Tin Tức Chung quanh Ta Có Dấu_19
Mùa lễ Tạ Ơn xin gửi bạn lời chúc An Lành và sức khoẻ dồi dào ... xa lánh mọi ưu
phiền trong tình trạng kinh tế khó khăn bởi Ngài 46 !!! Xin tạ ơn ngài "46"
ACE Thân quý,
Vài giờ nữa là "Lễ Tạ Ơn" tại Hoa Kỳ, Việt Nam đã bước vào ngày kỷ niệm, nhân dịp
này NTT xin thân chúc ACE một ngày lễ với đầy lòng biết ơn, và an lành trong những
ngày cuối năm 2021.
Không có kinh nghiệm nào quý báu và nhớ đời bằng sự từng trải, chính vì thế, là công
dân Mỹ, chúng ta không thể cám ơn ngài "46" đã giúp chúng ta sáng mắt, sáng lòng,
thấy con đường tăm tối của CNXH. Xin gửi đến ACE bài mới nhất.
Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.
Nguyễn Tường Tuấn
XIN TẠ ƠN NGÀI “46” Chương # 122
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Lễ “Tạ ơn” năm 2021, người dân Mỹ chúng ta biết tạ ơn ai đây?
▪︎Giá xăng dầu tăng! Xin tạ ơn ngài “46” đã nhanh chóng ban hành quyết định
đóng đường ống dẫn dầu Keystone XL, ngay ngày đầu tiên nhậm chức! Hai mươi mốt
(21) tiểu bang, đứng đầu là hai Bộ trưởng Tư pháp Texas, Ken Paxton và Montana,
Austin Knudsen, kiện hành động thiếu thông minh này. Đường ống Keystone XL, cung
cấp hơn 800,000 thùng dầu mỗi ngày, chạy dài từ Alberta, Canada đến Thành phố
Steele, Nebraska, tiếp tục đi xa hơn về hướng nam đến các nhà máy lọc dầu ở Bờ
Vịnh.
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Dự án Keystone XL, ngay từ năm 2011 đã trở thành một đề tài tranh cãi chính trị,
Quốc hội buộc Tổng thống Barack Obama phải đưa ra quyết định về số phận của
đường ống dẫn dầu trong vòng 60 ngày, sau nhiều năm xáo trộn, cuối cùng Obama
đã từ chối Keystone XL vào năm 2015. Khi Tổng thống Donald J. Trump nhậm chức,
ông đã cho phép công ty chính TC Energy nộp đơn xin lại giấy phép. Và Tổng thống
Trump chấp thuận.
Noi gương người tiền nhiệm, Tổng thống thứ “45” giữ lời hứa khi tranh cử [Promises
made, promises kept!] Ông “46” đâu chịu thua, nhất định phải giữ lời hứa, đóng
đường dẫn dầu Keystone XL để chiều lòng những người theo chủ nghĩa môi trường
xanh, đám dân biểu thiên tả, tự nhận cấp tiến, những người này đã bỏ phiếu cho
Biden. Mặc xác công ty TC Energy, tên trước đây là Trans Canada, với vốn đầu tư $8
tỷ USD, cũng chẳng bận tâm với 1,000 công ăn việc làm của công nhân Mỹ tại dự án
này! Hơi đâu để ý nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tệ hại như thế nào khi giá xăng
dầu tăng! Ông bạn hàng xóm Canada than phiền ư? Chuyện nhỏ như con thỏ!
(https://www.vox.com/22306919/biden-keystone-xl-trudeau-oil-pipeline-climate-chan
ge).
Ông “46” còn nhiều nơi phải trả ơn lắm, bọn Black Lives Matter đang gào lên kể
công, đòi chức vụ, dân Mỹ có trả thêm chút tiền đi chợ, mua xăng, thông cảm dùm.
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Chưa được một năm cầm quyền, ngài “46” đã thành công trong chương trình xã hội
hoá Hoa Kỳ theo khuynh hướng “xã hội chủ nghĩa” đưa đất nước từ giầu có, xuất
cảng dầu hàng đầu thế giới dưới thời ông “45” sang lạm phát! Chỉ riêng từ tháng
9/21 đến tháng 10/21 tỷ lệ lạm phát tăng chóng mặt 6.1%. Giá một gallon xăng trên
toàn quốc, hiện nay là $5.21 USD so với một năm trước $2.11 USD, có nơi trên $5.45
USD.
An ủi dân chúng, ông tuyên bố: “Dân Mỹ hãy yên tâm, các cửa hàng sẽ có đầy đủ Gà
Tây, kệ hàng sẽ không thiếu thứ gì bạn cần cho ngày Tạ ơn và mùa lễ.” Cụ quên
không nói về giá cả khác biệt giữa năm 2021 và 2020, theo thống kê của USDA
Tracking, ngày 19/11/21: Gà tây tăng 8.9% - Gà tây loại đông lạnh tăng 9.4% Khoai tây tăng 20.3% - Hành tăng 32.4% - Táo đỏ tăng 9.8%.
Chúa Phật, Thánh Mohamad ơi, ông “46” này lú lẫn thật! Dân Mỹ đâu chỉ sống
trong mấy ngày lễ cuối năm? Thất nghiệp, lạm phát, vật giá tăng, không chích ngừa
“Wuhan virus” bị mất việc! Sá chi gì mấy con Gà Tây, tiền không có, thì kệ hàng có
bầy nhiều đến mấy, cũng chỉ dẫn bọn nhỏ đi xem cho đỡ thèm!
Sáng ngày Thứ ba 23/11/21, chữa cháy cuộc khủng hoảng kinh tế, ngài “46” ra lịnh
giải tỏa 50 triệu thùng dầu trong kho Dự trữ xăng dầu Chiến lược Liên bang
[Strategic Petroleum Reserve.] Kho Dự trữ xăng dầu chiến lược [SPR] được thành
lập năm 1973-1974 để đương đầu với việc phong tỏa dầu hoả của các quốc gia Á Rập
[OPEC.]
Số dầu dự trữ, được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp như năm
2005, sau khi cơn bão Katrina phá huỷ các khu vực dầu mỏ ở Vịnh Mexico, và chính
phủ Tổng thống Bush đã cho phép xuất kho 20.8 triệu thùng dầu. Năm nay, cụ Biden
tung ra 50 triệu thùng, chơi nổi lấy tiếng, thế mới kinh!
(https://www.foxbusiness.com/economy/biden-soaring-inflation-gas-prices).
Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Cung ngày 23/11/21 phóng viên hỏi Bộ trưởng Bộ
Năng lượng của nội các Harris Biden, bà Jennifer Granholm: Bộ trưởng có biết một
ngày dân Mỹ tiêu thụ bao nhiêu lít xăng dầu? Câu trả lời: “Tôi không có con số ngay
đây!” Theo thống kê năm 2020: Một ngày dân Mỹ tiêu thụ 18.19 triệu thùng. Như vậy

con số 50 triệu lấy ra từ Kho Dự trữ, chỉ đủ dùng chưa đến 3 ngày cho cả nước!
(https://www.foxbusiness.com/media/biden-energy-granholm-us-oil-barrell-50-millio
n)
Từ Lễ Tạ ơn 25/11/21 đến cuối năm 2021 còn đúng 37 ngày nữa, và hai ngày lễ
lớn: Giáng Sinh – Tết Dương lịch, lấy nước lạnh thay xăng? Hay bắt chước Việt
cộng sau năm 1975 cho xe chạy bằng than?
Trong cơn mộng du, ngài “46” tuyên bố: “Nỗ lực của tôi để đương đầu với biến đổi
khí hậu, không phải là tăng giá xăng” [My effort to combat climate change is not
raising the price of gas.] Một là cụ tuổi cao, trí tuệ sa sút. Hai là gần 332 triệu dân
Mỹ ngớ ngẩn u mê? Cụ khoá đường ống dẫn dầu Keystone XL để giảm thiểu biến đổi
khí hậu, đó là lý do giá xăng dầu tăng. Cụ lạy lục nhóm các quốc gia sản xuất dầu
OPEC tăng sản lượng, chúng nhe răng cười, Just say NO!
Bản tin trên TV sáng ngày Thứ tư 24/11/21 cho biết Hải cảng Los Angeles và Long
Beach vẫn còn cả đống tầu chở containers chưa cập bến, nhà kho chưa giải tỏa, và
ngày mai là Lễ Tạ ơn rồi, dân chúng lấy gì ăn mừng? Hằng triệu người sẽ về thăm
gia đình bằng đường hàng không, hoặc lái xe xuyên tiểu bang, hãy cám ơn cụ “46”
mỗi khi ghé trạm xăng nhé.
▪︎Cửa biên giới mở rộng! Những ngày gần đây báo chí và mạng xã hội Mỹ ồn ào
đưa tin về mối tình không vui đồng chí, cắn đồng rận giữa cụ Biden và mợ Harris.
Đàn em của bà Phó tung tin cụ “46” “chơi đểu,” giao cho mụ công việc khó khăn,
không thể giải quyết được, đó là vấn đề di dân nhập cảnh bất hợp pháp! Người viết
phải khen bà Phó cho đúng lẽ công bằng, bà nói đúng đấy. Giải quyết thế quái nào
được, khi chính đảng Dân chủ chấp nhận và khuyến khích cho di dân vào để tăng
thêm phiếu bầu? Làm đúng thì dễ thôi, cứ bắt chước chính sách của Tổng thống
Donald J. Trump là xong, tiếp tục xây tường biên giới, bắt dân di tản phải về lại
Mexico nộp đơn xin nhập cư! Khổ nỗi, như thế là đi ngược lại đường lối và chính
sách của đảng Dân chủ, có mà mất ghế ngồi! Đúng là “chơi đểu!” Từ ngày lên ngôi,
mở tung cửa biên giới, cụ “46” có bao giờ thèm đến thăm các tiểu bang đang phải
đối đầu với làn sóng di dân bất hợp pháp? Đứa nào dám bảo cụ lú lẫn? Khôn thấy
mồ luôn, mợ Harris có hàm răng tốt, thảy cho miếng xương khó nuốt tha hồ ngồi
gặm!
▪︎Cách mạng văn hóa thành công! Mao với Hồ tốn cả chục năm với bọn “Vệ binh
đỏ” để phá huỷ toàn bộ nền văn hoá giá trị, ngàn năm của đất nước. Đập phá chùa
chiền, giáo đường, xúc phạm Chúa Phật, bỏ tù người tu hành chân chính, đốt sách,
tẩy não con người ... Hai thằng quỷ sứ, ngu đần, khát máu này vất đi! Với hơn 50 năm
kinh nghiệm trong bãi đầm lầy Washington, D.C., cụ “46” chưa đến một năm đã đi
trên đôi hia bẩy dậm: Black Lives Matter, bọn “Vệ binh đen” được cụ và đảng Dân
chủ thiên tả bao che, chỉ riêng trong năm 2019 – 2020 đã thực hiện 534 vụ bạo loạn
trên đường phố Hoa Kỳ, đốt cháy không biết bao nhiêu cơ sở chính phủ, văn phòng
cảnh sát, siêu thị, cửa tiệm tư nhân ...
Ngay tại California mới đây, công khai cả bọn đi vào cướp cửa hàng, chưa kể giết
người! Tất cả vô tội, tên nào ra tòa, đã có bà Phó đứng sau lưng tổ chức Minnesota
Freedom Fund [MFF] đóng tiền thế chân, bảo lĩnh! Không hề thấy bà Chủ tịch Quốc
hội Liên bang, Nancy Pee losi đòi lập uỷ ban điều tra đặc biệt! Không một chính trị

gia Dân chủ nào lên án, đất nước lửa cháy ngút trời, CNN, MSNBC, The New York
Times ... vẫn gọi là biểu tình ôn hoà!
Dưới sự lĩnh đạo “U minh” của cụ “46” phe tả cấp tiến (sic) lên như diều gặp gió,
ông John Theodore Chisholm, Công tố viên, chính trị gia, Biện lý Quận Milwaukee,
với lòng nhân đạo tuyệt vời đã thả tên tội phạm Darrell Brooks Jr., ra khỏi nhà tù vào
ngày 3/11/21 với tiền thế chân $1,000 USD. Vài tuần sau, trong cuộc diễn hành mừng
Giáng sinh tại Thành phố Waukesha, Tiểu bang Wisconsin, ngày Chủ nhật 21/11/21,
hắn đã lái chiếc xe Ford đâm vào những người tham dự, đưa đến 6 nạn nhân thiệt
mạng, người lớn nhất 81 tuổi, và trẻ nhất lên 8, cùng với hơn 60 người khác bị
thương! Darrell Brooks Jr., là tội phạm chuyên nghiệp, với thành tích vào tù ra khám
dài hàng trang giấy!
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Cuộc “Cách mạng văn hoá” trong gần một năm cầm quyền của cụ “46” còn đi xa
hơn rất nhiều, tượng các danh nhân, tổ phụ quốc gia lần lượt bị hạ bệ, mang vào kho.
Lịch sử được viết lại, thuyết “Chủng tộc thượng tôn” [Critical race theory – CRT]
đem vào trường học, đầu độc con cái chúng ta từ bậc tiểu học. Phụ huynh lên tiếng
phản đối, Bộ Tư pháp của chính quyền Biden ra lệnh cho FBI theo dõi như tội phạm ...
Trào lưu xoá bỏ giá trị tôn giáo còn đi xa hơn nữa, tại trường Đại học Công giáo,
xuất hiện bức tranh có tựa đề “Mama” vẽ lên hình ảnh một người mẹ thương tiếc con
mình, dựa theo tác phẩm nổi tiếng của Michelangelo, Đức Mẹ Mary đang ôm Chúa
Jesus. Đức Mẹ dưới chế độ Harris Biden thay vào đó, ôm thánh George Floyd.
(https://www.foxnews.com/us/catholic-university-painting-depicting-george-floyd-as-j
esus-is-heretical-blasphemous-student-says).
Chịu thua, khi đảng cầm quyền nâng tội phạm lên hàng thánh! Sinh viên nhà trường
đang thu thập chữ ký, yêu cầu vất bỏ bức tranh phạm thượng.
Khẩu hiệu chính trị “Xây dựng lại tốt hơn” [Build back better] chúng ta phải hiểu
một cách chính xác, muốn xây lại tốt hơn, cụ “46” phải “Phá huỷ” toàn bộ cái cũ,
theo đúng lý thuyết xã hội chủ nghĩa. Hoa Kỳ còn hơn ba năm nữa để cụ “46” phá
tan hoang! Bình luận gia nổi tiếng Brit Hume, với 23 năm kinh nghiệm trong chương
trình nổi tiếng của truyền hình ABC, “World News Tonight with Peter Jenning” tiên

đoán, cụ “46” khó có thể ra tranh cử nhiệm kỳ hai, và không biết còn tồn tại bao lâu
nhiệm kỳ một?
Trong mùa lễ Tạ ơn đầy khó khăn năm 2021, chúng ta hãy kính cẩn gửi đến cụ “46”,
đệ nhất phu nhân Jill Biden, quý tử Hunter Biden tại khu nghỉ mát Nantucket trị giá
$30 triệu USD, những lời cảm tạ chân thành nhất, đã cho người dân Mỹ sáng mắt,
sáng lòng. Hy vọng Bình luận gia Brit Hume đúng!
Nguyễn Tường Tuấn
Mỹ: Khủng hoảng chuỗi cung ứng tồi tệ hơn, số lượng tàu chờ dỡ hàng đạt kỷ lục
mới
Minh Ngọc
Trong nhiều tháng qua, các tàu vận chuyển giao hàng tiêu dùng từ các thị trường
châu Á đã ngừng hoạt động ở Thái Bình Dương do Hoa Kỳ đối mặt với tình trạng
thiếu lao động, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn tại các cảng quan trọng của California.
Do đó, các nhà bán lẻ và nhà cung cấp trên khắp Hoa Kỳ đang thiếu hàng hóa để có
thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngay cả sau một số hành động từ chính quyền Biden, số lượng hàng tiêu dùng vẫn bị
mắc kẹt nhiều hơn bao giờ hết.
Tờ Business Insider đưa tin hôm 9/11, theo dữ liệu từ Marine Exchange, có tổng cộng
111 tàu container đang lênh đênh trên biển quanh các cảng Los Angeles và Long
Beach, chờ cập cảng và dỡ hàng, phá vỡ kỷ lục 108 tàu trước đó được báo cáo vào
ngày 21/10.
Hai cảng này vẫn bị tắc nghẽn bất chấp nỗ lực tăng tốc xử lý các container trong bối
cảnh nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng vọt. Nhà Trắng đã đạt đồng thuận thay đổi lịch

trình làm việc của các hãng vận chuyển lên đến 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần
từ tháng 10, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Các nhà phân tích dự đoán cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài trong tương lai gần. Trong
một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Wall Street Journal với các nhà kinh tế, khoảng
một nửa trong số họ coi nút thắt trong chuỗi cung ứng là “mối đe dọa lớn nhất đối
với tăng trưởng kinh tế trong 12 – 18 tháng tới”. 45% ước tính, tình trạng tắc nghẽn
sẽ không giảm thiểu cho đến nửa cuối năm 2022.
Phía chính quyền Biden luôn nhấn mạnh rằng, các vấn đề của chuỗi cung ứng là do
nhu cầu tiêu dùng tăng lên sau Coronavirus và suy thoái do phong tỏa gây ra.
Bộ trưởng Giao thông vận tải lại cái Pete Buttigieg cũng nhận xét trong một cuộc
phỏng vấn với CNN vào tháng trước, cuộc khủng hoảng cho thấy cách mà Tổng thống
Biden đã vận hành nền kinh tế thành công như thế nào.
Ông này đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng là do cơ sở hạ tầng không đầy
đủ.
Ông còn giải thích: “Chắc chắn là, có rất nhiều thách thức mà chúng ta đã phải trải
qua trong năm nay sẽ tiếp diễn trong năm tới. Nhưng có cả những bước ngắn hạn và
dài hạn mà chúng ta có thể tiến hành, ít nhất là để làm điều gì đó.
Hãy nhìn xem, một phần của những gì đang diễn ra không chỉ là phía cung. Mà còn
là phía cầu. Cầu đang vượt mức. Doanh số bán lẻ đang đột phá.”
“Và nếu các bạn nghĩ về hình ảnh những con tàu, chẳng hạn như đang neo đậu ở Bờ
Tây, các bạn biết đấy, mỗi một con tàu đó đều chứa đầy lượng hàng hóa kỷ lục mà
người Mỹ đang đặt mua, bởi vì nhu cầu tăng lên, bởi vì thu nhập lên, bởi vì tổng
thống đã thành công trong việc dẫn hướng nền kinh tế này thoát khỏi sự suy thoái
kinh hoàng,” ông Buttigieg cho hay.
“Hiện giờ, vấn đề là, dù các cảng của chúng ta đang phải xử lý nhiều hơn bao giờ hết,
số lượng hàng hóa vượt mức kỷ lục, thì chuỗi cung ứng của chúng ta vẫn không thể
theo kịp. Và tất nhiên, chuỗi cung ứng của chúng ta, đó là một hệ thống phức tạp mà
hầu hết là trong tay tư nhân, và đúng như vậy.”
Đáng chú ý, vài ngày trước đó, Politico tiết lộ rằng ông Buttigieg đã nghỉ phép có
lương trong nhiều tháng sau khi nhận nuôi một cặp song sinh:
“Trong khi các cảng của Hoa Kỳ phải đối mặt với lưu lượng neo đậu kỷ lục và Quốc
hội gần như bùng nổ vì dự luật cơ sở hạ tầng của tổng thống trong những tuần gần
đây, Bộ trưởng Giao thông vận tải lại luôn yên ắng.”
Người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải nói với trang tin Politico rằng: “Trong
bốn tuần đầu tiên, ngoại trừ những quyết sách lớn về bộ máy cơ quan và những việc
không thể giao, phần lớn thời gian ông ấy đều ở trạng thái ngoại tuyến.
Kể từ đó, ông ấy vẫn tăng cường hoạt động [ngoại tuyến] của mình.”

Tháng trước, ngày 13/10, Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã tweet chỉ trích nặng nề ông
Pete Buttigieg vì “hoàn toàn không đủ tư cách để đối phó với các cuộc khủng hoảng
chuỗi cung ứng.
Lý do duy nhất mà ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là vì ông ủng hộ
ông Joe Biden. Ngay cả bản thân ông Pete Buttigieg cũng biết điều này.”
Minh Ngọc (T/h)
Julian Assange: Cuộc đời của người đại tài và tù tội
Kẻ đại tài Julian Assange – Một cuộc đời tù tội. Julian Assange ngày 11/11/2021,
xuất hiện chớp nhoáng trên truyền thông Anh trong một đoạn video ngắn quay cảnh
ông được cảnh sát áp giải từ phòng giam lên xe thùng.
Thật khó để nhận ra đây là Julian Assange- ông trùm của Wikileaks từng làm chao
đảo thế giới.
Ở tuổi 50, Julian Assange giờ đây trông già nua với chòm râu nuôi dài, bạc trắng,
nhiều người bình luận, đây mới đúng là "chân dung bác học" của ông.

Julian Assange thuở mới thành lập WikiLeaks. Ảnh Silicon UK
Julian Assange từng đứng đầu danh sách tìm kiếm trên Google, tốn không biết bao
giấy mực của truyền thông quốc tế, được thế giới chú ý với tư cách là người sáng lập
trang web WikiLeaks.
Sau nhiều năm tị nạn, ẩn nấp trong bóng tối và bị giam giữ, nay Julian Assange lại
xuất hiện trên truyền thông với những thông tin nóng hổi đi kèm.

Ngày 11/11/2021, các báo Anh đưa tin, giới chức Anh cho phép Julian Assange làm
đám cưới cùng hôn thê lâu năm Stella Moris trong nhà tù Belmarsh ở đông nam thủ
đô London, Anh.
Báo Guardian dẫn lời người phát ngôn của cơ quan quản lý nhà tù Anh cho biết đơn
xin phép kết hôn của ông Assange được tiếp nhận, xem xét và giải quyết bình thường
như những tù nhân khác.
Trước đó, cặp đôi này từng nộp đơn cáo buộc quản lý nhà tù và Bộ trưởng Tư pháp
Anh Dominic Raab cản trở họ tổ chức đám cưới.
Nhà sáng lập WikiLeaks đã gặp hôn thê Moris - một luật sư - trong thời gian ông
sống tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh.
Cả hai có với nhau 2 người con trai 4 và 2 tuổi đều là công dân Anh.
Tại Anh, các tù nhân có quyền đăng ký kết hôn trong tù theo Đạo luật hôn nhân 1983.
Hôn lễ liên quan đến tù nhân được yêu cầu diễn ra trong tù.

Julian Assange bắt đầu những ngày tị nạn và bị bắt giam. Ảnh AP
Julian Assange là ai?
Julian Assange thường miễn cưỡng nói về xuất xứ của mình, nhưng những quan tâm
của giới truyền thông kể từ sự xuất hiện của Wikileaks đã đem lại đôi chút ánh sáng
về môi trường có ảnh hưởng tới ông.
Julian Assange sinh ngày 3/7/1971 tại Townsville, Queensland, Australia. Assange có
một tuổi thơ không bình thường, khi ông dành một số năm đầu đời chỉ để đi du lịch
khắp nơi cùng mẹ, Christine và cha dượng, Brett Assange.
Cặp đôi đã cùng nhau thực hiện những tác phẩm chiếu rạp. Brett Assange sau đó mô
tả Julian là một "đứa trẻ sắc sảo, luôn chiến đấu vì kẻ dưới quyền".
Mối quan hệ giữa Brett và Christine sau đó trở nên rạn nứt, nhưng Assange và mẹ
ông vẫn tiếp tục nếp sống cũ với việc phải di chuyển khắp nơi.
Assange cuối cùng đã theo học khoảng 37 trường học khác nhau khi lớn lên và
thường xuyên được học tại nhà.

Ở tuổi trưởng thành, Julian Assange đã sử dụng chỉ số IQ thiên tài của mình để xâm
nhập vào cơ sở dữ liệu của nhiều tổ chức nổi tiếng.
Năm 2006, Assange bắt đầu làm việc trên WikiLeaks, một trang web nhằm thu thập
và chia sẻ thông tin bí mật trên quy mô quốc tế và ông đã giành được danh hiệu
"Nhân vật của năm" của tạp chí Time vào năm 2010.
Tìm cách tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển vì các cáo buộc tấn công tình dục, Assange
được Ecuador cho phép tị nạn chính trị và ẩn náu tại đại sứ quán của nước này ở
London vào năm 2012.
Năm 2016, công việc của ông lại thu hút sự chú ý của quốc tế khi WikiLeaks công bố
hàng nghìn email từ ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia
đảng Dân chủ.
Sau khi bị hủy bỏ quy chế tị nạn vào tháng 4 năm 2019, Assange bị truy tố ở Mỹ vì vi
phạm Đạo luật gián điệp.
Thành lập WikiLeaks
Assange phát hiện ra niềm đam mê của mình với máy tính khi còn là một thiếu niên.
Năm 16 tuổi, ông có chiếc máy tính đầu tiên như một món quà của mẹ mình. Chẳng
bao lâu sau, ông đã phát triển tài năng tấn công mạng vào hệ thống máy tính.
Lần đột nhập đầu tiên của ông là năm 1991 vào máy chủ của Nortel, một công ty viễn
thông, đã khiến ông gặp rắc rối. Assange đã bị buộc tội hơn 30 tội danh tấn công
mạng ở Úc, nhưng ông đã thoát tội chỉ với một khoản tiền phạt cho các thiệt hại.
Assange tiếp tục theo đuổi sự nghiệp lập trình máy tính và phát triển phần mềm. Với
đầu óc thông minh, ông theo học ngành toán tại Đại học Melbourne. Ông đã bỏ học
khi chưa hoàn thành bằng cấp của mình, sau đó tuyên bố rằng ông rời trường đại học
vì lý do đạo đức; Assange phản đối các sinh viên khác làm việc trong các dự án máy
tính cho quân đội.
Năm 2006, Assange bắt đầu làm việc trên WikiLeaks, một trang web nhằm thu thập
và chia sẻ thông tin bí mật trên quy mô quốc tế. Trang web chính thức ra mắt vào
năm 2007 và nó đã ngừng hoạt động tại Thụy Điển vào thời điểm đó do luật pháp
nghiêm ngặt của đất nước để bảo vệ danh tính các cá nhân.
Cuối năm đó, WikiLeaks đã phát hành một sổ tay hướng dẫn quân sự của Mỹ cung
cấp thông tin chi tiết về trung tâm giam giữ Guantanamo. WikiLeaks cũng chia sẻ các
email từ ứng cử viên phó tổng thống khi đó là Sarah Palin đã nhận được từ một
nguồn ẩn danh vào tháng 9 năm 2008.

Tranh cãi về tấn công tình dục
Vào đầu tháng 12 năm 2010, Assange đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý phải lo lắng.
Kể từ đầu tháng 8, ông đã bị cảnh sát Thụy Điển điều tra vì các cáo buộc bao gồm
hai tội danh quấy rối tình dục, một tội cưỡng bức bất hợp pháp và một tội hiếp dâm.
Sau khi một lệnh bắt giữ ở châu Âu được chính quyền Thụy Điển ban hành vào ngày 6
tháng 12, Assange đã tự nộp mình cho cảnh sát London.
Sau một loạt các phiên điều trần dẫn độ vào đầu năm 2011 để kháng cáo lệnh,
Assange được biết vào ngày 2 tháng 11 năm 2011 rằng, Tòa án Tối cao đã bác đơn
kháng cáo của ông. Vẫn được tại ngoại có điều kiện, Assange đã lên kế hoạch kháng
cáo lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh.
Tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở London
Theo một bài báo của New York Times, Assange đến Đại sứ quán Ecuador ở London
vào tháng 6 năm 2012, tìm cách tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Tháng 8 năm đó,
Assange được chính phủ Ecuador cho phép tị nạn chính trị.
Vào tháng 8 năm 2015, các cáo buộc tấn công tình dục đã được giảm đi so với từ năm
2010 - ngoại trừ hiếp dâm - do các vi phạm quy chế giới hạn của các công tố viên
Thụy Điển. Những hạn chế đối với cáo buộc hiếp dâm sau đó hết hạn vào năm 2020.
Vào tháng 2 năm 2016, một hội đồng của Liên Hợp Quốc xác định rằng Assange đã
bị bắt giữ một cách tùy tiện, và đề nghị trả tự do và bồi thường cho việc tước quyền tự
do công dân của ông.

Tuy nhiên, cả chính phủ Thụy Điển và Anh đều bác bỏ những đề nghị này, đồng thời
lại rằng Assange sẽ bị bắt nếu rời đại sứ quán Ecuador. Assange được cấp quyền
công dân Ecuador vào tháng 12 năm 2017, nhưng mối quan hệ của ông với quốc gia
này sớm trở nên xấu đi.
Vào tháng 3 năm 2018, chính phủ Ecuador đã cắt quyền truy cập internet của ông với
lý do hành động của ông gây nguy hiểm cho "mối quan hệ tốt đẹp mà Ecuador duy trì
với Vương quốc Anh, với các quốc gia còn lại của Liên minh Châu Âu và các quốc
gia khác."
Ảnh hưởng đến Cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2016
Assange và WikiLeaks trở lại các tiêu đề trong mùa hè năm 2016 khi cuộc đua tổng
thống Mỹ đang thu hẹp lại với hai ứng cử viên chính, Đảng Dân chủ Hillary Clinton
và Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Vào đầu tháng 7, WikiLeaks đã phát hành hơn 1.200 email từ máy chủ riêng của
Clinton trong nhiệm kỳ ngoại trưởng của bà. Cuối tháng, WikiLeaks phát hành thêm
một loạt email từ Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ cho thấy nỗ lực làm suy yếu đối thủ
chính của Clinton, Bernie Sanders, dẫn đến việc Chủ tịch DNC Debbie Wasserman
Schultz từ chức.
Vào tháng 10, WikiLeaks đã tiết lộ hơn 2.000 email từ chủ tịch chiến dịch tranh cử
của Clinton, John Podesta, trong đó có các đoạn trích từ các bài phát biểu trước các
ngân hàng ở Phố Wall.
Đến thời điểm này, các quan chức chính phủ Mỹ đã công khai với niềm tin rằng các
đặc vụ Nga đã xâm nhập vào máy chủ DNC và cung cấp email cho WikiLeaks, mặc
dù Assange liên tục khẳng định không phải vậy.
Vào trước cuộc bầu cử, Assange đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông tuyên bố
không có "mong muốn cá nhân ảnh hưởng đến kết quả". Lưu ý rằng ông chưa bao giờ
nhận được tài liệu từ chiến dịch tranh cử của Trump để công bố.
"Bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 như thế nào, người chiến
thắng thực sự là công chúng Mỹ, những người được biết nhiều thông tin từ công việc
của chúng tôi", Assange viết.
Ngay sau đó, Trump được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Những người ủng hộ ông kêu gọi trả tự do cho Julian Assange. Ảnh DW
Bắt giữ và cáo buộc
Vào tháng 4 năm 2019, sau khi Ecuador tuyên bố rút quyền tị nạn của Assange, người
sáng lập WikiLeaks đã bị bắt tại đại sứ quán London. Ngay sau đó, có thông báo rằng
chính quyền Mỹ đã buộc tội Assange âm mưu với cựu nhà phân tích tình báo quân đội
Chelsea Manning để đột nhập vào một máy tính của chính phủ được phân loại tại Lầu
Năm Góc.
Vào ngày 1 tháng 5, Assange bị kết án 50 tuần tù vì trốn bảo lãnh vào năm 2012, khi
ông tìm nơi ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador. Các cáo buộc khác được đưa ra vào
ngày 23 tháng 5, khi Assange bị truy tố ở Mỹ với 17 tội danh vi phạm Đạo luật gián
điệp vì thu thập và công bố các tài liệu quân sự và ngoại giao bí mật vào năm 2010.
Tuy nhiên, bản cáo trạng đặt ra câu hỏi về các biện pháp bảo vệ Tu chính án thứ nhất
và liệu các nhà báo điều tra cũng có thể thấy mình phải đối mặt với các cáo buộc
hình sự. Tháng 1 năm 2021m một tòa án đã bác yêu cầu dẫn độ ông Assange của Mỹ,
song đơn kháng án đã được đệ trình và đang chờ kết quả.
Một thẩm phán Vương quốc Anh đã ra phán quyết rằng Assange không thể bị dẫn độ
sang Mỹ để đối mặt với tội danh vi phạm Đạo luật Gián điệp, với lý do người sáng
lập WikiLeaks có nguy cơ tự sát.

Yahoo rời khỏi Trung Quốc vì...không thể chịu nổi
Cuối cùng Yahoo cũng đã chính thức rời thị trường Trung Quốc do không thể chịu
được những quy định khắc nghiệt của thị trường tỷ dân.
Kể từ ngày 1/11, Yahoo đã chính thức rời khỏi Trung Quốc và đóng cửa các dịch vụ
tại nước này.

Động thái này không quá ngạc nhiên khi Yahoo đang dần rời xa thị trường Trung
Quốc trong vài năm qua, bao gồm cả việc ngừng cung cấp các dịch vụ email và tin
tức tại thị trường này.

Yahoo, từng là một công ty lớn trong ngành công nghệ nhưng đã dần thất thế và chỉ
còn là dĩ vãng. Nhiều dịch vụ của hãng như email và dịch vụ chat Yahoo Messenger
đến nay đã không còn người sử dụng và nếu còn cũng rất khó cạnh tranh với các đối
thủ như Gmail của Google.
Ngoài ra Yahoo cũng đã bị Verion mua lại và giờ thuộc sở hữu của Apollo Global
Management.
Trung Quốc chưa bao giờ là thị trường thân thiện nhất đối với các doanh nghiệp
nước ngoài. Thậm chí quốc gia này còn đưa ra cả những quy định gắt gao trong vài
tháng qua khiến nhiều công ty công nghệ và game… gặp nhiều trở ngại và khó khăn.
Chỉ đến tháng trước, Microsoft mới tiết lộ kế hoạch đóng cửa dịch vụ LinkedIn ở
Trung Quốc do sự gia tăng "các yêu cầu tuân thủ" và "môi trường hoạt động thách
thức hơn".

Thay vào đó, Microsoft sẽ phát hành một nền tảng việc làm độc lập khác ở Trung
Quốc vào cuối năm nay, trong đó sẽ loại bỏ tất cả các khía cạnh xã hội trên LinkedIn,
bao gồm việc chia sẻ bài đăng.
Vào tháng 8, Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch thắt chặt các quy định trong 5 năm tới,
bao gồm cả những quy định nhắm tới đổi mới công nghệ và hành vi độc quyền.
Mặc dù chính phủ Trung Quốc không tiết lộ chi tiết cụ thể nhưng cho biết động thái
này sẽ làm tăng các cuộc đàn áp đối với các công ty tư nhân vì lý do liên quan đến lợi
ích và an ninh quốc gia.
Ngoài ngành công nghệ, Trung Quốc cũng đã mở rộng các quy định về trò chơi nhắm
vào giới trẻ như hạn chế số giờ chơi game trong tuần và cuối tuần. Bên cạnh đó là
các quy định chặt chẽ về loại nội dung được phép chơi và liệu chúng có thể kiếm tiền
hay không.
Đây có thể là lý do Epic Games và Tencent tiết lộ sẽ đóng cửa Fortnite ở Trung Quốc
vào cuối tháng này.

Ngũ Giác Đài đối đầu với Vệ Binh Quốc Gia Oklahoma.
Nguyễn Thành

Người dân Mỹ biểu tình chống đeo mặt nạ và mệnh lệnh chích ngừa của Biden
(Nguồn hình https://americanconservatives.com)
Sự chống đối này, đặc biệt trong quân đội là thể hiện mạnh mẽ nhất.
Theo nguồn tin chưa kiểm chứng, Quân đoàn Thủy Quân Lục Chiến đã tuyên bố từ
chối mệnh lệnh chích ngừa của Biden.
Nếu ép tiếp, họ sẽ ly khai khỏi quân đội Hoa-Kỳ. Hơn nữa, đã có 8.500 binh sĩ không
chích ngừa theo mệnh lệnh mặc dù thời hạn sau cùng cũng sắp đến.
Trên nguyên tắc nếu những binh sĩ này không thi hành mệnh lệnh chích ngừa, lẽ
đương nhiên, họ sẽ không được tham gia các chiến dịch, công tác (nếu có).
27 phi công của quân chủng Không Quân từ chối chích ngừa Coronavirus. Trong số
27 phi công này, có những người đang là phi công của phản lực cơ F22 Raptors.
Họ nói rằng, để có thể điều khiển được phi cơ này, họ phải có đầy đủ thể lực, còn hơn
là một mũi chích chống coronavirus, vốn không thể nào hơn nỗi thể lực của họ.
Thượng nghị sĩ tiểu bang Oklahoma Rob Standridge đệ trình vào thứ Sáu (12.11.21)
dự luật 1106 của Thượng viện Oklahoma, là “Đạo luật bảo vệ nhiệm vụ sức khỏe
công dân”.
Ngoài ra, Tổng biện lý Oklahoma John O’Connor đang đệ đơn kiện Ascension
Healthcare để cố gắng ngăn chặn công ty sa thải những nhân viên của họ không
chích ngừa Corona.
Ascension Healthcare là một trong những mạng lưới chăm sóc sức khỏe lớn nhất
trong cả nước.

John o’Connor Oklahoma Attorney general – Oklahoma News 4
Vệ binh Quốc Gia (VBQG) của tiểu bang Oklahoma với 10 ngàn quân nhân phục vụ
dưới cờ đã tuyên bố không phục tùng mệnh lệnh chích ngừa của Biden theo lời của
Chuẩn tướng Thomas Mancino,
Được Thống đốc Kevin Stitt (R) bổ nhiệm trong vai trò chỉ huy, hỗ trợ cho 10.000
binh sĩ và phi công vệ binh quốc gia của tiểu bang,
hôm thứ Năm (11.11.21) đã thông báo cho binh sĩ dưới sự chỉ huy của ông rằng họ
không bắt buộc phải tiêm thuốc ngừa và sẽ không bị trừng phạt nếu họ từ
chối”-ngưng tríchHoa Kỳ Nhật Ký_Oklahoma: dự luật phạt 1 triệu Mỹ kim cho một mũi chích gây
thương tích nếu áp dụng mệnh lệnh chích ngừa của Biden“.

Brig. Gen. Thomas Mancino. (Oklahoma National Guard)

https://www.washingtonpost.com/natio...national-guard
Ngay lập tức, Ngũ Giác Đài qua phát ngôn nhân Kirby nói rằng người đứng đầu Ngũ
Giác Đài Lloyd Austin “tin rằng một lực lượng được chích ngừa là một lực lượng sẵn
sàng hơn”,
Và đó là “lý do tại sao ông ấy đã bắt buộc cho toàn bộ lực lượng, và bao gồm Vệ
binh Quốc gia của chúng tôi, những người đóng góp đáng kể cho các nhiệm vụ quốc
gia trong và ngoài nước”. – ngưng tríchHoa Kỳ Nhật Ký_Ngũ Giác Đài phản ứng với Vệ Binh Quốc Gia Oklahoma từ chối
mệnh lệnh chích ngừa.
Tiếp theo phát biểu của Kirby, bản tin ngày 18 tháng 11 năm 2021,
trang libertysword.com cho biết Lloyd Austin bộ trưởng Quốc Phòng đã lên tiếng đe
dọa nếu lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Oklahoma không chịu thi hành mệnh lệnh chích
ngừa, thì sẽ bị Ngũ Giác Đài truất bỏ quy chế quốc gia, và VBQG sẽ chỉ là những đơn
vị dân quân địa phương.
Qua bản tin này, chúng ta đã thấy được quyền lực của một tướng lãnh tài không cao,
trí không rộng, dũng không nhiều nhưng thừa khả năng độc đoán, muốn áp đặt mệnh
lệnh của Biden một cách mù quáng lên VBQG Oklahoma.
Nói đến viên tướng Lloyd Austin này, dư luận cần nhớ lại những gì ông ta đã làm ở A
Phú Hãn, khiến Hoa-Kỳ từ một đạo quân hùng mạnh, dũng mãnh có thừa trở thành
một đạo quân luộm thà luộm thuộm không ra gì cả khi mù quáng áp dụng lịnh rút
quân nổi hứng của ông Biden khiến 13 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến phải tử trận oan
uổng vì cuộc đánh bom tự sát ngay khi đang bảo vệ dân chúng di tản.
Đã vậy, cuộc rút quân nổi hứng, luộm thuộm này đã để lại cho tổ chức khủng bố
Taliban một kho vũ khí tối tân trị giá 83 tỷ Mỹ kim, và tổ chức này đã lấy và biểu diễn
trong ngày duyệt binh để khoe khoang sức mạnh của họ là do Mỹ viện trợ miễn phí.
Số vũ khí tối tân vừa nêu, ông Austin không đưa ra biện pháp thu hồi hay phá hủy
ngay lập tức.
Trước những thất bại to lớn, sai lầm tai hại như vậy, nếu là tướng lãnh có tự trọng,
nên tự nguyện từ chức để còn được giữ danh tiếng, đằng này, ông ta còn cố bám víu
quyền lực và ỷ lại vào ông tổng thống Biden bất hợp pháp.

Lloyd Austin đối với khủng bố Taliban thì co vòi, cuốn chiếu, nhũn nhặn như con chi
chi, nhưng đối với binh sĩ thuộc quyền trong nước Mỹ thì gương oai diệu võ, đe dọa
truất quyền quốc gia của Vệ Binh Quôc Gia Oklahoma.)
Lloyd Austin đối với khủng bố Taliban thì co vòi, cuốn chiếu, nhũn nhặn như con chi
chi, nhưng đối với binh sĩ thuộc quyền trong nước Mỹ thì gương oai diệu võ, đe dọa
đủ điều thực chẳng ra thể thống gì cả.
Thay vì phải tìm cách thuyết phục, tâm phục thì ông ta lại muốn dùng quyền uy đe
dọa, cho nên cuộc tranh chấp giữa Ngũ Giác Đài và Vệ Binh Quốc Gia.
Vốn sẽ còn căng thẳng hơn nữa, sẽ là điều rất bất lợi cho cái ghế Bộ trưởng quốc
phòng của ông ta, cũng như cái chính quyền bù nhìn liên bang của Biden.
Cơ quan OSHA trong một thông báo mới nhất đã ngưng việc thi hành mệnh lệnh
chích ngừa cho rất nhiều công ty.
Cơ quan CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) trong bản tường
trình từ tháng 02.2020 đến tháng 09.2021 xác nhận 146 triệu người Mỹ có kháng thể
tự nhiên rất cao.

Nguồn hình libertysword.com
Như vậy, hà cớ gì Austin lại gây thêm chuyện, nhượng bộ cho VBQG Oklahoma cũng
chẳng mất danh tiếng gì, mà còn được lòng quân, dân cả nước nữa.
Bớt một việc, còn hơn thêm một việc, người có trí, họ sẽ làm, chỉ những kẻ vô tri, vô
trí mới chấp nhất và thích khoe khoang quyền lực.
Tương lai ông Austin chắc chắn sẽ không sáng lạng đâu.
Nguyễn Thành

HÔI KÊT CÂU CHUYÊN THÔNG ĐÔNG VƠI NGA - RUSSIA COLLUSION.
Brooker Singman & Jake Gibson - Fox News
Đầu năm 2017, khi ông Trump chưa kịp làm quen với chiếc ghế quyền lực tổng thống
Mỹ thì nổ ra sự kiện Russia Collusion.
Phe DC cho rằng Trump đã bí mật hợp tác với điện Kremlin để giúp ông chiến thắng
trong cuộc tranh cử với ngôi sao sáng bậc nhất của đảng DC lúc bấy giờ là Hillary
Clinton. Đây là 1 âm mưu tày trời, được xem là phản quốc nếu như ông Trump bị kết
tội.

Từ những nguồn thông tin ngầm được cung cấp cho FBI, cuối cùng tòa án của FISA
(Foreign Intelligence Surveilence Act) cũng phán quyết đồng ý cho FBI mở cuộc điều
tra về nghi án này.
Từ đây, 1 chiến dịch rầm rộ nhằm đưa ông Trump ra vành móng ngựa được khởi
động, bộ phim "Kẻ phản quốc" bắt đầu bấm máy.
Tháng 5/2017 một hội đồng đặc biệt được thành lập dưới sự chủ trì của cựu giám đốc
FBI Robert Mueller cùng 17 vị công tố viên thuộc hàng thượng thặng nhất nước Mỹ.
Hội đồng được trao mọi quyền hạn, có quyền triệu tập bất cứ ai khi cần, và truy tố khi
có bằng chứng.
Sau 22 tháng điều tra, triệu tập hơn 500 người, bắt bớ truy tố vài người vì các tội
không liên quan khác.
Tháng 3/2019 bản báo cáo đã được trình lên bộ Tư pháp với kết luận là không tìm
thấy bằng chứng. Nghĩa là cuộc điều tra đã hoàn toàn thất bại với ý độ buộc tội
Trump.
Tuy vậy Robert Mueller đã gỡ gạc lại bằng cách nói rằng tuy không có bằng chứng
phạm tội, nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng miễn trừ tội cho Trump
(Exonerate).
Nói vậy cho đỡ quê thôi, chứ nhiệm vụ của 1 công tố viên là kết tội thông qua bằng
chứng, không ai cần các ông tìm bằng chứng miễn tội cho người khác.
***
Trong suốt 22 tháng này là 1 chiến dịch báo chí ồn ào sôi nổi của MSM, ngày ngày
họ đưa tin cứ như là Trump sắp bị treo cổ.
CNN, NYT, WaPo đã không bỏ sót 1 cơ hội nào để lèo lái đám đông, vẽ nên hình ảnh
một ông Trump gian manh, cõng rắn cắn gà nhà, và sắp bị đưa đến giá treo cổ.
Ở Hạ viện có vua nói láo Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo, luôn khẳng định rằng

hội đồng đã tìm thấy bằng chứng, và con đường dẫn đến nhà tù của Trump chỉ còn
tính bằng ngày.
Và ông Trump đã phải làm việc trong một hoàn cảnh hết sức tồi tệ đó. Ông luôn cho
rằng đây chỉ là một chiến dịch săn phù thủy, nhưng có mấy ai tin khi mà cả 1 hệ
thống báo chí và pháp luật đang nhăm nhe ông như là một con mồi thơm ngon.
Lần đầu tiên một tổng thống bị điều tra tội phản quốc và có thể bị bắt quả là 1 cái tin
quá hot, rất hợp với khẩu vị của những người chống Trump điên cuồng.
***
Năm 2019, tổng chưởng lý William Barr nhận thấy có nhiều khuất tất trong vụ án này,
và trước khi rời bỏ chính trường ông đã ủy quyền cho luật sư John Durham mở một
hội đồng đặc biệt để điều tra tại sao lại có vụ án ma giáo này.
Rồi sự thật phơi bày. Câu chuyện như sau:
Năm 2016, ủy ban vận động bầu cử của bà Hillary, được hậu thuẫn bởi DNC (Ủy ban
của đảng DC quốc gia), thuê công ty thám tử Fusion GPS để điều tra về đối thủ
Trump.
GPS thuê lại Christopher Steele, là nhân viên tình báo phản gián của Anh chuyên về
tình hình Russia với bí danh là MI6, để thực hiện phi vụ này.
Tháng 1/2017 hồ sơ Steele gồm 35 trang gồm những tin tức tình báo về hoạt động của
Trump với điện Kremlin được tuồn cho tờ báo cực tả Buzzfeed.
Đây là 1 cơ hội tốt để thanh toán Trump, tờ báo này tung ra công luận, vụ việc trở
nên ồn ào, và cuối cùng, Steele Dossier đến tay FBI.
Dựa vào các "bằng chứng" này FBI đã xin tòa án FISA cho lệnh chính thức điều tra
tổng thống. Cuộc săn thủ cấp Trump đã bắt đầu như thế.
***
Và kết quả mới nhất hiện nay là:
Tuần rồi ông John Durham đã cho truy tố Igor Danchenko, một nhà phân tích quốc
tịch Nga, cố vấn của ủy ban vận động bầu cử cho Hillary, được cho là nguồn cung
cấp tin tức cho điệp viên phản gián Christopher Steele.
Còn Charles Dolan Jr., cũng là 1 cố vấn thân cận của Hillary, đang vẫn còn trong
vòng điều tra, và có thể bị truy tố như Igor.
Kết luận của Durham cho thấy nguồn tin của Danchenko đều là bịa đặt. Có những
tình tiết rất kinh khủng như Trump giao du thân mật với gái điếm Nga, trả tiền cho họ
để đái lên chiếc giường mà Obama từng nằm ở khách sạn..v..v..
Nay thì mọi thứ đã rõ ràng. Đây chỉ là 1 kịch bản của phe DC, đứng đầu là bà Hillary,
nhằm đổ tội cho ông Trump. Họ trả tiền cho công ty thám tử Fusion GPS để điều tra
Trump.

Công ty này đã thuê lại điệp viên phản gián Christopher Steele, bí danh MI6, để tạo
nên một hồ sơ giả tạo, dưới sự góp sức đắc lực của 2 cố vấn thân cận của Hillary là
Igor Danchenko và Charles Dolan Jr.
***
Sau khi vụ việc này phanh phui thì bọn lều báo MSM đã phản ứng thế nào?
WaPo đã chính thức sửa lại khoảng 1 tá các bản tin đã đưa trong quá khứ.
Dù sao vẫn còn đỡ hơn CNN và NYT, 2 tờ đại báo này chỉ thừa nhận vụ Russia
Collusion là không chính xác, nhưng không hề có 1 lời xin lỗi hay đính chính.
Còn vua nói láo Adam Schiff phân bua rằng chúng ta làm sao mà có thể biết được
Igor Danchenko đã nói láo chứ.
Schiff còn nhớ đã bao nhiêu lần chính ông khẳng định là đã có bằng chứng rõ ràng,
và Trump sắp bị bắt không?
Ông đã bị đứt thần kinh xấu hổ mất rồi, nên không dám thừa nhận sai lầm, cả một lời
xin lỗi cũng không dám thốt.
Hóa ra chính phe DC mới thông đồng với người Nga (Igor Danchenko) để vu cáo ông
Trump tội thông đồng với Nga.
Chiêu gắp lửa bỏ tay người đã được dàn dựng công phu, lừa được cả thế giới trong
một thời gian dài.
Không chỉ là 22 tháng dằng dặc với tổn phí vài chục triệu đô, mà còn gây nhiều tổn
thất về danh dự và sự nghiệp chính trị cho một số người.
Ngoài tổng thống Trump ra còn có trung tướng Michael Flynn, một chiến binh dày
dạn chiến trường Trung đông. Ông chỉ vì được Trump chọn làm cố vấn mà đã bị hãm
hại.
Người lính xông pha nơi tuyến đầu, đối mặt với hiểm nguy đã không gục ngã ở chiến
trường xa xôi lại bị bách hại bởi bọn chính trị gia cơ đầu ở quê nhà.
Bọn này lúc nào cũng tỏ ra cao đạo, ngồi salon, uống rượu tây, miệng luôn nói lời
hoa mỹ, nhưng có trái tim tật nguyền.
Giờ đây thì tất cả bọn họ đều hoặc là im lặng, hoặc nói vài lời đính chính qua loa.
Tuyệt nhiên không hề có lời xin lỗi các nạn nhân. It's too little too late.
(FB LARRY DE KING)
Một vụ vu khống vô tiền khoáng hậu , một điều cho thấy đường lối làm chính trị tệ hại
của đảng DC,

Cộng thêm đám truyền thông thổ tả chuyên dùng FAKE NEWS để dụ dỗ đám cá dzồ
ngây thơ , liar king Ad. Sh$t với đôi mắt lơ láo giảo hoạt nay lặn mất tăm như con
nhái bén .
Có ai đã từng ngồi ghế lập pháp đòi truất phế Tổng Thống Trump xuất hiện bây giờ
để biên hộ việc họ làm là vì dân chúng và đất nước Hoa Kỳ không ?
Năm 2022 hãy đi bầu bằng đôi chân , phán đoán lá phiếu bằng đầu óc minh mẫn để
vote-out những kẻ sâu dân mọt nước nầy .

Phát Minh Ra Bệnh
Dược sĩ Trương Văn Dân (Ý)

Disease Mongering bởi các BIG PHARMA
Thực tế chúng ta biết rất ít hoặc hiểu sai bét về các tập đoàn dược phẩm trên thế giới.
Sau đây là một trích đoạn từ tác phẩm “Trò Chuyện Với Thiên Thần” của Dược sĩ
Trương Văn Dân (Ý).
PHÁT MINH RA BÊNH
Cái xác phàm của mỗi chúng ta, của hết thảy nhân loại hiện nay, chính là nguồn lợi
kếch xù của bọn người kinh doanh trên sự sợ hãi: bệnh tật.
Lãnh vực này hiện nay nằm trong tay các tài phiệt. Và họ bỏ rất nhiều tiền để tiếp
thị. Một thuật ngữ mới ra đời: Disease mongering (Nghề buôn bán bệnh tật).- Khi ủy
ban “khoa học” Mỹ tái định nghĩa hypercholesterolemia (có cholesterol cao trong

máu) và chỉ cần giảm chỉ số từ 240 mgs/dl xuống 200 mgs/dl để các bác sĩ cho phép
dùng thuốc thì số “bệnh nhân” đột ngột tăng 3 lần.
Chỉ trong năm 2016 Công ty Pfizer đã chi 1,2 tỷ USD, theo sau là Công ty Bristol
Myers Squibb chi 460 triệu USD để quảng cáo và tiếp thị thuốc.
Nhưng đây chỉ là đỉnh của băng sơn. Trên thực tế rất nhiều các nhà khoa học hướng
dẫn cách dùng thuốc đều hưởng lợi nhuận từ các dược phòng.
Thông qua “Disease mongering”, những trạng thái như buồn rầu, lo âu, hồi hộp…
rất bình thường trong cuộc sống đã bị truyền thông (Big Media) hô biến thành bệnh
(?) để làm mọi người sợ hãi, cảm thấy mình phải dùng thuốc.
Không ai nói với chúng ta là nỗi buồn là một phần của sự sống.
Bạn mất ngủ hả? Hãy uống thuốc ngủ! Mà có thật sự cần phải dùng thuốc không?
Biết đâu không ngủ là một điều tuyệt vời. Thỉnh thoảng được thức giấc, mở cửa nhìn
ra bầu trời đêm mà kẻ ngủ say sẽ không bao giờ biết.
Đã có người nói, “ban ngày để sống còn ban đêm là để hiểu cuộc sống.”

Nhưng các tập đoàn dược phẩm chi ra số tiền càng ngày càng lớn cho việc bán thuốc
“ảo”, kèm theo quà tặng, mời du lịch…
Thí dụ bệnh tiểu đường type II, trước đây được xác định là đường huyết phải trên
mức 140mg/dL.
Năm 1997, ngạch mức trên bị Cơ quan y tế thế giới OMS rút xuống còn 126 mg/dL
(7mmol/L). Lập tức có thêm 1.700.000 người Mỹ được xếp vào danh sách bệnh nhân
tiểu đường (suốt đời).
Cholestérol: Năm 1998, ngạch mức từ 240mg/dL bị rút xuống còn 200mg/dL.
Lập tức xã hội Hoa Kỳ có thêm 42.600.000 bệnh nhân có cholestérol cao trong máu.
Các nhà bào chế có thêm được 86% “khách hàng” mới.

Ba mươi năm trước, Giám đốc hãng dược phẩm Merck, Henry Gadsen, đã từng trả
lời trong một cuộc phỏng vấn: “Giấc mơ của chúng tôi là sản xuất thuốc cho những
người khỏe mạnh. Làm được thế, chúng tôi có thể bán thuốc cho bất kỳ ai”. (*)
Một cách nói khác không kém phần trắng trợn, đó là: “Trên thế giới, chỉ có hai nhóm
người: nhóm người đã bệnh rồi và nhóm người chưa biết họ bệnh”.
Một nghiên cứu mới nhất từ Pháp: 50% thuốc bán hiện nay trên thị trường là vô ích,
20% có hại và nhiều khi nguy hiểm cho người dùng.
Ai cũng biết sức khỏe tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, khí hậu và thực phẩm chứ
không chỉ dựa dẫm vào thuốc men, cách chữa trị hay các kỹ thuật hiện đại.
Hiện nay nhiều người hễ thấy khó chịu một chút là uống thuốc mà không biết rằng
không có loại thuốc nào là không có tác dụng phụ, đó là:
“1 PHẦN THUỐC CHỨA 3 PHẦN ĐỘC”.
Kết luận của người gởi: Trước khi uống thuốc, mình nên thử các cách trị liệu khác .
Nhưng qua kinh nghiệm hành nghề, chúng ta không thể khuyên bệnh nhân điều này
vì sẽ làm “công ty” khó chịu. Cá nhân tôi khi còn làm việc có chừng hai hay ba bệnh
nhân dùng từ 18 tới 24 loại thuốc. Mấy người này đều mua bằng Medicaid. Hễ họ
than phiền về một triệu chứng nào đấy là BS cho ngay một toa, không cần hỏi thêm.
Ds. Trương Văn Dân

Kỹ-thuật-gây-sợ-hãi (!?)
Thay vì nói con cúm Tàu Omicron có thể lây lan GẤP 5 LẦN con Delta ...
...thì giới khoa học - chuyên gia - báo chí truyền thông lại cho biết là con Omicron có
mức độ lây lan đến 500% so với con Delta.
Bản chất của con số 500% chính là GẤP 5 LẦN
Nhưng con số 5 thì nó đơn điệu quá ..(mặc dù lây lan bệnh dịch GẤP 5 LẦN là đã rất
ghê rồi)
... hãy nói 500 PHẦN TRĂM - nghe nó ghê gớm hơn nhiều đúng không nào ..
Đọc không kỹ thì chắc chắn có người còn hiểu lộn thành
GẤP 500 LẦN nữa kìa .. Đáng sợ chưa !!!
https://www.facebook.com/jc.loveart/posts/2239741542830772

