approval-drops-to-record-low/


Nguồn: Real Clear Politics: 27/5/2022

► Đàn hặc Biden
Gần 70% cử tri đảng CH mong muốn đảng CH nếu chiếm được hạ viện trong cuộc
bầu quốc hội cuối năm nay, phải đàn hặc cụ Biden. Đó là kết quả thăm dò của Đại
học Amherst của tiểu bang cấp tiến Massachusetts.

Đàn hặc là biện pháp cuối cùng để loại bỏ một tổng thống phạm tội nào đó cực kỳ
nặng, cần phải bị truất phế. Nhưng dưới thời TT Trump, dưới quyền kiểm soát hạ viện
của bà Pelosi, hạ viện đã phá nát ‘giá trị và uy tín’ của đàn hặc, biến nó thành một
công cụ chính trị phe đảng đánh tổng thống một cách vô tội vạ nhất, khi họ đàn hặc
TT Trump hai lần mà đều thất bại vì lý do vớ vẩn, lại chẳng có bằng chứng phạm tội
gì, chỉ dựa trên việc phe đối lập DC nắm đa số tại hạ viện.

Bây giờ, đàn hặc thật sự đã thành trò cười, cứ phe đối lập là thế nào cũng tìm cách đẻ
ra lý do đàn hặc, rồi dựa trên thế đa số, biểu quyết đàn hặc luôn cho tiện. Truất phế
được hay không là chuyện khác, không quan trọng.



Gậy ông đập lưng ông, nếu CH chiếm đa số tại hạ viện, chắc chắn thế nào cũng kiếm
được lý do đàn hặc cụ Biden để trả đũa.
https://www.theblaze.com/news/poll-nearly-70-of-republicans-say-they-want-biden-i
mpeached-if-the-gop-retakes-congress-after-the-midterm-elections?utm_source=the
blaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=New-Trending-Story_WEEK
END%202022-05-22&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaki
ng%20News

► Hướng đi của nước Mỹ
Theo Real Clear Politics, trong 10 người Mỹ, chỉ có trên 2 người hay (22,4%) cho
rằng cụ Biden đang dẫn dắt nước Mỹ theo đúng hướng, trong khi hơn 7 người nghĩ
Mỹ đang đi trật hướng.

Nguồn: Real Clear Politics: 27/5/2022

►NBC
Thăm dò của đài tivi NBC cho thấy những con số còn tệ hơn nhiều: chỉ có 16% dân
Mỹ cho rằng nước Mỹ dưới thời cụ Biden đang đi đúng hướng, trong khi ¾ (75%) cho
rằng Mỹ đang đi trật hướng.

https://www.theblaze.com/news/poll-nearly-70-of-republicans-say-they-want-biden-impeached-if-the-gop-retakes-congress-after-the-midterm-elections?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=New-Trending-Story_WEEKEND 2022-05-22&utm_term=ACTIVE LIST - TheBlaze Breaking News
https://www.theblaze.com/news/poll-nearly-70-of-republicans-say-they-want-biden-impeached-if-the-gop-retakes-congress-after-the-midterm-elections?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=New-Trending-Story_WEEKEND 2022-05-22&utm_term=ACTIVE LIST - TheBlaze Breaking News
https://www.theblaze.com/news/poll-nearly-70-of-republicans-say-they-want-biden-impeached-if-the-gop-retakes-congress-after-the-midterm-elections?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=New-Trending-Story_WEEKEND 2022-05-22&utm_term=ACTIVE LIST - TheBlaze Breaking News
https://www.theblaze.com/news/poll-nearly-70-of-republicans-say-they-want-biden-impeached-if-the-gop-retakes-congress-after-the-midterm-elections?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=New-Trending-Story_WEEKEND 2022-05-22&utm_term=ACTIVE LIST - TheBlaze Breaking News
https://www.theblaze.com/news/poll-nearly-70-of-republicans-say-they-want-biden-impeached-if-the-gop-retakes-congress-after-the-midterm-elections?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=New-Trending-Story_WEEKEND 2022-05-22&utm_term=ACTIVE LIST - TheBlaze Breaking News


https://www.pollingreport.com/right.htm

► Harvard
Đại học cấp tiến nặng Harvard mới công bố kết quả thăm dò. Đa số dân Mỹ (53%)
cho rằng cụ Biden không còn đủ khả năng đầu óc lãnh đạo nước Mỹ, trong khi có tới
63% nghĩ cụ đã quá già để làm tổng thống. Trong khối độc lập, là khối không theo
đảng nào, có tiếng nói quyết định trong các cuộc bầu bán, đã có tới 72% nghĩ cụ
Biden quá già, trong khi chỉ có 28% nghĩ cụ còn làm việc được.

Điều Harvard lưu ý mọi người là nhận định này chỉ có thể ngày càng bất lợi cho cụ
Biden chứ không thể lật ngược lại được khi mà theo thời gian, mỗi ngày cụ Biden mỗi
già thêm.
https://www.nationalreview.com/corner/harvard-poll-shows-majorities-believe-bide
n-is-too-old-and-not-mentally-fit/

► Bagdad Bob
Trước những tỷ lệ hậu thuẫn thê thảm trên, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông
Ronald Klain đã tuýt một cách hết sức trơ trẽn, đại khái là “Biden đang thấy hậu
thuẫn gia tăng vì hai thành công lớn COVID và công ăn việc làm”.

Tuýt của ông Klain sau đó đã khiến ông này được tặng biệt danh ‘Bagdad Bob’. Khi
Mỹ tấn công Iraq năm 2003, bộ trưởng Thông Tin của Saddam nhất quyết khẳng định
không có cách nào lính Mỹ có thể tiến vào Bagdad được.

Không may cho ông ta, trong khi ông huyênh hoang, thì chiến xa của Mỹ cũng đang
ào ào tiến vào thủ đô, khiến truyền thông thế giới tặng cho ông bộ trưởng biệt danh
‘Bagdad Bob’, mô tả cái nói láo tiếu lâm trơ trẽn nhất của ông này.

Bây giờ, chính ông Klain đã được tặng biệt danh này. Trong khi hậu thuẫn của cụ
Biden rớt nhanh hơn sung rụng, thì ông Klain vẫn khăng khăng xác nhận hậu thuẫn
cụ Biden đang tăng vọt.

https://www.pollingreport.com/right.htm
https://www.nationalreview.com/corner/harvard-poll-shows-majorities-believe-biden-is-too-old-and-not-mentally-fit/
https://www.nationalreview.com/corner/harvard-poll-shows-majorities-believe-biden-is-too-old-and-not-mentally-fit/


Ấy vậy chứ vẫn có vài con vẹt tị nạn vẫn mù quáng tung hô “NGÀI Joe Biden là một
nhân vật tài trí, đức độ vẹn toàn!”, hay “dũng mảnh, anh hùng hơn cả Á thần
Hercules”! Đám này phóng lao nhưng vì tự ái trong cái ‘tôi’ quá lớn, vẫn nhất quyết
nhắm mắt, bịt tai theo lao, tung hô, tự phong là ‘Bagdad Bob’ hết. Thật đáng tội
nghiệp! Nhất là qua cái ngôn ngữ ‘thái giám nịnh thần’ hết sức... khó ngửi.
https://www.theblaze.com/news/ron-klain-spins-poll-bad-for-biden?utm_source=the
blaze-7DayTrendingTest&utm_medium=email&utm_campaign=Afternoon%20Aut
o%20Trending%207%20Day%20Engaged%202022-05-23&utm_term=ACTIVE%2
0LIST%20-%207%20Day%20Engagement

XĂNG TĂNG GIÁ LÀ BIDEN CỐ TÌNH?
Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Nhật, cụ Biden tuyên bố đại khái “chúng ta
đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp không tưởng tượng nổi, để rồi sau đó, chúng ta
sẽ mạnh hơn nhiều và sẽ bớt lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch” (nguyên văn
“… we’re going through an incredible transition that is taking place that, God willing,
when it’s over, we’ll be stronger and the world will be stronger and less reliant on
fossil fuels when this is over”).

https://www.theblaze.com/news/ron-klain-spins-poll-bad-for-biden?utm_source=theblaze-7DayTrendingTest&utm_medium=email&utm_campaign=Afternoon Auto Trending 7 Day Engaged 2022-05-23&utm_term=ACTIVE LIST - 7 Day Engagement
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Tuyên bố của cụ Biden đã khiến các chuyên gia diễn giải đó là cụ Biden vô hình
chung xác nhận việc tăng giá xăng là chuyện chính quyền Biden cố tình tạo ra, hay ít
nhất cũng chấp nhận hay nhắm mắt không làm gì để cản, trong mục đích ép dân Mỹ
phải bỏ dầu xăng và than đá để chuyển đổi qua năng lượng khác như gió, điện,…

Nếu đây là chuyện có thật thì hiển nhiên, cụ Biden đã chấp nhận đi theo chính sách
của khối thiên tả cực đoan nhất, và nạn nhân không ai khác hơn là tuyệt đại đa số
dân Mỹ trong khối trung lưu và lao động, đang chạy những xe cũ uống xăng như
nước lạnh.

Kẻ này đang chờ ngày cụ Biden ra luật mới: tất cả mọi người đều có thể đổi xe
Toyota cũ lấy xe điện Tesla mới toanh miễn phí. Được vậy, kẻ này cam kết sẽ làm thái
giám, viết bài tung hô hoàng thượng Bi-Đen ngay.
https://www.foxnews.com/politics/president-biden-incredible-transition-high-gas-pr
ices

Báo phe ta Washington Post công bố kết quả thăm dò mới nhất của họ: mùa hè luôn
luôn là mùa dân Mỹ đi du lịch, nhưng năm nay, họ đã hết sức lo lắng về 3 chuyện liên
quan là giá xăng, giá khách sạn và giá vé máy bay. Giá xăng là ưu tư hàng đầu của
61% dân Mỹ. Chưa tới một phần ba (27%) lo ngại dịch COVID.

Cái phiền cho cụ Biden và đảng DC là họ đi du lịch xong, sẽ nhận được thư đòi tiền
của các thẻ tín dụng dùng để trả tiền xăng, ngay đúng lúc gần kề ngày bầu cử quốc
hội!

https://www.washingtonpost.com/travel/2022/05/25/summer-travel-poll-gas-prices/?

GDP GIẢM
Trong khi giá xăng và giá tất cả mọi thứ gia tăng, thì tổng sản lượng nội địa GDP
trong tam cá nguyệt đầu của năm nay lại giảm 1,5%, xác nhận kinh tế Mỹ đã đi vào
giai đoạn gọi là ‘stagflation’. Nghĩa là giá cả tăng trong khi sản xuất đóng băng hay
giảm. Lần cuối cùng Mỹ gặp phải nạn stagflation là cách đây bốn thập niên, dưới
thời TT Carter, một trong những tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ.

https://www.foxnews.com/politics/president-biden-incredible-transition-high-gas-prices
https://www.foxnews.com/politics/president-biden-incredible-transition-high-gas-prices
https://www.washingtonpost.com/travel/2022/05/25/summer-travel-poll-gas-prices/


Xếp hàng đổ xăng thời Carter

https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-health-63a9d0ec0ee778dcdd8355b
3ffebb99e

BIDEN LÊN GÂN
Trước những thăm dò kinh hồn như diễn đàn này đã đưa tin từ mấy tháng nay, cụ
Biden đang loay hoay tìm cách lấy lại hậu thuẫn. Biểu diễn một vài quyết định mạnh
tay không thua gì ông thần Trump:

- Hùng hổ viện dẫn luật Sản Xuất Quốc Phòng -Defense Production Act- để mua sữa
bột ngoài nước, cho máy bay vận tải của không quân Mỹ chở gấp về Mỹ;

- Liên tục tung ra nhiều gói viện trợ quân sự cho Ukraine, với gói mới nhất 40 tỷ đô;
vung tiền bất kể tình trạng lạm phát đang đe dọa Mỹ;

- Mới đây, qua Á Châu thăm Nam Hàn và Nhật, đã kích động liên minh thương mại Á
Châu, và kinh khiếp hơn, Biden đe dọa cụ sẵn sàng nhẩy vào vòng chiến cứu Đài
Loan nếu TC đánh.

Xin lưu ý quý độc giả về cái bốc phét mới này của cụ Biden: thật ra theo luật Taiwan
Relations Act hiện hành, cụ Biden hay bất cứ tổng thống nào khác, KHÔNG có quyền
đơn phương tham chiến đánh TC để bảo vệ Đài Loan, mà chỉ có quyền xin quốc hội
phê chuẩn viện trợ quân sự có tính phòng thủ -defensive character- giúp Đài Loan
thôi.

Tháng 10 năm ngoái, cụ Biden cũng nổi hứng tuyên bố sẽ ‘bảo vệ tới cùng’ Đài Loan,
nhưng ngay sau đó, các phụ tá trong Tòa Bạch Ốc đã thối lui muốn bá thở, cải chính
chối chết là cụ Biden không có ý nói sẽ tham chiến và sẽ tôn trọng luật hiện hành.

Tháng 8/2021 cụ Biden cũng tuyên bố sảng y chang như vậy. Bây giờ, hài kịch tái
diễn, cụ Biden lại lập lại việc bảo vệ Đài Loan, để rồi ngay sau đó Tòa Bạch Ốc lại ra
thông cáo cho biết “Chính sách của Mỹ với Đài Loan không hề thay đổi, vẫn tôn
trọng Taiwan Relations Act". Đưa đến hai câu hỏi:

1) ai trong hậu trường đã ra lệnh cải chính tuyên bố của Biden, tới ba lần liền?

https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-health-63a9d0ec0ee778dcdd8355b3ffebb99e
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2) cụ Biden có ý đồ gì khi liên tục nói nhầm, có phải cố ý dọn đường để đổ thừa,
chẳng hạn nếu như TC đánh thật thì sẽ có dịp đổ thừa "tôi muốn trả đòn TC, bảo vệ
Đài Loan lắm, nhưng bị quốc hội trói tay" ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Relations_Act

- Tuyên bố bảo vệ Đài Loan nghe rất oai, cho đến khi thấy cụ vẫn ra chiêu cổ điển
của đảng DC, vừa đánh vừa run. Một mặt hăm he bảo vệ Đài Loan, mặt khác lại vội
vã vuốt Tập Xì Dầu khi đánh tiếng sẽ thu hồi gia tăng thuế quan trên hàng TC nhập
cảng vào Mỹ do TT Trump ban hành.
https://www.foxnews.com/world/us-troops-defend-taiwan-china-invades-biden

MỸ THÀNH LẬP LIÊN MINH MẬU DỊCH Á CHÂU MỚI
Cụ Biden nhân chuyến viếng thăm Nam Hàn và Nhật, đã công bố tin thành lập một
liên minh mậu dịch mới trong vòng các quốc gia quanh Thái Bình Dương. Liên minh
mới có tên là Indo-Pacific Economic Framework, viết tắt là IPEF.

Liên minh này là một nỗ lực mới liên kết các quốc gia quanh Thái Bình Dương, trên
nguyên tắc để chống đỡ chính sách bành trướng 'bá quyền' của Trung Cộng. Trước
đây, thời TT Obama, Mỹ đã thử nghiệm với TPP, nhưng thất bại nặng vì quá hại cho
kinh tế Mỹ, bị các nghiệp đoàn Mỹ chống mạnh, ngay cả bà Hillary khi ra tranh cử
năm 2016 cũng phải công kích, nên bây giờ cụ Biden không dám cho TPP sống lại,
phải chế ra một liên minh mậu dịch mới.

Đây chỉ mới là một đề nghị được cụ Biden đưa ra làm sườn sơ khởi để các quốc gia
họp và thảo luận, do đó, chưa có chính sách hay đường lối nào rõ rệt hết. Chỉ biết tất
cả các quốc gia quanh Thái Bình Dương sẽ được mời tham gia, ngoại trừ Đài Loan,
sẽ có những thảo luận và thỏa hiệp riêng với Mỹ. Theo tin cho biết, sẽ mất từ 12 tới
18 tháng để thảo luận và đi đến một sơ thảo về liên minh mới này.

Biden họp với tân TT Nam Hàn Yoon Suk-yeol

https://time.com/6179936/indo-pacific-economic-framework-ipef/

WAPO CẢNH GIÁC BIDEN
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https://www.foxnews.com/world/us-troops-defend-taiwan-china-invades-biden
https://time.com/6179936/indo-pacific-economic-framework-ipef/


Trước tin cụ Biden dự tính thu hồi gia tăng thuế quan trên hàng nhập từ TC do TT
Trump ban hành, báo phe ta Washington Post đã có bài nhận định dài, cảnh giác cụ
Biden thu hồi thuế quan trên hàng nhập TC sẽ là một quyết định sai lầm khổng lồ, hết
sức vô trách nhiệm sẽ gây hại lớn cho Mỹ.

WaPo nhận định Biden cố sức giảm lạm phát, bỏ gia tăng thuế quan để hàng rẻ tệ hại
của Trung Cộng có thể tràn vào Mỹ, giảm giá chung cho tất cả hàng Mỹ. Nhưng đây
chính là một sự đầu hàng vô điều kiện trước chính sách thương mại ‘bá quyền’ của
TC.

Cái quái lạ là khi TT Trump tung ra chính sách tăng thuế quan hàng TC thì WaPo
chẳng có một lời ca ngợi, nhưng bây giờ cụ Biden muốn thu hồi thì WaPo lại cảnh
giác sẽ tai hại vô cùng.

Tóm lại, nghĩa là gì? Có phải WaPo nói riêng và truyền thông phe ta nói chung trước
đây đã không đủ can đảm hay công tâm nhìn nhận cái đúng trong chính sách của TT
Trump không?

Kẻ này còn nhớ con vẹt NTNgọc khi đó đã viết bài sỉ vả việc tăng thuế quan của TT
Trump mạnh lắm, bây giờ bị á khẩu, sao không thấy bàn gì về bài nhận định của
WaPo nhỉ? Có giỏi thì viết bài phản bác WaPo đi.
https://www.foxnews.com/media/washington-post-columnist-warns-biden-make-blu
nder-china

BẦU SƠ BỘ
Tuần rồi, đã có bầu sơ bộ tại Alabama, Georgia, Arkansas, Texas và Minnesota.
Dưới đây là vài kết quả đáng chú ý.

►Georgia
Kết quả bầu sơ bộ của CH tranh chức thống đốc tiểu bang Georgia đã mang lại chiến
thắng cho đương kim thống đốc Brian Kemp, hạ đối thủ ông David Perdue. Ông
Kemp là thống đốc chủ trì các cuộc bầu tổng thống và thượng nghị sĩ năm 2020, đưa
đến đại thắng của đảng DC, khi tiểu bang bầu cho cụ Biden và hai thượng nghị sĩ
DC.
TT Trump rất bất mãn về kết quả này, tố cáo ông Kemp phải chịu trách nhiệm, và đã
công khai ủng hộ ông Perdue, trong khi cựu PTT Mike Pence ủng hộ ông Kemp. Ông
Kemp sẽ đụng trận lại với bà Stacey Abrams của đảng DC cuối năm nay.

Trái: ông Kemp; giữa: ông Perdue; phải: bà Abrams

Ông Perdue là cựu thượng nghị sĩ, năm 2020 ra tái tranh cử nhưng thất cử, bị ông
Jon Ossoff của đảng DC hạ.

https://www.foxnews.com/media/washington-post-columnist-warns-biden-make-blunder-china
https://www.foxnews.com/media/washington-post-columnist-warns-biden-make-blunder-china


Trái: ông Warnock; phải: ông Walker

Trong cuộc bầu thượng nghị sĩ, cựu cầu thủ football nổi tiếng Herschel Walker được
ông Trump hậu thuẫn đã dành được chiến thắng dễ dàng trong đảng CH, sẽ ra tranh
cử chống đương kim thượng nghị sĩ DC, mục sư Raphael Warnock.

Georgia cũng bầu sơ bộ cho chức bộ trưởng Nội Vụ -Secretary of State- của tiểu bang.
Ông đương nhiệm Brad Raffensperger, người bị ông Trump công kích mạnh, cũng đã
chiến thắng, sẽ ra tái tranh cử cuối năm nay chống ứng viên của đảng DC.

Cũng tại Georgia, bà Marjorie Taylor Greene, một chính khách có thể nói ‘cuồng
Trump’ hạng nhất, bị nhiều chống đối từ chính các đồng chí CH, cũng đã thắng sơ bộ
và sẽ ra tái tranh cử cuối năm nay.

Tóm lại, tại Georgia, trong bốn người ra tranh cử những chức vụ quan trọng nhất,
ông Trump ủng hộ 4 người, 2 người thắng, 2 người thua.

► Texas
Đáng chú ý là cuộc chạy đua giữa đương kim bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang, ông Ken
Paxton với con của cựu thống đốc Florida Jeb Bush, là ông George P. Bush. Ông
Paxton được TT Trump ủng hộ, đã đại thắng.

Thất bại của ông Bush cháu này được truyền thông phán là đánh dấu cáo chung của
‘đế chế Bush’ đã thống trị chính trị cả nước Mỹ từ đời thượng nghị sĩ liên bang
Prescott Bush, là ông nội của TT Bush con.

Gia tộc Bush là gia tộc thứ nhì của Mỹ trong đó có bố và con làm tổng thống. Gia tộc
đầu tiên là John Adams, TT thứ 2 và con là John Quincy Adams, TT thứ 6 của Mỹ.



Đại gia tộc Bush: phía phải, hàng cuối là George Bush; hàng ngồi, người đầu tiên
phía phải là bố của George, cựu thống đốc Jeb Bush của Florida.

► Arkansas
Bà Sarah Huckabee Sanders đã đại thắng. Bà là cựu phát ngôn viên của TT Trump,
con gái của cựu thống đốc Arkansas, mục sư và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống
Mike Huckabee, sẽ đại diện cho đảng CH ra tranh cử thống đốc cuối năm nay. Tiểu
bang này theo CH tuyệt đối, do đó, bà Sanders chắc chắn sẽ là thống đốc tương lai.

Sau khi các ứng cử viên được hậu thuẫn của Trump đại thắng tại Ohio và Indiana,
chiến thắng của ông Kemp tại Georgia đã được truyền thông phe ta tung hô, khua
chiêng trống ầm ĩ (và vẹt tị nạn nhai lại dĩ nhiên) như đại bại của Trump, dân Mỹ bác
bỏ Trumpism,… Đồng thời ca tụng PTT Pence đã ủng hộ ông Kemp, trong một nỗ lực
trắng trợn chia rẽ phe CH. Nhưng lại im re về chuyện các ứng cử viên được Trump
hậu thuẫn như Walker, Greene, Paxton, Sanders,… đại thắng.

Hơn cả năm sau khi ông Trump rời Tòa Bạch Ốc, phe cấp tiến vẫn sợ ông Trump hơn
trẻ con sợ ông Ngáo Ọp, ém nhẹm những thành công trong khi thổi phồng những thất
bại của ông, như thường lệ.

LUẬT BẦU CỬ MỚI CỦA GEORGIA



Sau nhiều lùm xùm về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tiểu bang Georgia đã điều
chỉnh nhiều chuyện và ra luật bầu cử mới, có kiểm tra khắt khe hơn về lý lịch cử tri
cũng như về bầu bằng thư.

Phe cấp tiến, từ đảng DC đến truyền thông tay chân -kể cả vẹt NG Kiểng từ Pháp- ầm
ĩ hô hoán luật mới sẽ cản dân đi bầu, nhất là dân da đen, một kiểu gian lận bầu cử
vừa thô bạo vừa mang nặng tính kỳ thị da đen.

Tuần rồi, đã có bầu sơ bộ tại Georgia. Và báo phe ta Washington Post, trước đây ồn
ào tố cáo luật mới cản dân đi bầu, bây giờ đã phải nhìn nhận luật mới không hề cản
ai đi bầu, trái lại, số người đi tới phòng phiếu để bầu đã gia tăng mạnh vì bầu bằng
thư khó khăn hơn. Và nhờ những biện pháp kiểm tra lý lịch kỹ hơn, đã có rất ít trường
hợp tranh cãi vì gian lận.
https://www.foxnews.com/media/washington-post-voting-georgia-voter-suppression

CNN BÀO CHỮA CHO BIDEN
Nhà bình loạn John Harwood của CNN đã lên tiếng bênh vực cho Biden, nhận định
phe đối lập CH đã thổi phồng nạn lạm phát để đánh Biden, chứ thật ra nạn lạm phát
hiện nay không có gì ghê gớm lắm.

Cái lối bào chữa ngu xuẩn này phản ảnh hai chuyện: thứ nhất CNN nhắm mắt làm
công cụ tuyên truyền cho đảng DC và Biden bất cần sự thật; thứ nhì, dĩ nhiên lạm
phát chỉ là chuyện nhỏ cho các tay nhà báo ‘nặng ký’, nặng tiền như Harwood, giá
xăng hay tiền chợ có tăng vài ba đô nghĩa lý gì.

https://www.foxnews.com/media/cnn-john-harwood-flamed-minimizing-effects-infl
ation-american-families-literally-unbelievable

CNN ĐÁNH BIDEN
Cũng trên CNN, ngay sau khi anh Harwood bào chữa cho Biden, đã xuất hiện một bài
viết vạch ra những tuyên bố sảng của Biden trong thời gian qua.

Theo CNN, dưới đây là những câu tuyên bố sảng quan trọng nhất, khiến các phụ tá
chạy long tóc gáy để bào chữa hay cải chính:
- Biden tuyên bố Putin không thể tiếp tục nắm quyền được;
- Biden tuyên bố ẫm ờ khiến thiên hạ tưởng sắp gửi lính Mỹ qua Ukraine;
- Biden tuyên bố sẽ cho Vệ Binh Quốc Gia chuyên chở hàng hóa để giải quyết nạn kẹt
hàng;
- Biden tuyên bố sẽ không ký dự luật trùng tu hạ tầng cơ sở nếu không kèm theo dự
luật cải tổ trợ cấp 3.500 tỷ;
- Biden tuyên bố nhìn nhận “Tôi là cái máy nói bậy” (nguyên văn “Yes, I am a gaffe
machine!”);
- Biden tuyên bố sẽ “nhất quyết bảo vệ Đài Loan nếu TC tấn chiếm”, sau đó Tòa
Bạch Ốc đã cải chính, bây giờ lại nói y chang lại, lần thứ ba.
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Theo CNN, tất cả những tuyên bố trên đã khiến các phụ tá điên đầu chạy theo cải
chính hay diễn giải lại. Đây là tổng thống đại cường Mỹ, mà những lời nói nặng ngàn
cân, nhưng hiển nhiên ông tổng thống này đã không ý thức được trách nhiệm của
mình, cứ phóng tác nói năng bừa bãi, bất cần hậu quả, mà lại toàn nói sai. Hình ảnh
của tổng thống Mỹ trên thế giới ngày một xấu đi trong một khung cảnh đã tối đen sẵn.
https://www.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-china-ukraine-russia/index.
html

OKLAHOMA RA LUẬT CẤM PHÁ THAI TUYỆT ĐỐI
Tiểu bang Oklahoma mới ra luật phá thai mới, khắt khe nhất nước, cấm phá thai gần
như trọn vẹn, ngay từ khi vừa thụ thai.

Tòa Bạch Ốc đã mau mắn lên án, tố luật này quá khích, vô lý, và thuộc loại ‘siêu
MAGA’. ‘Siêu MAGA’, dịch từ tiếng Mỹ ‘Ultra MAGA’ là khẩu hiệu chính quyền
Biden mới sáng chế ra để bôi bác tất cả những gì họ cho là cực đoan thiên hữu cuồng
điên.
https://www.foxnews.com/politics/oklahoma-abortion-extreme-absurd-ultra-maga-
white-house

HẠ VIỆN BẬN RỘN
Trong khi nước Mỹ đang gặp khó khăn chồng chất, từ chiến tranh Ukraine tới lạm
phát, giá cả gia tăng chóng mặt, khan hiếm sữa bột, di dân tràn ngập, bắn giết loạn
đả, … thì hạ viện Mỹ lại bận rộn với những chuyện tào lao, vớ vẩn nhất. Chẳng hạn
vụ điều tra về cuộc biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.

Bây giờ, rảnh hơi, lại tung ra một cuộc điều trần chưa từng thấy trong nửa thế kỷ qua:
điều trần về hiện tượng UFO -Unidentified Flying Objects-, tức là hiện tượng đĩa bay
có thể của người hành tinh nào khác tới địa cầu.

Trong mùa bầu cử, các dân biểu đang cố tìm cách chứng minh cho dân thấy họ đang
rất bận rộn, lo đủ chuyện tào lao nhất cho dân. Những chuyện không tào lao như lạm
phát thì…. rất tiếc, không có giải pháp nên không thể bàn hay họp hay điều cha điều
mẹ gì ráo.
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/05/17/congress-ufo-hearing-wha
t-happened/9805663002/

ÂM MƯU ÁM SÁT CỰU TT BUSH CON
Sở Mật Vụ -Secret Services- loan tin đã bắt giữ một thành viên ISIS vì tội âm mưu ám
sát cựu TT Bush con.

Shihab Ahmed Shihab, 52 tuổi, đã bị bắt vì trước đó đã theo dõi TT Bush con tại tư
gia của ông ở Dallas, hiện sinh sống tại Columbus, tiểu bang Ohio. Tay này đến Mỹ
hợp pháp như du khách tháng 9/2020 từ Iraq, sau khi hết hạn chiếu khán, đã làm đơn
xin di dân, ở lại Mỹ luôn. Đơn còn đang được cứu xét.

Tay này cũng đã bị điều tra vì đã tìm giúp một số dân Iraq vào Mỹ lậu qua biên giới
Mễ, cùng với đám di dân lậu từ Trung Mỹ. Chưa rõ những người này có quan hệ gì
với ISIS và có phải là đồng lõa vào Mỹ để tiếp tay ám sát TT Bush con hay không,
nhưng thủ phạm bị bắt thì được biết là ISIS thật.

https://www.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-china-ukraine-russia/index.html
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https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/05/17/congress-ufo-hearing-what-happened/9805663002/
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https://www.foxnews.com/us/isis-suspect-arrested-for-plot-to-kill-former-president-
bush

THỜI ĐẠI THƯỢNG TÔN DA ĐEN
Tuần rồi, tại phi trường Newark, tiểu bang New Jersey, đã xẩy ra một xô xát giữa một
anh đen cựu cầu thủ football và một nhân viên da trắng trong quầy bán vé của United
Airlines. Không rõ lý do gì là nguyên nhân, chỉ biết anh cầu thủ xô đẩy anh nhân viên
UA, anh này xô lại, hai bên đấm đá nhau, anh cầu thủ to khỏe hơn đã đánh ngã anh
nhân viên UA, bị đánh đổ máu đầy mặt.

Ngay sau vụ lộn xộn, hãng UA đã mau mắn không cần điều tra gì hết, sa thải ngay
anh nhân viên da trắng. Cho dù cảnh sát làm biên bản tại chỗ đã không truy tố anh
nhân viên mà trái lại, truy tố anh cầu thủ vì tội hành hung người khác.
Bài học chung, thời buổi này, đụng vào dân da đen phiền lắm, bất kể phải trái.
https://www.foxnews.com/sports/united-airlines-fires-employee-airport-brawl-nfl-br
endan-langley

TIN QUỐC TẾ
► Ukraine
- Cố vấn Văn Phòng Đại Diện Nga tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ,
ông Boris Bondarev đã từ chức, lên tiếng tố cáo việc Nga xâm lăng Ukraine.
- Một lính Nga bị tòa Ukraine xử tù chung thân bị tội ác chiến tranh khi anh ta cố tình
bắn chết thường dân Ukraine.
- Ukraine loan tin thảm họa: 87 quân Ukraine bị Nga dội bom chết trong tuần rồi.
Trong khi có tin quân Nga tiếp thu thành phố Mariupol.
- Trong một nỗ lực duy trì chiến tranh, Nga đã bỏ giới hạn tuổi quân quân ngũ. Theo
luật hiện hành quân đối Nga chỉ có lính từ 18 tới 45 tuổi. bây giờ, sau khi chết hơn
15.000 và bị thương hơn 35.000 quân nhân, Nga đã bắt buộc phải bỏ giới hạn để đủ
lính đánh Ukraine và giữ nước.

- Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger, khuyến cáo Ukraine nên chấp nhận nhượng đất
cho Nga để tái tạo hòa bình và bảo tồn một xứ Ukraine độc lập. TT Zelensky ngay sau
đó, đã bác bỏ đề nghị chủ bại quái lạ của Kissinger. Cụ Kissinger năm nay 98 tuổi,
không xa lạ gì với dân tị nạn Việt.

https://www.foxnews.com/us/isis-suspect-arrested-for-plot-to-kill-former-president-bush
https://www.foxnews.com/us/isis-suspect-arrested-for-plot-to-kill-former-president-bush
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- Mỹ nghiên cứu gửi một toán lính đặc biệt qua bảo vệ tòa đại sứ tại Kyiv. Nên ghi
nhận Mỹ tính làm chuyện này bây giờ, khi Nga đã ngưng mọi chiến dịch tấn công
Kyiv. Trước đây, khi Nga đe dọa Kyiv thì Mỹ đã đóng cửa tòa đại sứ, dọn về phòng
lãnh sự tại một thành phố nhỏ Lviv, sát biên giới Ba Lan để dễ tháo chạy. Cụ Biden
học được bài học Afghanistan, chạy trước cho chắc ăn chứ không muốn thấy cảnh
nhân viên tòa đại sứ vắt chân lên cổ nhẩy lên trực thăng từ nóc tòa đại sứ.
- Sau khi McDonald quyết định đóng cửa tất cả hơn 850 nhà hàng hăm-bơ-ghơ, tới
phiên Starbucks quyết định đóng cửa tất cả hơn 130 tiệm cà-phê tại Nga

Bệnh đậu mùa khỉ có khi sẽ trở thành một đại dịch?
Rfi

Bệnh nhân đậu mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh chụp năm 1997 do CDC
cung cấp. AP

Trong khi đại dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, phải chăng nhân loại sắp phải
đối đầu với một đại dịch mới, đại dịch đậu mùa khỉ? Tính đến ngày 25/05/2022, tổng
số ca đậu mùa khỉ trên thế giới, ngoài những nước vẫn có dịch bệnh này, đã lên tới
219, theo các số liệu của Trung tâm châu Âu ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Lây lan bất thường
Đậu mùa khỉ là một căn bệnh truyền nhiễm do virus vẫn rất phổ biến ở 11 quốc gia
khu vực trung và tây Phi, nhưng sự lây lan bất thường của căn bệnh đến các nước
khác đang gây lo ngại cho toàn thế giới và các cơ quan y tế ở một số nước đang đưa
ra các khuyến cáo để phòng chống virus gây đậu mùa khỉ.

Hiện giờ, ngoài 11 nước châu Phi nói trên, bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan đến hơn 20
quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Úc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống
Nhất và khoảng một chục nước châu Âu, trong đó có Pháp ( nay đã có 17 ca bệnh
tính đến ngày 30/05 ).

Ngày 27/05, Agentina cũng vừa thông báo có hai ca đậu mùa khỉ, hai ca đầu tiên
chính thức được ghi nhận ở khu vực châu Mỹ La Tinh.



Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các triệu chứng và cách lây lan của bệnh
đậu mùa khỉ, mức độ nguy hiểm đối với con người, tỷ lệ tử vong của bệnh này và các
phương pháp phòng chống.

Các triệu chứng
Triệu chứng đầu tiên của một người bị nhiễm virus đậu mùa khỉ là sốt cao, nhức đầu,
đau cơ, đau lưng, rồi nổi những vết phát ban thường bắt đầu ở mặt, sau đó lan sang
những bộ phận khác của cơ thể. Các tổn thương trên cơ thể người bệnh sẽ từ rát đến
nổi mẩn, rồi mụn nước và mụn mủ. Cuối cùng, các vết tổn thương đóng vảy trước khi
rụng hết và khi khỏi bệnh thì chúng để lại các vết sẹo.

Thời gian ủ bệnh thường là từ 6 đến 16 ngày, đôi khi có thể là từ 5 đến 21 ngày.
Các con đường lây lan

Hiện giờ không có gì xác định là bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua đường tình dục, mà
dường như virus lây lan khi có sự tiếp xúc sát và lâu với một người bệnh đã nổi
những mụn nước và mụn mủ trên người.

Theo Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu, khả năng bệnh đậu mùa
khỉ lan rộng trong cộng đồng là rất thấp, nhưng ngược lại tốc độ lây lan là “rất
cao” nơi những người có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, không chỉ có những người đồng
tính nam là dễ mắc bệnh đậu mùa khỉ, mà bệnh này có thể lây lan trong các cộng
đồng khác, nhất là trẻ em và những cặp không phải là đồng tính.

Mức độ nguy hiểm
Có thể nói đậu mùa khỉ là “anh em bà con” với bệnh đậu mùa vốn đã bị nhổ tận gốc
từ 40 năm nay, nhưng không nguy hiểm bằng đậu mùa. Cho đến khi bị tận diệt vào
năm 1980, bệnh đậu mùa mỗi năm vẫn là hàng triệu người thiệt mạng. Còn đậu mùa
khỉ ít nghiêm trọng hơn rất nhiều, với tỷ lệ tử vong chỉ là từ 3 đến 6%. Đa số người bị
đậu mùa khỉ tự khỏi bệnh sau 3 hoặc 4 tuần.

Cách phòng chống
Hiện giờ thế giới chưa có thuốc điều trị đậu mùa khỉ, cho nên chỉ có thể cách ly người
bệnh để khỏi lây lan sang người khác. Còn về phòng ngừa thì vac-xin ngừa đậu mùa
được biết là cũng có hiệu quả 85% đối với đậu mùa khỉ. Nhưng vấn đề là do bệnh đậu
mùa đã bị nhổ tận gốc từ năm 1980, cho nên đa số những người dưới 45 tuổi đã
không được chích ngừa bệnh này và kho dự trữ vac-xin ngừa đậu mùa trên thế giới
nay có rất ít.

Cũng giống như đối với vac-xin ngừa Covid-19, ngày 26/05/2022, Ủy Ban Châu Âu
thông báo Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị đặt mua chung vac-xin ngừa bệnh đậu
mùa khỉ và thuốc trị bệnh này. Riêng nước Pháp, theo lời tân bộ trưởng Y Tế Brigitte
Bourguignon, hiện có đủ vac-xin để tiêm cho những ca tiếp xúc gần với người bệnh
đậu mùa khỉ, theo khuyến cáo của Cơ quan Y tế Cao cấp.

Hôm 27/05/2022, hai người đầu tiên, được xem là các ca tiếp xúc có nguy cơ cao với
một người bệnh đậu mùa khỉ, đã được chích ngừa tại một bệnh viện ở Paris, theo
thông báo của Tổng cục Y tế Pháp.



Cơ quan Y tế cao cấp của Pháp khuyên là tốt nhất nên chích ngừa trong khoảng thời
gian 4 ngày sau khi tiếp xúc có nguy cơ cao và nên chích hai mũi cách nhau 28 ngày.
Và cũng giống như đối với Covid-19, rồi đây chắc là chúng ta sẽ phải làm xét nghiệm
đậu mùa khỉ. Hôm 25/05, tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Roche thông báo đã phát triển
các bộ xét nghiệm PCR để phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Phần nổi của tảng băng chìm?
Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) ngày 27/05 đã cảnh báo là con số khoảng hơn 200 ca
đậu mùa khỉ được phát hiện ở những nước nói trên có thể chỉ là “phần nổi của tảng
băng chìm”. Bà Sylvie Briand, đặc trách việc chuẩn bị thế giới cho các nguy cơ lây
nhiễm của WHO, đã tuyên bố như trên khi trình bày với các nước thành viên về sự lây
lan “bất thường” của virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Bà Briand cho biết các chuyên gia đang tìm cách xác định yếu tố nào đã gây ra sự lây
lan bất thường này. Trước mắt, các kết quả nghiên cứu sơ bộ không cho thấy có một
sự biến thể hoặc thay đổi nào của virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng ưu tiên trong việc phòng chống đậu mùa khỉ là kềm
chế sự lây lan tại những quốc gia mà bệnh này chưa phải là dịch và theo WHO, hoàn
toàn có thể làm được điều này với các biện pháp nhanh chóng.

WHO cũng cho rằng tình hình hiện nay chưa đến mức gây lo ngại quá đáng, bởi vì
virus đậu mùa khỉ lây lan chậm hơn so với các virus khác, chẳng hạn như so với virus
corona gây bệnh Covid-19.

Cũng theo WHO, hiện giờ chưa cần phải mở các chiến dịch chích ngừa hàng loạt,
mà chỉ cần tập trung việc phòng chống vào những ca tiếp xúc gần với người bệnh đậu
mùa khỉ.

Nguy cơ đại dịch?
Trả lời AFP ngày 25/05/2022, nhà dịch tễ học Antoine Flahault, Viện trưởng Viện Y
tế Toàn cầu, Đại học Y khoa Genève, cũng cho rằng hiện còn quá sớm để nói đến một
đại dịch đậu mùa khỉ. Nhưng theo ông, hiện tượng bất thường này buộc chúng ta phải
rất thận trọng.

Theo nhà dịch tễ học này, hiện giờ chỉ có một ít ca bệnh, cho nên chúng ta có thể
cách ly các ca bệnh đó trong ba tuần và yêu cầu những ca tiếp xúc có nguy cơ cao tự
cách ly, mục đích là phá vỡ ngay các dây chuyền lây lan của virus.

Tuy nhiên, nhà dịch tễ học Antoine Flahault lưu ý hiện giờ không thể loại trừ bất cứ
kịch bản nào, kể cả kịch bản một đại dịch toàn cầu giống như Covid-19. Những gì
đang xảy ra hiện nay khiến người ta nhớ đến sự lây lan của SIDA.

Ban đầu dịch bệnh này chỉ lây lan trong một số cộng đồng, nhất là những người đồng
tính nam và những người nghiện ma túy dùng chung kim tiêm. Nhưng dần dần SIDA
đã lây lan qua những bệnh nhân được truyền máu, những người hành nghề mại dâm,
rồi các cặp bình thường và cả những trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm HIV.

https://www.rfi.fr/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc/20220531-b%E1%BB%87nh-%C4%91%
E1%BA%ADu-m%C3%B9a-kh%E1%BB%89
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THẢM TRẠNG SÚNG ĐẠN
Vũ Linh

Một đám người vô tội chết. Hậu quả của một hành động khùng của một tên điên. Cả
nước bị sốc. Các chính trị gia tranh đạp nhau để nhẩy lên sân khấu chính trị hò hét,
cơ hội ngàn vàng, nhất là trong năm có bầu cử! CH và DC xỉa tay đổ thừa lẫn nhau.

Tổng thống ra trước TV mếu máo lau nước mắt khi máy quay phim bắt đầu chạy, chia
buồn, cầu nguyện, hứa nhăng hứa cuội. Báo chí có đề tài bàn loạn. TV quay đi quay
lại vài cảnh, nói đi nói lại vài lời bàn câu giờ vô nghĩa, dưới tiêu đề ‘Breaking News’,
nhưng news này break cả ngày trời.

Tất cả ầm ĩ hô hào cấm bán súng, cấm sở hữu súng, hay ít nhất phải ra luật mới hay
sửa luật cũ cho thật gắt. Vài tuần sau, sóng yên biển lặng, mặt trời vẫn mọc phía
đông, chẳng còn gì mới lạ. Tin thời sự bắn giết biến vào lãng quên như chưa có
chuyện gì xẩy ra. Cho đến khi thảm kịch tái diễn đâu đó. Để rồi toàn bộ tuồng hát tái
diễn.

Đó chính là thực tế câu chuyện súng đạn ở Mỹ.
Những điều vừa viết trên, xin thưa ngay đã xẩy ra ở cái xứ Mỹ này không biết bao
nhiêu lần từ cả nửa thế kỷ nay, từ thời ông Eisenhower cho tới nay, qua 13 đời tổng
thống, thuộc cả hai đảng. Cụ Biden chỉ là một trong những nhà lãnh đạo bị nạn, mà
lại là nhà lãnh đạo bất tài vô tướng nhất. Thế thì làm sao mong đợi một giải pháp
được?

VẤN NẠN SỞ HỮU SÚNG: NGUYÊN NHÂN XA
Câu hỏi hiển nhiên: tại sao không thể chấm dứt được thảm trạng bắn giết loạn đả
chết người oan như vậy được? Câu trả lời không khó gì khi ta nhìn vào lịch sử nước
Mỹ để hiểu nước Mỹ hơn.

Có hai nguyên do chính: thứ nhất, lịch sử và văn hóa Mỹ chấp nhận người dân có
quyền có súng, chẳng ai cản được; thứ nhì, trong một xứ tự do gần như tuyệt đối với
hơn ba trăm triệu dân, việc có vài tên khùng chẳng thể nào tránh được.

Trước hết, nói về lịch sử và văn hóa. Nước Mỹ ra đời khi người dân nổi lo
ạn vác súng đánh đuổi lính Anh đang cai trị thuộc địa, là đất Mỹ. Không có súng, tất
nhiên không đánh đuổi được lính Anh, không có độc lập. Rồi sau đó, dân Mỹ đi khai
phá đất nước, tây tiến từ biển đông qua biển tây, đánh nhau với thổ dân da đỏ, với thú
rừng, sống bằng nghề săn thú, rồi lại còn phải tranh sống, bắn nhanh thì sống, bắn
chậm thì chết, một mình một ngựa với cây súng. Trong cái môi trường đó, cây súng
chính là mạng sống của họ.

Hiến Pháp, trong Tu Chánh Án 2, nghĩa là tu chánh án quan trọng thứ nhì của Hiến
Pháp, nhìn nhận quyền của người dân sở hữu súng và mang súng kè kè bên hông.
Quan trọng chỉ sau Tu Chánh Án 1 bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Đây là hai tu
chánh án quan trọng nhất của bộ luật Bill of Rights, Quyền của Công Dân gồm 10 tu
chánh án, ra đời năm 1791.



Chỉ vì quyền mang súng chẳng những cần thiết để bảo vệ mạng sống của họ, mà còn
để có phương tiện chống lại Nhà Nước nếu Nhà Nước trở thành độc tài, kềm kẹp họ
như lính Anh thời xa xưa, hay chống lại quân xâm lăng của một nước khác.

Đây là nguyên lý nền tảng, căn bản cần phải hiểu cho thấu đáo trước khi theo xu thế
hô hào sảng, đòi tịch thu súng. Chính vì cái nguyên lý căn bản đó mà từ cả trăm năm
nay, tất cả mọi nỗ lực của bất cứ đám thiểu số nào muốn cản việc mua và sở hữu súng
đều thất bại. Người Mỹ không có súng không phải là người Mỹ! Tất cả mọi lý luận
khác đều là bá láp.

Nhiều người ra vẻ thông thái, nhận định nguyên nhân bắn giết loạn đả là việc nước
Mỹ có quá nhiều súng. Việc có quá nhiều súng không phải là nguyên nhân mà là một
hiện tượng. Hô hoán chuyện này không phải là tung tin phịa mà là nói đúng sự thật,
nhưng chỉ là hành động vô bổ, vô ích và vô nghĩa. Ai chẳng biết vậy. Vấn đề là làm
sao giảm việc sở hữu súng, làm sao giải quyết vấn nạn giết người loạn đả, chứ không
phải ngồi đếm xem có bao nhiêu súng?

Có người còn ra vẻ hiểu biết, so sánh các thống kê về súng và về bắn giết bằng súng
giữa Mỹ và vài nước khác. Cũng là làm chuyện ruồi bu vô bổ, không hiểu được những
khác biệt lịch sử và văn hoá giữa các quốc gia trên thế giới. Chỉ là nói cho có, viết
cho có.

Ở đây, có chuyện nên nhớ lại. Nước Nhật thuở xưa, không có một anh đàn ông nào
không có kiếm đeo lủng lẳng bên người. Văn hóa võ sĩ đạo truyền thống. Thế kỷ 18,
một sứ quân -shogun- lần đầu tiên thống nhất cả nước sau khi diệt được cả chục sứ
quân khác, mau mắn ra lệnh cấm sở hữu kiếm trên cả nước, ngoại trừ lính của ông ta,
nhân danh nhu cầu tái lập hòa bình và an ninh trật tự cho nước Nhật, nhưng dĩ nhiên
là để củng cố quyền hành độc đoán của mình.

Ông sứ quân mau mắn bị ám sát chết và không ai dám cấm các ông Nhật sở hữu kiếm
nữa. Cho đến thế kỷ 19-20, khi súng đạn ra đời, vô hiệu hóa tất cả những kiếm khách
vô địch nhất, giết chết hàng loạt võ sĩ đạo mang kiếm, thì kiếm mới trở nên vô dụng
và thất thế, biến mất.

Văn hóa võ sĩ đạo với thanh kiếm và văn hóa cao bồi với cây súng, hai văn hóa tương
tự nhau. Thanh kiếm biến đi vì súng đạn hữu hiệu hơn. Cây súng chưa biến đi vì chưa
có gì hữu hiệu hơn thay thế.

Trở lại chuyện nước Mỹ. Thời buổi này, dĩ nhiên viện dẫn lý do người dân cần có
súng để chống lại độc tài của Nhà Nước (hay chống xâm lăng) nghe có vẻ hão huyền
và gượng ép, khó bào chữa cho việc người dân có quyền mang súng. Thể chế dân chủ
đã ăn quá sâu vào đời sống chính trị Mỹ, không ai nghĩ sẽ có chuyện có một chính thể
độc tài đến độ người dân phải cầm súng nổi loạn, chống lại.

Đảng DC và đồng minh truyền thông cấp tiến hô hoán ầm ĩ về vụ ‘bạo động đẫm máu’
của cuộc biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021. Sự thật là trong cả trăm ngàn
người biểu tình đó, đã chẳng có tới một người nào mang súng theo, đã chẳng có một
người nào bắn hay đánh ai, mà chỉ có đúng một phụ nữ biểu tình bị cảnh sát quốc hội
bắn chết thôi.



Nhưng bù lại, bây giờ lại có một lý do chính đáng gấp vạn lần, biện minh cho việc
người dân cần phải có súng. Đó là tình trạng an ninh trật tự chung, đặc biệt là dưới
chính quyền Biden hiện nay, khi mà bên cạnh các băng đảng từ Mafia Ý tới cao bồi
ma tuý Nam Mỹ xuất hiện các đám thảo khấu Bờ Lờ Mờ và Antifa lộng hành hơn bao
giờ hết, công khai cướp phá, bắn người vô tội vạ, thậm chí chiếm đóng cả khu phố
trong những thành phố lớn, mà ngay cả cảnh sát còn phải run sợ không dám đụng tới
vì … sợ bị bắt đi tù. Công lý thời đại này là công lý ‘ăn cướp được phong thánh, cảnh
sát đi tù’.

Thế thì còn gì chính đáng hơn là chính người dân phải tự lo lấy thân mình, nghĩa là
phải tự võ trang để tự bảo vệ chính mình và gia đình mình. Không ai bắt họ phải nghĩ
và làm như vậy. Đó chỉ là bản năng tự vệ của con người thôi. Và cái bản năng đó,
chẳng ai có thể cấm cản được, cho dù với 3 trăm hay 3 triệu luật lệ.

Ai cũng có súng, nước Mỹ hiện nay có khoảng trên 300-400 triệu cây súng đủ loại
(hay hơn nữa, chẳng ai biết chính xác) trong tay dân Mỹ, vậy làm sao cản được việc
trong hơn 330 triệu dân, có một vài thằng khùng mang súng đi bắn loạn đả? Cho dù
cấm bán súng kể từ ngày mai, thì vẫn còn mấy trăm triệu cây súng ngoài đường phố.
Trong cả chục triệu người sở hữu cả trăm triệu cây súng đó, ai biết được có bao
nhiêu tay khùng trong hiện tại hay trong tương lai?

BIỆN PHÁP
Không biết bao nhiêu biện pháp đã được đưa ra, ta thử xem qua.
► Thu mua lại súng Thu mua lại súng như Úc Châu đã thử làm?
Kết quả, chiến dịch thu mua súng của chính quyền Úc đại thành công, mua lại được
cả trăm ngàn cây súng của dân thật. Nhưng các công ty bán súng đại phát, bán súng
không kịp thở. Chỉ vì trên thực tế, người dân đã bán súng cũ lại cho Nhà Nước để lấy
tiền mua súng mới. Chính phủ Úc mau mắn chấm dứt chương trình mua súng lại.

► Ra luật kiểm soát gắt gao
Ra luật kiểm tra gắt gao hơn lý lịch người mua súng? Vấn đề là hiện nay, đã có không
biết bao nhiêu luật kiểm tra lý lịch rồi, mà vẫn vô hiệu. Vì trong những vụ bắn giết
tập thể, kể cả vụ bắn tại trường tiểu học Uvalde mới đây, tất cả những cây súng ‘thủ
phạm’ đều đã được mua hợp pháp, tất cả những người mua súng đều chẳng có vấn đề
tâm thần hay quá trình phạm pháp nào, cho đến khi chúng ra tay.

Hô hào giới hạn hay cấm súng nghe mát tai và có vẻ hợp lý, nhưng thực tế chẳng
nghĩa lý gì hết. Chỉ là một ‘giải pháp’ quá dễ nhưng hoàn toàn vô hiệu mà chỉ có
những chính trị gia miệng to óc nhỏ, vùi đầu dưới cát không thấy được thực tế mới hô
hào được thôi.

Giới hạn hay cấm bán súng, nói dễ làm khó, rất khó. Một ví dụ của tính rắc rối này:
cụ xã nghĩa Bernie Sanders, thiên tả cực đoan, trên nguyên tắc phải chống chuyện sở
hữu súng đạn, nhưng ông đã từng biểu quyết trong thượng viện, bác bỏ mọi biện pháp
kiểm soát súng, vì tại tiểu bang Vermont của ông, đi săn là một thứ ‘kỹ nghệ’ lớn
mang lại lợi tức rất lớn cho tiểu bang, hầu hết các vị tu mi nam tử đều có ‘thú tiêu
khiển’ này, và mọi chính khách Vermont tìm cách giới hạn sở hữu súng sẽ chết yểu tại
phòng phiếu ngay. Ai cũng hiểu, với các chính khách, cái ghế họ ngồi là ưu tiên số
một, tất cả mọi chuyện khác đều là võ miệng để giữ ghế.



Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng điều chi, có cả ngàn dân Mỹ chết vì súng đạn, vì băng
đảng bắn nhau, vì trộm cướp lộng hành, vì đủ thứ lý do, mà tuyệt đại đa số những vụ
bắn giết đó đều được thực hiện với những cây súng lậu, chẳng khai báo, chẳng kiểm
tra gì hết. Các băng đảng ma tuý xài súng bắn giết nhau, chẳng có cái nào là mua
hợp pháp có khai báo lý lịch người mua hết. Do đó, nếu có giới hạn, kiểm tra kỹ hơn
thì chỉ những người dân lương thiện mới bị kiểm tra kỹ hơn thôi. Vồ sai thủ phạm,
không hơn không kém. Cả trăm triệu cây súng do băng đảng đang dùng bắn nhau từ
New Mexico tới New York, từ Los Angeles tới Chicago, ngồi đó mà đòi kiểm tra lý
lịch chúng!

Thật ra, phải nói cho rõ là hiện nay đã có không biết bao nhiêu luật rất gắt về việc
kiểm tra lý lịch người mua trước khi họ được mua súng, hầu hết là luật tiểu bang. Và
cái mỉa mai lớn nhất là tiểu bang có luật kiểm soát súng đạn gắt nhất là Illinois, cũng
là tiểu bang có nhiều vụ bắn giết nhất nước. Về phần luật liên bang cũng có, nhưng
mỗi lần muốn củng cố cho chặt chẽ hơn là một lần đụng phải hàng rào phe đảng cản.
Đại khái, phe CH ra luật thì phe DC chống, phe DC ra luật thì phe CH cản, không
cần biết luật viết gì.

►Giới hạn tuổi
Phe DC mới đưa ra dự luật kiểm soát súng, chỉ cho phép mua súng nếu 21 tuổi trở lên.
Hiển nhiên, đây là phản ứng dễ dãi không nhiều trí tưởng tượng lắm của các chính
khách sau khi biết thủ phạm vụ bắn tại Uvalde mới có 18 tuổi.
Biện pháp này có thể được mô tả là biện pháp… muỗi đốt gỗ.
Theo các thống kê chính thức, từ năm 1998, đã có 88 vụ bắn giết tập thể lớn, trong đó
chỉ có đúng 4 vụ với thủ phạm dưới 21 tuổi. Mà trong 4 vụ đó, chỉ có 2 thủ phạm đi
mua súng, còn 2 thủ phạm kia lấy súng của người khác đi bắn. Nôm na ra, với dự luật
giới hạn tuổi của DC, may ra trong 30 năm tới, số vụ bắn giết tập thể sẽ giảm được
2-3 vụ.

► Cấm vài loại súng
Có người đặt câu hỏi “ô-kê, có súng để tự vệ cũng được, nhưng sao lại cần súng tác
chiến kiểu AK-47, AR-15,…?” Giải pháp phải chăng là chỉ cho bán súng lục nhỏ hay
súng săn tiêu khiển, trong khi cấm các loại súng tự động kiểu tác chiến?
Câu trả lời không khó: đứng trước một tên khùng hay một tên ăn cướp, một tay cầm
AK, một tay cầm AR, tôi chỉ được cầm súng lục nhỏ hay súng bắn chim sẻ thôi sao?
Thế thì có ích lợi gì? Thà tay không, không có súng may ra còn được tha mạng, thoát
nạn.

Dĩ nhiên, đây là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là Hiến Pháp quy định cho dân có súng,
nhưng không ghi gì về việc súng nào được sở hữu, súng nào không, do đó, việc cấm
một hay nhiều loại súng đương nhiên vi phạm Hiến Pháp, trừ phi tu chính lại Hiến
Pháp, là chuyện không thể làm được trong tình trạng phân hóa chính trị hiện nay.
Một bình loạn gia của đài tivi MSNBC, là đài nổi tiếng thiên tả, ủng hộ đảng DC chết
bỏ, đã có nhận định độc đáo.

Theo anh Dean Obeidallah, Hiến Pháp không hề cho phép dân Mỹ sỡ hữu súng, mà
đó chỉ là cách diễn giải sai lầm của Tối Cao Pháp Viện qua một án lệ sai lầm. Theo
anh này, Tu Chánh Án 2 ghi rõ quyền của dân Mỹ ‘được võ trang’ (“bear arm”), chứ
không hề có chuyện ‘được sở hữu súng’ -own guns-, và theo anh này, “bear arm” có
nghĩa là “mang súng khi gia nhập một tổ chức dân quân võ trang chống Nhà Nước”,



chứ không phải mỗi người dân có quyền sở hữu súng trong tư cách cá nhân, riêng tư.
Theo anh này, TCPV đã hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa thực của Tu Chánh Án 2, do đó,
để tránh hiểu lầm, TCPV hay quốc hội cần thu hồi Tu Chánh An 2 lại.

Washington Post cũng có lập luận y chang.
Nghe cũng vui tai, cho đến khi biết được anh bình loạn gia Obeidallah thật ra có
nghề chính là … ‘danh hài’ -comedian. Khi danh hài chê các thẩm phán Tối Cao
Pháp Viện hiểu sai Hiến Pháp từ cả trăm năm qua thì nước Mỹ quả là có vấn nạn lớn.
Cụ Biden mới đây cũng phán "quyền mang súng không phải là vô giới hạn". Vậy sao?

Vậy thì giới hạn là loại súng nào, ghi ở điều nào của Hiến Pháp? Thật ra Hiện Pháp
không có một chữ nào về giới hạn hết, dân Mỹ trên nguyên tắc, muốn mua đại bác
cũng mua được (thật ra, cụ Biden có nói "Hiến Pháp không cho phép mua đại bác",
ngay sau đó, bị một giáo sư Hiến Pháp bắt bẻ ngay).

► Cho dân mang súng nhiều hơn
Một số người trái lại, đề nghị một giải pháp lạ khác: để bảo vệ các học sinh khỏi chết
oan, cho phép hay bắt các thầy cô mang súng theo vào lớp học, để lỡ có tay khùng
nào xuất hiện, thầy cô sẽ có súng tự vệ và bảo vệ học trò.
Một giải pháp quái lạ, không để ý tới việc bắn loạn đả trong lớp học sẽ có hậu quả
như thế nào trên đám trẻ con học trò.

►Giải tán NRA
Truyền thông dòng chính ra rả chụp mũ thủ phạm lên đầu NRA, tức là tổ chức
National Rifle Association, là tổ chức của những người sở hữu súng, bị truyền thông
tố là đã quá lớn, quá mạnh, quá nhiều tiền, có thể cản được mọi biện pháp cấm cản
súng. Do đó, cần phải chấm dứt ảnh hưởng thống trị của NRA.

Ở đây, có hai vấn đề mà truyền thông không nhắc tới hay không để ý tới:
- Thứ nhất, tại sao NRA lại quá mạnh, quá nhiều tiền? Chính vì đó cũng là tổ chức có
nhiều thành viên nhất và được ủng hộ nhiều tiền nhất. Vì tổ chức này được hậu thuẫn
nhiều nhất và mạnh nhất của dân Mỹ. NRA hiện có khoảng hơn 5 triệu hội viên, tuyệt
đại đa số là dân trung lưu Mỹ mà tiếng nói trong các cuộc bầu cử không nhỏ chút
nào.
Dẹp một tổ chức được dân Mỹ hậu thuẫn mạnh nhất là biện pháp đúng làm được
sao?
- Thứ nhì, NRA thành công chặn được mọi nỗ lực của quốc hội để ra biện pháp chống
sở hữu súng, vì NRA đã thừa tiền đấm mõm hầu hết các nhà lập pháp Mỹ, của cả hai
đảng DC và CH. Dĩ nhiên NRA không đấm mõm tất cả mọi người, tất cả 100 thượng
nghị sĩ, nhưng số được đấm mõm cũng đủ để không bao giờ thượng viện có đủ thế đa
số để thông qua bất cứ luật cấm bán súng nào.
Nhìn vào hai vấn đề trên thì ai cũng hiểu NRA quả là bất khả … rớ tới.

► Chấp nhận vì đó là cái giá phải trả Có người cho rằng những ‘tai nạn’ như
Uvalde khó tránh, và đó là cái giá phải trả để dân Mỹ sống như… Mỹ. Nhưng nói vậy
đúng là huề vốn, hay chính xác hơn, đúng là vô trách nhiệm.

Xả súng bắn người vô tội hàng loạt, nhất là trẻ con vô tội, không phải là chuyện bình
thường, có thể chấp nhận như ‘cái giá phải trả’ cho bất cứ lối sống nào. Nhà Nước và
cảnh sát là những cơ quan hiện diện trong xã hội có lý do và trách nhiệm, chứ không



phải để làm cảnh hay để giảm nạn thất nghiệp. Nghĩa là Nhà Nước và cảnh sát, ngoài
những công vụ và trách nhiệm khác, cũng có trách nhiệm cản những vụ bắn giết chứ
chuyện bắn giết không phải là chuyện phải nhìn nhận và chấp nhận. Nếu bắn giết
không cản được thì có nghĩa là Nhà Nước và cảnh sát đã không chu toàn trách nhiệm,
mà chẳng thể đổ thừa này nọ vớ vẩn.

THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
Thật ra, giải quyết nạn bắn loạn đả bằng cách cấm súng hay thêm súng, tất cả đều sẽ
không giải quyết được vấn nạn chỉ vì đó là giải pháp sai vì một lần nữa phải nhắc lại:
súng KHÔNG phải là vấn đề, KHÔNG phải là thủ phạm. Nhìn vào súng để giải quyết
thảm trạng là sai, do đó giải pháp tất nhiên cũng phải sai. Bệnh trong đầu mà chữa
bằng băng bó tay chân thì làm sao hết bệnh?

Nhìn lại thống kê về bắn loạn đả, tinh ý sẽ nhận ra được hai yếu tố:
- Thứ nhất, phần lớn những thủ phạm thuộc giới trung lưu thấp, có nhiều vấn đề
trong gia đình, hầu hết do khó khăn tài chánh gây ra. Nôm na ra, nghèo khó đã là
một nguyên nhân lớn. Nước Mỹ có nhiều người giàu nhất thế giới, nhưng đồng thời
cũng là nước có cái hố giàu nghèo lớn nhất thế giới.

Ngay trong tiểu bang Cali, hàng xóm của đại tỷ phú Jeff Bezos có thể là một anh
‘màn trời chiếu’ đất sống dưới gầm cầu. Cái anh sống gầm cầu này chưa bắn Bezos
mới là chuyện lạ. Cách biệt giàu nghèo khủng khiếp vậy, ngày nào chưa giải quyết
được thì những ấm ức, dồn nén đưa đến các hành động khùng điên cũng sẽ vẫn còn,
bất kể mấy vạn luật lệ.

- Thứ nhì, những vụ bắn giết gia tăng đáng kể, liên tục, từ đời này tới đời khác. Gần
như song song với đà tiến hoá của văn minh điên khùng ngày càng khùng điên. Kẻ
này nghĩ không phải là chuyện tình cờ khi số người bị giết bằng súng đạn đã gia tăng
hơn 30% trong năm đầu của cụ ‘cấp tiến thức tỉnh’ Biden so với năm đầu của ông
‘bảo thủ’ Trump.

Như Diễn Đàn Trái Chiều đã viết tuần rồi, “Cái mâu thuẫn khổng lồ mà phe DC chủ
trương cấm bán súng không nhìn thấy hay không muốn nghĩ tới, là quá chú tâm vào
việc bán và sở hữu súng mà quên mất cây súng chẳng là gì nếu không có người cầm
nó và bắn.

Căn gốc của vấn đề không phải cây súng mà là đầu óc con người. Khi những giá trị
căn bản về tôn giáo, văn hóa, gia đình, đạo đức và nhân cách cá nhân, nền tảng cho
nhân loại có thể sống chung với nhau từ mấy ngàn năm nay, bị lật bốn vó lên trời,
trật tự xã hội rối loạn, con người mất phương hướng, trai gái lẫn lộn, ma túy tự do,
con rơi con rớt phá thai thả giàn, giáo dục tẩy não một chiều, thầy cô quản giáo cướp
quyền bố mẹ, cướp cạn được phong thánh, cảnh sát là ác quỷ, thượng tôn da này da
kia, bầu cử gian lận đưa những người bất tài bất xứng lên lãnh đạo, thì những thảm
trạng Uvalde khó tránh, bất kể cấm súng hay không”.

Nạn bắn loạn đả là một hậu quả của biến chứng, suy thoái của cả xã hội, do đó, giải
pháp hiển nhiên nhất là phải lọc rửa cả xã hội, thay máu cả xã hội, tái tạo lại những
giá trị nhân bản, chứ không phải là đi tìm những giải pháp vừa vớ vẩn vừa chẳng hữu
hiệu, vừa không thi hành được, như cấm bán súng, hay cấm sở hữu súng, hay ra hết



luật này tới lệ nọ. Không có súng, mấy tên khùng đi giết người bằng dao, bằng thuốc
độc hóa học, bằng tông xe hơi vào đám đông,… thiếu gì cách.

Nôm na ra, cách giảm những vụ bắn loạn đả là tìm cách giảm hố cách biệt giàu
nghèo gây ấm ức, bất mãn, và giảm số người khùng, mà cách giảm số người khùng
hiển nhiên nhất là đừng để xã hội trở thành một xã hội điên, tôn vinh những chuyện
điên nhất. Cái giải pháp phải là chỉnh sửa cái đầu óc của con người, chỉnh sửa cái xã
hội cho bớt đảo điên.

Bắt đầu từ ngay lớp người trong thượng tầng đang lãnh đạo đất nước, chấm dứt việc
ban bố những chính sách khùng điên, dở hơi trong ‘văn hóa thức tỉnh’. Rồi đến bước
thứ nhì, quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiều, đó là cải tổ giáo dục, chấm dứt nạn
tẩy não, cuồng điên cải tạo tư tưởng trẻ con từ mẫu giáo tới đại học. Hiển nhiên đó là
giải pháp rất dài hạn, ngoài ra không có giải pháp ngắn hạn nào hết.

Putin bệnh nặng : Tin đồn hay sự thật bị che giấu ?

Về Vladimir Putin, người gây ra bao đau thương tang tóc hiện nay ở
Ukraine, L’Obs đặt nghi vấn « Putin, một người đang đau ốm ? ». Lâu nay vẫn chỉ là
tin đồn, nhưng những chỉ dấu ngày càng nhiều thêm.

Nghi vấn Putin bị Parkinson hay ung thư
Cùng với việc khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, ông chủ điện Kremlin sắp 70 tuổi
vào tháng 10 tới đang tập trung mọi chú ý, và những lời đồn đãi càng nhiều thêm. Bởi
vì có những hình ảnh đáng ngại cho thấy cựu sĩ quan KGB nắm chặt lấy một góc bàn,
thân người dường như run rẩy ngoài ý muốn. Không có lời giải thích nào, khiến các
nhà quan sát tự hỏi, phải chăng ông ta bị bệnh Parkinson ? Hay là ung thư ?

Phát ngôn viên Dimitri Peskov nhiều lần nói rằng Putin không có vấn đề gì về sức
khỏe, và ngoại trưởng trung thành Serguei Lavrov cũng vậy. Nhưng những lần xuất
hiện của tổng thống với khuôn mặt sưng phù và trắng bệch của ông - có thể là do hiệu
ứng thuốc, và vẻ căng cứng - như đang chịu đau, ngày làm giả thiết Putin đang lâm



bệnh trở nên đáng tin cậy. Chẳng hạn tổng thống Nga trong lễ duyệt binh 9 tháng
Năm đã đắp một chiếc mền mỏng trên đùi, khác hẳn các cựu chiến binh ngồi xung
quanh.

Nhưng nhất là những tuyên bố mới đây của các nguồn tin thông thạo đã củng cố thêm
những gì trước đó chỉ là phỏng đoán. Hôm 14/05, giám đốc cơ quan tình báo quân
đội Ukraine, tướng Kirill Budanov là một trong những người đầu tiên khẳng định
Vladimir Putin là một người « bệnh nặng ». Mười ngày sau, ông xác nhận với nhật
báo Ukraine Ukrainska Pravda : « Putin bị nhiều bệnh trầm trọng, trong đó có ung
thư ». Và nói thêm : « Nhưng không nên hy vọng ngày mai ông ta sẽ chết. Putin còn
cố được ít nhất vài năm nữa ».

Từ 5 đến 12 bác sĩ theo dõi
Phải chăng đây là tuyên truyền của Kiev ? Nhưng không chỉ từ phía Ukraine. Đạo
diễn Mỹ Oliver Stone, đã nhiều lần phỏng vấn Vladimir Putin từ 2015 đến 2017 cho
một bộ phim tài liệu mang tên « Đối thoại với ông Putin », hôm 17/05 trong một
podcast cho biết tổng thống Nga bị ung thư.

Đến ngày 20/05, cựu nhân viên tình báo Anh MI6, Christopher Steele khi trả lời đài
phát thanh LBC khẳng định « Putin bệnh nặng lắm ». Cựu điệp viên nói rõ, các cuộc
họp Hội đồng An ninh Nga, « trên nguyên tắc kéo dài một tiếng đồng hồ, đã phải chia
làm nhiều đợt để tổng thống được chữa trị trong thời gian nghỉ giải lao ».

Christopher Steele không tiết lộ nguồn tin, nhưng bảo đảm là hoàn toàn đáng tin cậy.
Ông không biết bệnh tình của Vladimir Putin đang đến giai đoạn nào, nhưng « tác
động rất lớn đến việc điều hành đất nước ».

Đặc biệt một cuộc điều tra nơi những người thân cận Vladimir Putin do chuyên san
« Proekt » - hiện bị cấm tại Nga - tiến hành, vào đầu tháng Năm tiết lộ tổng thống
Putin được một đội ngũ bác sĩ theo dõi thường trực. Chỉ riêng về số lượng cũng đã
thấy không bình thường : trung bình 5 bác sĩ, đôi khi lên đến 12. Trong số đó có nhà
phẫu thuật Yevgeny Selivanov, chuyên gia về ung thư tuyến giáp trạng. Trong bốn
năm qua, Selivanov đã đến tư dinh của Putin ở Sochi 35 lần, và ở bên tổng thống 166
ngày. Theo cuộc điều tra, thì chỉ có hai bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng là Igor
Esakov và Alexei Shcheglova theo sát Putin lâu hơn – Shcheglova ở cạnh tổng thống
282 ngày.

Hơn nữa từ sau cuộc duyệt binh 09/05, Vladimir Putin không tham gia một sự kiện
công khai nào, trừ hôm 24/05 tiếp tổng thống Belarus, Alexandre Loukachenko, một
thuộc hạ có thể sẵn sàng tham gia chiến dịch truyền thông nhằm trấn an công chúng.

Một kênh Telegram tên « General SVR », được cho là của một cựu điệp viên Nga,
khẳng định trong tháng Năm Vladimir Putin đã được phẫu thuật vì ung thư.

Putin sẽ rời chính trường vì bệnh tật, một nhân vật diều hâu lên thay ?
Báo chí đối lập Nga cũng nghi ngờ những hình ảnh do bộ phận truyền thông Kremlin
phổ biến những ngày gần đây, là một loại « đồ hộp » - theo ngôn ngữ chuyên môn -
để tỏ vẻ tổng thống hoạt động bình thường.



Chẳng hạn trên trang web của điện Kremlin biên bản cuộc họp của tổng thống với
thống đốc vùng Sverdlovsk đề ngày 20/05, nói rằng việc chuẩn bị cho đại hội thể thao
sinh viên mùa hè 2023 tại Ekaterinburg đã hoàn thành đúng thời hạn. Thế nhưng đại
hội này đã bị Liên đoàn quốc tế hủy bỏ từ hôm 29/04 vì cuộc xâm lăng Ukraine, tức là
ba tuần lễ trước « cuộc họp » trên.

Tình trạng sức khỏe ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định của Vladimir
Putin ?
Steele cho rằng với bệnh Parkinson, « Putin không thể lãnh đạo chính trị ». Sự nhập
nhằng, hỗn loạn đang ngự trị tại điện Kremlin. Cựu lãnh đạo tình báo Anh, Sir
Richard Dearlove trong cuộc trao đổi với Business Insider còn thẳng thừng hơn.
« Tôi nghĩ là ông ta sẽ ra đi năm 2023, rất có thể là vào một bệnh viện chuyên ngành,
và như vậy sẽ không bao giờ quay lại với tư cách lãnh đạo nước Nga. » Người đứng
đầu MI6 dự báo lên thay Putin có thể là Nikolai Patrouchev, hiện là thư ký Hội đồng
An ninh Nga - cũng là một con diều hâu và cựu nhân viên KGB xuất thân từ Saint
Petersburg, y như Vladimir Putin.

Vladimir Putin, bóng ma lạc loài của thế kỷ 20
Trong bài « Putin, con ma của thế kỷ 20 », Le Point cho rằng ông chủ điện Kremlin
không sống cùng một thời kỳ với chúng ta, mà logic của ông được chốt lại vào thời kỳ
Stalin thắng được Hitler.

Trước năm 1989, « Quê hương của vô sản quốc tế » là trung tâm của phong trào
cộng sản thế giới, phổ biến một ý thức hệ mạnh mẽ, thống trị đảng cộng sản các nước.
Nước Nga ngày nay không còn thế mạnh này, mà trở thành một Nhà nước côn đồ.

Ngược với Trung Quốc, Nga thậm chí chẳng thèm xây dựng một trật tự thế giới mới
phù hợp với lợi ích của mình qua việc chống lại thế giới tự do, mà chỉ lăm lăm tìm
cách chiếm đất, theo chủ trương đế quốc kiểu như thế kỷ 19 dù lãnh thổ Nga rộng lớn
nhất thế giới.

Vladimir Putin trị vì từ thời tổng thống Pháp còn là Jacques Chirac và đồng nhiệm
Mỹ là Bill Clinton cho đến tận bây giờ, không đưa ra được một mô hình nào có thể
noi theo. Trong đối nội, ông chỉ biết vá víu giữa một nước Nga Sa hoàng và nước Nga
xô-viết, còn về đối ngoại, trình ra một nước Nga bảo vệ các giá trị Ki-tô giáo, thành
lũy chống Hồi giáo và xu hướng « woke ». Nhưng Putin chỉ dừng lại vào thời kỳ vinh
quang nhất của « Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ». Ông ta quyết định xóa sổ
Ukraine trên bản đồ châu Âu, như Hitler và Stalin đã từng thỏa thuận đặt dấu chấm
hết cho số phận của Ba Lan.

Tất cả những ai bị Kremlin coi là kẻ thù đều bị dán nhãn « quốc xã », dù người đó
gốc Do Thái, như tổng thống Volodymyr Zelensky. Putin tiến hành chiến tranh theo
phương pháp có từ 75 năm qua : oanh kích bừa bãi vào các thành phố với ưu thế
pháo binh, đào hào để bảo vệ những địa điểm đã chiếm được. Hậu cần, tiếp liệu, tình
báo đều lỗi thời, đó là những điểm yếu được Ukraine – những người châu Âu của thời
đại – khai thác. Putin là một con ma của thế kỷ 20 đã xuất hiện trễ tràng, ám ảnh thế
kỷ 21 của chúng ta.

Erdogan và Putin, tổng thống mãn đời



Trang bìa của Le Point tuần này đăng ảnh hai tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, chạy
tựa « Erdogan-Putin, những nhân vật quỷ quyệt ». Cũng ở ngôi từ 20 năm qua, tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cùng lứa tuổi với Putin và cùng chống
phương Tây, làm xáo trộn thăng bằng địa chính trị, từ Syria đến Ukraine.

Cả hai đều có cách lãnh đạo tương tự : tập trung mọi quyền lực vào tay mình, bỏ tù
đối lập, bóp nghẹt báo chí, khống chế tư pháp…Erdogan và Putin đều bất chấp Nhà
nước pháp quyền, vây quanh là các tài phiệt, gian lận bầu cử, hiếu chiến…

Là những nhân vật cơ hội, cho dù có những lúc xung đột như vụ Thổ bắn hạ một oanh
tạc cơ Nga hồi năm 2015, cả hai sau đó đều tìm được thỏa thuận. Từ khi sửa đổi Hiến
Pháp năm 2020, Vladimir Putin có thể nắm quyền đến tận năm 2036 khi đã 86 tuổi,
còn Erdogan cho sửa Hiến Pháp từ 2017, những người thân cận cho rằng ông có thể
ngự trị tại Phủ tổng thống ở Ankara đến năm 2033.

Le Point cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây trở thành nơi trú ẩn của người Nga, từ
những nhà tài phiệt thân Putin với những du thuyền lộng lẫy, cho đến những người
đối lập với tổng thống Nga. Thị trường địa ốc bùng nổ, số nhà do công dân Nga mua
tăng đến 96 %. Đầu tư vào nhà đất trên 250.000 đô la sẽ được cấp quốc tịch Thổ.
Đang bị khủng hoảng kinh tế, Ankara rất cần ngoại hối, và chưa đầy 48 giờ sau khi
phương Tây loan báo cấm vận, các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được trên 3 tỷ đô
la từ người Nga.

Putin và « tội ác chống Lịch sử »
Tác giả Nicolas Werth trên Le Point nhận định Vladimir Putin đã nhào nặn lịch sử
một cách độc đoán, qua bài viết mang tựa đề « Putin phạm tội ác chống Lịch sử ».
Điều 354.1 Luật Hình sự Nga đã hình sự hóa « mọi phát biểu vu khống, chê bai
những chiến binh Đệ nhị Thế chiến » hoặc mọi so sánh Liên Xô với Đức quốc xã.

Báo cáo của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) tháng 6/2021 tố cáo chính
sách « ngày càng hung hăng, không chỉ bác bỏ những quan điểm khác, mà còn đặt
vào vòng nguy hiểm tất cả những nhân tố liên quan đến lịch sử - sử gia, nhà quảng
cáo, nhà báo, xã hội dân sự - không đồng ý với phiên bản chính thức ».

Đối với Nga, FIDH ghi nhận các « tội ác chống Lịch sử » như sau : ra luật đàn áp tự
do ngôn luận về lịch sử, kiểm duyệt, không cho tham khảo kho lưu trữ, truy tố, trấn áp
những nhân tố độc lập của xã hội dân sự, phá hủy các công trình kỷ niệm những vụ
thảm sát hàng loạt thời Liên Xô cũ.

Trong những sách giáo khoa mới, học sinh Nga sẽ không biết gì về những tội ác này,
và trong những ấn bản sắp tới, Ukraine không còn được nhắc đến. Có nghĩa là quốc
gia này bị xóa hẳn khỏi ký ức. Lịch sử từ nay được viết trực tiếp, đồng thời với việc
tiến hành chiến tranh.

Liệu Nga có phải ra tòa vì xâm lăng Ukraine ?
Về mặt pháp lý, luật sư William Bourdon trong nguyệt san Le Monde Diplomatique số
tháng Sáu đặt vấn đề « Luật nào chống xâm lăng vũ trang ? » Những kẻ gây ra cuộc
chiến tranh ở Ukraine có phải ra tòa ?



Hiện nay có 123/193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tham gia Tòa án Hình sự
Quốc tế (CPI), nhưng không có các cường quốc Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Israel và hầu
hết các nước Ả Rập.

Thẩm quyền của CPI chủ yếu dựa trên tiêu chí lãnh thổ nơi tội ác diễn ra, ít khi dựa
vào quốc tịch của nghi can. Một sáng tạo là các nhà lãnh đạo đương nhiệm không
được hưởng quyền đặc miễn, như trường hợp tổng thống Kenya năm 2014. Tuy nhiên
bất công nằm ngay trong điều lệ của CPI, vì quyền hạn điều tra toàn cầu nằm trong
tay Hội đồng Bảo an. Quyền phủ quyết của năm thành viên thường trực đã trói tay tổ
chức tư pháp quốc tế này.

Nhiều tổ chức phi chính phủ và Nhà nước từ nhiều năm qua hy vọng sửa đổi Hiến
chương Liên Hiệp Quốc, cấm dùng quyền phủ quyết khi liên quan đến các điều tra
của CPI, nhưng tất cả nỗ lực cho đến nay đều thất bại. Còn một khả năng khác : các
Nhà nước đã phê chuẩn một số hiệp ước quốc tế (Công ước chống tra tấn chẳng hạn)
có quyền xét xử một nghi can khi kẻ này đang ở trên lãnh thổ mình.

Một số nhân vật như cựu thủ tướng Anh Gordon Brown đòi thành lập tòa án đặc biệt
về Ukraine về tội xâm lăng. Có nghĩa là một Nhà nước tấn công vũ trang một Nhà
nước khác mà không phải là tự vệ chính đáng, không có sự cho phép của Liên Hiệp
Quốc, đủ để đưa Vladimir Putin và bộ sậu ra tòa. Lý lẽ này có thể chấp nhận được,
nhưng tự đặt bên ngoài hệ thống Liên Hiệp Quốc sẽ ít trọng lượng hơn.

Tiếp tế đạn dược, yếu tố quan trọng cho cả Nga và Ukraine
Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, L'Express quan tâm đến tình trạng thiếu đạn dược sau
ba tháng chiến tranh. Do những trận đánh hết sức ác liệt, lượng đạn dự trữ của cả
Nga Xô lẫn Ukraine đều giảm sụt rất nhanh.

Hỏa tiễn chống tăng Javelin nổi tiếng của Mỹ bắt đầu thiếu. Hồi tháng Ba, Kiev cho
biết cần 500 hỏa tiễn/ngày, nhưng sản lượng hàng năm tối đa chỉ là 6.000 chiếc.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Blumenthal cuối tháng Tư cho biết kể từ đầu cuộc
xâm lăng Hoa Kỳ đã giao 5.500 chiếc.

Khó thể duy trì nhịp độ này, khi dự trữ của Mỹ cũng giảm. Các loại đạn thời Liên Xô
cũ mà quân đội Ukraine sử dụng thì chỉ có Nga và Trung Quốc sản xuất. Phương Tây
đành tăng tốc chuyển giao các loại vũ khí hạng nặng. Số 90 khẩu đại pháo M777 của
Mỹ bắt đầu hiện diện trên chiến địa, cũng như Caesar của Pháp.

Về phía Nga, Washington hôm 02/05 ước lượng Matxcơva đã bắn đi ít nhất 2.125 hỏa
tiễn, hình như sử dụng hết 70 % loại tầm xa. Nga không thể sản xuất tiếp vì cần các
chi tiết của phương Tây. Hậu quả là phi cơ Nga phải sử dụng những loại bom không
được điều khiển chính xác, khiến phi công phải bay thấp rất nguy hiểm.

L'Express tìm đến Bourges, nơi sản xuất ra các loại vũ khí Pháp như đại bác Caesar,
hỏa tiễn. Tại thành phố này, cứ 10 người dân lại có 1 người làm việc cho kỹ nghệ
quốc phòng. Thông thường, nhiều người có tâm lý không muốn nói mình làm việc
trong ngành vũ khí, không ít công ty từ chối trở thành đối tác. Nhưng kể từ khi
Ukraine bị xâm lăng, người ta ý thức được rằng sản xuất vũ khí để có được hòa bình.



Đặc biệt những khẩu đại pháo Caesar gởi cho Kiev được sản xuất ngay tại địa điểm
mà cách đây 170 năm hoàng đế Napoleon III cho xuất xưởng những khẩu đại bác
Pháp trong chiến tranh Crimée thế kỷ 19.

Đe dọa dùng vũ khí nguyên tử, Putin tạo tiền lệ nguy hiểm
Hồ sơ của The Economist cảnh báo về « Một kỷ nguyên hạt nhân mới ». Với việc đe
dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, tổng thống Nga đã đảo lộn trật tự trong lĩnh vực này.
Có hai hệ quả tai hại : Những quốc gia dễ tổn thương cảm thấy cách tốt nhất để tự vệ
trước một kẻ xâm lăng có bom nguyên tử là sở hữu quả bom của riêng mình, còn
những nước đã có vũ khí hạt nhân thì cho rằng sẽ chiến thắng nếu bắt chước cách
làm của Putin.

Thật ra nguy cơ nguyên tử đã tăng lên trước chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên sở
hữu vài chục đầu đạn, Iran đã có đủ uranium được làm giàu để chế tạo quả bom đầu
tiên - theo Liên Hiệp Quốc tuần này. Pakistan nhanh chóng bổ sung kho vũ khí, Trung
Quốc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân. Hiệp ước New Start hạn chế được hỏa tiễn
đạn đạo liên lục địa của Mỹ và Nga đến 2026, nhưng lại không liên quan đến những
vũ khí như ngư lôi nguyên tử. Những kỷ niệm về Hiroshima và Nagasaki đã nhạt nhòa.
Người ta không hiểu được một vũ khí hạt nhân chiến thuật, loại mà Putin có thể sử
dụng, có khả năng hủy diệt cả một thành phố.

Ngay cả nếu đây chỉ là trò tháu cáy của Vladimir Putin, lời đe dọa của ông ta rất tai
hại. Năm 1994, Ukraine đã giao trả số vũ khí nguyên tử Liên Xô cũ trên lãnh thổ
mình, để đổi lấy bảo đảm của Nga, Mỹ, Anh. Nga đã trắng trợn sổ toẹt cam kết, còn
Anh, Mỹ cũng không giữ lời hứa. Iran có thể nghĩ rằng nếu có bom nguyên tử sẽ khó
bị o ép hơn, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có khả năng chế tạo bom, sẽ ít trông cậy vào
những bảo đảm của phương Tây để tự bảo vệ, trong một thế giới ngày càng nguy
hiểm.

Khác với Bắc Triều Tiên, Putin đe dọa dùng vũ khí nguyên tử để giúp đội quân xâm
lăng của ông ta thắng được một cuộc chiến tranh quy ước. Và xem ra chiến thuật này
hiệu quả. NATO tuy ủng hộ Ukraine hơn trước, nhưng ngần ngại không muốn gửi
sang các loại vũ khí tấn công như máy bay. Tổng thống Mỹ Joe Biden dù viện trợ ồ ạt,
nhưng từ chối cung cấp các loại hỏa tiễn có tầm bắn sâu vào lãnh thổ Nga. Một số
nước NATO cho rằng Ukraine phải thương thuyết với Nga vì dồn Putin vào ngõ cụt sẽ
dẫn đến thảm họa.

Logic này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Bắc Kinh có thể áp đặt điều kiện tương tự nếu
tấn công Đài Loan, với lý do đảo quốc này là lãnh thổ của Trung Quốc. Vladimir
Putin có thể tiếp tục dùng nguyên tử để đe dọa trong tương lai, và một số nước khác
sẽ theo chân. The Economist nhấn mạnh, Ukraine cần có được những vũ khí tối tân
hơn, được viện trợ kinh tế và thêm nhiều trừng phạt với Nga để buộc quân của Putin
phải rút lui.

Những nước cho rằng đây chỉ là một cuộc chiến châu Âu đã lơi lỏng an ninh của
chính mình. Và những ai nhân danh hòa bình để đòi Ukraine ngưng bắn với Nga ngay
bây giờ, đã vô cùng sai lầm. Một khi thấy rằng mối đe dọa nguyên tử đã giúp tránh
được thất bại, làm NATO chao đảo, Matxcơva sẽ đáng ngại hơn bao giờ hết.



https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220604-putin-b%E1%
BB%87nh-n%E1%BA%B7ng-tin-%C4%91%E1%BB%93n-hay-s%E1%BB%B1-th%
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Con chim “tu hú vĩ đại”của Hoa Kỳ sa lưới qua vụ China Covid-19
TS Mai Thanh Truyết

Thưa Quý vị,

Corona virus phát xuất từ Wuhan, TC vào tháng 12 năm 2019.
Từ đó đến nay qua nhiều biến thể làm xáo trộn cả thế giới. Dù biện minh như thế nào
đi nữa, TC cũng không che đậy được bộ mặt gian trá của mình một khi đã manh tâm
đầu độc toàn cầu.

Một trong những yếu tố đã xác nhận là vụ đầu độc trên đã nằm trong “kế hoạt ngàn
nhân tài” của TC. Hôm nay, nhân vụ xử GS Charles Lieber, một thành viên của kế
hoạch trên trong nhiều năm ở Đại học Harvard và Peking … đã kết thúc, người viết
xin ghi lại từ đầu của kế hoạch trên và diễn tiến vụ xử án quan trọng nầy.

Giáo sư Charles Leiber, Trưởng khoa hóa học của Đại học Harvard, người đã bị viện
đại học cho nghỉ vô thời hạn vì tội làm điệp viên cho Trung Cọng, phủ nhận các cáo

buộc chống lại ông.

Qua việc tổng hợp nhiều tài liệu trên mạng, vào năm 2017, Giáo sư Charles Leiber và
nhóm của ông đã tạo thành công lưới dây nano 3D linh hoạt có thể tiêm vào não hoặc
võng mạc của động vật, gắn vào các tế bào thần kinh và theo dõi tín hiệu điện giữa
các tế bào.
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Vào tháng 1/2020, ông đã bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bắt giữ cùng hai nghiên cứu
viên người Tàu vì đã nói dối về mối liên hệ với Kế hoạch Ngàn Nhân tài của TC.

Không có gì ngạc nhiên khi các quan chức TC đã nhanh chóng coi Giáo sư Lieber là
bộ não ưu tú nhất khi nói đến công nghệ nano. Nghiên cứu của ông không những
khiến TC trở thành một nước quan trọng trong công nghệ tương lai này mà còn giúp
nước này tiến bước trong mục tiêu Thống trị Ngành sinh học.

Việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) ủng hộ rất nhiều cho việc nghiên cứu công nghệ
nano cho thấy tầm quan trọng của công nghệ nano trong chiến tranh hiện đại. Bộ này
đã tài trợ hàng trăm triệu USD cho các nghiên cứu khác nhau liên quan đến điện tử
nano và vật liệu nano.

Công nghệ này có thể giúp tạo ra cảm biến nano và vải nano mà quân đội có thể sử
dụng để bảo vệ binh lính chống lại các cuộc tấn công hóa học và sinh học. Việc các
cảm biến nano có thể phát hiện một lượng hóa chất cực nhỏ có nghĩa là nó có thể
được sử dụng như một hệ thống cảnh báo sớm để chống lại các tác nhân chiến tranh
hóa học như tác nhân thần kinh và tác nhân máu.

Qua cáo trạng, Ông Lieber đã khai rằng TC tuyển dụng ông để nghiên cứu về pin dây
nano. Nhưng cuộc điều tra của Great Game India đã chỉ ra rằng ông thực ra nghiên
cứu về “virus truyền tín hiệu” – vật truyền tín hiệu có kích thước cực nhỏ, có thể xâm
nhập màng tế bào mà không ảnh hưởng đến các chức năng nội bào và thậm chí đo
đạc các hoạt động bên trong tế bào tim và sợi cơ.

Mặc dù cáo trạng không nêu rõ, phải chăng GS Lieber chính là một trong những
thành viên “sáng chế” ra Covid-19 cho phòng thí nghiệm P4 ở Wuhan?

Theo các tài liệu cáo buộc, ông Lieber là người tham gia chương trình theo hợp đồng
và được trả 50.000 USD hàng tháng, cùng với 158.000 USD chi phí sinh hoạt và 1,74
triệu USD để thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Ðại học Vũ Hán.

Việc ông Lieber giữ bí mật về mối quan hệ của mình với TC đã đặt ra vấn đề về sự
liêm chính cũng như xung đột lợi ích tài chính giữa Ðại học của Hoa Kỳ và hỗ trợ tài
chính từ chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức nước ngoài. Và cũng không quên nêu
lên đây về những việc làm của Lieber là một hành động phản bội quê hương của một
con dân Mỹ.

Diễn biến vụ xử án Charles Lieber
Tiến sĩ Charles Lieber đã phạm tội che giấu mối quan hệ của mình với Ðại học Công
nghệ Vũ Hán và việc ông ấy tham gia vào Chương trình "Một ngàn nhân tài" của
Trung Quốc.

Theo tin tức trên mạng, Cựu Khoa trưởng Khoa Hóa và Sinh Hóa của Ðại học
Harvard đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội cuối năm 2021 liên quan đến việc nói
dối chính quyền liên bang về mối quan hệ của ông với Chương trình Một Ngàn Nhân
Tài của Trung Cộng và Ðại học Công nghệ Vũ Hán (WUT) ở Vũ Hán.

Tiến sĩ Charles Lieber, 62 tuổi, đã bị kết án sau phiên tòa xét xử sáu ngày của bồi
thẩm đoàn về hai tội khai báo gian dối với chính quyền liên bang, hai tội khai báo và



khai báo thuế thu nhập sai và hai tội danh không nộp báo cáo của ngân hàng nước
ngoài và tài khoản tài chính (FBAR) với Sở Thuế vụ (IRS).

Thẩm phán Tòa án cấp cao Hoa Kỳ Rya W. Zobel sẽ tuyên án Lieber vào một ngày
sau đó mà vẫn chưa được công bố. Lieber bị truy tố vào tháng 6 năm 2020 và sau đó
bị buộc tội trong một cáo trạng thay thế vào tháng 7 năm 2020.

Lieber từng là Ðiều tra viên chính của Nhóm nghiên cứu Lieber tại Ðại học Harvard,
nhóm đã nhận được hơn 15 triệu đô la tài trợ nghiên cứu liên bang từ năm 2008 đến
năm 2019.

Không biết chủ nhân của mình, Ðại học Harvard, Lieber đã trở thành "Nhà khoa học
chiến lược" tại Wuhan University of Technology (WUT) và sau đó, một thành viên
hợp đồng tham gia "Kế hoạch Ngàn nhân tài" ít nhất từ năm 2012 đến năm 2015.

Kế hoạch Một Ngàn nhân tài của TC là một trong những kế hoạch tuyển dụng nhân
tài nổi bật nhất được thiết kế để thu hút, tuyển dụng và trau dồi tài năng khoa học
trình độ cao nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học, thịnh vượng kinh tế của TC và an
ninh quốc gia.

Tội khai báo gian dối quy định mức án lên đến 5 năm tù giam, 3 năm thả tự do có
giám sát và khoản tiền phạt 250.000 USD. Tội khai báo và khai thuế thu nhập sai quy
định mức án lên đến ba năm tù, một năm thả tự do có giám sát và phạt 100.000 đô la.

Luật sư Hoa Kỳ Mendell, và IRS CI SAC Simpson đã đưa ra cáo trạng này. Trợ lý
Luật sư Hoa Kỳ Jason Casey của Ðơn vị An ninh Quốc gia của Mendell và Trợ lý
Luật sư Hoa Kỳ James R. Drabick của Ðơn vị Chứng khoán, Tài chính & Gian lận
Mạng của Mendell đang khởi tố vụ án. Vụ án vẫn còn tiếp tục…

Thay lời kết
Qua trường hợp của GS Charles Lieber và nhiều vụ trước đó (xin mời dọc Kế hoạch
Ngàn nhân tài I và II trong blog của Mai Thanh Truyết), chúng ta thấy được gì qua
Kế hoạch Ngàn Nhân tài của TC?

Trong loạt bài trên, người viết đã duyệt qua các mục tiêu thâm sâu của họ. Phần biện
giải trên đây cho thấy các thành phần và đối tượng TC nhắm đến:

- Sinh viên người Mỹ, nhứt là Mỹ gốc Tàu có những thành tích nghiên cứu thâm sâu
về những công nghệ tân tiến nhất hiện tại trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Kinh tế
– Quốc phòng – Quân sự;
- Nhà nghiên cứu đầy kinh nghiệm và có uy tín gốc Tàu;
- Các GS người Hoa Kỳ dày dạn kinh nghiệm và có tầm vóc quốc tế trong các lĩnh
vực kể trên.

Và có rất nhiều các phương cách chiêu dụ những thành phần trên tùy theo đối tượng:
- Thả những chim mồi là các GS Tàu từ TC thực hiện công tác kết nối – giao lưu với
Ðại học Hoa Kỳ. Sau đó tổ chức những buổi diễn thuyết ngắn hạn hay kéo dài nhiều
ngày nhằm tiếp cận nhiều người tham dự qua những đề tài về công nghệ cao;
- Tiếp theo là giới thiệu về các chương trình nghiên cứu tại TC cùng Kế hoạch tuyển
dụng ngàn Nhân tài;



- Một khi nắm chặt được sinh viên hay giáo sư nào lưu tâm đến, TC cho người tiếp
cận trực tiếp và riêng tư ở những nơi biệt lập và bí mật để tránh sự nhạy bén của
nhân viên tình báo khoa học – công nghệ Hoa Kỳ;
- Riêng đối với các GS Hoa Kỳ nổi tiếng và có tầm vóc quốc tế, những tiếp cận càng
bí mật hơn nữa cùng mức đãi ngộ về vật chất càng hấp dẫn hơn nữa khiến cho người
được chào mời khó chối từ qua những hợp đồng tài trợ nghiên cứu lớn lao.

Thực sự hiện nay, tuy chưa tìm ra được trường hợp người được TC chiêu dụ ngoài
tiền bạc và đãi ngộ ưu ái, nhưng thiết nghĩ, với văn hóa chiêu dụ của người Tàu, cũng
cần nghĩ đến các loại “mua người” bằng:
1- Những người đẹp chân dài;
2- Bằng cuộc hôn nhân Mỹ – Hoa;
3- Những loại bẫy sập khác nằm trong văn hóa của Tàu;
4- Cũng không loại trừ những thủ đoạn “giang hồ” làm cho tham gia Kế hoạch phải
hoảng sợ mà không dám phản bội lại TC. Chính vì vậy, những khám phá của chính
quyền Hoa Kỳ thường chỉ xảy ra nhiều năm sau đó khi đối tượng đã làm việc và đã
“bán đứng” những thành quả nghiên cứu quan trọng cho TC rồi.

Gần đây nhứt, qua nhận định của nhiều giới tình báo Mỹ, thì “gần như mọi sinh viên
Tàu đến đất nước Mỹ đều là một gián điệp. TC thu thập và khai thác dữ liệu ở mức độ
chưa từng thấy. TC đang xây dựng quân đội mạnh và được tài trợ tốt nhất trên thế
giới, sau quân đội của Hoa Kỳ. Kho vũ khí hạt nhân của họ được tăng cường và đa
dạng hóa. Một phần sự bành trướng kinh tế và hiện đại hóa quân sự của TC có được
nhờ họ tiếp cận được nền kinh tế và khoa học sáng tạo của Mỹ – bao gồm các trường
đại học đẳng cấp thế giới .

Trong thời gian chấp chính của vị TT thứ 45 Hoa Kỳ, TT Trump đã lên kế hoạch thúc
đẩy mạnh những động thái trừng phạt đối với Bắc Kinh qua đề nghị của Cố vấn cấp
cao về chính sách nhập cư – Stephen Miller về việc ngừng cấp visa cho du học sinh
Tàu và trục xuất hơn 330 000 du học sinh trong giai đoạn 2016 -2017 về nước.

Bản tin còn tiết lộ thêm là Tổng thống Trump có thể công bố danh tính và trục xuất
7.000 quan chức tham nhũng của TC đang lẩn khuất tại Mỹ. Tài sản của các quan
chức này sẽ bị đóng băng tại Mỹ. Thậm chí, công bố danh tính và trục xuất 1,180
triệu thân nhân của các quan chức liên quan đến tham nhũng đang bị kết án tù tại
Tàu hoặc trốn tránh ở các quốc gia khác. Toàn bộ tài sản bị đóng băng tại Mỹ.

Mạnh tay hơn nữa, chính quyền ông Trump cũng đang xem xét tới việc đóng băng tài
khoản và niêm phong tài sản của tất cả các nhân sự là cán bộ trong bộ máy hành
chính, ÐCS TQ mở và mua sắm tại Mỹ; đóng băng tài khoản và niêm phong toàn bộ
tài sản của Doanh nghiệp Nhà nước TC tại Mỹ.

Các kế hoạch trên đã được thực hiện một phần. Nhưng tiếc thay, mọi kế hoạch ngăn
chặn TC “ăn cắp trí tuệ” của Hoa Kỳ đã bị người kế nhiệm hủy bỏ, và tình trạng đất
nước Hoa Kỳ ngày hôm nay (2022) đang đi dần vào thoái hóa trong nhiều mặt. Vị trí
Hoa Kỳ không còn được các quốc gia trên thế giới kính nể nữa, nhứt là Nga và Trung
Cộng

Qua các quyết định kể trên, chúng ta chắc chắn thấy nước Mỹ sẽ bước qua một khúc
quanh lịch sử mới sau cơn đại dịch Covid -19 cùng cung cách hành xử cứng rắn của



Mỹ đối với TC. Và hậu quả của một chính sách mới trên, một cuộc chiến Mỹ – Hoa
mới đang thành hình với mức độ tàn khốc khó tiên liệu trong những ngày sắp đến,
nhứt là chiến tranh đang diễn ra giữa xâm lược Nga vào Ukraine.

Phải chăng một cuộc chiến mới sẽ xảy ra ở Biển Ðông trong những ngày sắp đến?

Chính phủ TT Biden coi chế độ cộng sản Trung Quốc là ‘không thể thiếu’ đối với
tiến bộ toàn cầu
Andrew Thornebrooke
Biên dịch : Thanh Nhã

Ngoại trưởng Antony Blinken nói về Trung Quốc tại Thính phòng Jack Morton của
Đại học George Washington ở Hoa Thịnh Đốn hôm 26/05/2022. (Ảnh: Alex

Wong/Getty Images)

Làm thế nào để quý vị cạnh tranh với một đối thủ tiềm năng trong khi đồng thời cho
phép đối thủ đó đánh cắp những công nghệ quý giá nhất của quý vị? Làm thế nào để
quý vị đánh bại một đối thủ mà quý vị tin là quan trọng đối với sự sống còn của chính
mình?

Đây là những câu hỏi mà người ta có thể ngay lập tức đặt ra khi xem xét chính sách
Trung Quốc được chờ đợi bấy lâu nay của chính phủ Tổng thống (TT) Biden, được
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thảo những nét chính hôm 26/05, trong đó ông
nhắc lại rằng quốc gia này sẽ không tìm cách tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc,
và cũng sẽ không theo đuổi xung đột với chế độ cộng sản của nước này.

“Cạnh tranh không nhất thiết phải dẫn đến xung đột,” ông Blinken nói. “Chúng tôi
không truy cầu điều đó. Chúng tôi sẽ làm việc để tránh xung đột. Nhưng chúng tôi sẽ
bảo vệ lợi ích của mình trước bất kỳ mối đe dọa nào.”



Chính sách rất được mong đợi, mà chính phủ đã không mô tả chi tiết trong suốt 17
tháng nay, đã khiến nhiều người thất vọng vì họ cho rằng bài diễn văn của ông
Blinken chỉ đơn thuần là tóm tắt các hành động mà chính phủ đã thực hiện và không
đưa ra bất kỳ thay đổi thực sự nào đối với chính sách hoặc chiến lược của Hoa Kỳ
liên quan đến Trung Quốc.

Ông Derek Grossman, một nhà phân tích về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
của Rand Corporation, cho biết trong một tweet rằng chính sách này là một “cơ hội
bị bỏ lỡ”, và đã không đưa ra được bất kỳ lý lẽ mới nào.

Tuy nhiên, đáng chú ý là việc phác thảo chính sách Trung Quốc của chính phủ TT
Biden ít nhất đã ngầm truyền tải một thông điệp: Hoa Kỳ đã thất bại trong việc ngăn
trở sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự hung hăng ngày càng mạnh mẽ của Đảng Cộng
sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thật vậy, ông Blinken tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào việc
Trung Quốc tiến tới vị thế cường quốc, rằng họ sẽ chỉ tìm cách bảo đảm rằng ĐCSTQ
tuân thủ các quy tắc quốc tế và cũng đã biết rằng ĐCSTQ đang không tuân thủ các
quy tắc đó.

Chính sách mới đã là một thứ gì đó mang tính chất đổi mới thương hiệu, mà ông
Blinken gọi là “Mô hình kiểu Mỹ” và mô tả chiến lược nền tảng của mô hình này
bằng những từ “Đầu tư. Liên kết. Cạnh tranh.” Nhưng ba khái niệm đó thực sự có ý
nghĩa gì?

‘Đầu tư’ hay ‘đã đầu tư’?
Có lẽ khía cạnh gây tranh cãi nhất trong “Mô hình kiểu Mỹ” mới được đúc kết này
của chính phủ là sự nhấn mạnh vào việc sử dụng tiền đóng thuế để đầu tư vào một số
ngành công nghiệp nhất định trong khi kìm hãm việc thực sự thoái vốn khỏi đầu tư
thương mại với Trung Quốc.

“Hoa Kỳ không muốn tách nền kinh tế Trung Quốc khỏi nền kinh tế của chúng ta
hoặc khỏi nền kinh tế toàn cầu, mặc dù Bắc Kinh, thông qua những luận điệu của
mình, đang theo đuổi sự tách rời bất đối xứng, tìm cách làm cho Trung Quốc ít phụ
thuộc hơn vào thế giới và thế giới phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.”

Ông Blinken nói: “Chúng ta sẽ đầu tư vào nền tảng sức mạnh của chúng ta ở đây tại
quê nhà, khả năng cạnh tranh của chúng ta, sự đổi mới của chúng ta, nền dân chủ
của chúng ta.”

Ông Blinken nói rằng “những khoản đầu tư chiến lược” như vậy sẽ được thực hiện
trong lĩnh vực giáo dục, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, và điện toán lượng tử,
mặc dù ông không đưa ra bất kỳ ví dụ nào về việc hoạt động đầu tư này sẽ được thực
hiện chính xác như thế nào, với số tiền là bao nhiêu hoặc cho những tổ chức nào,
hoặc liệu có một kế hoạch nào hay không.

Khi nói về các khoản đầu tư cụ thể sẽ được thực hiện theo chính sách Trung Quốc,
ông Blinken dường như chỉ nói về hai dự luật chi tiêu, cả hai đều là từ năm ngoái.



Đầu tiên là dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.2 ngàn tỷ USD được tạo ra sau thất bại của
chính phủ trong việc thông qua luật Xây dựng lại Tốt hơn.
Thứ hai là Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới của Hoa Kỳ, một dự luật của Thượng
viện sẽ tăng chi tiêu cho lĩnh vực công nghệ hơn 100 tỷ USD.

Phiên bản của Hạ viện, Đạo luật CẠNH TRANH của Mỹ, đã được thông qua vào đầu
năm nay và hai dự luật này hiện đang được đưa ra trước một ủy ban hội nghị lưỡng
viện nhằm mục đích dung hòa sự khác biệt giữa hai dự luật.

Quyết định không khuyến khích bất kỳ sự tách rời nào giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
của chính phủ cũng đặt ra một số vấn đề về việc các khoản đầu tư đó sẽ mang tính
chiến lược như thế nào, với khả năng ĐCSTQ chỉ đơn giản là đánh cắp bất kỳ công
nghệ mới nào mà Hoa Kỳ phát triển. Tuy nhiên, quyết định đó có thể được thúc đẩy
bởi hai nhóm lợi ích, nhóm đầu tiên là các đại tập đoàn có các mối liên hệ kinh doanh
với Trung Quốc của Hoa Kỳ.

Có một nỗi sợ giữa các đại công ty của Hoa Kỳ, không phải là ĐCSTQ sẽ đánh cắp
công nghệ của họ, hoặc ép buộc họ thực hiện các phương thức kinh doanh khác, hoặc
sử dụng lao động nô lệ để sản xuất hàng hóa của họ — mà là khoản đầu tư của họ
vào Trung Quốc sẽ bị mất.

Ông Arthur Herman, một thành viên cao cấp tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn có
trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, cho biết, “Một trong những điểm dễ bị tổn thương then
chốt mà chúng tôi ngày càng nhận thức rõ hơn là mức độ mà các công ty ở Wall
Street, các ngân hàng Hoa Kỳ, và các công ty đầu tư tiếp tục coi Trung Quốc là thị
trường tuyệt vời hoặc cơ hội đầu tư tuyệt vời này.”

Tương tự như vậy, năm ngoái, một báo cáo từ Harvard Business Review đã tuyên bố
ngắn gọn rằng “Không có giám đốc điều hành nào mà chúng tôi từng gặp muốn
chứng kiến thời gian, nỗ lực, và sự đầu tư mà họ đã bỏ ra để mở mang sự hiện diện ở
Trung Quốc bị lãng phí.”

Tuy nhiên, một bài bình luận của chuyên gia khác trên tạp chí Barron’s đã than thở
rằng việc tách rời [khỏi Trung Quốc] có thể buộc các công ty phải lựa chọn giữa việc
tuân theo luật pháp Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ.

Lực lượng thứ hai đang hành động để ngăn cản chính phủ TT Biden theo đuổi lập
trường quyết đoán hơn với Trung Quốc, quả thực hơi trớ trêu, lại chính là chính phủ
TT Biden, và đặc biệt là đội ngũ nhân viên cấp tiến hay lên tiếng của họ.

Một báo cáo (pdf) của ông Michael Sobolik, chuyên gia Nghiên cứu về khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương tại Hội đồng Chính sách Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng có
nhiều người trong chính phủ muốn có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc,
nhưng tiếng nói của họ đã bị át đi bởi các thành viên cấp tiến hơn trong nội các của
TT Biden, vốn coi quan hệ đối tác với Trung Quốc là chìa khóa để theo đuổi các sáng
kiến về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trên thực tế, theo ông Sobolik, chính phủ TT Biden đã thất bại trong việc ban hành
các biện pháp cứng rắn lẽ ra có thể kìm hãm các công ty liên quan đến lao động nô lệ



ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì “cuộc chiến nội bộ gay gắt … giữa [các]
nhóm an ninh quốc gia và biến đổi khí hậu của chính phủ.”
Các bình luận của ông Sobilik cho rằng ban đầu chính phủ TT Biden đã cân nhắc
lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời dính líu đến lao động
cưỡng bức trong khu vực, nhưng cuối cùng đã hạ thấp lập trường đó xuống thành
lệnh cấm nhập cảng từ một công ty lớn, Hoshine Silicon Industry.

Sau đó Bộ Thương mại đã thêm ba công ty năng lượng mặt trời vào danh sách xuất
cảng, mặc dù những công ty này có thể giải thể và tái lập dưới một cái tên mới để
tránh khó khăn.

“Thông điệp rất rõ ràng,” ông Sobolik viết, “chính phủ Tổng thống Biden có khả
năng phải suy nghĩ kỹ về việc trừng phạt các tổ chức ngoại quốc nếu làm như vậy đe
dọa đến nghị trình về khí hậu hoặc gây khó chịu cho các nước đồng minh quan
trọng.”

Liên kết cho ai?
Liên quan đến liên kết quốc tế, ông Blinken thừa nhận rằng Trung Quốc đang ngày
càng trở nên hung hăng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 2012, nhưng cho biết Hoa Kỳ sẽ hành động để
bảo đảm rằng môi trường chiến lược xung quanh Trung Quốc thuận lợi cho Hoa Kỳ
bằng cách định hình môi trường xung quanh quốc gia này.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi sẽ gắn kết các nỗ lực của mình với mạng lưới các đồng
minh và đối tác của mình, hành động với mục đích chung và vì lý do chung.”
“Chúng ta không thể trông chờ Bắc Kinh thay đổi quỹ đạo của họ. Vì vậy, chúng tôi
sẽ định hình môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn của
chúng tôi về một hệ thống quốc tế rộng mở, toàn diện.”

Về mặt này, Hoa Kỳ có một số ảnh hưởng, mặc dù tầm ảnh hưởng đó đang mờ nhạt
dần, và quyết định của chính phủ là không đối đầu trực diện với Trung Quốc trong
các vấn đề chủ chốt của khu vực như bảo vệ Đài Loan có thể khiến một số quốc gia
trong khu vực thận trọng về việc chọn bên giữa hai siêu cường quốc.

Tuy nhiên, đã có một số tiến triển.
Chính phủ đã giúp nâng cao tầm quan trọng của Đối thoại An ninh Tứ giác — một
nhóm không chính thức giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc, và Nhật Bản — trong các vấn đề
khu vực, đã ký thỏa thuận AUKUS cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng
lượng hạt nhân và đang nỗ lực củng cố tính hợp pháp của ASEAN với hy vọng gắn kết
các quốc gia thân thiện với phương Tây hơn ở Đông Nam Á nhằm hướng tới việc
cùng theo đuổi thị các trường mở và các thỏa thuận an ninh.

Gần đây, Hoa Kỳ cũng đã ký Hiệp định khung Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương (IPEF), một thỏa thuận gồm 14 quốc gia nhằm phát triển các nền kinh tế tham
gia thông qua các chính sách phát triển chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu chung.

Trong lịch sử, khái niệm liên kết đã từng là thứ mà Hoa Kỳ coi là một điểm yếu chiến
lược của Trung Quốc, quốc gia vì cam kết mạnh mẽ về chủ quyền của mình, thường
xuyên từ chối thay đổi các mục tiêu chiến lược hoặc chính sách của mình để phù hợp
với các quốc gia khác.



Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi, đáng chú ý nhất là trong vấn đề về Nga, và trên toàn
cầu.

Sự hết lòng kiên định của ĐCSTQ đối với Nga trong suốt cuộc chiến đang diễn ra ở
Ukraine của nước này đã chứng tỏ một điểm gây tranh cãi với cộng đồng quốc tế, và
đã chứng kiến sự phát triển của những gì có thể là tương đồng nhất với một quốc gia
đồng minh chính thức mà Trung Quốc có được dưới sự cai trị của chế độ cộng sản.

Gần đây chế độ cộng sản này cũng đã cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận an ninh với
10 quốc gia ở Thái Bình Dương, có khả năng là nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự
toàn cầu của chính họ và cung cấp cho họ một lợi thế hàng hải chiến lược vượt qua
Hải quân Hoa Kỳ.

Ngoài ra còn có Sáng kiến Vành đai và Con đường của nhà cầm quyền này, một dự
án đầu tư cơ sở hạ tầng hàng ngàn tỷ dollar được sử dụng để mở rộng ảnh hưởng
kinh tế và chính trị trên toàn thế giới, và cái gọi là chiến lược “chuỗi ngọc trai”, theo
đó Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng một mạng lưới quan trọng các cảng và cơ sở quân
sự dẫn từ Phi Châu đến Hồng Kông có tích hợp một số vị trí án ngữ đối với thương
mại toàn cầu.

Một báo cáo từ Viện Chính sách An ninh và Phát triển cho biết: “Trung Quốc đang
độc chiếm các vị trí án ngữ chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương bằng cách đầu tư vào
các cảng quan trọng về mặt địa chính trị từ Hồng Kông đến Sudan.” “Chuỗi Ngọc
Trai bao quanh các quốc gia láng giềng, theo đúng nghĩa đen, đặc biệt là Ấn Độ.”

Do đó, Hoa Kỳ đã đánh mất lợi thế không nhỏ về năng lực định hình môi trường
chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình, và những nỗ lực
ngày càng tăng của ĐCSTQ nhằm gộp lợi ích của các quốc gia nhỏ hơn vào các kế
hoạch của họ làm dấy lên nghi ngờ về cách thức chính phủ Hoa Kỳ sẽ theo đuổi một
cách thỏa đáng đối với khía cạnh thứ ba trong chính sách Trung Quốc: Cạnh tranh.

Đây có phải là cạnh tranh?
Ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ đã “có vị thế tốt để vượt trội Trung Quốc trong các
lĩnh vực quan trọng” bằng cách sử dụng các chiến thuật đầu tư và liên kết của mình,
tuy nhiên cho đến nay, dường như có rất ít bằng chứng cho thấy có được bất kỳ lợi
ích thực nào từ những nỗ lực này của chính phủ.

Chính phủ TT Biden phần lớn đã tiếp tục nhiều chính sách Trung Quốc của cựu TT
Donald Trump, mặc dù hiện họ đang cân nhắc giảm thuế quan của Hoa Kỳ đối với
hàng hóa Trung Quốc. Chính phủ cũng vấp phải sự chỉ trích vì đã không đẩy lùi
mạnh mẽ hơn nữa các nỗ lực gián điệp công nghiệp đang lan rộng, các nỗ lực bành
trướng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, cùng các hành vi vi phạm nhân quyền trong
đó có tội diệt chủng của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Hơn nữa, chính phủ đã loại bỏ một sáng kiến từ thời cựu TT Trump nhằm chống gián
điệp Trung Quốc vì cáo buộc phân biệt chủng tộc, mặc dù một đánh giá của DOJ
không tìm thấy bằng chứng về sự thiên vị trong chương trình này.

Do đó, ông Blinken cho biết Hoa Kỳ sẽ phải chống lại bộ máy nhà nước độc đảng đàn
áp của Trung Quốc bằng cách chứng minh tính hợp lệ của hệ thống tự do, mà theo



ông không dựa trên “các giá trị phương Tây” mà là “khát vọng toàn cầu.” Mặc dù
ông Blinken cũng nói rằng xã hội cởi mở của Hoa Kỳ đang bị Trung Quốc lợi dụng để
phá hoại đất nước này.

“Nhiệm vụ của chúng ta là một lần nữa chứng minh rằng nền dân chủ có thể đáp ứng
những thách thức đang xuất hiện, tạo ra cơ hội, và nâng cao phẩm giá con người,”
ông Blinken nói. “Tương lai thuộc về những ai tin vào tự do.”

Xoa dịu lập trường với Trung Quốc nhân danh tiến bộ toàn cầu
Nói chung, cho đến nay chiến lược của chính phủ TT Biden bất quá chỉ có thể được
mô tả là sự xoa dịu. Sự xoa dịu vì lợi ích của các công ty, và sự xoa dịu vì vận động
hành lang về khí hậu.

Nhưng để làm gì cơ chứ ?
Có lẽ lặp lại cảm nghĩ của những thành viên cấp tiến trong nội các của TT Biden vốn
ngăn cản lợi ích an ninh quốc gia để đổi lấy luật về biến đổi khí hậu, ông Blinken nói
rằng Hoa Kỳ đơn giản là không thể đạt được tham vọng toàn cầu về tiến bộ khí hậu
và chăm sóc sức khỏe nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Vì vậy, rõ ràng Hoa Kỳ sẽ làm việc với Trung Quốc, đi ngược lại lợi ích của chính
mình vì điều đó được xem là có lợi cho thế giới.

Ông Blinken nói: “Đơn giản là không có cách nào để giải quyết vấn đề biến đổi khí
hậu mà không có sự lãnh đạo của Trung Quốc, quốc gia tạo ra 28% lượng khí thải
toàn cầu.”

“Trung Quốc cũng là một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế toàn cầu và khả
năng của chúng ta trong việc giải quyết các thách thức từ khí hậu đến COVID. Nói
một cách đơn giản, Hoa Kỳ và Trung Quốc phải thỏa thuận với nhau trong tương lai
gần.”

“Ngay cả khi chúng ta đầu tư, liên kết, và cạnh tranh, chúng ta sẽ làm việc cùng với
Bắc Kinh, nơi các lợi ích của chúng ta hợp nhất,” ông Blinken nói thêm.

“Chúng ta không thể để những bất đồng gây chia rẽ ngăn cản chúng ta thúc đẩy các
ưu tiên đòi hỏi chúng ta phải chung vai hành động, vì điều tốt đẹp cho người dân
chúng ta và vì điều tốt đẹp cho thế giới.”

Red-Handed
(Lượm lặt trên mạng không thấy tên người viết)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767287239236&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767287239236&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767343905897&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767343905897&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767343905897&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767383905893&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767383905893&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767383905893&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R


“Red-Handed” – “Quả tang” của tác giả Peter Schweizer, đang là cuốn sách bán
chạy nhất nước Mỹ hiện nay. Chủ đề của cuốn sách là “ Các giới tinh hoa Mỹ đã làm
giàu bằng cách giúp Trung Cộng chiến thắng như thế nào?”

Tóm tắt nội dung chính của cuốn sách : • Các giới tinh hoa Mỹ, từ các nhà chính trị,
giới tài phiệt Phố Wall, đến đại gia công nghệ tại Thung Lũng Silicon, đang bán “dây
thòng lọng” cho TC để treo cổ chính nước Mỹ.

Dây thòng lọng không chỉ là thương mại, mà còn bao gồm chuyển giao công nghệ,
nguồn vốn đầu tư, hoạt động tình báo, và cả sự ủng hộ chính trị dành cho CHND
Trung Hoa, nhằm giúp TC tăng khả năng cạnh tranh, giành giật vị trí bá chủ thế giới
từ tay Hoa Kỳ.

Lời cuối cùng trong cuốn sách, tác giả viết “Người ta chỉ có thể cho rằng những ai từ
chối nhìn vào sự thật là bởi vì họ có động cơ khác. Nhà văn Upton Sinclair đã lưu ý
chúng ta rằng “Thật khó làm cho một người hiểu đúng về điều nào đó khi lương bổng
của anh ta lại phụ thuộc vào việc không hiểu điều đó”.

***
Kỳ nầy, nói về các nhà ngoại giao Mỹ:
1-Henry Kissinger: Ngay từ năm 1971, Ông đã là người thực hiện ngọai giao bí mật
thiết lập quan hệ với TC. Từ 1977, sau khi rời chức vụ trong chính quyền Mỹ,
Kissinger chuyển sang dùng ảnh hưởng của mình để làm giàu, nhất là đối với TC.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767450572553&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767450572553&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184767450572553&set=pcb.184767523905879&__cft__[0]=AZV8M4e9GtS_IizNyMyeBIp3ZIJXFpl5evNJFM9xPWeV4irRt1qpD98N0ZLen26ty9axmDokjf-qIFk1jqGrldb_6oJLo8Uh9RlpQG42P3caTC92GE7OCYRugDlLA3a-PiuDrtn7d8SQSNOBx1oElFIXvuDgKEXya6axZsITBMwDfStSwVTw-q6tJWtiuTgkgdI&__tn__=*bH-y-R


• Năm 1982, ông ta thành lập công ty tư vấn “Kissinger Associates”, dù ông ta không
hề có chuyên môn về luật và tài chính.Doanh nghiệp nước ngoài muốn làm ăn ở TC
thì cần có mối quan hệ với chính quyền, để có thể vượt qua các quy định và thủ tục
đầu tư rắc rối. Đó là lúc Kissinger kiếm được bộn tiền qua dịch vụ giới thiệu các nhà
đầu tư Mỹ với TC, mà có khi chỉ cần “gọi vài cú điện thoại” là giúp khai thông bế tắc
cho các nhà đầu tư, điển hình là tập đoàn lớn của Mỹ , American International Group
(AIG).
• Năm 1977, Kissinger là nhà tư vấn chủ chốt giúp TC gia nhập WTO.Kissinger
thường xuyên làm diễn giả trên các hãng tin hàng đầu Mỹ như CNN,CBS, ABC để
tuyên truyền cho mối quan hệ Mỹ-Trung, với tiền thù lao khủng, hàng trăm ngàn USD
cho mỗi lần xuất hiện trên kênh truyền hình.
• Kissinger đã được Chính phủ TC cử làm Cố vấn Hội đồng Ngân hàng Phát triển TQ
(CDB) , cố vấn cho Trung Tâm trao đổi kinh tế Quốc tế của TC (CCIEE), cũng như
Chủ tịch danh dự Quỹ trao đổi Trung - Mỹ.
• Tại Trường Đảng Trung Ương tại Bắc Kinh có treo duy nhất bức ảnh chân dung
của Kissinger trên tường.

2- Alexander Haig: cựu Chỉ huy tối cao lực lượng NATO và quan chức Nhà Trắng
dưới thời Nixon, từng làm cố vấn cho Công ty Vận tài biển COSCO của TC.

3-Ngoại trưởng Madeleine Albright: khi còn tại chức là người đã tích cực giúp TC
gia nhập WTO, sau khi rời nhiệm sở, bà cũng theo gương Kissinger, lập công ty tư
vấn “Albright Group” và Quỹ đầu tư Albright Capital để làm ăn với TC.

4-William Cohen: cựu Bộ trưởng QP Mỹ,đã thành lập công ty tư vấn Cohen Group
(có sự tham gia của cựu Bộ trưởng QP James Martis, cựu phó tham mưu quân đội
Joseph Ralston và các quan chức ngoại giao và Bộ An ninh nội địa Mỹ) không chỉ
giúp các doanh nghiệp Mỹ thâm nhập thị trường TC và doanh nghiệp TC làm ăn tại
Mỹ, mà còn giúp các doanh nghiệp TC làm ăn tại châu Âu và vươn ra thế giới.
• Cohen Group đã tích cực ủng hộ sáng kiến “Một vành đai và con đường” của TC và
được TC thuê để tư vấn giải quyết vụ Huawei bị chính quyền Mỹ coi là mối đe dọa an
ninh.

5- Ngoài ra, hàng loạt các nhà ngoại giao khác của Mỹ cũng từng “nhúng chàm”
trong việc giao dịch làm ăn mờ ám với chính quyền TC, bao gồm:
• Brent Scowcroft,cựu cố vấn an ninh của TT George H.W Bush;
• Condoleezza Rice, cựu ngoại trưởng dưới thời chính quyền Bush (2005);
• Robert Gates, cựu Bộ trưởng QP dưới thời Bush và Obama;
• Gary Lock (người Mỹ gốc Hoa) cựu thống đốc, cựu Bộ trưởng Thương Mại và cựu
Đại sứ Mỹ tại TC;
• Max Baucus, cựu TNS và Cựu Đại sứ Mỹ tại TC, từng làm cố vấn cho Alibaba (cho
đến 2019);
• Tery Branstad, cựu thống đốc bang Iowa, người thân quen với Tập Cận Bình khi
còn là Bí Thư tỉnh Hà Bắc (!985), và cựu Đại sứ Mỹ tại TC (dưới chính quyền
Trump)…

6-Các đế chế Bush và Trudeau (Canada): Tác giả phanh phui hồ sơ về mối quan hệ
rất thân tín và gắn bó lâu dài của hai dòng họ có thế lực chính trị lớn tại Mỹ là Bush
và Trudeau tại Canada, với giới cầm quyền Bắc Kinh, từ những năm 1970 cho đến
ngày nay.



• Cựu TT Mỹ George H. W Bush (Bush cha) từng làm đại sứ Mỹ tại TC từ năm 1974,
trước khi làm Tổng thống (1989) rất thân thiết với CT Giang Trạch Dân. Prescott, em
trai của Bush (cha) kinh doanh bảo hiểm tại TC từ những năm 1980, thành lập Phòng
thương mại Mỹ-Trung (USCCC);
• Khi Bush (con) lên làm Tổng thống (2003), thì em trai, Neil Bush, lập công ty bán
dẫn Grace Semiconductor làm ăn với TC, và giúp tập đoàn dầu khí TC Sinopec trúng
thầu tại Phi Châu, sau đó tiếp tục làm ăn với TC cho đến nay. Hiện nay Neil làm chủ
tich HĐQT công ty Bất động sản SingHaiyi Group và là cổ đông của các công ty bất
động sản CIIC tại Bắc Kinh và HKFI tại Hồng Kông; Jeb Bush (em trai Bush con),
cựu Thống đốc Florida cũng lập công ty tư vấn làm ăn với Đảo Hải Nam TC, khi Jeb
Bush ra tranh cử Tổng thống năm 2016, nhiều công ty TC đã tài trợ tranh cử cho
Jeb…
• Pierre Trudeau, từng đi thăm TC ngay từ năm 1949 và đã gặp Mao Trạch Đông và
Chu Ân Lai và có cảm tình sâu sắc với Đảng CS TC từ ngày đó. Sau khi Pierre làm
thủ tướng Canada năm 1968, ông đã cắt đứt quan hệ NG với Đài Loan và thiết lập
quan hệ ngoại giao với CHND TH ngay từ năm1970 (mãi đên 1972 Mỹ mới làm theo).
Paul Desmarais, chủ công ty Power Corporation , người hỗ trợ đắc lực về tài chính
cho PierRe ,đã làm ăn rất sơm với TC từ những năm 1970. Khi rời nhiệm sở năm
1984, Pierre làm cố vấn cho doanh nghiệp Canada để làm ăn với TC. Sau khi Pierre
chết ,con trai ông là Justin Trudeau và đảng TỰ DO của ông tiếp tục thắt chặt quan
hệ với TC, và được các doanh nghiệp TC tại Canada hậu thuẫn tranh cử, dẫn đến
việc Justin Trudeau thắng cử và kế nghiệp cha làm thủ tướng Canada (năm 2015),
qua đó quan hệ Canada-TC càng được thúc đẩy lên tầng cao mới.

7-Ở phần cuối, theo tác giả ,cũng có không ít giới tinh hoa Mỹ giữ vững lập trường
cứng rắn với TC và bảo vệ lợi ích của Mỹ trước mối đe dọa của Bắc Kinh.
Nổi bật là Cựu TT Donald Trump, các nghị sĩ Chuck Schumer (Đảng DC), các TNS
(Đảng CH) như Ted Cruz, Rand Paul,và Marco Rubio cùng các TNS Đảng Dân Chủ
như Mark Warner, Chris Coons và Joe Manchin, cũng như một số nhà kinh doanh
hàng đầu như Peter Thiel, sáng lập viên Facebook,Keith Krach CEO của Docusign.

Tác giả nhận định “Thách thức táo bạo và hiếu chiến của TC đối với nước Mỹ là điều
dễ thấy, công khai, và rõ ràng. Thái độ hung hãn thù địch của TC đối với bất cứ nước
nào chống lại họ là chỉ dấu cho thấy TC đang hướng về đâu.”

Hồng Kông: Lãnh sự quán nước ngoài kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn, bất chấp
Bắc Kinh ngăn cấm.



Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông thắp nến trên cửa số tưởng niệm sự kiện Thiên
An Môn, ngày 04/06/2022. AP - Kin Cheung

Năm nay, chính quyền Trung Quốc tiếp tục ngăn cấm các hoạt động tưởng niệm vụ
thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06/1989 tại Hồng Kông. Sở Ngoại Vụ Hồng Kông lần
đầu tiên yêu cầu các lãnh sự quán nước ngoài tránh bày tỏ thái độ trong dịp kỉ niệm
này. Tuy nhiên, cảnh báo của Bắc Kinh đã không có kết quả.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh:
‘‘Lời kêu gọi của các nhà chức trách Trung Quốc không những đã không bị phớt lờ,
mà ngược lại, còn khuyến khích trí tưởng tượng của quản trị viên mạng các cơ quan
đại diện ngoại giao nước ngoài ở Hồng Kông. Tiêu biểu nhất cho cách bày tỏ quan
điểm phản đối gián tiếp là của lãnh sự quán Ba Lan. Trên Facebook, đại diện ngoại
giao Ba Lan đã nhắc lại rằng rằng đất nước này là nhà sản xuất nến lớn nhất của
Liên Hiệp Châu Âu.
Mười hai dòng về lịch sử ngành sản xuất chân đèn nến ở nước này, cùng với nhiều
biểu tượng cảm xúc ‘‘hình ngọn nến’’. Biểu tượng ‘‘nến’’ – một cách tưởng niệm các
nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn Mùa Xuân 1989 - vốn bị hệ thống kiểm duyệt của
chính quyền Trung Quốc ngăn chặn trên các mạng xã hội.

‘‘Nến’’ cũng có mặt trên tài khoản Twitter của Phái bộ Liên Hiệp Châu Âu tại Hồng
Kông. Đây là điều mà các nhà chức trách Trung Quốc hoàn toàn không muốn xảy ra.
Thái độ của các lãnh sự quán châu Âu và Hoa Kỳ, vào dịp kỉ niệm năm 2021, vẫn còn
khiến Bắc Kinh tức giận. Vào thời điểm đó, các cơ quan đại diện ngoại giao phương
Tây đã thắp nến trên cửa sổ. Bắc Kinh đã cáo buộc "đùa với lửa”.

Hôm qua, thứ Bảy, đúng vào dịp kỉ niệm thảm sát Thiên An Môn, ngoại trưởng Mỹ
Antony Blinken tiếp tục khắng định : ‘‘Cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do tiếp tục
tại Hồng Kông’’.

Về phần mình, sở Ngoại Vụ Hồng Kông tố cáo một ‘‘thủ đoạn chính trị’’. Các
phương tiện truyền thông nhà nước ở Trung Quốc dĩ nhiên giữ im lặng trong dịp kỷ
niệm thảm sát Thiên An Môn. Ngay cả ‘‘ngày Lục Tứ’’ (tức ngày mùng 4 tháng Sáu,
ngày diễn ra vụ thảm sát) cũng bị kiểm duyệt trên các phương tiện truyền thông và



mạng xã hội. Thay vào đó, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh đến những vụ giết người
hàng loạt hoặc nạn nhân của bạo lực ở Hoa Kỳ’’.

Dựng tượng tưởng niệm vụ Thiên An Môn tại Đài Loan
Nhiều người dân Đài Loan cũng tập hợp tối hôm qua, 04/06, tại Quảng trường Tự Do,
thủ đô Đài Bắc, để tưởng niệm những người tranh đấu vì dân chủ, nạn nhân của cuộc
đàn áp ở Thiên An Môn. Nhân dịp này, các nhà tranh đấu Đài Loan đã đưa đến
Quảng trường Tự do bản sao bức tượng đài nổi tiếng ‘‘Pillars of Shame’’ (hay Tượng
đài của sự ô nhục), tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát.

Tượng đài ‘‘Pillars of Shame’’ đặt tại Hồng Kông đã bị chính quyền Trung Quốc phá
hủy cuối năm 2021. Tượng đài là sáng tác của nghệ sĩ điêu khắc Đan Mạch Jens
Galschiøt, lần đầu tiên được dựng lên tại công viên Victoria, Hồng Kông, năm 1997,
nhân dịp 8 năm vụ thảm sát.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220605-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4
ng-l%C3%A3nh-s%E1%BB%B1-qu%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3
%A0i-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-thi%C3%A
An-an-m%C3%B4n-b%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%A5p-b%E1%BA%AFc-kinh-ng%
C4%83n-c%E1%BA%A5m

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220605-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng-l%C3%A3nh-s%E1%BB%B1-qu%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-thi%C3%AAn-an-m%C3%B4n-b%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%A5p-b%E1%BA%AFc-kinh-ng%C4%83n-c%E1%BA%A5m
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220605-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng-l%C3%A3nh-s%E1%BB%B1-qu%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-thi%C3%AAn-an-m%C3%B4n-b%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%A5p-b%E1%BA%AFc-kinh-ng%C4%83n-c%E1%BA%A5m
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220605-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng-l%C3%A3nh-s%E1%BB%B1-qu%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-thi%C3%AAn-an-m%C3%B4n-b%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%A5p-b%E1%BA%AFc-kinh-ng%C4%83n-c%E1%BA%A5m
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220605-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng-l%C3%A3nh-s%E1%BB%B1-qu%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-thi%C3%AAn-an-m%C3%B4n-b%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%A5p-b%E1%BA%AFc-kinh-ng%C4%83n-c%E1%BA%A5m
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220605-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng-l%C3%A3nh-s%E1%BB%B1-qu%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t-thi%C3%AAn-an-m%C3%B4n-b%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%A5p-b%E1%BA%AFc-kinh-ng%C4%83n-c%E1%BA%A5m

