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Tin hay nhất đầu năm.

Ba Winsome Earle-Sears, Công hoa, tân pho thông đôc tiêu bang Virginia, hôm nay
chu tọa buôi họp đâu tiên cua thương viên tiêu bang đê ky luât giao quyên quan ly
chuyên học hanh tre em lai cho cha me.
Theo luât nay, tiêu bang se chia đêu tiên học phi trên tưng học khu va gơi tiên nay
đên cac phu huynh học sinh. Cac phu huynh cho con em minh học bât ky trương nao,
công hay tư, tuy họ thich.
Nêu trương co học phi cao, phu huynh phai bo tiên tui tra thêm vao. Nêu trương co
học phi thâp phu huynh co thê cât tiên dư đê nhâu.… Luât đa đươc quôc hôi thông
qua va ba phai ky đê chuyên lên thông đôc.
Trong buôi họp đâu tiên, ba tim cai bua go không ra vi mây anh dân chu đa giâu
mât. Nong mui, ba chơi luôn chiêc giay cao got đê thê chiêc bua va tuyên bô " Đây
la chiêc giay co thê thay đôi cuôc đơi con em ban, giông như chiêc giay cua cô be
lọ lem."

Happy Valentine !
(Lê Hoang)

Thanh niên Úc đi khắp phố Trung Quốc giơ biển: Hoàng Sa, Trường Sa là của
Việt Nam
Sau khi đươc nhiêu ngươi di dom nhân xet la "sinh ra ơ Úc nhưng tâm hồn la ngươi
Viêt Nam" sau clip tai Trung Quôc đung ngay mung 3 Têt. Thi mới đây Ethan Kelly
tiêp tuc gây "thương nhớ" khi thực hiên giơ biên khẳng định Hoang Sa, Trương Sa la
cua Viêt Nam trên manh đât Trung Công
Trong video, Ethan Kelly đa cẩn thân dịch nghĩa Hoang Sa Trương Sa la cua Viêt
Nam bằng tiêng Anh va tiêng Trung sau đo câm tâm bang đi khắp nơi...đặc biêt la
những khu trung tâm thương mai nơi tâp trung nhiêu ngươi nước ngoai. Đên giữa
video môt sô khẩu hiêu đa đươc anh chang nay đưa ra như: Hoang Sa Trương Sa
belong to Viêt Nam.

Úc phá vỡ mạng lưới gián điệp Trung Cộng định chi phối bầu cử 2022.
Nguyễn Quang Duy
Thứ tư ngay 9/2/2022 vưa qua, Cơ quan Tinh Bao Úc (ASIO) đa phô biên Ban Đanh
Gia An Ninh Hằng Năm, cho biêt đa pha vỡ môt mang lưới gian điêp ngoai quôc âm
mưu gây anh hương cac cuôc bâu cử tai Úc.

Sắp tới đây Úc se bâu lai môt chinh phu liên bang nên Ban Đanh Gia đang trơ thanh
môt đê tai gây tranh cai trong sinh hoat chinh trị tai Úc.
Nội dung văn bản đánh giá
Mang lưới gian điêp do môt ngươi nước ngoai giau co, ngươi nay co quan hê trực
tiêp va lâu dai với chinh phu nước ngoai va với cac cơ quan tinh bao nước ngoai,
ngươi nay sử dung tai khoan ngân hang nước ngoai đê tai trơ cac chi phi hoat đông
gian điêp tai Úc.
Ngươi nay thuê cac nhân viên Úc tim hiêu, đanh gia va xac định cac ứng cử viên ra
tranh cử co quan điêm va lâp trương ung hô lơi ich cua chinh phu nước ngoai, hoặc
những ứng cử viên dễ bị chinh phu nước ngoai gây anh hương.
Mang lưới gian điêp sau đo lên kê hoach hỗ trơ tai chanh, giup thông tin bằng tiêng
nước ngoai va cung câp cac hinh thức hỗ trơ khac giup cac ứng cử viên co khuynh
hướng thân nước ngoai đươc thắng cử. Điêu đang noi la cac ứng cử viên nay đêu
không hê hay biêt cac âm mưu va kê hoach cua mang lưới gian điêp.
Khi ứng cử viên đắc cử, mang lưới gian điêp se cai cac gian điêp vao lam viêc bên
canh những ngươi nay đê thâu nhặt những thông tin mât vê chinh sach quôc phòng,
nhân quyên, đâu tư nước ngoai hoặc thương mai, đê chuyên cho chinh phu va cac cơ
quan tinh bao nước ngoai.
Gian điêp đồng thơi anh hương đên cac chinh trị gia Úc, khi biêu quyêt trước Quôc
Hôi, cac chinh trị gia nay se bo phiêu cho những quyêt định co lơi cho nước ngoai.
Những ngươi Úc bị cơ quan tinh bao ngoai quôc nhắm tới bao gồm nhiêu quan chức
va cựu quan chức chinh phu cao câp, nhiêu học gia, thanh viên cua cac tô chức tư
vân, giam đôc điêu hanh doanh nghiêp va thanh viên cua công đồng sắc tôc.
Ông Mike Burgess Giam Đôc Cơ Quan Tinh Bao Úc cho biêt thông tin vê thoa thuân
an ninh AUKUS với Hoa Ky va Anh rât đươc cac cơ quan tinh bao nước ngoai quan
tâm.
Ông Burgess còn cho biêt mặc du mang lưới gian điêp đa bị pha vỡ nhưng Cơ Quan
Tinh Bao Úc luôn đặt trong tinh trang đê phòng lực lương gian điêp ngoai quôc vẫn
đang cô gắng gây dựng lai mang lưới nay, đặc biêt trong năm nay, năm co bâu cử
chinh phu liên bang.
Bắc Kinh chỉ huy mạng lưới gián điệp ?
Ông Mike Burgess tư chôi nêu tên quôc gia đứng sau hoat đông gian điêp, cung như
tư chôi cho biêt đa xay ra ơ cuôc bâu cử liên bang, tiêu bang hay địa phương nao,
cung như đa anh hương đên ứng cử viên đang chinh trị nao.
Tuy nhiên, cac bao Úc đa nêu ra vân đê ma họ noi la "gian điêp Trung Công".
Tơ The Sydney Morning Herald va tơ The Age cho biêt nhiêu nguồn tin ma họ co
đươc đa xac nhân gian điêp Trung Công đứng sau âm mưu va mang lưới gian điêp
liên quan đên sinh hoat bâu cử sơ bô cua đang Lao Đông tai tiêu bang New South
Wales.

Bao chi còn nhắc đên viêc Cựu Giam đôc Cơ Quan Tinh Bao Úc ông Duncan Lewis,
trong môt cuôc phong vân sau khi nghỉ hưu đa cho biêt gian điêp Trung Công chinh
la nỗi bân tâm lớn nhât cua Chinh phu Úc.
Ngay sau khi Ban Đanh Gia đươc phô biên, trước Quôc Hôi Liên Bang Bô trương
Quôc phòng Peter Dutton tuyên bô chinh đang, nha nước Công san Trung Hoa đang
ung hô đê đưa đang đôi lâp Lao Đông lên câm quyên. Lơi tuyên bô cua ông Peter
Dutton ngâm am chỉ Bắc Kinh đa chọn Lanh tu đang Lao Đông, ông Anthony
Albanese lam ứng viên thắng cử trong cuôc tranh cử liên bang sắp tới.
Lơi tuyên bô đa bị Dân biêu Tony Burke thuôc đang Lao Đông lên tiêng bac bo, ông
Tony Burke cho rằng viêc vu cao ai đo tôi phan quôc hoặc bị du dỗ phan quôc phai
đươc xet xử “theo những điêu khoan nghiêm khắc nhât”.
Ông Dutton sau đo tra lơi ông chỉ dựa trên thông tin tư Ban Đanh Gia An Ninh va
“không đưa ra bât ky cao buôc nao chông lai Lanh đao phe đôi lâp ông Anthony
Albanese”.
Bao chi Úc nhân xet lơi tuyên bô cua Bô trương Quôc phòng ngâm xac nhân cac
nguồn tin an ninh ma họ thâu nhặt đươc co liên quan đên đên âm mưu cua Trung
Công nhằm can thiêp vao qua trinh sơ tuyên ứng cử viên đang Lao Đông tai tiêu bang
New South Wales.
Ban Đanh Gia An Ninh cua Cơ Quan Tinh Bao Úc đang trơ thanh môt đê tai đươc dư
luân tai Úc đặc biêt chu y va đang anh hương đên cuôc bâu cử lân nay.
Cử tri Úc gốc Việt
Mặc du la phiêu cua cử tri gôc Viêt co thê anh hương đên kêt qua ơ môt sô đơn vị bâu
cử va như thê co thê anh hương đên kêt qua bâu cử cua ca nước Úc.
Nhưng cử tri Viêt thương không thich gia nhâp va trực tiêp đong gop cho cac đang
chinh trị, ngươi Viêt lai thương bâu cho đang minh ưa thich ma không hê quan tâm
đên ứng cử viên cua đang nay va thương kha dễ dai tin rằng ngươi Viêt nên bâu cho
ngươi Viêt.
Ban Đanh Gia An Ninh cua Cơ Quan Tinh Bao Úc cho thây tinh trang công san xâm
nhâp nước Úc đa đên mức cân phai bao đông đê cử tri Úc gôc Viêt phai thay đôi
phương cach quyêt định la phiêu cua minh.
Thiêt nghĩ, viêc chọn đung ứng cử viên đê dồn phiêu vô cung quan trọng trong viêc
bao vê nước Úc trước sự xâm nhâp cua gian điêp công san, kê ca gian điêp Trung
Công.
Cử tri gôc Viêt cân cẩn thân đanh gia quan điêm va lâp trương cua những ứng cử
viên ra tranh cử, đồng thơi phai tim hiêu cặn ke những ai đa đong gop tai chinh va ca
những ai đang đứng đằng sau hỗ trơ cac ứng cử viên ra tranh cử.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đai Lơi

US-born Olympian Nathan Chen called a 'traitor' on Chinese social media
Ryan General & Andy Van

Tưng đươc coi la đai sứ văn hoa giup xây dựng câu nôi giữa hai nước, nhiêu vân
đông viên giơ đây phai chịu đựng cai nhin khắt khe tư dư luân Trung Công giữa luc
căng thẳng với Mỹ.
Chỉ trong môt tuân, ba vân đông viên sinh ra ơ Mỹ gôc Trung Công hoặc thi đâu cho
đôi tuyên Trung Công, đa trơ thanh tâm điêm chu y tai Thê vân hôi Mua đông Bắc
Kinh.
Ca ba đêu đươc đao tao ơ Mỹ va chỉ cach nhau vai tuôi, nhưng con đương cua họ đên
Thê vân hôi không giông nhau. Vân đông viên trươt tuyêt Eileen Gu (Côc Ái Lăng) va
vân đông viên trươt băng nghê thuât Zhu Yi chọn thi đâu cho Trung Công. Trong khi
đo, Nathan Chen, môt vân đông viên trươt băng khac, đa chọn đoan thê thao Mỹ.

Gu va Chen đêu gianh huy chương vang, trong khi Zhu thât bai trên sân băng trong
hai buôi thi đâu liên tiêp. Phan ứng cua công chung ma họ nhân đươc ơ quôc gia
đăng cai Olympic cung thay đôi theo chiêu hướng khac nhau.
Gu đươc ca ngơi như môt anh hung dân tôc, chinh phuc trai tim cua khan gia, trong
khi Zhu bị buôc tôi la mang lai "sự xâu hô" cho đât nước đa nhân cô. Thâm chi, vân
đông viên Chen còn bị gan la "ke phan bôi" vi "xuc pham Trung Công".
Theo CNN, cac vân đông viên tre đa bị keo vao “vòng xoay" khi môi quan hê Mỹ Trung đang xâu đi, tai môt trong những Thê vân hôi Olympic đây rẫy vân đê chinh trị
va đươc kiêm soat chặt che nhât trong lịch sử.

Chu tịch Trung Công Tâp Cân Binh noi chuyên với cac vân đông viên va huân luyên
viên khi đên thăm Nha thi đâu Thu đô ơ Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xa.
"Niềm tự hào của Trung Cộng"
Khi vân đông viên Gu, sinh ra ơ California va hiên thi đâu cho Trung Công, gianh
huy chương vang, cac nên tang truyên thông xa hôi lớn nhât nước nay gân như tê liêt
bơi hang chuc triêu ngươi đô xô vao ăn mưng chiên thắng trên mang.
Gu đươc nhiêu ngươi ca ngơi la "niêm tự hao cua Trung Công" - va la biêu tương cho
chiên thắng đươc công nhân trước Mỹ.
Trong nhiêu thâp niên, những nhân tai cua Trung Công đa đô xô đên Mỹ đê theo đuôi
“giâc mơ”. Va bây giơ, môt tai năng tưng đoat huy chương Olympic, sinh ra va đươc
đao tao ơ Mỹ, lai chọn đai diên cho Trung Công. Đôi với môt sô ngươi, đo la môt lơi
khẳng định vang dôi vê sức manh đang lên cua Bắc Kinh.
Không kho đê hiêu tai sao vân đông viên Gu ngay lâp tức đươc coi la “con cưng”
quôc dân.
Ở tuôi 18, cô đa la vân đông viên trươt tuyêt vô địch thê giới, sinh viên hang A cua
Stanford va la ngươi mẫu thơi trang đai diên cho cac thương hiêu như Louis Vuitton
va Tiffany & Co.

Mặc du sinh ra va lớn lên ơ California, cô noi thông thao tiêng Quan Thoai, khiên
nhiêu ngươi Đai Luc cang ngac nhiên va yêu quy.
Tuy nhiên, du chiên thắng Olympic giup Gu nâng cao danh tiêng, no cung la “con
dao hai lưỡi", dẫn đên anh mắt “giam sat" cua công chung đô dồn vê phia cô.

Vân đông viên Gu đươc ca ngơi như môt anh hung dân tôc khi mang vê huy chương
vang cho đoan Trung Công. Ảnh: Reuters.
Trong lễ trao huy chương hôm 8/2, Gu đươc phat hiên không hat quôc ca Trung Công
khi la cơ đươc keo lên. Cô ngay lâp tức bị chỉ trich, mặc du co nhiêu ngươi nhanh
chong lên tiêng bênh vực.
"Không quan trọng viêc cô ây hat quôc ca hay không. Điêu quan trọng la quôc ca
đươc phat ra va quôc ky đươc keo lên vi cô ây", theo môt binh luân trên Weibo.
Viêc sử dung mang xa hôi cua Gu cung la vân đê khi cô tra lơi môt binh luân trên tai
khoan Instagram cua minh.
"Tai sao ban co thê sử dung Instagram trong khi hang triêu ngươi Trung Công tư đai
luc lai không thê?", môt tai khoan chât vân.
Không đủ "chất" Trung Cộng
So với sự cuồng nhiêt danh cho Gu, phan ứng cua công chung đôi với vân đông viên
Zhu khắc nghiêt hơn nhiêu.
Theo hồ sơ trên trang web cua Ủy ban Olympic Quôc tê, Zhu đa tư bo quôc tịch Mỹ
đê thi đâu cho Trung Công. Thê nhưng, cô liên tuc bị chỉ trich vi không đu "chât"
Trung Công.

Khi Zhu lân đâu tiên thi đâu ơ Trung Công vao năm 2018, cô chưa bao giơ đu tự tin
đê noi tiêng Trung trước ông kinh. Cac cuôc phong vân ban đâu cua cô với đai truyên
hinh CCTV đươc thực hiên bằng tiêng Anh.
Trong khi sự thông thao tiêng Trung cua Gu đươc ca ngơi, thi viêc Zhu không thê noi
trôi chay khiên nhiêu ngươi nước nay phât lòng.
Môt nha phân tich chinh trị ơ Bắc Kinh nhân định nêu môt ngươi co ve ngoai giông
ngươi Trung Công nhưng lai không thê noi đươc, điêu đo se tao cam giac rằng họ
mât “kêt nôi” với văn hoa cua minh.
"Xin hay đê cô ây học tiêng Trung trước khi cô ây noi vê lòng yêu nước", môt ngươi
dung Weibo binh luân.

Vân đông viên trươt băng nghê thuât Zhu Yi bị dư luân Trung Công chỉ trich. Ảnh:
Reuters.
Va không giông như Gu, ngươi thuc đẩy thanh tich cua Bắc Kinh trong môt môn thê
thao ma nước nay vôn thiêu vân đông viên tai năng, Zhu phai đôi mặt với sự canh
tranh khôc liêt hơn tư cac vân đông viên trươt băng gôc Trung Công.
Khi đươc chọn đê đai diên cho Trung Công tai Thê vân hôi, môt sô cao buôc cô đa
gianh lây vị tri tư đồng đôi Chen Hongyi, ngươi co nhiêu kinh nghiêm thi đâu quôc tê
hơn va đươc công chung Trung Công yêu thich hơn.
Khi Zhu nga song soai trên sân băng va kêt thuc phân thi với sô điêm thâp nhât, cô đa
trơ thanh "cai bia" cho cư dân mang chỉ trich.
Môt sô ngươi gọi cô la "nỗi ô nhuc", những ngươi khac buôc tôi cô la "ke đa mang sự
xâu hô" cho Trung Công, va bao cô "hay quay trơ lai Mỹ".
"Xúc phạm Trung Cộng"

Thê nhưng, đôi với những vân đông viên gianh huy chương vang, họ cung co thê bị
công kich bơi chinh chiên thắng cua minh.
Đôi với vân đông viên Chen, ngươi đa giup Mỹ vê nhât ơ môn trươt băng nghê thuât
nam hôm 10/2, sự ngưỡng mô va khen ngơi tư phia công chung Mỹ trai ngươc hoan
toan với những gi diễn ra trên Weibo (mang xa hôi Trung Công).
Giông như Zhu, vân đông viên nay cung bị buôc tôi hanh đông "qua Mỹ". Tai môt
cuôc họp bao sau chiên thắng, anh đa tư chôi tra lơi câu hoi cua phong viên địa
phương bằng tiêng Trung, khẳng định tiêng phô thông cua anh ây "không tôt lắm".
Trong bôi canh căng thẳng ngoai giao giữa Mỹ va Trung Cọng leo thang, phat ngôn
nay đa khiên anh bị “tân công”. Chen bị gọi la "ke phan bôi" va bị buôc tôi "xuc
pham Trung Cọng".

Vân đông viên Nathan Chen, ngươi đa giup Mỹ vê nhât ơ môn trươt băng nghê thuât
nam. Ảnh: AP.

Âm nhac anh sử dung trong bai thi tai Thê vân hôi mua đông PyeongChang 2018
cung la môt điêu kho chịu đôi với những ngươi theo chu nghĩa dân tôc Trung Công.
Chen đa trươt theo môt bai hat trong bô phim "Mao's Last Dancer". Đây môt bô phim
dựa trên môt câu chuyên co thât vê vu công ngươi Trung Công đao tẩu sang Mỹ vao
những năm 1980.
Tai môt cuôc họp bao, Chen cho biêt âm nhac đa đươc đao diễn mua cua anh lựa
chọn. "Tôi không hiêu toan bô câu chuyên đằng sau no, tôi chỉ biêt bai hat rât hay",
anh noi.
Trên Weibo, môt sô ngươi đa chuc mưng Chen va khen ngơi man trinh diễn xuât sắc
cua anh. Nhưng những binh luân ây đêu bị “lân at" bơi lan song chỉ trich, ghet bo.
Môt sô tai khoan còn yêu câu anh "rơi khoi Trung Công".

Trước điêu nay, Chen chia se: "Tôi không co mang xa hôi ơ đây (Weibo). Vi vây, co le
tôi đa đươc ‘bao vê' nhiêu tư điêu đo. Va tôi không co dự định đọc binh luân trên
mang xa hôi vi đôi khi chung co thê la môt thứ gi đo đôc hai".

