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(AFP) - Mạng xã hội tương lai của Donald Trump khiến sàn chứng khoán bốc
lửa. Cổ phiếu Digital World Acquisition Corp (DWAC), công ty sẽ hợp tác với mạng
xã hội Truth Social của ông Donald Trump đã tăng vọt tại Wall Street.
Hôm qua cổ phiếu này được giao dịch ở mức 94,20 đô la, tăng 107,03% sau khi đã
tăng trên 350% hôm thứ Năm, giúp đưa giá trị DWAC lên 3,2 tỉ đô la. Đây là kết quả
đáng ngạc nhiên đối với một doanh nghiệp mới thành lập chưa có hoạt động thương
mại, cho thấy sức thu hút của cựu tổng thống Mỹ.
Trong thông báo hôm 20/10, ông Donald Trump cho biết muốn « chống lại sự độc tài
của những tập đoàn công nghệ ». Truth Social kỳ vọng trở thành một chọn lựa thay
thế Facebook, Twitter, YouTube, những mạng xã hội đã cấm đoán cựu tổng thống.
(Sixthtone) - 44% phụ nữ Trung Quốc ở thành thị không muốn lập gia đình. Theo một
khảo sát gần đây được Quang Minh nhật báo đăng tải, 44% thiếu nữ thành thị và
25% thanh niên không muốn kết hôn.
Cuộc khảo sát do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản thực hiện với sự tham gia
của 2.905 người độc thân ở độ tuổi 18-26 sống ở thành thị. Đây là mối đe dọa cho
chủ trương thúc đẩy sinh sản của chính quyền.
Theo thống kê chính thức, khoảng 8 triệu cặp kết hôn vào năm 2020, so với 13 triệu
vào năm 2013, giảm 39%.
(AFP) - Pegasus : Pháp, Israel cố làm giảm căng thẳng. Hôm 22/10/2021, điện
Elysée xác nhận thông tin của báo chí theo đó một cuộc họp cấp cao giữa các quan
chức Israel và Pháp đã diễn ra gần đây ở Paris để cố làm giảm căng thẳng sau khi có
những tiết lộ về phần mềm gián điệp Pegasus. Điện thoại di động của ít nhất 5 bộ
trưởng Pháp và một nhà ngoại giao trực thuộc phủ tổng thống Pháp đã bị nhiễm ứng
dụng Pegasus của Israel.
(AFP) - Mỹ sẽ khởi động chương trình trở lại Mặt Trăng vào tháng 2/2022. Sau nhiều
năm chờ đợi, hôm 22/10/2021, cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA thông báo vào
tháng 2 năm tới sẽ tiến hành chuyến bay khởi động chương trình Artemis đưa các phi
hành gia Mỹ quay trở lại Mặt Trăng, trong đó sẽ có nữ phi hành gia đầu tiên bay lên
vệ tinh của Trái đất. Chuyến bay vào tháng 2 sẽ là chuyến bay thử nghiệm không có
phi hành gia trên tàu. Tên lửa đẩy mới của NASA, mang tên SLS sẽ phóng lên Mặt
Trăng phi thuyền Orion. Phi thuyền này sau khi hoàn thành các nhiệm vụ sẽ bay trở
về Trái Đất.
(AFP) - Luxembourg cho phép trồng và hút cần sa ở nhà. Hôm qua, 22/10/2021,
chính phủ Luxembourg thông báo sẽ phép người dân nước này trồng cần sa tại nhà
và hút cần sa ở những nơi riêng tư. Mỗi hộ gia đình sẽ được quyền trồng 4 cây cần sa.
Đây là một trong những biện pháp nhằm chống tình trạng tội phạm có liên quan đến

ma túy. Nhưng lệnh cấm tiêu thụ cần sa nơi công cộng ở Luxembourg vẫn được duy
trì
(AFP) - Pêru vượt ngưỡng 200.000 người chết vì Covid. Pêru, đất nước 33 triệu dân
có tỉ lệ tử vong vì Covid cao nhất thế giới, hôm qua 22/10/2021 đã vượt ngưỡng
200.000 người chết, trong lúc số lượng các ca dương tính mới và tử vong hàng ngàn
đã giảm đi nhờ chiến dịch tiêm chủng. Hiện nay có 51% dân trên 12 tuổi đã được
chích ngừa Covid. Hồi tháng 4/2021 mỗi tuần có 2.500 người thiệt mạng, tuần rồi chỉ
còn 169 trường hợp. Giới nghiêm được rút xuống chỉ còn hai tiếng đồng hồ, các quán
ăn được mở cửa trở lại.
(AFP) - Mỹ loan báo tiêu diệt được một thủ lãnh Al Qaida ở Syria. Hôm 22/10/2021
quân đội Hoa Kỳ thông báo Abdul Hamid Al Matar đã bị một máy bay không người
lái MQ-9 tiêu diệt ở miền bắc Syria. Đây là thủ lãnh thứ nhì của tổ chức khủng bố Al
Qaida bị trừ khử tại Syria trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó Salim
Abou-Ahmad đã tử thương trong một vụ không kích gần Idlib. Theo bộ chỉ huy quân
sự Mỹ (Centcom) Ahmad là kẻ chịu trách nhiệm vạch kế hoạch, tài trợ và duyệt các
vụ khủng bố trong khu vực.
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211023-tin-t%E1%BB%95
ng-h%E1%BB%A3p

Hãy học cách của người lớn tuổi
Mai Nguyen

Người phụ nữ hơn trăm tuổi này gần đây vẫn luôn thu hút sự quan tâm của truyền
thông. Báo chí không ngừng yêu cầu các bức ảnh cuộc sống của bà gần đây không
phải các năm về trước. Nhưng bà đáp rằng đó hoàn toàn là những bức ảnh hiện tại.
Bởi không ai có thể tin rằng người phụ nữ hơn trăm tuổi sẽ có dáng vẻ và tinh thần
như vậy.
Sasamoto Tsuneko sinh năm 1914, năm nay đã 106 tuổi.
Khuôn mặt luôn được trang điểm một cách nhẹ nhàng, mái tóc ngắn trẻ trung là hình
ảnh của nhiếp ảnh tin tức nữ đầu tiên tại Nhật Bản vẫn còn hoạt động tới hiện tại.
Mỗi lần đến phỏng vấn truyền thông, các nhà báo luôn dặn dò: "Xin đừng lấy những
bức ảnh cũ, chúng tôi cần bức ảnh gần đây."
Bà ấy cũng bận lòng mà giải đáp: "Đây là bức ảnh của tôi bây giờ."
Bởi vì dáng vẻ quá trẻ trung, cộng với gu ăn mặc thời thượng, mọi người khó có thể
tưởng tượng ra “cô gái” trong ảnh đã ngoài trăm tuổi.
Chồng chết khi bà 71 tuổi, Sasamoto Tsuneko quyết định cầm lại máy ảnh và bắt đầu
sự nghiệp của một nhiếp ảnh gia tự do.
Cách bà cầm máy vẫn thân thuộc, các kỹ năng, từ dễ đến khó không hề có phân nửa
dáng dấp sự già cả!
Thất tình ở tuổi 96 bà công bố tuổi thực khiến những người xung quanh không khỏi
bàng hoàng. Thế nhưng vị “đại cô nương” này không vì những mất mát trong tình
cảm và ánh nhìn kỳ lạ của người khác đánh gục.
Ở tuổi 100, tự mình tổ chức triển lãm cá nhân và giành giải thưởng cao quý nhất, đó
cũng là chiến thắng của người cao tuổi nhất trong lịch sử đạt được. Và bây giờ
Sasamoto Tsuneko vẫn đang trên đường tạo ra một phép màu.
Đừng quan tâm đến tuổi tác già đi của mình, thay vào đó hãy để tâm hồn bạn mãi còn
là thanh niên.
Ai đó hỏi bà ấy, bí quyết để duy trì sự trẻ trung là gì? Sasamoto Tsuneko liền trả lời
đó chính là “tính hiếu kỳ"!
Nhắc tới ba từ tính hiếu kỳ, nhiều người chắc hẳn nghĩ ngay đến thời thơ ấu. Trong
thời thơ ấu, chúng ta luôn tò mò với bất cứ điều gì, dám chấp nhận rủi ro, dám thách
thức.
Nhưng Sasamoto Tsuneko cho chúng ta biết rằng tò mò mọi lúc giúp bạn luôn có thể
chủ động đối diện và tràn đầy năng lượng.
Bà ấy nói: "Tôi thích nhìn chằm chằm vào thế giới, ngay cả khi một cái gì đó tôi
không biết, tôi muốn sử dụng một bức ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc. Tôi không
muốn nghĩ về "việc già đi" và lại tiếp tục làm việc.”
71 tuổi là tuổi nghỉ hưu, nhưng bà chọn bắt đầu lại.

Chỉ vì bà vẫn muốn chụp ảnh, bà đã dành 6 năm để đi du lịch khắp Nhật Bản.
96 tuổi Sasamoto Tsuneko đến thăm ông Charles, Sculptor Charles, Nam Pháp và bắt
đầu yêu!
Đối với công việc chụp ảnh của mình Sasamoto Tsuneko nói: “Công việc khiến tôi
tràn đầy sự nhiệt tình, tình yêu vẻ đẹp, là cuộc sống của tôi! Con người nếu như chỉ
làm mọi thứ phụ thuộc vào tuổi tác của mình nhất định thứ bỏ lỡ rất nhiều! 105 tuổi
hôm nay vẫn duy trì một luật đặc biệt. 11 giờ đêm lên giường, thức dậy lúc 5 giờ sáng.
Nghe tiếng Anh trên TV để đánh thức trí não. Sau đó, vừa xem TV, vừa thể dục.”
Ngoài nhiếp ảnh, mọi người cũng quan tâm đến cách thức chăm sóc sức khỏe của
Sasamoto Tsuneko.
Tuy nhiên, bà ấy bận rộn cả ngày, không để bản thân mình nhàn rỗi,làm gì có thời
gian để dưỡng sinh.
Nếu có một vũ khí ma thuật giúp bảo dưỡng nhan sắc, đó là sự kiên cường và yêu
thương cuộc sống.
Cuộc sống của Sasamoto Tsuneko đầy nhiệt huyết, và nó không trở nên lười biếng vì
tuổi già. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người chỉ ngoài sáu mươi vừa nghỉ hưu
đã bắt đầu cháu bồng cháu bế, chăm lo cuộc sống cuối đời.
Ngược lại Sasamoto Tsuneko tinh tế chiếc váy mỗi ngày, ngay cả móng tay và nước
hoa cũng phải phù hợp tâm trạng.
Bà luôn mỉm cười và nói: “May mắn thay, tôi có thể trông giống như 26 tuổi.”
Nguồn: CafeBiz
Chuyện "nhân tài" phá nát xã hội
Hiệu Minh_Giang Công Thế
* .... Ăn cắp mà vẫn đúng luật quốc tế là trò chơi của những kẻ có kiến thức nhưng vô
đạo. Dự án trên trời, thu vén vài quốc tịch, thẻ xanh, đầu tư ra nước ngoài bằng tiền
tham nhũng dễ như trở lòng bàn tay.
Chúng tôi nhớ lại nhà tài phiệt Bernard Madoff, từng là chủ tịch sàn giao dịch chứng
khoán NASDAQ và có hãng đầu tư cùng tên ở phố Wall. Với hiểu biết về chứng khoán
và cung cách hoạt động của sàn giao dịch, Madoff đã kiếm hàng tỷ đô la vào túi vì
gian lận tài chính. Ông đã bị bắt năm 2008 và bị phạt 150 năm tù.
Vụ gian lận của Madoff đã làm thiệt hại tới 50 tỷ đô la, nhiều ngân hàng tại Tây Ban
Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Hà Lan, Nhật Bản đã ngậm đắng vì vụ lừa đảo này vì họ
mất hàng trắng hàng tỷ đô la.
Suốt từ khi thành lập công ty những năm 1960, Madoff được coi là doanh nhân xuất
chúng và một nhà từ thiện. Việc ông bị bắt đã làm chao đảo thương mại toàn cầu năm
2008 khi khủng hoảng tài chính thế giới lên đỉnh điểm. Một trí tuệ siêu việt được dùng
cho mục đích bẩn thỉu đã ảnh hưởng cả thế giới....

Nếu hệ thống mà để tài năng dùng vào mục đích xấu thì sự phá hoại là rất lớn. Vụ
mới nhất liên quan đến GĐBV Bạch Mai vừa bị khởi tố, một tài năng y học, tu nghiệp
bên Pháp về ngành Tim mạch.
Năm 1980 sau khi đoạt giải nhất Chopin, nghệ sỹ Đặng Thái Sơn quay lại Moskva
học tiếp và tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovky năm 1983 rồi sang Nhật giảng dạy và
định cư tại Canada từ năm 1991.
Hình như Hà Nội không nằm trong kế hoạch của ông. Trong cuộc thi Chopin 18 vừa
kết thúc tại Ba Lan, hai học trò của ông, Bruce (Xiaoyu) Liu giành giải nhất và J J
Jun Li Bui đã giành giải 6. May cho nghệ sỹ.
Nhà toán học Ngô Bảo Châu giành được Huy chương Fields do nghiên cứu bên Pháp
và giờ thì đang ở Mỹ.
Nhà vật lý Đàm Thanh Sơn cũng vậy. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia
Moskva năm 1991 và nhận bằng tiến sĩ vật lý tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Moskva
năm 1995 rồi đi tuốt sang Mỹ. May cho hai người.
Nhớ 5-6 năm trước, đình đám được vài tuần, tiền vào như nước, bỗng nhiên Nguyễn
Hà Đông với trò chơi Flappy Bird đi ở ẩn và nghe nói đã sang Mỹ làm việc cho một
công ty IT nổi tiếng. Một nghị sỹ Mỹ nói chuyện với tôi cứ tiếc mãi, giá như vào tay
ông thì Hà Đông sinh ra tiền tỷ đô.

Việt Nam đã bỏ phí một tài năng IT xuất chúng, chất xám chảy đi, tiền cũng mất, thiệt
đủ đường. Hà Đông khôn như Flappy Bird.
Một lần đi cafe với một luật sư trẻ người Việt đang làm cho một tổ chức tài chính
quốc tế ở Washington DC, chúng tôi lan man về nạn chảy máu chất xám. Rất nhiều
sinh viên du học ở Mỹ và phương Tây tìm cách ở lại, phần lớn là những tinh hoa từ
các trường phổ thông. Ngay tại World Bank, có vài bạn trẻ từng học ở trường chuyên
Amsterdam Hà Nội, dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là chuyên gia kinh tế có tiếng của
tổ chức này.
Câu hỏi đơn giản, về nước thì người như anh sẽ làm gì với vốn kiến thức luật quốc tế
về tài chính, ngoại ngữ như gió, có ai cần không? Hay phải làm trong môi trường mà
ai cũng tìm cách thỏa hiệp để tồn tại, rủ nhau chia chác hay lập dự án trời ơi, muốn
ăn phải phá?
Anh bảo, ai cũng biết, khi người tài mà dùng trí tuệ kết hợp với hiểu biết tầm toàn cầu
cho mục đích xấu như trộm cắp hay tham ô tài sản quốc gia thì hệ lụy không hề nhỏ
và hơi khó bị bắt.
Ăn cắp mà vẫn đúng luật quốc tế là trò chơi của những kẻ có kiến thức nhưng vô đạo.
Dự án trên trời, thu vén vài quốc tịch, thẻ xanh, đầu tư ra nước ngoài bằng tiền tham
nhũng dễ như trở lòng bàn tay.
Chúng tôi nhớ lại nhà tài phiệt Bernard Madoff, từng là chủ tịch sàn giao dịch chứng
khoán NASDAQ và có hãng đầu tư cùng tên ở phố Wall. Với hiểu biết về chứng khoán
và cung cách hoạt động của sàn giao dịch, Madoff đã kiếm hàng tỷ đô la vào túi vì
gian lận tài chính. Ông đã bị bắt năm 2008 và bị phạt 150 năm tù.
Vụ gian lận của Madoff đã làm thiệt hại tới 50 tỷ đô la, nhiều ngân hàng tại Tây Ban
Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Hà Lan, Nhật Bản đã ngậm đắng vì vụ lừa đảo này vì họ
mất hàng trắng hàng tỷ đô la.
Suốt từ khi thành lập công ty những năm 1960, Madoff được coi là doanh nhân xuất
chúng và một nhà từ thiện.
Việc ông bị bắt đã làm chao đảo thương mại toàn cầu năm 2008 khi khủng hoảng tài
chính thế giới lên đỉnh điểm. Một trí tuệ siêu việt được dùng cho mục đích bẩn thỉu đã
ảnh hưởng cả thế giới.
Một đồng nghiệp khác tâm sự về vụ án ACB và ông Kiên đầu bạc từ vụ án năm 2012.
Hồi trong nước, anh rất mê bầu Kiên đầu bạc qua các bài báo. Nhưng rồi bầu Kiên bị
bắt làm anh choáng váng, không thể hiểu tại sao nhiều người tài năng lại có thể dính
vào vòng lao lý một cách dễ dàng như vậy, gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.
Nếu không có lỗ hổng về hệ thống hay thể chế thì chắc chắn họ không thể khuynh đảo
xã hội như thế. Cho tới nay, không hiểu bầu Kiên đã gây thiệt hại to lớn như thế nào
cho nền kinh tế. Vụ án Vinashin thiệt hại 4 tỷ đô la và dư chấn vẫn còn tới hôm nay
dù ông đứng đầu đã bị tù 20 năm và phải đền 500 tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Bình là chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Bí thư Đảng ủy, người
bổ nhiệm con trai sinh năm 1980 từ một nhân viên tập sự trở thành Viện phó Viện
Khoa học công nghệ tàu thủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm và kiểm định
tàu thủy, rồi các chức danh khác.
Ông Bình cũng bị bắt vì một tội tương tự như bầu Kiên "cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ai cũng sợ phải sống và làm việc trong một môi trường pháp lý nhiều lỗ hổng, thiếu
minh bạch, quan hệ chồng chéo, hậu duệ hơn trí tuệ, nhiều tài năng trẻ bị uổng phí.
Khi ấy họ sẽ sợ không dám làm hoặc phải tự cứu như người bạn làm ở Washington
DC nếu như không muốn dính vào vòng lao lý.
Một trong những "biến chứng" khác, là cơ chế không tốt, có thể biến một số người
thành một kiểu mafia không hơn không kém như nhà tài phiệt Madoff, cuối cùng bị
bắt, bị tù cho đến lúc chết.
Nguy hiểm hơn cả là hậu quả để lại, quốc gia không thể phát triển.
Thể chế văn minh là tạo ra chính sách và môi trường cho sáng tạo và phát triển, nuôi
dưỡng những tài năng cho đất nước và cho nhân loại. Nếu hệ thống mà để tài năng
dùng vào mục đích xấu thì sự phá hoại là rất lớn.
Tài năng không đặt trong đúng hệ thống thì không thể phát triển, không thăng hoa và
chẳng giúp gì do dân tộc. Trí tuệ khác người thì đừng dùng trong hệ thống không
giống ai.
Hiệu Minh_Giang Công Thế

CỤ BÙI DIỄM, CỰU ĐẠI SỨ VNCH, ĐÃ QUA ĐỜI

Cụ Bùi Diễm, một trong những chứng nhân cuối cùng của lịch sử hiện đại VN, vừa từ
trần vào sáng CN 24-10-2021 (giờ Mỹ) tại tư gia ở thành phố Rockville, tiểu bang
Maryland, Mỹ, thọ 98 tuổi.
Cụ Bùi Diễm sinh năm 1923, quê ở Hà Nam. Thân phụ của cụ là nhà nho Ưu Thiên
Bùi Kỷ, tác giả sách hiệu khảo “Truyện Thúy Kiều” (cùng với cụ Trần Trọng Kim).
Người cô ruột của cụ Bùi Diễm là bà Bùi Thị Tuất, phu nhân của học giả Trần Trọng
Kim - Thủ tướng của Đế quốc VN (1945).
Cụ hoạt động chính trị từ thời học trường Bưởi, vận động cho chính phủ Trần Trọng
Kim và vào Đảng Đại Việt năm 1944 do lời giới thiệu của một người bạn là cụ Đặng
Văn Sung.
Năm 1945 cụ tham gia Trường Lục Quân tại Yên Bái, được nửa chừng thì bỏ dở khi
trường chuyển về Sa Pa.
Cụ Bùi Diễm là chủ nhiệm Vietnam Post, tờ báo tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam
(1954-1963). Cụ cũng là người thành lập hãng phim Tân Việt, nơi sản xuất bộ phim
“Chúng Tôi Muốn Sống”.
Cụ là một trong những nhân vật dấn thân vào chính trường Nam VN. Thời Thủ tướng
Phan Huy Quát, cụ giữ chức Tổng trưởng Phủ Thủ tướng (1965).
Trong Nội các của Ủy ban Hành pháp Trung ương, là Ủy viên Ngoại giao (1965-67).
Thời Đệ nhị VNCH, cụ được bổ nhiệm làm Đại sứ ở Washington, D.C. Cụ giữ chức
vụ này từ 1967-1972 thì chuyển làm Đại sứ lưu động cho đến năm 1975.
Sau năm 1975, cụ sang Hoa Kỳ. Tại đây cụ là học giả tại Trung tâm quốc tế
Woodrow Wilson và Viện Doanh nghiệp Mỹ, cũng là giảng viên Đại học George
Mason.
Tại Mỹ, cụ từng là thành viên trong Ban Cố vấn của National Congress of Vietnamese
Americans (NCVA, Nghị hội Toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ).
Cụ viết cuốn hồi ký “In The Jaws of History”, thoạt đầu in bằng tiếng Anh rồi sau đó
được dịch ra tiếng Việt là “Gọng kìm lịch sử”.
Cuốn thứ hai là “Vietnamese Economy and Its Transformation to an Open Market
System” xuất bản năm 2004. Cụ Bùi Diễm từng xuất hiện với vai trò nhân chứng
trong bộ phim tài liệu “The Vietnam War” của đạo diễn Ken Burns do đài PBS sản
xuất vào năm 2017.
Nguyện cầu hương linh cụ vãng sinh miền cực lạc.
P/S:
Trong hồi ký "Gọng kìm lịch sử", cụ Bùi Diễm viết về xuất thân của mình (trích):
“Ông thân tôi tên tục là Bùi Kỷ. Ông vốn vừa là học giả, vừa là một nhà nho phóng
khoáng, phóng khoáng đến độ chẳng coi gì là quan trọng cả.

Đối với ông cụ thì trời có sập cũng chẳng thành vấn đề. Sống trong truyền thống nho
sĩ Việt Nam, ông đã chọn một bút hiệu để nói lên nỗi lòng mình: Ưu Thiên, có nghĩa
là “Kẻ lo trời đổ” nhưng thường thì được hiểu theo nghĩa bóng: “Kẻ chẳng chú ý gì
đến chuyện trời đổ”.
Ông thân tôi vẫn thường nói: “Những kẻ lúc nào cũng để tâm lo âu mọi chuyện là
những kẻ dại”. Trong một bài thơ nhiều người biết đến ông đã viết rằng:
Lo như ai cũng là ngốc thật
Lo trời nghiêng, lo đất chông chênh
Lo chim bay lạc tổ nhầm cành
Lo cá lội xa ghềnh lạ nước
Hão huyền thế đố ai lo được
Đem gang tay đánh cuộc với cao dày!
Khi còn trẻ ông thân tôi đã khước từ làm quan với triều đình dưới chánh quyền thực
dân. Ông đã sang Ba Lê để gặp cụ Phan Chu Trinh và những lãnh tụ quốc gia thời đó.
Nhưng sau hai năm, thay vì làm cách mạng, ông lại trở về Việt Nam mở trường dạy
học.
Đã có lần ông bảo tôi: “Những lãnh tụ quốc gia đều có lý tưởng tốt, những hoài bão
của họ đều được đặt vào chiều hướng đúng. Cha đứng về cùng hướng với họ”. Nhưng
mặc dầu ông cùng chung suy nghĩ với những người quốc gia, mặc dầu ông ghét Tây,
bản tính khách quan cố hữu đã ngăn ông hành động.
Tính khách quan là tính nết chung đã ăn sâu thành cội rễ trong gia đình tôi từ lâu.
Ông Cố tôi vốn là quan trong triều. Đã có lần ông được mời chọn lấy một cánh hoa
trong vườn Thượng uyển và sau đó được vua ban cho một cánh hoa đã chọn tạc lại
bằng vàng để dùng như biểu tượng chức tước.
Mặc dù vậy, khi Pháp vào Việt Nam ông đã bỏ triều đình về làng dạy học. Ông nhất
quyết không chịu bắt tay với Pháp.
Ông nội tôi cũng thế, tuy đã đậu tiến sĩ là một bằng cấp cao nhất của nho sĩ thời bấy
giờ, ông cũng noi theo ông cố, một lòng từ chối hàm tước triều đình.
Như thế, trước đời ông thân tôi đã có nhiều khuôn mẫu để chính ông có thể noi theo
khi ông chối bỏ bổng lộc của Pháp trong chính quyền thuộc địa để ra đi tìm gặp
những lãnh tụ quốc gia ở Pháp…”
(st)
Tin Ngắn
10/26/2021
•Nghị sĩ cánh hữu Rand Paul tuyên bố ông đang chuẩn bị cho một tố cáo tội đại hình
cấp liên bang dành cho Fauci, vì việc Fauci đã nói láo quốc hội sau khi tuyên thệ.
Fauci đã che giấu việc tài trợ cho Viện nghiên cứu virus học Vũ Hán khi ra điều trần
trước quốc hội. Paul cho biết ông sẽ gửi thư yêu cầu Bộ Tư Pháp điều tra cùng những

chứng cứ hiển nhiên mà Paul có trong tay. Mức hình phạt cho việc nói láo quốc hội
có thể lên đến 5 năm tù.
https://beckernews.com/feature-sen-rand-paul-announces.../
•Tesla vượt mức vốn hoá 1000 tỉ đô la Mỹ vào thứ Hai, sau khi chuyển trụ sở đến
Texas cổ phiếu của công ty này đã liên tục tăng và vượt xa mốc $900/share. Tesla là
công ty thứ năm của Mỹ có giá trị vốn hoá hơn 1000 tỉ đô la, ngoài ra còn có: Apple,
Microsoft, Amazon và Alphabet.
https://www.reuters.com/.../tesla-breaches-1-trillion.../
•Cảnh sát, lính cứu hoả và giáo viên New York biểu tình phản đối lệnh bắt buộc chích
ngừa cúm Vũ Hán.
https://twitter.com/reuters/status/1452716591368445956?s=21
•Tổng thống Trump: "Với rất nhiều thế lực chống lại chúng tôi, Big Tech, truyền
thông dối trá, cực tả, những đảng viên Cộng Hoà phản bội, rất nhiều, chúng tôi gặp
khá nhiều bất lợi, nhưng thế nào rồi thì chúng tôi sẽ chiến thắng!"
https://www.newsmax.com/.../democr.../2021/10/24/id/1041789/
•Một bức hình định dạng NFT của tổng thống Trump đã được bán với giá 240 ETH,
tương đương 1 triệu đô la Mỹ thời giá hiện tại. NFT là khái niệm mới, nó là các tác
phẩm nghệ thuật được tạo ra trên blockchain.
https://www.cbsnews.com/.../trump-nft-creatd-stock-price.../
•192000 người nhập cư bất hợp pháp đã xâm nhập vào biên giới Mỹ trong tháng Chín,
nâng tổng số người nhập cư lậu trong năm đầu của Biden lên đến 1.7 triệu người.
(Những người nhập cư hợp pháp qua ngã giấy tờ bảo lãnh chắc là chờ tới cóc mọc
râu)
https://justthenews.com/.../nearly-200000-border...
•Nigeria chính thức vận hành phiên bản tiền mã hoá của tiền tệ nước này, gọi là đồng
eNaira.
https://www.africanews.com/.../enaira-nigeria-rolls-out.../
•Quân đội Sudan tiếp tục đảo chính và lật đổ chính quyền lâm thời ở nước này, nhiều
quan chức đã bị quân đội bắt giữ. Sudan đã có một cuộc đảo chính vào năm 2018 và
lập ra chính quyền lâm thời, mục tiêu đi tới tổng tuyển cử và lập ra chính quyền dân
sự vào năm 2023. Hiện tại quân đội đang chốt chặn các đường phố, đụng độ diễn ra
giữa các phe phái khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 80 người bị thương.
https://news.yahoo.co.jp/.../8ca49b2f79e3acfdaef416c78adc...
•Một vụ nổ đã xảy ra tại đại học hàng không ở Nam Kinh - China, khiến 11 người
nhập viện, có 2 người đã chết. Truyền thông China nói đó là tai nạn phòng thí nghiệm
và không giải thích gì thêm.
https://news.yahoo.co.jp/.../e87f332d0c887b54de05fbc6aa94...
•Microsoft cảnh báo hacker Nga đang nỗ lực tấn công chuỗi cung ứng ngành IT toàn
cầu.
https://blogs.microsoft.com/.../new-activity-from.../

•Ông Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố răn đe và đòi "nghiêm trị"
đối với "những người nổi danh trên mạng ra rả chửi người này người kia". Các ánh
mắt đang đổ dồn về bà Phương Hằng và chờ đón các phản ứng kế tiếp.

phát ngôn của ông Phúc
Nhìn hai đôi mắt ấy nhìn nhau, mình biết tình yêu sẽ rất ngọt ngào. Chúc như ý
viên mãn!
Phương Nam

Hôm nay 26/10, Công chúa Mako, con gái lớn của Thái tử Akishino và Công nương
Kiko (Nhật Bản) đã chính thức kết hôn cùng người chồng thường dân Kei Komuro,
người từng đi bưng bê ở một nhà hàng. Mako không mặc váy cưới, chỉ cầm trên tay
một bó hoa. Cô nói lời chào tạm biệt với cha mẹ, ôm chầm lấy em gái của mình trong
giây phút chia tay nghẹn ngào.
Công chúa rời khỏi dinh thự Hoàng gia Akasaka nơi cô sinh sống 30 năm qua để tạm
thời sống trong một căn hộ chung cư ở Tokyo chờ làm thủ tục theo chồng. Mako được
đánh giá là một trong những nàng công chúa tài sắc vẹn toàn của Hoàng gia Nhật
Bản.
Mặc dù là công chúa nhưng Mako vẫn giữ lối sống giản dị. Khi còn ngồi trên ghế nhà
trường, Mako đã giấu đi thân phận hoàng gia để dễ dàng hòa nhập cùng bạn bè trong
các sự kiện tập thể. Từ lâu, Mako trở thành thần tượng của giới trẻ Nhật bởi nhan sắc
ngọt ngào, tài năng vượt trội và lối ứng xử thanh lịch, hòa nhã, thân thiện với mọi
người.
Năm 2017, Mako chính thức tuyên bố đính hôn cùng Kei Komuro - một anh chàng
thường dân mà cô quen khi còn học đại học. Cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận được
sự ủng hộ không ít của truyền thông cũng như dân chúng. Họ thậm chí ca ngợi
chuyện tình đẹp đẽ và thuần khiết của đôi trẻ, Mako khiến ai nấy đều ngưỡng mộ vì
chấp nhận bỏ đi tất cả, kết hôn cùng chàng sinh viên nghèo khó.
Komuro là một thanh niên nghiêm túc, thích nấu ăn, chơi violin và trượt tuyết. Khi
học đại học, Komuro làm việc bán thời gian tại một nhà hàng Pháp. Cuộc tình của họ
phải vượt qua nhiều sóng gió vì mẹ của Komuro phải vay mượn để anh có tiền học
hành và bị người chủ nợ tố cáo. Đây là lần đầu tiên tại Nhật Bản kể từ sau Thế chiến
II, một đám cưới hoàng gia chỉ có đăng ký kết hôn mà không tổ chức các nghi lễ
truyền thống.
Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, do kết hôn với thường dân Công chúa
Mako sẽ từ bỏ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Kogei Nhật Bản và chủ tịch danh dự Hiệp
hội Tennis Nhật Bản sau khi kết hôn. Theo luật pháp Nhật Bản, thành viên nữ của
hoàng gia sẽ tự động trở thành dân thường nếu kết hôn với một dân thường. Tên của
thành viên nữ cũng bị xóa sau khi kết hôn với thường dân. Công chúa Mako sẽ không
còn nhận được sự bảo vệ an ninh sau khi rời Hoàng gia Nhật Bản.

Vì thành viên hoàng tộc không có hộ chiếu sau khi kết hôn, Mako cần tạo sổ đăng ký
gia đình với Kei Komuro với tư cách một dân thường sau đó nộp đơn xin cấp hộ chiếu.
Sau khi hoàn tất các thủ tục này, công chúa Mako sẽ chuyển đến New York, Mỹ với
Komuro bởi hôn phu của công chúa đang là luật sư tại công ty luật Manhattan.
Theo truyền thống, các nữ thành viên hoàng gia khi lập gia đình sẽ nhận được 1,3
triệu USD tiền hồi môn. Tuy nhiên, công chúa Mako đã từ chối khoản tiền này.
Mako đã từ bỏ tất cả để đến với tình yêu!

Hai bác sĩ tuyên bố hơn 100 thành viên Quốc hội đã được điều trị Coronavirus
bằng thuốc Ivermectin!
Cao Lãnh

Gần đây, chúng ta đã báo cáo rất nhiều về Ivermectin.
Đây là một phương pháp điều trị an toàn và đã được chứng minh cho nhiều loại bệnh,
bao gồm Coronavirus.
Ivermectin thậm chí còn giành được giải Nobel Hòa bình vào năm 2015!
Truyền thông chính thống tiếp tục nói dối về tính an toàn và hiệu quả của việc điều
trị Coronavirus bằng Ivermectin và các tổ hợp y tế tạo sự khó khăn khi mua thuốc.
Liệu chính phủ của chúng ta có nói dối về sự thành công của một loại thuốc trong khi
bắt buộc chúng ta phải chích “vắc-xin”, chỉ sử dụng thuốc một cách bí mật để chống
lại vi-rút?
Nó có vẻ giống như một cái gì đó từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, chỉ có các
thành viên Quốc hội của chúng ta dùng Ivermectin để điều trị Coronavirus mà thôi.

Hai bác sĩ được biết đến với việc điều trị Coronavirus bằng Ivermectin đã đưa ra
tuyên bố rằng hơn 100 thành viên Quốc hội đã được điều trị bằng Ivermectin.
Bác sĩ đầu tiên là bác sĩ Pierre Kory, từ Front Line Coronavirus Critical Care
Alliance.
Sự thật thú vị: Khoảng 100-200 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ (cộng với nhiều nhân
viên và thành viên gia đình của họ) mắc bệnh COVID .. đã được một đồng nghiệp của
tôi điều trị trong 15 tháng qua bằng ivermectin và giao thức
I-MASK https://t.co/OvU8SLfLJq.
Không ai phải đến bệnh viện. Chỉ nói thế thôi
- Pierre Kory, MD MPA (@PierreKory) ngày 8 tháng 10 năm 2021
Bác sĩ Simone Gold lặp lại tuyên bố của Kory. Gold là người sáng lập của America’s
Frontline Doctors.
Tôi có thể xác nhận điều này là đúng. Một số quan chức đã liên hệ với tôi trong năm
qua và yêu cầu cách điều trị này. https://t.co/Cc42OHKZxl
- Bác sĩ Simone Gold (@drsimonegold) ngày 11 tháng 10 năm 2021
Theo "We Love Trump" Link: https://welovetrump.com/2021/10/12/t...th-ivermectin/
Cao Lãnh

Washington Post: Chủ của Facebook phục tùng chính phủ Việt Nam vì lợi nhuận.
https://www.voatiengviet.com/a/wapo-zuckerberg-facebook-phuc-tung-chinh-phu-viet
-nam-vi-loi-nhuan/6286076.html

Nhà sáng lập Facebook và tỷ phú Mark Zuckerberg cưỡi trâu tại Sapa ở Lào Cai khi
tới thăm Việt Nam vào tháng 12/2011.

Những tài liệu nội bộ mới rò rỉ cho biết ông Zuckerberg đã chọn tuân theo yêu cầu
của chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt ở đây.
Facebook tăng cường kiểm duyệt nhiều hơn các đăng tải “chống phá nhà nước” của
người dùng Việt Nam trong năm ngoái sau khi người đứng đầu của công ty mạng xã
hội lớn nhất thế giới quyết định tuân theo yêu cầu của chính quyền nước sở tại vì lợi
nhuận.
Báo cáo minh bạch thường niên của Facebook cho thấy số lượng bài đăng bị công ty
công nghệ này chặn ở Việt Nam trong nửa cuối năm 2020 là 2.200, tăng gần gấp 3
lần so với 6 tháng đầu năm, với 834 bài đăng bị kiểm duyệt.
Việc Facebook tăng cường kiểm duyệt người dùng mạng ở Việt Nam xảy ra sau khi
người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, Mark Zuckerberg, quyết định tuân
theo các yêu cầu từ Đảng Cộng sản cầm quyền ở quốc gia Đông Nam Á,
theo Washington Post.
Tờ báo có trụ sở ở Washington DC ghi nhận dựa trên 3 nguồn tin không được nêu
danh tính biết về những thảo luận nội bộ của công ty, trong đó cho biết rằng ông
Zuckerberg vào năm ngoái đã lựa chọn kiểm duyệt các đăng tải chống nhà nước Việt
Nam để không bị chặn dịch vụ ở một trong những thị trường có lợi nhuận lớn nhất ở
châu Á.
Tiết lộ mới nhất được Washington Post hôm 25/10 về vai trò của ông Zuckerberg
trong quyết định kiểm duyệt ở Việt Nam được đưa ra giữa lúc có những thông tin bất
lợi rò rỉ về công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ.
Đầu tháng này, cựu giám đốc sản phẩm và nhà phân tích dữ liệu của Facebook,
Frances Haugen, với tư cách là người tố giác đã công bố các chi tiết cách công ty
này “ưu tiên lợi nhuận của họ trước sự an toàn của cộng đồng, đặt cuộc sống của
mọi người vào sự rủi ro.”
Bà Haugen đã đưa ra một loạt các tài liệu nội bộ được gọi là “Facebook Papers”
cho thấy chi tiết các cuộc thảo luận của công ty về tác hại mà nền tảng này đã gây ra,
đồng thời cũng tiết lộ cách ông Zuckerberg đã tìm cách ngăn chặn những phát hiện
của chính công ty liên quan đến những tác hại đó, theo Washington Post.
Vào tuần trước, bà Haugen ra điều trần trước một tiểu ban của Thượng viện Mỹ và
cáo buộc ông Zuckerberg chọn sự tăng trưởng thay vì lợi ích cộng đồng. Các khiếu
nại tố giác này đã được đệ trình lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, trong
vụ bê bối được xem là lớn nhất trong lịch sử của công ty này.
Facebook từ chối đưa ra bình luận với VOA về ghi nhận của Washington Post rằng
chính ông Zuckerberg đã đưa ra quyết định tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt
Nam về việc hạn chế các bài đăng và nội dung “chống phá nhà nước”.
Trả lời qua email, một người phát ngôn của công ty nói rằng “mục tiêu của chúng tôi
là duy trì hoạt động của các dịch vụ tại Việt Nam để chúng tôi có thể cung cấp không
gian cho nhiều người nhất có thể để bày tỏ, kết nối với bạn bè và điều hành công việc
kinh doanh của họ”.

Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, một cựu nhà báo và blogger có nhiều ảnh hưởng ở Việt
Nam với những bài viết về dân chủ và nhân quyền, Facebook “phân biệt đối xử” với
những người hoạt động xã hội dân sự và các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ.
Ông cho rằng mạng xã hội này đã trở thành “một công cụ” của nhà cầm quyền ở Việt
Nam để kiểm duyệt những tiếng nói bất đồng với chính phủ.
Theo ước tính của Tổ chức Ân xá quốc tế vào năm 2018, doanh thu hàng năm của
Facebook ở Việt Nam là hơn 1 tỷ USD. Số người dùng mạng xã hội ở quốc gia Đông
Nam Á, với khoảng 98 triệu dân, chiếm tới hơn 50%.
“Doanh thu từ quảng cáo của Facebook ngày càng tăng và nhà nước Việt Nam biết
Facebook có lợi ích đó và họ nắm cái đó để buộc và yêu cầu Facebook phải tuân theo
pháp luật Việt Nam”, ông Chênh nói với VOA. “Pháp luật Việt Nam hạn chế nhân
quyền, hạn chế dân chủ và hạn chế tự do ngôn luận và Facebook phải làm theo”.
Người phát ngôn của Facebook thừa nhận, như họ đã cho biết vào năm ngoái, rằng
công ty này “có hạn chế một số nội dung ở Việt Nam” để đảm bảo rằng dịch vụ của
họ tiếp tục “khả dụng cho hàng triệu người tin cậy vào mạng xã hội này mỗi ngày”.
Ông Chênh cho biết những bài viết của ông, hầu hết về nhân quyền, bị hạn chế truy
cập từ năm ngoái. Tài khoản Facebook cá nhân của ông bị đóng trong 30 ngày từ
tháng 4 đến tháng 5 năm nay vì những đăng tải của ông phản ứng trước những công
kích mà ông cho là từ phía các “dư luận viên” ngay sau khi vợ ông, nhà hoạt động
Nguyễn Thuý Hạnh, bị bắt giam.
Trong các cuộc phỏng vấn với VOA vào năm ngoái, 6 người có ảnh hưởng trên mạng
xã hội ở Việt Nam, gồm các nhà báo, blogger và nhà hoạt động, cũng cho rằng
Facebook tuân theo yêu cầu của chính phủ trong việc ngăn chặn những đăng tải của
họ bị cho là mang tính chỉ trích chính quyền.
Amnesty vào đầu năm ngoái cáo buộc Facebook và YouTube “đồng loã” với chính
quyền Việt Nam trong việc “kiểm duyệt và trấn áp” những tiếng nói bất đồng cũng
như cho phép mình trở thành những công cụ của các quan chức Việt Nam. Facebook
sau đó công khai về các quyết định của họ trước áp lực ngày càng tăng trong việc
tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam nếu không muốn bị chặn dịch vụ tại thị
trường này.
Hà Nội phủ nhận cáo buộc rằng các công ty công nghệ “đồng loã” với chính quyền
trong việc kiểm duyệt nhưng bộ trưởng truyền thông của Việt Nam vào năm ngoái cho
biết Facebook và Google đã tăng tỷ lệ chấp hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý
nhà nước Việt Nam để ngăn chặn các nội dung được cho là "xấu độc."
Khách ăn tối trong 'lồng đèn giãn cách'
Khánh Trần
NHẬT BẢN Lồng đèn lớn trong một khách sạn Tokyo tạo không gian cho thực
khách vừa ăn uống vừa trò chuyện mà không sợ ảnh hưởng dịch bệnh.

Tokyo Lantern Dinner (Bữa tối lồng đèn Tokyo) là một sản phẩm phục vụ thực khách
mùa dịch bệnh mới ra mắt từ 13/10 tại khách sạn Hoshinoya, Otemachi, Tokyo.
Bàn ăn sẽ treo thêm các đèn lồng lớn bọc nhựa dẻo trong để thực khách có thể tận
hưởng bữa ăn mà không sợ ảnh hưởng, tiếp xúc gần với người bên cạnh.

Khách sạn sử dụng lồng đèn của một cửa hiệu ở cố đô Kyoto có từ thời Edo.
Chúng có đường kính 75 cm và cao 102 cm với độ mỏng của lớp nhựa trong là 0,15
mm.

Lồng đèn không chỉ để trang trí, bảo vệ thực khách mà còn chiếu sáng,
đèn gắn bên trong sẽ tỏa ánh sáng ấm, mềm mại cho bữa ăn thêm phần ấm cúng.

Thiết kế bàn ăn như thế này cho thực khách cảm giác tự do,
không phải để ý tới các biện pháp như khẩu trang, tấm chắn giọt bắn... trong lúc ăn
uống.
Ngoài ra, những chiếc lồng đèn đặc biệt này được lựa chọn do có phần gần gũi với
văn hóa Nhật Bản.

Thực khách muốn trải nghiệm bữa tối lồng đèn ở Hoshinoya có thể đặt bàn trước với
giá 30.000 yen ( khoảng 260 đô la ) khi theo nhóm hoặc 21.780 yen khi đi riêng.
Bữa ăn sẽ được bày biện trong một không gian rộng 40 m2 và thông thoáng gió hơn
nhiều các phòng bình thường.

Giá tiền đó sẽ chi trả cho bữa ăn nhiều món từ thực đơn lập sẵn có tên là Nippon
Cuisine - Fementation (Ẩm thực Nhật - các món lên men).
Theo mô tả của khách sạn, thực đơn có nhiều món lên men, sử dụng các gia vị truyền
thống của Nhật như miso, xì dầu, cũng như các đồ ăn kèm muối sẵn như cá muối, dưa
muối.
Khánh Trần (Theo yankodesign)

TIN NGẮN (rfI)
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211028-tin-t%E1%BB%95
ng-h%E1%BB%A3p
(Libération) – 20% giường bệnh trong bệnh viện công tại Pháp bị xóa bỏ vì thiếu
nhân viên. Kết quả điều tra của Hội Đồng Khoa Học Pháp được nhật báo Libération
đăng ngày 26/10/2021. Nguyên nhân là thiếu nhân viên y tế, do kiệt sức, thu nhập
thấp, thiếu phương tiện nên nhiều người đã nghỉ việc.
Từ năm 2013, Pháp đã phải hủy khoảng 27.000 giường bệnh và năm 2020 đã có thêm
hơn 5.700 giường bị bỏ. Hiện giờ, hệ thống bệnh viện công chỉ còn 387.000 giường
điều trị.
Bộ trưởng Y Tế Pháp Olivier Vedan thừa nhận « tình hình phức tạp » tại các bệnh
viện. Còn phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal thông báo mở « một cuộc điều tra
đối với tất cả các cơ sở y tế » để « hiểu tình hình và cách khai thác đang được tiến
hành ».
(AFP) – Thuốc điều trị Covid-Molnupiravir cho các nước nghèo. Hôm 27/10/2021,
hãng dược phẩm Merck & Co (Mỹ) đã thông qua một thỏa thuận cho phép phân phối
rộng rãi thuốc điều trị Covid-19 do hãng này nghiên cứu thành công, ở các quốc gia
có thu nhập thấp và trung bình.
Theo kết quả thử nghiệm lần cuối, thuốc Molnupiravir làm giảm 50% nguy cơ nhập
viện và tử vong cho người nhiễm Covid-19, được chứng minh là có hiệu quả chống lại
bốn biến thể, bao gồm cả Delta.

Khi nỗi sợ đối mặt với lòng tham: Hàng triệu món hàng hóa "nguy hiểm nhất thế
giới" đã bị tuồn vào nước Mỹ.
Nguồn: CNN

Và trị giá của chúng có thể lên tới hàng tỷ USD. Một con số quá lớn, cho thấy lòng
tham của con người là vô hạn.
Những chiếc túi nylon cáu bẩn chứa toàn găng tay y tế đã qua sử dụng. Một số có
dính đất, một số còn cả vết máu. Chúng được vứt lăn lóc trong một nhà kho ở ngoại ô
thành phố Bangkok, Thái Lan.

Ngay gần đó là một chiếc tô lớn, bên trong chứa thuốc nhuộm màu xanh và một vài
chiếc găng treo vắt vẻo. Giới chức Thái Lan cho biết, đây là nơi các lao động nhập cư
sẽ tìm cách biến những chiếc găng tay dơ bẩn trở thành mới tinh, sau vụ đột kích vào
cơ sở này hồi tháng 12/2020.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều nhà kho như vậy vẫn đang hoạt động tại Thái Lan,
nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu găng tay y tế vốn đã bùng nổ kể từ khi đại dịch
Covid-19 xảy ra. Họ đang đóng thùng hàng triệu chiếc găng tay dưới tiêu chuẩn để
xuất khẩu đến Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, giữa cơn khủng hoảng vật tư
mà có lẽ sẽ phải mất nhiều năm mới giảm thiểu được.

Chiếc găng tay cáu bẩn, được nhuộm lại thành màu xanh và đóng vào trong hộp mới
để xuất khẩu đến Mỹ trong đại dịch
CNN đã thực hiện một phóng sự kéo dài hàng tháng trời và phát hiện được hàng chục
triệu găng tay giả hoặc đã qua sử dụng đã tuồn được đến Mỹ. Và con số ấy thực chất
chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mà thôi.
Các chuyên gia tin rằng đây là một ngành công nghiệp lừa đảo hết sức đáng sợ, thậm
chí còn xem găng tay y tế đang là "mặt hàng nguy hiểm nhất Trái đất hiện nay", theo
lời nhận xét của chuyên gia Douglas Stein.
"Làn sóng những chiếc găng tay bẩn thỉu, không đạt tiêu chuẩn đang được tuồn vào
nước Mỹ, trong khi giới chức liên bang đến lúc này mới phần nào mới nắm được mức
độ quy mô lớn đến khủng khiếp của nó", Stein cho hay.
Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra cho nhân viên y tế tuyến đầu và bệnh nhân, giới
chức Mỹ đang gặp khó khăn trong việc xử lý hành vi buôn bán vật tư y tế bất hợp
pháp. Một phần là bởi các quy định nhập khẩu với mặt hàng này đã bị buộc phải nới
lỏng khi đại dịch trở nên căng thẳng.
Lừa đảo để trục lợi từ nhu cầu gia tăng
Đầu năm 2020, nhu cầu cho các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) tăng phi mã khi đại

dịch Covid-19 càn quét cả thế giới. Cùng với đó, giá bán găng tay y tế, cụ thể là găng
tay cao su tổng hợp (nitrile) đã luôn giữ ở mức giá cao.
Những chiếc găng tay được sản xuất gần như toàn bộ tại Nam và Đông Á, dựa vào
nguồn cung cao su thiên nhiên giới hạn và các nhà máy sản xuất chuyên biệt. Nhu
cầu tăng lên, nguồn cung từ các thương hiệu uy tín, lâu đời sẽ không thể đáp ứng kịp
thời.

Găng tay nitrile màu xanh là loại đạt tiêu chuẩn sử dụng trong ngành y tế
Khi chính phủ và hệ thống y tế các quốc gia phải xoay sở để có được thứ mình cần,
thì cũng là lúc nhiều công ty nhận thấy đó là cơ hội tốt để kiếm tiền.
Cuối năm 2020, Tarek Kirschen, một doanh nhân tại Miami, FL đã đặt lô găng tay trị
giá 2 triệu USD từ một công ty có trụ sở ở Thái Lan, mang tên Paddy the Room.
Kirschen bán lại lô hàng này cho một công ty phân phối tại Hoa Kỳ.
"Thế rồi chúng tôi nhận được vô số cuộc gọi từ khách hàng, với một thái độ hết sức
kinh khủng. Họ la hét, hỗn loạn", Kirschen nhớ lại. Ông sau đó đã phải tận mắt đi
kiểm tra ngay khi lô hàng thứ 2 đến được Miami.
"Tất cả đều là găng tay tái sử dụng. Chúng được giặt rồi dùng lại", ông kể. "Một số
thậm chí vẫn còn bùn đất và vết máu. Số khác có in dấu hiệu cho thấy hạn sử dụng từ
cách đây 2 năm. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa".

Tarek Kirschen, doanh nhân Mỹ bị lừa 2 triệu đô vì lô hàng găng tay y tế kém chất
lượng từ Thái Lan
Kirschen đã phải hoàn trả tiền cho khách hàng, vứt bỏ lô găng tay ở một bãi rác và
thông báo cho FDA vào tháng 2/2021. Ông cho biết, không có chiếc găng nào trong
lô hàng được sử dụng vì mục đích y tế. Tuy nhiên theo ghi nhận từ CNN, các công ty
phân phối khác của Mỹ đã tiếp nhận gần 200 triệu chiếc găng cũng của công ty Thái
Lan Paddy the Room trong thời điểm dịch bệnh.
Và chẳng có bất cứ thông tin nào về chuyện gì đã xảy ra với số găng này, sau khi
chúng đến được Mỹ.
Những kẻ bất nhân
Có ít nhất 2 công ty nhập khẩu cho biết toàn bộ lô hàng găng tay họ nhận được không
phải là găng tay nitrile, và cũng không đạt tiêu chuẩn. Như công ty Uweport cho biết
họ không thể bán lại chúng cho các công ty dược theo kế hoạch. Thay vào đó, họ phải
bán với mức giá thấp hơn cho các công ty phân phối khác để sử dụng trong nhà hàng,
khách sạn và nhà máy chế biến thực phẩm.
Chuyên gia Douglas Stein, vốn là người đã mua đồ bảo hộ PPE từ châu Á trong
nhiều thập kỷ, đã theo dõi hàng loạt những vụ lừa đảo bắt nguồn từ Đông Nam Á kể
từ khi dịch bệnh bắt đầu. "Nó bất chính một cách lố bịch ở mọi công đoạn trong chuỗi
cung ứng", ông nhận xét.
Sở hữu một mạng lưới kết nối người mua và bán trên LinkedIn, Stein thường xuyên
phải tiếp nhận tư vấn cho những người mất đến cả triệu USD vì dính phải các lô găng
tay y tế lừa đảo, và phải ngăn cản họ ký kết các hợp đồng quá xa thực tế với những
mức chiết khấu hấp dẫn đến không tưởng.
Louis Ziskin là một doanh nhân người Mỹ rất hứng thú với lĩnh vực này. "Chúng tôi
thấy cơ hội kiếm tiền. Chúng tôi thấy có những khách hàng ngành y gần như phải cầu
cạnh, lạy lục để có được chúng".

Hàng trăm ngàn chiếc găng tay y tế cáu bẩn được giặt lại, nhuộm màu rồi xuất khẩu
bị thu giữ trong đợt đột kích của FDA Thái Lan vào cuối năm 2020
Chính vì vậy, công ty của Ziskin có tên là AirQueen, đã xúc tiến một đơn hàng trị giá
2,7 triệu đô từ Paddy the Room, thông qua một bên môi giới cũng từ châu Á. Đơn
hàng phải thanh toán trước 100% giá trị.
Ziskin từng có tiền án. Ông từng phải ngồi tù hơn 10 năm sau khi bị bắt vì buôn lậu
thuốc lắc tại Mỹ vào năm 2000. Nhưng suốt một thập kỷ qua, ông là một doanh nhân
công nghệ thành đạt, tên tuổi xuất hiện trong tạp chí Forbes. Thế rồi, ông bước vào
thế giới buôn găng tay y tế khi đại dịch ập đến.
Một cuộc điều tra độc lập được thực hiện tại nhà kho ở Los Angeles sau đó xác nhận
rằng hầu hết số găng tay mà Ziskin đặt mua không phải là găng nitrile, mà là găng
cao su chất lượng thấp hơn hoặc làm từ vinyl, những loại bị cấm sử dụng cho mục
đích y tế. Đa số là loại đã qua sử dụng, thậm chí còn có vết bùn đất phía trên.
Với lô hàng như vậy, Ziskin không có bất cứ cơ hội nào bán được cho các bệnh viện
cả.
"Đều là vì vấn đề an toàn thôi. Nhưng các công ty như vậy chưa bao giờ lọt vào danh
sách đen thực sự khiến cho tôi choáng váng", ông chia sẻ.
Thắc mắc của Ziskin tuy là có căn cơ, nhưng nguyên nhân có thể là vì cú lừa ấy quá
tinh vi. Công ty Thái Paddy the Room đã gửi cho Ziskin các biên bản điều tra độc lập,
cho thấy lô hàng gửi cho ông là loại hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng các biên
bản này đều là giả mạo. Bản thân công ty viết ra các biên bản này cũng không có thật.
Giống như Kirschen, Ziskin đã gửi đơn báo cáo cho giới chức trách ngay sau khi
nhận được lô hàng này hồi đầu năm 2021, cho cả FDA lẫn CBP (Cục Hải quan và
Biên phòng Mỹ). Dẫu vậy, dữ liệu nhập khẩu cho thấy lời báo động của họ chẳng có
giá trị gì. Bởi sau khi đơn báo động của Ziskin hồi tháng 2, vẫn có 28 container chở
hơn 80 triệu chiếc găng được chuyển đến Mỹ, từ Paddy the Room của Thái Lan.
Việc các lô hàng găng y tế kém chất lượng vào Mỹ được dễ dàng một phần là vì FDA

đã phải tạm thời nới lỏng quy định nhập khẩu do ảnh hưởng của đại dịch. "Đơn giản
là không có câu trả lời. Không có cách nào để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả",
Stein giải thích. "Điều này đã mở toang cánh cửa cho những kẻ trục lợi bất chính".
Người phát ngôn của FDA cho biết các lô hàng như vậy được nhập về "chỉ khi số
găng tay ấy đáp ứng được tiêu chuẩn được chấp nhận, và có nhãn hiệu được in ấn thể
hiện rõ ràng rằng số găng này không được sản xuất dưới điều kiện có nhiều rủi
ro." Nhưng thực tế khi kiểm tra, chuyện số găng này không đạt tiêu chuẩn gần như
chỉ được phát hiện sau khi hàng được chuyển đến mà thôi.
Tháng 8/2021, FDA cuối cùng đã phát hành sự cảnh cáo cho các nhân viên cảng về
cái tên Paddy the Room, trong đó yêu cầu mọi lô hàng từ công ty này đều phải được
kiểm tra kỹ càng. Và khi đó là 5 tháng sau khi Kirschen và Ziskin gửi đơn báo động
cho họ.
Theo báo cáo của CBP, họ đã thu giữ 40 triệu khẩu trang và hàng trăm ngàn trang
thiết bị bảo hộ y tế bị làm giả. Một vài lô găng tay cũng bị thu giữ, nhưng không rõ là
số lượng bao nhiêu.
Nơi "nỗi sợ" đối mặt với "lòng tham" của con người
FDA tại Thái Lan cũng khá vất vả trong việc theo sát các vụ lừa đảo mua bán găng
tay nitrile. Khi cơ quan này đột kích vào kho của Paddy the Room hồi tháng 12/2020,
họ đã phát hiện những chiếc túi rác chứa toàn găng tay đã qua sử dụng, đa dạng về
màu sắc, chất liệu và chất lượng. Công nhân nhà kho nhồi số găng này vào những
chiếc hộp in nhãn SriTrang, một thương hiệu găng tay nổi tiếng của Thái Lan để làm
giả. Liên hệ với SriTrang, công ty cho biết họ không có dính líu gì đến Paddy the
Room cả.

Theo Doug Stein, găng tay nhập khẩu vào Mỹ đáng lẽ không bao giờ được cho vào
các hộp in tiếng nước ngoài. Riêng vấn đề này thôi đã là điều đáng báo động.
FDA Thái Lan đã bắt giữ chủ nhân nhà kho, nhưng không cách nào truy tố được công
ty thuê nó, vì chủ là người từ Hong Kong (TQ). Và quan trọng hơn, cuộc đột kích ấy

đã không thể khiến cho công ty Paddy the Room buộc phải đóng cửa. Phó Tổng thư
ký FDA Thái Lan Supattra Boonserm cho biết trong những tháng tiếp theo, cơ quan
đã đột kích một cơ sở khác tương tự như vậy.
"Họ chỉ chuyển địa điểm đến một nhà kho khác. Tại sao lại thế? Vì nhu cầu găng y tế
là quá cao. Có quá nhiều khách hàng đang đợi".
FDA Thái Lan cho biết họ đã thực hiện ít nhất 10 vụ đột kích và bắt giữ các lô găng
tay kém chất lượng trong những tháng gần đây. Một số lô còn phát hiện ra công nhân
đang giặt găng đã qua sử dụng và nhuộm chúng bằng phẩm màu.

Với quy mô nhập khẩu lớn như vậy, Doug Stein cho rằng nhiều khả năng một số lô
găng tay như vậy đã lọt vào được hệ thống y tế. Tuy nhiên, chưa rõ những phi vụ như
vậy có gây hại gì cho bệnh nhân và y bác sĩ Mỹ hay không.
Nhìn chung, những vụ lừa đảo như vậy thường gây ra nhiều thiệt hại lớn, và khiến
cho một vài nạn nhân quyết định liều lĩnh tìm cách thu lại tiền. Như Ziskin đã đến
Thái Lan hòng đòi được số tiền trị giá 2,7 triệu đô đã bị lừa. Tuy nhiên, mọi thứ
không dễ dàng đến vậy. Ông và một vài người khác bị cảnh sát bắt giữ và truy tố vì
tội xâm nhập và âm mưu bắt cóc sau chuyến đột kích vào một nhà hàng ở Bangkok.
Ziskin sau đó cho biết ông không ở đó, và phủ nhận mọi cáo buộc.

Lô hàng thu giữ được của FDA Thái Lan
"Tôi sẽ xem chuyện này đi đến đâu. Tôi liệu có thể lấy lại tiền không ư? Có nhiều khả
năng là không! Nhưng có phải chúng tôi đang vạch trần mọi chuyện, và hy vọng rằng
nước Mỹ sẽ tìm cách ngăn chặn nó? Đúng thế đấy".
Sau khi cảnh sát Thái Lan trễ hạn để nộp ra bằng chứng, Ziskin đã được phép trở về
Los Angeles. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vụ này vẫn chưa đóng lại, và những người
liên quan đến vụ này vẫn đang bị truy tố tại Thái Lan dù đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Cuối tháng 7/2021, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) dọn sạch nhà kho của Ziskin ở
Los Angeles, thu giữ 70.000 hộp găng tay để làm bằng chứng điều tra về Paddy the
Room. Vấn đề là có bao nhiêu chiếc găng dưới tiêu chuẩn đang ở trong kho ở các bến
cảng nước Mỹ. "Có lẽ là hàng triệu", theo Stein, và ông tin rằng tổng giá trị các vụ
lừa đảo này có thể lên tới hàng tỷ USD.
"Mọi thứ gặp nhau ở một thế giới ngầm đầy tăm tối, nơi mà nỗi sợ phải đối mặt với
lòng tham".

CẨN THẬN ĐỪNG ĐỂ BỊ TC CẤY SINH TỬ PHÙ
LanChi Hoang
HOÀNG LAN CHI VIẾT: Ai cũng biết TC và VC rất thạo vụ này. Cho nên nếu làm
những việc quan trọng thì cần kín đáo. Không tham gia Facebook. Không cung cấp
tin nhiều. Và nhớ là PHẢI SÔNG ĐÀNG HOÀNG. Còn nếu mê nhan sắc là coi chừng
bị mỹ nhân kế.Mê xe hơi là coi chừng nó gài kiểu khác. TC là thứ khốn nạn nhất thế
giới.

Hôm thứ Hai (ngày 25/10), kênh truyền thông WCPO đưa tin, người đứng đầu bộ
phận phản gián của FBI ở Nam Ohio đã làm chứng việc ông Yanjun Xu -người đã tải
xuống 200 bức ảnh gia đình của một kỹ sư Hàng không General Electric (GE) trước
cuộc gặp với người này vào năm 2017, để đe dọa và ép anh này trở thành gián điệp
cho CQTQ.
Từ năm 2003, ông Yanjun Xu đã là mật vụ và liên tục được thăng chức. Ông đồng
thời là nhân viên tình báo đầu tiên của CQTQ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để xét xử.
“Tôi nghĩ điều đó cho thấy họ đã đầu tư thời gian để hiểu rõ mục tiêu của mình,” đặc
vụ giám sát FBI Bradley Hull cho biết hôm thứ Hai. “Mang hơn 200 hình ảnh đưa
đến một cuộc họp ở nước ngoài có thể được sử dụng như một cách để ép buộc … anh
ấy - người vẫn còn gia đình ở Trung Quốc.”
Kể từ năm 2018, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đã ráo riết thu thập
thông tin cá nhân của Hoa kiều và thân nhân của họ ở nhiều địa phương trên Đại Lục
để thiết lập cơ sở dữ liệu về Hoa kiều. Một số Hoa kiều cho biết, tình hình gia đình họ
ở nước ngoài do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát và Hội đồng An ninh Quốc gia
thường “thăm hỏi” thân nhân của họ ở Đại Lục.
Theo cáo trạng của tòa án vào năm 2018, ông Xu, được Bộ An ninh Nhà nước Trung
Quốc - cơ quan tình báo và an ninh của CQTQ giao nhiệm vụ thu thập thông tin công
nghệ, bao gồm bí mật thương mại từ các công ty hàng không và vũ trụ tại Mỹ, châu u,
đem lại lợi ích cho Chính phủ Trung Quốc.
Ông Xu Yanjun bị bắt tại Bỉ vào tháng 4/2018 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để xét xử
vào tháng 10 cùng năm. Ông ta phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết tội.

Trong báo cáo của kênh truyền thông WCPO, ông Hull nói rằng CQTQ đặc biệt
muốn đánh cắp bí mật thương mại của vật liệu composite đa kim loại (involving
polymetric composites) liên quan đến hàng không. GE đã chi hàng trăm triệu USD
trong nhiều thập niên để phát triển loại vật liệu này. GE là công ty duy nhất sở hữu
công nghệ này, cho phép họ chế tạo máy bay thương mại lớn hơn, nhẹ hơn và tiết
kiệm nhiên liệu hơn.
Theo cáo trạng năm 2018, từ năm 2013 đến trước khi bị bắt vào tháng 4/2018, ông
Xu đã nhắm mục tiêu các công ty hàng đầu trong ngành hàng không vũ trụ ở Hoa Kỳ
và nước ngoài, trong đó có GE Aviation – một công ty con của Tập đoàn General
Electric. GE Aviation cung cấp động cơ cho các hãng máy bay lớn như Boeing và
Airbus.
Ông Hull đã đọc trước tòa hồ sơ về điện thoại di động của ông Xu, trong đó có tin
nhắn ông Xu nói với một đồng nghiệp vào năm 2016: “Những người làm công việc
tình báo như chúng ta — chúng ta tập trung vào hàng không. Lãnh đạo yêu cầu bạn
lấy tài liệu của Mỹ – máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ. Bạn không thể lấy nó bằng
cách ngồi ở nhà.”
Ông Hull cho biết, FBI đã sử dụng điện thoại di động của ông Xu để tìm hiểu nội tình
các hoạt động gián điệp của TQ, bao gồm tên của các gián điệp nằm trong chuỗi chỉ
huy của ông Xu và cách thức hoạt động của họ.
Tin nhắn văn bản của ông Xu cho thấy ông ta và các đồng nghiệp của mình đã sử
dụng các số và chữ cái được mã hóa để thay thế các từ nhạy cảm trong thư từ, chẳng
hạn như công nghệ khử đóng băng và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ.

LỜI THẬT MUÔN NOI.
fb Thi Ca
1/ Nếu fuck Biden mà không fuck Obama là thiếu sót lớn, hơi nhát, hơi bất công, và
hình như sai đối tượng nhất nhì ba. Obama là gương mặt của bóng đen đúng nghĩa
bóng và nghĩa đen
2/ Nếu không phải cái gì xảy ra đều post lên face book thì những con chó đáng
thương kia sẽ im lặng về quê với chủ. Chó ngoan hiền sẽ không chết, chó sẽ ngồi
im trên chiếc xe ọp ẹp đó, chịu đói khát và không còn hơi để sủa...Chúng chó sẽ về
bình yên nếu các camera đừng đăng hình nó lên. Cái ác và cái ngu cùng song hành
với cái thiếu văn minh của con người ngày nay đã thể hiện trên cái chết của những
bạn chó không biết phản kháng và hoàn toàn thụ động.
3/ Sẽ còn áp dụng cấm cản đi lại nữa không ? Khi mà nhờ vậy mà tài chính của
cộng sản đã tăng lên do lượng ngoại tệ gởi về VN tất cả đều thông qua ngân hàng
và phải quy đổi giao bằng tiền Việt hết. Cách làm ăn này một tay gom tất về một mối
cộng sản, giúp cs ăn tàn hại và vững như bàn thạch.
4/ Nếu chọn khen chê Chị Nguyễn Phương Hằng thì nên nghĩ theo cách " Thích sự
thật " Bởi chị Hằng không thể hoàn mỹ như tất cả chúng ta đều không hoàn mỹ.

Quan trọng là điều chị ấy nói là khơi ra sự thật, chì chiết dối trá, khinh tởm bẩn
thiểu, vạch mặt đạo đức giả, kêu gọi minh bạch và thay chúng ta hành đạo.
Riêng tui, tui thấy chị Hằng đẹp, đánh ra đánh, cảm tình ra cảm tình, không để chịu
thua, nhưng nếu thua thì sẳn sàng khóc cho vơi.
Chị ấy thật rất bình dị, khẳng khái và tự cao một cách chấp nhận được. Tức giận
nhưng còn nhìn dễ thương.
5/ Tui không hề thích cách nói xiên nói xỏ, biếm họa hay châm biếm khó hiểu. Trong
cuộc đời có hai cách hành xử. Một là tha thứ hay cho qua hoặc lơ đi như không
quan trọng, hai là nếu cần phải nói thì tui chọn nói ngay vấn đề vào thời điểm mà
sự tha thứ cho qua không còn ý nghĩa nữa mà phải nói thẳng mới thích hợp.
6/ Lúc thấy dân mình cầm nhang lạy công an dân phòng xin tháo chốt về quê, tui đã
cạn nước mắt rồi.
Lúc đó ai cũng bênh vực cho hành động này, nào là dân đi mở cõi, nào là anh
hùng...
Tui không dám viết gì nữa, bởi tui thấy vô cảm khi người dân quen theo lối quỳ lạy
cầu xin. các clip dân miền Trung về quê, họ đâu thèm quỳ lạy...
Tự động qùy xuống van xin lạy lục đối với chuyện nhỏ tới chuyện lớn là không thể.
Vấn đề là không ai ép mình quỳ, mà mình vẫn quỳ là không thể chịu nổi.
7/ Tự nhiên cả thế giới cùng bắt chước nhau xử lý đại dịch giống hệch nhau. Tức
là cấm không cho ra ngoài và cho phép ra ngoài.
Chỉ cần hai động tác này đã làm cho mọi người bị cấm bị mất tự do , sau khi được
bình thường thì ăn mừng cám ơn những tên cầm đầu đã ra lệnh tàn ác ngu ngốc
giết chết nhiều người. Dù không phải là thân nhân của mình thì cũng nên tiếp tục
bắt chúng nó chịu trách nhiệm cho những cái chết oan ức.
Đâu biết được, sau này vì thiếu ngoại tệ vì thương vụ làm ăn mờ ám nào đó, nó lại
dùng bệnh dịch giam hãm đời ta hay sao ?
Tui cũng mừng vì trở lại bình thường để mọi người làm việc kiếm tiền và tự do.
Nhưng mở tiệc ăn mừng là thôi đi !
Buồn viết vậy, nhưng tui luôn thương yêu nhân loại, và trong tình yêu thú vật chúng
ta cũng nên xem đó là thước đo của một quốc gia dân tộc con người " Có văn minh
"
Cách đối xử với thú vật làm cho tính cách mỗi người khác nhau. Chúng ta có thể
hỏi ngay một người ăn thịt chó là "người sinh ra để ăn mà thôi". Từ lâu đã phân
chia chủng loại, con nào thuộc gia cầm gia súc và chăn nuôi ăn thịt. Ăn thịt chó là
một cách thiếu văn minh đối với một người bạn dễ thương trung thành và nhạy cảm.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1443279076066178&id=1000
11522986141
Obama, luôn luôn là thế...Nhưng Ô không biết nhiều người cũng không chừa Ông ra

Tự Do Tân Văn (tin ngắn)
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•Jack Posobiec: Jill Biden đã và đang hỏi mọi người liệu có quy trình nào để loại bỏ
một phó tổng thống đang tại vị hay không.
Jack Posobiec là Senior Editor of @HumanEvents. Fmr Navy intel officer China
analyst.
https://twitter.com/jackpos.../status/1453336959183622144...
•Cựu thống đốc New York Cuomo bị cáo buộc tội tấn công tình dục cấp độ nhẹ. Nếu
bị phán quyết có tội, tối đa bị ngồi tù 1 năm và bị phạt 1000 USD.
Cuomo có thể chính thức bị bắt tạm giam vào tuần tới.
https://justthenews.com/.../andrew-cuomo-charged...
https://nypost.com/.../andrew-cuomo-to-be-charged-over.../
•Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận có một nhóm quân nhân Mỹ đang ở
Đài Loan để làm công việc huấn luyện quân sự cho quân nhân Đài Loan. Năm trước
đã có tin về chuyện có hàng chục quân nhân Mỹ thuộc nhiều binh chủng đến Đài
Loan làm công việc huấn luyện nhưng không có bên nào thừa nhận chính thức.
https://www.reuters.com/.../taiwan-president-confirms-us.../
•Tướng Milley lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về vũ khí siêu thanh mà China vừa thử
nghiệm. Nhiều người comment mỉa mai rằng không biết Milley có nhận được cuộc gọi
nào từ tướng Lý của China hay không.
https://www.washingtontimes.com/.../top-us-general.../
•Một cựu binh thuộc Hải quân Mỹ tên James Kilcer nhận bằng danh dự vì anh dũng
bắt cướp, được cảnh sát trưởng quận Yuma bang Arizona tặng bằng danh dự.
Kilcer đã mặc áo Let's go Brandon lên nhận.
https://www.washingtontimes.com/.../james-klicer-marine.../
•El Salvador tiếp tục bổ sung một khoản Bitcoin ngang giá 25 triệu đô la Mỹ vào kho
bạc nhà nước.

https://www.reuters.com/.../el-salvador-adds-nearly-25.../
•Mark Zuckerberg cho biết kế hoạch đổi tên Facebook thành Meta.
https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/
•Tình báo Hàn Quốc: mới đây Kim Jong Un chủ tịch Triều Tiên đã giảm cân đột ngột
từ 140 kg xuống còn 120kg, không có dấu hiệu bệnh lý.
https://news.yahoo.co.jp/.../1938ef405524294e3ca579dd04f2...
•Số lượng người nhiễm cúm Vũ Hán ở Tokyo hôm qua giảm còn 21 người.
https://news.yahoo.co.jp/.../e545943c092f59ab0e9fbc8074f5...
•Ông Trương Châu Hữu Danh của nhóm Báo Sạch bị tuyên 4 năm 6 tháng tù. Chưa
rõ các ông có kháng cáo hay không.

Hình: cựu binh Kilcer

