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Vì sao ông Trump không lập đảng thứ ba?
Nguyễn Quang Duy

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) diễn ra tại Orlando, Florida, vào
ngày 28/2/2021, các thuyết trình viên đều công khai ủng hộ sự lãnh đạo của ông
Trump, còn những người tham dự thì lên tới 97% cho biết cho biết họ tín nhiệm ông
Trump và nhiệm kỳ của ông rất cao.

Phát biểu tại Hội nghị ông Trump cho biết: "Chúng ta đã có đảng Cộng hòa, đảng
Cộng hòa sẽ đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết… Vì thế tôi không cần lập
đảng mới đó chỉ là tin giả…."

Ông Trump nói thế vì sau ngày 6/1/2021 khi cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng cử
tổng thống 2020, đã rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Hòa thành lập đảng
chính trị thứ ba quy tụ những người ủng hộ ông.

Tin đồn được truyền thông chính mạch Mỹ triệt để khai thác, họ cho tổ chức nhiều
cuộc thăm dò dẫn đến cùng một kết quả là cử tri đảng Cộng Hòa vẫn nồng nhiệt ủng
hộ ông Trump và sẵn sàng gia nhập đảng thứ ba nếu ông thành lập.

Giới truyền thông chính mạch bấy lâu nay tập trung vào phần nổi là cá tính “độc
đáo” của ông Trump mà quên đi phần chìm là những thách thức mà hệ thống chính
trị Mỹ đang phải đối đầu.

Vì thế họ đã không giải thích lý do cử tri đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ dù ông
Trump không còn là tổng thống.

Cử tri đảng Cộng Hòa nghĩ gì ?
Kết quả từ một cuộc thăm dò được Viện thăm dò dư luận Gallup thực hiện từ ngày
21/1/2021 đến ngày 2/2/2021 và công bố ngày 15/2/2021 cho thấy:

Thứ nhất, có đến 68% đảng viên muốn ông Trump tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa;

Thứ hai, có 63% đảng viên tin rằng cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều quá sức
tồi tệ nên cần có một đảng thứ ba thực sự đại diện cho người Mỹ;

Thứ ba, các đảng viên này muốn đảng Cộng Hòa trở lại với khuynh hướng bảo thủ
thay vì càng ngày càng ngả sang cánh tả cấp tiến; và

Thứ tư, những đảng viên muốn có một đảng thứ ba cũng là những người vẫn xem ông
Trump là lãnh đạo đảng và sẵn sàng bỏ đảng để gia nhập đảng của ông Trump.

Kết quả cho thấy uy tín của ông Trump trong đảng Cộng Hòa còn quá lớn để ông có
thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa và các
cuộc bầu cử 2022 và 2024 sắp tới.

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa nghĩ gì ?



Mặc dù quan điểm chính trị của mỗi người mỗi khác nhưng các chính trị gia Mỹ cùng
một đảng thường sẵn sàng gác bỏ những khác biệt để thống nhất về chính sách và
chiến lược nhằm vận động cử tri dồn phiếu cho họ và cho đảng họ đại diện.

Vì thế, ngày 28/1/2021 Lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện ông Kevin
McCarthy đã chính thức xuống tận Câu Lạc Bộ Mar-a-Lago thuộc tiểu bang Florida
để gặp ông Trump bàn luận về chiến thuật và chiến lược tranh cử năm 2022.

Ngày 23/2/2021, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã ghé thăm ông Trump
sau đó ông Graham tuyên bố với báo chí là đảng Cộng hòa nếu muốn thắng cuộc bầu
cử năm 2022 cần thực hiện những chính sách dưới sự hướng dẫn của ông Trump.

Ngày 25/2/2021, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell Lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng
hòa tại Thượng Viện cho biết ông sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông ấy được đảng Cộng
Hòa đề cử ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Lý do ông Trump được ủng hộ
Lý do mà đảng Cộng Hòa vẫn muốn gắn bó với ông Trump có thể được tóm lược như
sau:

Về kinh tế việc cắt giảm thuế và khuyến khích vốn đầu tư quay trở lại nước Mỹ đã
giúp tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 3.5% vào tháng 9/2019, là tỉ lệ thấp nhất trong vòng
50 năm và có thể xem là tỉ lệ toàn dụng nhân lực (full employment).

Giải quyết được công ăn việc làm cho tầng lớp lao động là yếu tố quan trọng nhất
trong các cuộc tranh cử tại Mỹ nên kinh tế vẫn là điểm mạnh nhất của Chính Phủ
Trump.

Các đảng viên đảng Cộng Hòa lo ngại khi nhận ra rằng các chính trị gia Mỹ ngày
càng ngả sang cánh tả cấp tiến.

Vì thế họ muốn những người lãnh đạo đảng phải quay về ủng hộ những chính sách
kinh tế, di dân, văn hóa, giáo dục và bảo vệ những quyền tự do được ông Trump cổ vũ
và thực hiện trước đây.

Chính sách quan trọng khác của ông Trump là quan tâm đến quyền lợi của tầng lớp
lao động và chính kiến của các cộng đồng sắc tộc, thiếu chính sách này đảng Cộng
Hòa khó có thể thắng được đảng Dân Chủ.

Về đối ngoại, từ năm 2017 ông Trump đề xướng và thực hiện Khung Chiến Lược Ấn
Độ - Thái Bình Dương chủ trương liên minh với các quốc gia trong vùng, bao vây và
cô lập Trung cộng, nhằm phá vỡ chiến lược Vành Đai Con Đường của Bắc Kinh.

Hiện chưa rõ Chính phủ Biden sẽ tiếp nối Chiến Lược Ấn Độ - Thái Bình Dương hay
quay lại Chiến Lược Xoay Trục Thái Bình Dương thời tổng thống Obama.

Nói chung đảng Cộng Hòa đã nhận thức được khuynh hướng toàn cầu hóa mà nhiều
đời tổng thống trước ông Trump đeo đuổi đã không mang lại lợi ích thiết thực mà còn
hủy hoại nước Mỹ.



Vì thế, đa số đảng viên đảng Cộng Hòa tin theo và tiếp tục ủng hộ những chính sách
và chiến lược chống toàn cầu hóa thời Tổng thống Trump.

Ông Trump tranh cử tổng thống năm 2024 ?
Trong bài phát biểu ông Trump không nói rõ ông có ra tranh cử nhiệm kỳ tới hay
không, nhưng lên đến 68% số đảng viên đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ ông thì chắc
chắn ông sẽ thắng trong kỳ tranh cử sơ bộ tổ chức vào giữa năm 2024.

Đối với giới truyền thống chính mạch tin tức về ông Trump vẫn là những tin tức được
săn đón đưa lên hàng đầu cho thấy ông Trump vẫn là một nhân vật được quần chúng
Mỹ để ý quan tâm.

Đối với đảng Dân Chủ ông Trump vẫn là đối thủ nặng ký nhất, nên dù ông đã mãn
nhiệm tổng thống đảng Dân Chủ đã mang ông ra hạch tội lần thứ hai và họ sẽ tìm
mọi cách loại trừ ông khỏi sinh hoạt chính trị.

Các vụ kiện nhắm vào ông Trump cũng là điều cần quan sát.
Ngày 16/2/2021, Dân biểu đảng Dân chủ Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban An ninh
Nội địa của Hạ viện, đã đâm đơn kiện ông Trump cùng ông Rudy Giuliani, luật sư
riêng của ông Trump và hai tổ chức cánh hữu đồng lõa “kích động bạo loạn” tại
Điện Capitol.

Đảng Dân Chủ muốn thành lập một “Ủy Ban độc lập” gồm những người được lưỡng
đảng đề cử nhằm tiến hành điều tra việc người biểu tình xông vào Điện Capitol ngày
6/1/2021.

Đảng Dân Chủ muốn 11 người trong Ủy Ban sẽ có 3 người do Tổng thống Biden bổ
nhiệm và 4 người do mỗi đảng bổ nhiệm, còn đảng Cộng Hòa đòi một Ủy ban cân
bằng số người do mỗi đảng bổ nhiệm.

Mặc dù đảng Dân Chủ hiện đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ Viện nhưng với khoảng
cách chênh lệch khá thấp rất dễ bị đảo ngược trong lần tranh cử giữa kỳ 2022 sắp
tới.

Lấy lại Hạ Viện và Thượng Viện là phương cách để đảng Cộng Hòa kềm hãm những
thay đổi từ Chính phủ Biden và từng bước tiếp nối con đường mà ông Trump đã gầy
dựng.

Ông Trump và đảng Cộng Hòa đang tập trung vào cuộc tranh cử giữa kỳ 2022, tình
hình chính trị ở Mỹ cũng như ở thế giới sẽ giúp ông Trump chính thức quyết định có
ra tranh cử hay đề cử một người từng sát cánh với ông ra tranh cử Tổng thống 2024
thay ông.

Người Việt bảo thủ ủng hô ông Trump?
Người Mỹ gốc Việt theo đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump là điều hết sức bình
thường, đáng lưu ý là đa số người Việt không sống ở Mỹ cũng nhiệt tình ủng hộ ông
Trump.

Có người lý giải “đối thủ của kẻ thù là bạn”, ông Trump chống Trung cộng mà người
Việt thì cũng chống Trung cộng nên người Việt ủng hộ ông.



Cũng có người cho rằng khen chê chính trị của Mỹ vừa hứng thú vừa an toàn, còn ở
Việt Nam mọi thứ đã có “Đảng” lo, hơi đâu xen vào chuyện nội bộ của họ có khi lại
phiền đến bản thân và gia đình.

Những lý do trên cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng, còn phần chìm của nó thì theo
tôi còn hai lý do khác sâu và rộng hơn:

Thứ nhất, những ý tưởng cánh tả cấp tiến kiểu Mỹ chưa ảnh hưởng đến cách suy nghĩ
của đại đa số người Việt, nói cách khác người Việt cũng giống như những đảng viên
đảng Cộng Hòa Mỹ còn rất bảo thủ trong cách suy nghĩ và hành động; và

Thứ hai, thế giới đã thay đổi quá nhiều và quá nhanh, ảnh hưởng quá mạnh mẽ đến
đời sống của người Việt, từ mức độ chênh lệch giàu nghèo, đến thay đổi môi trường,
văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình, mà hệ thống chính trị tại Việt Nam thì không hề
thay đổi.

Hơn 30 năm qua, trường phái tân tự do ở Mỹ đẩy mạnh toàn cầu hóa đã không mang
lại tự do và dân chủ cho Việt Nam, lại còn hủy hoại môi trường và con người Việt
Nam.

Khi chứng kiến toàn cầu hóa ảnh hưởng xấu đến đất nước và con người, khuynh
hướng bảo thủ muốn bảo tồn những giá trị truyền thống dân tộc trỗi dậy kể cả việc
chống lại mối đe dọa từ Trung cộng.

Các lý do này khiến một số không nhỏ người Việt vẫn có thái độ ủng hộ ông Trump
dù ông đã không còn làm tổng thống Hoa Kỳ.

Nguyễn Quang Duy

Ngoại giao Trung Quốc:Bàn tay sắt trong vỏ bọc nhung
Thanh Hà

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc Hội, Bắc
Kinh, Trung Quốc, ngày 07/03/2021. © REUTERS/Thomas Peter



Chiêu dụ các nước láng giềng gần, thẳng tay tấn công những nước phương Tây, kể cả
Mỹ, dám công kích chính sách của Bắc Kinh trên mọi hồ sơ cả về đối nội lẫn đối
ngoại. Đó là thông điệp chính mà ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra trong cuộc
họp báo 100 phút hôm Chủ Nhật 07/03/2021, vào lúc Đảng Cộng Sản Trung Quốc
sắp tròn 100 năm tuổi.

Phát biểu bên lề kỳ họp Quốc Hội, ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra một thông
điệp rất rõ ràng: Trung Quốc không sẵn sàng nhượng bộ một ai và trên bất kỳ một hồ
sơ nào. Với bề ngoài và phong cách nhã nhặn, điềm đạm, ông Vương Nghị đưa ra
hình ảnh một quốc gia ưa chuộng hòa bình, có thiện chí hành động vì lợi ích của
nhân loại, điển hình là chính sách viện trợ vac-xin chống Covid-19 mà Bắc Kinh theo
đuổi từ nhiều tháng qua. Trong cương vị lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc từ
năm 2013, dưới nhãn quan của công luận trong nước, nhà ngoại giao giàu kinh
nghiệm này đã góp phần cải thiện hình ảnh của Trung Quốc với thế giới.

Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bền ngoài, như ghi nhận của thông tín viên báo Le Monde tại
Bắc Kinh, Frédéric Lemaitre. Cuộc họp báo của ngoại trưởng Vương Nghị hôm qua
đã để lộ rõ những « khác biệt, thậm chí là những hố sâu » ngăn cách Bắc Kinh với
các phương Tây.

Trên tất cả những điểm nóng mà Trung Quốc đang bị thế giới công kích, từ tham
vọng thống nhất Đài Loan đến nhân quyền ở Tân Cương, từ các quyền tự do của
người dân Hồng Kông đang bị bóp nghẹt đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông và
Biển Hoa Đông, hay tranh chấp lãnh thổ trên bộ ở đường biên giới với Ấn Độ, Bắc
Kinh « không sẵn sàng lui bước », bởi một cách gián tiếp ngoại trưởng Vương Nghị
đã cảnh báo rằng, cột mốc 100 năm tuổi của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là « khúc
dạo dầu cho một thiên niên kỷ vĩ đại » sắp mở ra.

Nhắc khéo các đối tác châu Á
Một cách bài bản, ông Vương Nghị đã lần lượt đề cập đến tất cả những hồ sơ nhạy
cảm. Về tham vọng chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông, Le Monde mỉa mai cho rằng Việt
Nam và Philippines chắc hẳn hài lòng khi thấy ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố là
Bắc Kinh không có vấn đề với các nước láng giềng, đồng thời tố cáo là « chính Hoa
Kỳ và một vài nước phương Tây muốn phá hoại hòa bình trong vùng Biển Đông và
gây bất ổn trong khu vực ».

Liên quan đến tranh chấp ở vùng Biển Hoa Đông với Tokyo, ông Vương Nghị tuyên
bố một cánh nhã nhặn, nhưng cũng không kém phần cứng rắn, rằng ông mong muốn
« Nhật Bản có một tầm nhìn khách quan và đúng đắn về Trung Quốc ». Về xung đột
với Ấn Độ ở đường biên giới trên bộ, Bắc Kinh cũng không nể nang New Delhi gì hơn
khi cho rằng « những hành vi đơn phương khiêu khích không cho phép giải quyết
tranh chấp". Cuối cùng, ngoại trưởng Vương Nghị đã gián tiếp nhắc nhở công luận
quốc tế là hiện tại có trên dưới 100 quốc gia đang trông cậy vào vac-xin của Trung
Quốc để đối phó với Covid-19, trong số này có nhiều nước Đông Nam Á, mà đứng
đầu là Philippines và Indonesia.

Đòn « Ăn miếng trả miếng » với phương Tây
Tuy nhiên, điểm then chốt trong cuộc họp báo thường niên của ngoại trưởng Trung
Quốc lần này là những thông điệp mạnh Bắc Kinh gửi đến phương Tây. Từ Úc đến
châu Âu hay Hoa Kỳ đều trong tầm ngắm của ngoại trưởng Vương Nghị.



Liên quan đến Đài Loan, trả lời một phóng viên Hồng Kông, ngoại trưởng Trung
Quốc đã thẳng thắn tuyên bố đây là « một vấn đề rất nhạy cảm », nguyên tắc một
nước Trung Hoa là « lằn ranh đỏ không thể vượt qua ».

Vào lúc các nước Âu Mỹ tố cáo Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, đàn
áp dân chủ Hồng Kông, rồi Washington ban hành lệnh trừng phạt Bắc Kinh lấn
chiếm Biển Đông, ngoại trưởng Vương Nghị đã điềm nhiên lên án phương Tây đạo
đức giả, muốn áp dụng một mô hình « đa phương » một cách có chọn lọc, làm công
luận « hồi tưởng lại thời kỳ mà thế giới còn bị bức màn sắt ngăn đôi hai khối Đông
Tây ».

Vẫn theo phóng viên Frédéric Lemaitre của Le Monde, Bắc Kinh đã không vòng vo tố
cáo « nhân quyền, dân chủ chỉ là những cái cớ để Hoa Kỳ gây rối trên thế giới », mà
điển hình là ở Tân Cương, theo như lời lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc.

Khi được phóng viên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một chi nhánh của Nhân Dân Nhật Báo,
cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, hỏi về cáo buộc Bắc Kinh tiến
hành một cuộc diệt chủng tại Tân Cương nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ,
ông Vương Nghị đã nhắc lại đó là những lời « vu khống ». Câu hỏi cò mồi này cũng
là cơ hội để ngoại trưởng Trung Quốc phản công. Ông nhẹ nhàng giải thích có lẽ
cụm từ « diệt chủng » nên dành để chỉ những đợt thanh lọc hồi thế kỷ thứ 16 nhắm
vào những những thổ dân ở châu Mỹ, thổ dân tại Úc Châu, hay người Châu Phi ở thế
kỷ 18, hay người Do Thái trong thế kỷ vừa qua.

Thông tín viên báo Le Monde tại Bắc Kinh hài hước nêu lên một chi tiết : Trước khi
khép lại hồ sơ Tân Cương, ông Vương Nghị còn mạnh dạn tuyên bố Trung Quốc sẽ
rất « hân hạnh được đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng tại Tân Cương », mà quên giải
thích vì sao phóng viên quốc tế thì lại bị cấm tác nghiệp ở vùng tự trị này. Frédéric
Lemaitre cũng không thấy một nhà báo nước ngoài nào dám đặt câu hỏi với ngoại
trưởng Trung Quốc về khả năng Bắc Kinh cho mở điều tra độc lập về nguồn gốc của
virus corona.

Kết luận về cuộc họp báo của ông Vương Nghị, giới phân tích đưa ra hai nhận định :
Trung Quốc giờ đây đủ tự tin vào sức mạnh của chính mình để đòi chiếm một vị trí
ngang hàng với bất kỳ cường quốc nào khác. Điều này đã được phản ánh qua tất cả
những phát biểu trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Nhưng bên cạnh đó là
câu hỏi : để duy trì vị thế của Đảng trong « một ngàn năm nữa » như tư tưởng của
ông Tập Cận Bình đã cho thấy, liệu giới lãnh đạo ở có sự chọn lựa nào khác ngoài
việc thể hiện thái độ cứng rắn đó?

Sửa Đổi Thuốc Chủng Ngừa Để Đối Phó Với Biến Thể Của Vi rút
Nguyễn Minh Tâm

Thuốc chủng ngừa khi được bào chế chỉ dùng thử trong phòng thí nghiệm. Nhưng khi
đem chích vào vai người được chủng ngừa thì đây lại là một chuyện khác. Đó chính
là hiệu quả cụ thể của thuốc chủng trong thế giới giới thực sự ở ngoài đời. Do đó, hai
kết quả đôi khi khác nhau.



Từ khi thuốc chủng ngừa COVID-19 được chấp thuận vào cuối năm 2020, có tới 250
triệu người trên khắp thế giới được chích ngừa, và các viên chức y tế công cộng bắt
đầu quan sát xem thuốc chủng có làm tốt việc chống lại bệnh dịch hay không sau khi
họ làm xét nghiệm tối hậu (ultimate test) về hiệu quả của thuốc chủng.

Tin tức tìm được sẽ có tầm quan trọng đặc biệt bởi vì con vi rút SAR-CoV-2 đang bắt
đầu có biến dạng ở một số nước, như nước Anh và Nam Phi khiến cho các viên chức y
tế công cộng, và các nhà lãnh đạo quốc gia lo ngại không hiểu các loại thuốc chủng
ngừa hiện nay có đủ sức chống lại những biến thể của con vi rút hay không.

Cho đến nay, nhiều công trình nghiên cứu cho thấy quả thực thuốc chủng ngừa đã
làm tròn nhiệm vụ của nó. Hai cuộc nghiên cứu khá lớn gần đây ở Do Thái và Tô
cách Lan chứng minh điều này. Ở Do Thái người ta dùng thuốc chủng ngừa của hãng
Pfizer-BioN Tech, còn ở Tô Cách Lan dùng cả hai loại Pfizer-BioNTech và Astra
Zeneca.

Các nhà khoa học nhận thấy những người được chủng ngừa sẽ không còn bị rủi ro bị
bệnh nặng do COVID-19 gây ra khiến phải điều trị trong bệnh viện. Mũi thuốc chủng
ngừa quả thực đã làm tròn nhiệm vụ của nó, tức là làm giảm hẳn rủi ro bị bệnh nặng.

Tại Do Thái, nghiên cứu cho thấy ngay sau mũi thuốc chích ngừa đầu tiên cũng có
thể bảo vệ cho người được chủng ngừa, và đó là yếu tố rất quan trọng trong việc
ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch.

Ngoài ra, còn có nhiều tin mừng khác: Không có bằng chứng nào cho thấy loại vi rút
biến thể có đủ khả năng phá vỡ được sự che chở dành cho người được chích ngừa. Ở
cả hai nước Do Thái và Tô cách Lan cuộc nghiên cứu không truy cập xem hiệu quả
của thuốc chủng ngừa đối với việc chống lại loại vi rút biến thể.

Riêng ở Do Thái, nơi có sự xuất hiện khá quan trọng của loại vi rút biến thể, các nhà
khoa học ghi nhận có sự sút giảm số người phải đi điều trị trong bệnh viện. Điều này
có nghĩa là thuốc chủng ngừa có lẽ có đủ khả năng chống lại biến chủng của vi rút.

Nhóm nghiên cứu Jensen, làm việc cho hãng Johnson & Johnson cho chúng ta những
tài liệu rất hữu ích. Thuốc của hãng Johnson & Johnson được cơ quan FDA chấp
thuận cho sử dụng vào ngày 27 tháng Hai vừa qua có khả năng chống lại được biến
thể của vi rút, kể cả loại biến thể ở Nam Phi.

Thuốc của hãng Johnson & Johnson chỉ cần chích một liều, và hiệu quả 57% giúp
người được chích ngừa không thể bị bệnh nặng do COVID-19 gây ra. (tiêu chuẩn để
được FDA chấp thuận cho sử dụng là thuốc chủng chỉ cần đạt hiệu quả 50% là đủ).

Thử nghiệm về hiệu quả của hai loại thuốc chủng của Pfizer-BioNTech và Moderna
cũng có hiệu quả rất cao giúp người được chích ngừa không bị bệnh, nhưng khả năng
phát sinh chất miễn nhiễm “antibodies” không mạnh để chống lại biến thể của vi rút.

Kết quả của những thử nghiệm trên đưa đến một bài học là: sau khi được chích ngừa,
cơ thể của chúng ta được bảo vệ không còn bệnh nặng, nhưng các chuyên gia y tế
khuyên chúng ta vẫn tiếp tục phải đề cao cảnh giác. Con vi rút SARS-CoV-2 nó không



chịu nằm yên, hay biến mất. Trái lại, giống như nhiều loại vi rút khác sau này, chúng
chỉ tạm thời ngủ yên- morph- và vẫn tiếp tục chờ cơ hội đi tìm cơ thể mới để tấn
công.

Tiên liệu trước chuyện này có thể xảy ra, hai hãng bào chế thuốc chủng ngừa
Pfizer-BioNTech và Moderna thực hiện cuộc nghiên cứu đối với những người đã
được chích ngừa đầy đủ hai liều, bây giờ cho họ chích thêm liều thứ ba. Mục đích để
thử xem coi liều thuốc thứ ba có giúp những người này tăng cường khả năng chống
lại được những vi rút biến thiên.

Trong trường hợp mũi thuốc này không đủ mạnh, mỗi công ty dược phẩm tìm cách
chế ra loại thuốc chủng mới đặc biệt để trị con vi rút biến thiên ở Nam Phi. Để bào
chế loại thuốc chủng nguyên thủy, cả hai công ty đều sử dụng kỹ thuật mới mRNA,
chích vào cơ thể con người loại chất liệu lấy từ “gene” của con vi rút, chất liệu đó sẽ
tạo ra chất protein của con vi rút, nó sẽ giúp huấn luyện cho những tế bào miễn
nhiễm trong cơ thể đánh bại con vi rút gây ra bệnh.

Để có thể tạo ra thuốc chủng mới, chống lại mầm gây bệnh mới biến thiên, các nhà
khoa học chỉ việc hoán chuyển (swap) bộ “genetic code” nguyên thủy sang loại gây
mầm bệnh mới giống hệt như việc thay đổi thuốc chủng ngừa bệnh cúm xảy ra hàng
năm để ngăn chặn loại cúm mới xuất hiện trong mùa. Ông Mikael Dolsten, trưởng
nhóm khoa học gia ở hãng Pfizer nói: “Chúng tôi luôn luôn đi trước con vi rút một
bước. Chúng tôi dự đoán mức độ miễn nhiễm trong cơ thể con người có thể sẽ tăng
lên để chống lại con vi rút biên thiên, bảo vệ được cơ thể.”

Nhóm Jenssen của hãng Johnson & Johnson cũng đang tìm cách khuếch đại mức bảo
vệ của thuốc chủng do hãng bào chế. Nhóm nghiên cứu đang tự hỏi liệu chích thêm
một liều thuốc nữa có giúp tăng cường sự bảo vệ cho cơ thể chống lại vi rút biến đổi
hay không? Họ hy vọng trong vài tháng nữa sẽ có câu trả lời.

Tất cả những nghiên cứu trên cho chúng ta rút ra được một bài học về cách xử lý
bệnh dịch COVID-19 trong những năm sau sắp tới. Nếu con vi rút vẫn tỏ ra ngoan cố,
sống dai dẳng, biến đổi, để phá vỡ sự bảo vệ của thuốc chủng ngừa, chúng ta sẽ phải
điều chỉnh thuốc chủng ngừa hàng năm, giống như chúng ta từng làm cho loại thuốc
chủng ngừa dịch cúm hàng năm. Nếu việc bảo vệ cơ thể con người đủ sức ngăn chặn
sự phá hoại của con vi rút, khi đó nó không còn có thể tìm ra đủ người để gây bệnh,
và tự động sẽ biến mất.

Cho đến nay, ít nhất là thuốc chủng ngừa có vẻ như đã giúp cho hệ thống y tế bớt
được gánh nặng chữa trị bệnh nhân bị COVID-19. Các chuyên gia y tế công cộng hy
vọng rằng với số người được chủng ngừa gia tăng nhanh, rồi đây gánh nặng đó sẽ
còn được vơi bớt thêm, để rồi cuối cùng sẽ ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của con vi
rút. Họ không thể biết rõ, biết chắc chắn, cho đến khi nào số người trên thế giới được
chủng ngừa lên thật là cao, và khi đó họ mới có thể truy cập phản ứng của con vi rút
sẽ ra sao đối với bức tường miễn nhiễm ngày càng tăng mạnh.

Nguyễn Minh Tâm dịch theo báo TIME ngày 15/3/2021



Chính Sách Đối Ngoại, Quốc Phòng Nguy Hiểm của Hoa Kỳ Thể Hiện Qua Cái
Gọi Là “chính Sách Tự Do Hàng Hải Ở Biến Đông Của Chính Phủ Joe Biden.
Lưu Vĩnh Lữ

LTS: Sau ngày nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 22-1-2021, ông Lloyd
Austin đã giải nhiệm và cho về vườn một số không nhỏ tướng, tá cao cấp quân đội
làm việc dưới thời TT Donald Trump, sự việc này đã làm nhiều nhà phân tích cho
rằng, chính quyền đương thời có một chính sách mềm mỏng với Trung Cộng và nhũn
nhặn với Iran như CTT Obama trước đây, vì thế e ngại sự phản ứng của người dân
nhất là thành phần quân nhân yêu nước, nên vội vàng ra tay thanh trừng trong hàng
ngũ quân đội.

Sau khi ông Mike Pence từ chối quyền hạn phủ quyết Cử tri đoàn của 6 Tiểu bang
chiến địa, để rồi ông Joe Biden một người già nua với trí nhớ quá suy kiệt, được ghi
nhận có nhiều lời phái biểu những câu vô nghĩa “không biết tôi đang nói gì và ở
đâu” trở thành một tổng thống cường quốc Hoa Kỳ đứng đầu thế giới! Và cũng kể từ
ngày đó, trên các trang mạng luân lưu một nguồn tin quân dân Hoa Kỳ sẽ xuống
đường biểu tình vào ngày 4-3-2021, lập tức một số các truyền thông cánh tả Việt ngữ
hàng ngày ra rả với một giọng điệu tuyên truyền cũ mèm cho là “thuyết âm mưu”!

Nhưng hôm nay, ngày 3-3-2021 trước tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ đã thiết lập thêm
một hàng rào kiên cố bao quanh! Hỏi rằng nếu thực sự là thuyết âm mưu, thì hỏi rằng
giới lãnh đạo Dân Chủ phòng thủ tòa nhà Quốc Hội cẩn mật làm gì cho mệt sức, tốn
công? Cho nên đừng nói là thuyết âm mưu, có chăng là thời cơ chưa chín mùi, chưa
thuận lợi hành động đó thôi, chứ lòng dân quá chán ngán lắm rồi!

Ngoài ra giới chính trị gia và quân sự còn lo ngại nhiều hơn nữa, về sự việc Joe
Biden ra lệnh một cuộc không kích tại Syria vào ngày 25-1-2021, mà vùng đất này



dưới thời TT Trump từ lâu đã im tiếng súng. Qua sự kiện này, người ta tin rằng Joe
Biden không hơn không kém chỉ là một hình nộm, mà người thực quyền lãnh đạo đất
nước hiện nay chính là Obama, Susan Rice đang điều hành một nhiệm thứ III tiếp tục
cho hiệp ước Iran và bỏ ngỏ Biển Ðông còn đang dang dở, chứ thực chất bombing ở
Syria chỉ là bản kịch được dựng lên, để Iran có cớ nhảy vào cuộc chiến bắt giữ một
vài lính Mỹ làm con tin, thế là John Kerry có việc để làm, ôm hàng tỷ Mỹ Kim tiền
đóng thuế của người dân qua Iran dâng cúng không bằng nhang khói!

Thực chứng trong một bản tin của tờ điện tử Philadelphia Inquirer đăng tải về lời
phát biểu của Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman: “President Biden didn't
show strength bombing Syria, or on MBS. He made America look weak.- Tổng thống
Biden không thể hiện sức mạnh ném bom Syria hay trên MBS. Ông ấy đã làm cho
nước Mỹ thấy yếu”

https://www.inquirer.com/opinion/commentary/president-biden-orders-bombing-syri
a-iraq-20210228.html

Trong mục Ðiểm Báo và Bình Luận hôm nay chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài
nhận định của Tường Hứa về chính sách đối ngoại vô cùng nguy hiểm của Joe Biden

Người dân Mỹ và thế giới cho đến lúc này đều biết rõ về các mối quan hệ làm ăn mờ
ám giữa gia đình Joe Biden, một số lãnh đạo Ðảng Dân chủ, đám deep state với
Trung cộng, cũng như đã có dấu hiệu mua chuộc khống chế thành công đối với joe
Biden và các lãnh đạo đảng dân chủ này. Bởi vậy, bởi vậy chúng ta có thể hiểu được
việc chính phủ Joe Biden tuyên bố sẽ duy trì chính sách đối đầu với Trung cộng; việc
thành lập ủy ban kiểm chế Trung cộng; tiến hành tổ chức tập trận chung với các nước
trong khu vực; cho tàu chiến đi lại trong vùng biển đông để gọi là ” thách thức yêu
sách đường lưỡi bò của Trung cộng,” etc.

Có thể chỉ là một sự diễn kịch bởi song hài Joe Biden – Tập Cận Bình mà thôi!
Thật vậy, nếu chúng ta để ý những gì xảy ra ở trong mối quan hệ Mỹ – Trung dưới
thời 8 năm cầm quyền của ông Obama làm nước Mỹ yếu thế, lùi bước và khuất phục
trước Trung cộng như thế nào rồi, từ đây, chúng ta thấy ngay đây là vở kịch được lặp
lại, thậm chí thời Joe Biden này còn tệ hại hơn dưới thời Obama nữa.

Rõ vậy, nếu Joe Biden quyết tâm đối đầu thật sự để kiềm chế Trung cộng, thì bên
cạnh những tuyên bố “võ mồm” như nêu trên, chính phủ Joe Biden cần phải có các
chế tài cụ thể để trừng phạt và kiềm chế Trung cộng như là tổng thống Donald Trump
đã làm thì mới được xem là có thể đối đầu và kiềm chế Trung cộng hữu hiệu được.
Ðằng này, chính phủ Joe Biden chỉ có các chính sách “võ mồm,” nhưng không thấy
đưa ra được chế tài cụ thể nào, thì làm sao có thể kiềm chế được Trung cộng đây!?

Hơn thế nữa, mặc dù chính phủ Joe Biden ngoài mặt thì mạnh miệng, hùng hồn tuyên
bố nào là sẽ đối đầu, kiềm chế Trung cộng bla bla…, những hãy nhìn vào cách ông ta
đang âm thầm hậu thuẫn cho Trung cộng như việc vội vã hủy bỏ các lệnh của tổng
thống Donald trump về việc cấm Tik Tok, Webchat, lén lút cho khôi phục lại hoạt
động của các viện Khổng Tử trên đất Mỹ, Hủy bỏ lệnh cấm của tổng thống Donald
Trump về việc hình cảnh các công ty Trung cộng đầu tư vào hệ thống lưới điện quốc
gia Hoa Kỳ, và nhiều việc khác giúp cho kinh tế Trung cộng mạnh lên nữa, thì chúng
ta sẽ hiểu rõ được bản chất thật về cái gọi lại “chính sách kiềm chế Trung cộng” của
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Chính phủ Joe Biden: đó chính là một vở tuồng không hơn không kém, theo đó, chính
phủ Joe Biden sẽ giúp cho Trung cộng mạnh lên, đổi lại được Trung cộng trả công
bằng lợi ích vật chất và nhiều lợi ích khác cho đám dân chủ, trong đó có gia đình Joe
Biden. Rõ ràng là vậy, không còn nghi gì nữa!

Thêm vào đó, chúng ta có thể thấy ngay Trung cộng chỉ dám ngang nhiên gây hấn,
xây dựng đảo đá nhân tạo ở biển Ðông, đâm chìm tàu cá ở các nước dưới thời
Obama và bây giờ là thời Joe Biden, minh chứng rõ ràng là Trung cộng đang tiếp tục
cho xây dựng các đảo nhân tạo trở lại ở biển Ðông bất chấp việc chính phủ Joe Biden
hùng hồn tuyên bố võ miệng, cũng như cho tàu chiến đi lại trong biển Ðông.

Từ đây chúng ta thấy được rằng việc chính phủ Joe Biden tuyên bố kiềm chế Trung
cộng chỉ là thật sự một vở kịch mà thôi, và chỉ có tàu Mỹ mới có thể tự do đi lại trong
biển Ðông, Trung cộng thì cứ tiếp tục xây dựng các đảo nhân tạo, gây hấn, bắt giữ,
đâm chìm các tàu dân sự của các quốc gia khác, và cuối cùng là chỉ có Trung cộng và
nhóm lợi ích của Ðảng dân chủ và đám deep state hưởng lợi mà thôi, còn nhân dân
Mỹ, nhân dân Việt Nam, và thế giới yêu chuộng hòa bình sẽ phải chịu thiệt hại nặng
nề.

Thiết nghĩ, đã đến lúc người Việt trong và ngoài nước chúng ta cần phải đoàn kết để
chống lại sự bành trướng của Trung cộng, đồng thời kiến nghị chính phủ Joe Biden
phải có những chế tài hiệu quả để kiềm chế Trung cộng, cũng như phải có sự giúp đỡ
hiệu quả, thực tế đối với Việt Nam và các nước trong khu vực trong việc đối phó và
thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung cộng.
Tường Hứa

Những Lãnh Đạo Tệ Hại của Đảng Dân Chủ
Tối Thứ Năm hôm qua, ngày 11/3/2021, Joe Biden đã có một bài diễn văn nói về vấn
đề đại dịch Covid19. Đại dịch này phát xuất từ Wuhan vào khoảng đầu năm 2020, đã
gây tử vong cho hơn 2 triệu 600 ngàn người trên thế giới.

TT Joe Biden đã tấn công cựu TT Trump ngay từ lúc bắt đầu, ông ta nói “chính quyền
Trump đã không làm gì khi đại dịch xảy ra tại Hoa Kỳ, hậu quả là 527, 726 người bị
chết.” Ông Joe Biden đã quên là ngay từ khi có bệnh nhân từ Trung Quốc trở lại Hoa
Kỳ vào đầu tháng Giêng năm 2020, cựu TT Trump đã ra lệnh cấm du lịch và nhập
cảnh tới từ Trung Quốc. Joe Biden và toàn bộ lãnh đạo Dân Chủ đã chế giễu cựu TT
Trump cho rằng lệnh cấm này có tính cách bài ngoại.

Trong suốt bài diễn văn, ông ta không hề lên án Trung Quốc đã không báo động cho
thế giới biết về đại dịch, trái lại quốc gia này còn cho dân chúng mang bệnh dịch đi
gieo rắc khắp nơi. Tuy vậy, ông ta lại nhìn nhận rằng bệnh dịch này đã gây ra nhiều
vụ kỳ thị bạo lực chống người Á Châu. Joe Biden biết rõ đại dịch tới từ Trung Quốc
nhưng đã không dám mạnh mẽ lên án. Như vậy làm sao chúng ta có thể tin tưởng
được rằng Hoa Kỳ sẽ được an toàn dưới sự lãnh đạo yếu kém của TT Joe Biden.

Cướp công của cựu TT Trump
Ông Joe Biden than phiền là trong suốt một năm trẻ em không được đi học, hãng
xưởng và cơ sở thương mại bị đóng cửa. Ông ta nói rằng cách duy nhất để trở lại đời
sống bình thường là đánh bại Covid19, và hứa sẽ dùng tối đa quyền lực của Tổng
Thống để thúc đẩy việc mở cửa trở lại. Ông Joe Biden quên rằng trẻ em của nhiều



tiểu bang Cộng Hòa đã được tới trường ngay từ đầu niên học, và kinh tế của những
tiểu bang này đang trên đà hồi phục.

Các thầy cô của nhiều tiểu bang Dân Chủ đã từ chối trở lại lớp dậy học cho các trẻ
em vì họ được nghiệp đoàn bảo vệ. Truyền thống của nghiệp đoàn giáo chức là ủng
hộ đảng Dân Chủ, trong mùa bầu cử vừa qua, Joe Biden đã nhận được nhiều tiền
cũng như sự ủng hộ tối đa của lực lượng giáo chức. Giờ đây Joe Biden phải đáp ứng
những yêu sách của họ.

Tiểu bang South Dakota không hề đóng cửa, vẫn giữ sinh hoạt bình thường trong suốt
thời gian đại dịch, và tiểu bang này chỉ có hơn 1,500 người chết vì đại dịch. Bà Kristi
Noem, Thống Đốc của tiểu bang Cộng Hòa này nói rằng “Tôi tôn trọng tự do của
người dân, tôi không ra lệnh đóng cửa bất cứ một cơ sở tôn giáo, trường học hoặc
thương mại nào, tôi cũng không ra lệnh bắt mang khẩu trang. Công việc của tôi là
tham khảo ý kiến với các khoa học gia và thông báo tin tức tới người dân, để họ tự
quyết định về việc bảo vệ sức khỏe của họ.” Không hiểu tại sao tới giờ này nhiều tiểu
bang Dân Chủ còn đóng cửa?

Trong bài diễn văn, ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết nhưng ông ta lại tấn công cựu TT
Trump, vu khống cho ông Trump là người đã gây ra chết chóc. Thậm chí ông ta còn
cướp công của cựu TT Trump trong việc phát triển và phân phối thuốc chủng ngừa
Covid19. Khi Joe Biden nhậm chức vào cuối tháng Giêng thì đã có hơn 1 triệu người
dân được chủng ngừa, chính Joe Biden đã được chủng ngừa từ tháng 12 trong năm.

Vậy mà ông ta tự nhận kế hoạch chống đại dịch thành công là công trình của chính
quyền hiện nay. Thông thường các loại thuốc mới được phát minh phải trải qua nhiều
giai đoạn thử nghiệm và thường phải mất tới 5 năm mới hoàn tất. Nhiều khoa học gia
đã ca tụng thuốc chủng ngừa Covid19 được hoàn tất trong 9 tháng là một kỳ công.

Đạt được kết quả này là do cựu TT Trump đã nới lỏng những quy định, thúc đẩy và
thương lượng với công ty dược phẩm để mua hơn 100 triệu liều thuốc chủng. Quân
đội đã được huy động trong chiến dịch Warp Speed, lãnh trách nhiệm phân phối
thuốc ngừa Covid19 tới người dân.

Nếu cựu TT Trump không làm tất cả những công việc này, thì thuốc chủng ngừa có
được phân phối tới người dân không? Khi được chích ngừa cúm Covid19, chúng ta
hãy nhớ tới cựu TT Trump, và đừng nghe những lời dối trá đầy ác ý của Joe Biden.

Thảm họa tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico
50 ngày làm việc của TT Joe Biden là 50 ngày thất bại. Trước tiên là sắc lệnh đóng
cửa công ty Keystone làm mất công ăn việc làm của người dân. Tiếp theo là sắc lệnh
cấm kỳ thị giới tính cho phép lực sĩ chuyển giới được tranh đua thể thao với phụ nữ
đã gây ra kiện tụng tại nhiều tiểu bang. Nghiêm trọng nhất là sắc lệnh hợp thức hóa
và không trục xuất di dân lậu đã tạo ra sự khủng hoảng tại biên giới. Vấn đề này
không những gây xáo trộn xã hội mà còn gây gánh nặng tài chánh cho người dân vì
họ phải đóng góp cho ngân quỹ quốc gia nhiều trăm tỷ dollars để cung cấp an sinh
phúc lợi cho những người di dân.

Phóng viên có nhiều câu hỏi cho Joe Biden nhưng chờ mãi, tới nay đã hơn 50 ngày
làm việc, ông ta vẫn chưa dám đối diện với truyền thông báo chí trong một cuộc họp



báo. Ông ta là Tổng Thống duy nhất đã làm như vậy kể từ thời Đệ Nhất Thế Chiến,
cách nay hơn 100 năm. Trước đây, Joe Biden đã thường xuyên trốn ở nhà trong mùa
tranh cử. Có thể đảng Dân Chủ đang cố gắng bảo vệ Joe Biden vì ông ta thiếu khả
năng và có vấn đề tâm thần. Thứ Ba vừa qua, trong một bài phát biểu ngắn, Joe
Biden đã không nói được tên của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, ông Biden nói
“tôi muốn cám ơn.. ư... ư... người đàn ông mặc trang phục ở đàng kia” (I want to
thank my, uh… uh the guy who runs that outfit over there.) Như vậy làm sao Joe
Biden có thể trả lời trực tiếp những câu hỏi của phóng viên?

Sức khỏe của ông Joe Biden đang bị suy yếu nên gần đây ông ta đã và đang chia bớt
quyền lực cho PTT Kamala Harris. Bà này đã công khai đóng vai trò Tổng Thống khi
tiếp xúc điện thoại với nhiều lãnh đạo quốc gia trên thế giới, bà Harris đã có thêm
một cuộc nói chuyện với Thủ Tướng của Na Uy hôm Thứ Ba vừa qua.

Dân Biểu Matt Gaetz (R-Fla) cho rằng “hình như TT Joe Biden đang bàn giao quyền
Tổng Thống cho bà Harris.” Cuối tháng Hai vừa qua, nhà báo Nikki Schwab của
Daily Mail đưa tin là “một số nhà lập pháp Dân Chủ đã gởi thư yêu cầu Joe Biden
chia sẻ thẩm quyền phóng vũ khí hạt nhân bằng cách hội ý với Phó Tổng Thống và
Chủ Tịch Hạ Viện.” Điều này khẳng định ông Joe Biden thực sự là Tổng Thống bù
nhìn.

Mỗi ngày có nhiều chục ngàn di dân ùn ùn kéo tới biên giới nhưng Joe Biden vẫn
chưa lên tiếng sẽ giải quyết ra sao. Theo dự đoán, tới cuối mùa hè sẽ có hàng triệu di
dân vượt biên vào Hoa Kỳ. Thống Đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas đã phản đối
kịch liệt chính sách di dân sai lầm của TT Joe Biden. Tiểu bang Texas đã thắng kiện
trong việc chống lại lệnh của Joe Biden là cấm trục xuất di dân bất hợp pháp.

Trong tháng Hai vừa qua tiểu bang Texas đã trục xuất gần 100 ngàn người bị bắt tại
biên giới. Trong cuộc họp báo ngày Thứ Ba vừa qua, Thống Đốc Gregg Abbott nói
rằng ông ta sẽ tăng cường thêm 500 Vệ Binh Quốc Gia tới biên giới để ngăn chặn tất
cả những hoạt động bất hợp pháp. Ông nói “chúng tôi sẽ chiến đấu cho sự an toàn
của người dân Texas.”

Nhiều phóng viên đã yêu cầu Joe Biden giải thích về vấn đề khủng hoảng biên giới
nhưng cô Tham Vụ Báo Chí Jen Psaki cứ một mực nói rằng không có vấn đề gì phải
quan tâm. Trên đài NBC, phóng viên Yami Che Alcindor nói rằng “mặc dù TT Joe
Biden không nhìn nhận có khủng hoảng tại biên giới nhưng con số nó không nói dối.”

Dân biểu Henry Cuellar thuộc đảng Dân Chủ của Texas trong khu vực dọc theo biên
giới đã đưa ra hàng loạt cảnh báo rằng nếu chính phủ liên bang không sớm hành
động thì sẽ có thảm họa xảy ra nhưng Joe Biden vẫn lặng thinh. Trong một cuộc
phỏng vấn trên Fox News, bà Julie Pace của AP Washington nói rằng “chính quyền
Joe Biden hiện nay không có kế hoạch kiểm soát biên giới.

Joe Biden đảo ngược chính sách ngăn chặn di dân của chính quyền Trump là một
hình thức gởi thông điệp mời gọi di dân tới Hoa Kỳ.” Vậy mà TNS Chuck Schumer,
Lãnh Đạo Khối Đa Số Thượng Viện lại tuyên bố rằng “Vấn nạn di dân tồi tệ là do
Trump để lại.” Đây là thái độ vu khống.

Chính trị gia Dân Chủ bê bối



Giá xăng đã tăng mạnh kể từ ngày Joe Biden nhậm chức Tổng Thống. Thời TT Trump
người dân được hưởng giá xăng rẻ, tại Texas khoảng dưới 2 dollars một gallon, hiện
tại tăng lên gần 3 dollars và sẽ còn tiếp tục tăng nữa vì Bộ Năng Lượng đang tính
tăng thuế xăng.

Chương trình cắt giảm thuế của cựu TT Trump trước đây đã giúp cho kinh tế phát
triển, tạo nhiều công ăn việc làm, giúp đời sống của người dân được thịnh vượng,
giầu có thêm. Tuy nhiên, thực tế này sẽ không còn tồn tại nữa. Dân Biểu Kevin Brady
(R-TX) đã cảnh báo rằng “chính quyền Joe Biden dự tính sẽ tăng thuế để có tiền chi
cho quỹ cứu trợ Covid19.”

TT Joe Biden đã ban hành luật cứu trợ kinh tế. Trong số tiền 1 ngàn 900 tỷ, người
dân nhận được tấm check 1 ngàn 400 dollars và 300 dollars tiền thất nghiệp mỗi tuần
cho 6 tháng, những di dân cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ cũng được lãnh tiền cứu
trợ. Tính ra chưa tới 10% tiền cứu trợ được chi cho người dân, tổng số tiền còn lại
hoàn toàn chi cho những vấn đề không liên hệ gì tới cứu nguy kinh tế. Điển hình là
những tổ chức ủng hộ phá thai nhận được hàng trăm tỷ, các tổ chức quốc tế nhận
được 10 tỷ. Khoảng 350 tỷ được chi cho một số tiểu bang để trang trải cho nợ nần về
quỹ hưu trí hoặc tu bổ hạ tầng cơ sở.

California là tiểu bang nhận được nhiều tiền nhất, lên tới 42 tỷ 300 triệu dollars
nhưng cũng là tiểu bang có nhiều vấn đề phức tạp nhất. Hiện tại người dân
California đã thu thập được hơn 2 triệu chữ ký để bãi nhiệm Thống Đốc Gavin
Newsom vì những việc làm sai trái của ông ta.

Tiểu bang New York nhận được 23 tỷ 300 triệu dollars, và Thống Đốc của tiểu bang
này là Andrew Cuomo có nguy cơ bị truất phế. Thị Trưởng New York Bill de Blasio
và nhiều nhà lập pháp của tiểu bang New York đã yêu cầu Thống Đốc này từ chức.
Tháng Ba năm 2020, Thống Đốc Andrew Cuomo đã ra lệnh cho các viện dưỡng lão
phải nhận những bệnh nhân cao niên bị đại dịch Covid19 vì lý do là bệnh viện bị
thiếu phòng.

Ông này đã không xử dụng tầu bệnh viện Hải Quân với 1 ngàn giường bệnh do cựu
TT Trump gởi tới. Hậu quả là hàng chục ngàn người cao niên đã chết oan vì bị lây
bệnh. Thêm vào đó có 7 phụ nữ làm việc dưới quyền của Thống Đốc Andrew Cuomo
tố cáo là họ đã bị ông ta quấy nhiễu tình dục.

Thống Đốc Gretchen Whitmer của tiểu bang Michigan cũng đang bị Bộ Tư Pháp điều
tra về vấn đề gây tử vong cho người cao niên vì bà ta đã ra lệnh bắt các viện dưỡng
lão nhận bệnh nhân Covid19. Cả ba Thống Đốc này là cốt cán hàng đầu của đảng
Dân Chủ.

Nhiều chính trị gia của đảng Dân Chủ có những hoạt động thân Trung Cộng rất đáng
nghi ngờ: Dân Biểu Eric Swawell bị tố cáo là đã gian díu tình cảm với cô Christine
Fang, một gián điệp của Trung Cộng nhưng anh ta là ngôi sao đang lên của đảng
Dân Chủ nên vẫn tiếp tục được trọng dụng trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện.

Dân Biểu Tony Gonzalez (D-TX) bị tố cáo bỏ tiền đầu tư trong ngân hàng của Trung
Cộng trị giá từ 100 tới 250 ngàn dollars. Những chính trị gia Dân Chủ này không làm
việc vì quyền lợi của người dân mà chỉ lo quyền lợi cá nhân và đảng phái.



Không cần chờ đợi tới 4 năm, chỉ sau 50 ngày làm việc của Joe Biden, người dân
Hoa Kỳ đã kinh hoàng nhìn ra vấn đề đảng Dân Chủ đang xóa bỏ tất cả: Xóa bỏ giá
trị truyền thống của xã hội, xóa bỏ lịch sử, và xóa bỏ tự do, thịnh vượng của người
dân.

Kim Nguyễn.
Mar 12-2021

Không cần vũ khí tối tân, ĐCSTQ vẫn có thể 'hạ gục' nước Mỹ bằng thịt nhiễm
đôc và ma túy Fentanyl
Đông Bắc

Đảng Cộng sản Trung Quốc rất “thực tế”, bởi có lẽ họ tin rằng họ không đủ khả
năng “hạ gục” nước Mỹ thông qua các biện pháp chiến tranh thông thường, nhưng
lại có thể dễ dàng hủy hoại từ từ người Mỹ cả về thể chất lẫn tinh thần bằng thực
phẩm độc hại và các loại chất gây nghiện mạnh...

Đầu đôc bằng thịt nhiễm bẩn vào Mỹ
Năm 2020, vào thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát, các nhà chức trách
thuộc Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã chặn lượng lớn lô hàng có
chứa các sản phẩm thịt lợn, gà, bò và vịt bẩn xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Cục Thanh tra Sức khỏe Động thực vật Mỹ (USDA), Trung Quốc là quốc gia bị
ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sốt lợn cổ điển, bệnh gà rù, bệnh lở
mồm long móng, cúm gia cầm độc lực cao và bệnh mụn nước ở lợn. Mỗi mầm mống
bệnh tiềm ẩn trong gia cầm Trung Quốc đều có thể gây nhiễm bệnh hoặc tử vong nếu
ăn phải.

Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thống kê, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2020,
cảng Los Angeles đã ban hành tới 1.049 Thông báo Hành động Khẩn cấp so với 527
thông báo trong năm 2019, khi họ phát hiện hàng loạt các lô hàng sản phẩm động vật
đông lạnh bị cấm hoặc chưa qua kiểm định.

Truyền thông phương Tây từng liệt kê thực đơn nhiễm độc kinh dị của ĐCSTQ, như
trứng làm bằng paraffine, há cảo nhiễm thuốc trừ sâu, thịt heo có clenbutérol nấu
bằng dầu ống cống, gạo bằng nhựa và nấm được tẩy trắng bằng thuốc tẩy eau de
javel. Kèm theo bữa tráng miệng với sữa chua làm từ sữa nhiễm mélamine và sau
cùng thưởng thức trà dư lượng thuốc sâu. Tất cả những món này đều là hiện thực.
Những kẻ buôn lậu đang tìm mọi cách tuồn những mặt hàng này bán ở các chợ tạp
hóa châu Á, và nhiều người tiêu dùng Mỹ đã không biết rõ nguồn gốc của sản phẩm
thịt này.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm Mỹ cho rằng, có quá nhiều vấn đề với các sản
phẩm nông và công nghiệp của Trung Quốc, từ ô nhiễm không khí, nước và đất đều ở
mức khủng khiếp. Cũng giống như ngành công nghiệp, nông nghiệp ở Trung Quốc



hầu như thả lỏng. Kết quả là, đất và nước đều bị nhiễm kim loại nặng, cùng dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật và chất thải công nghiệp cao ở mức vượt quá ngưỡng cho phép
nhiều lần. Điều đó có nghĩa là cây trồng cùng vật nuôi đều được tưới và sử dụng
bằng nguồn nước bẩn, và được nuôi trồng trên đất nhiễm chất độc hại.

Thực tế, các sông, hồ ao ở Trung Quốc bị ô nhiễm đến mức người dân nước này
thường phàn nàn rằng nước tưới tiêu của họ thường xuyên bị đổi sang màu đen hoặc
đỏ. Nông dân dùng thuốc trừ sâu vô tội vạ lên hoa màu. Trang trại chích đầy thuốc
tăng trưởng vào gia súc nhưng các quan chức ĐCSTQ tham nhũng, cùng tình trạng
thực thi luật pháp lỏng lẻo đã thường chứng nhận sản phẩm an toàn cho những thực
phẩm độc hại. Nên có thể nói ngành công nghiệp thực phẩm của ĐCSTQ không chỉ
cực kỳ bẩn thỉu, mà còn là tội ác.

Thực tế, hơn một nửa số cá tuyết và cá rô phi đang được bán ở Mỹ đã được nuôi
trong các trang trại cá của Trung Quốc với nguồn nước ô nhiễm nặng khiến bất kỳ
loài cá nào đều có thể bị nhiễm các kim loại nặng như thủy ngân hoặc chì, gây nguy
hiểm đến sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai.

Ngành công nghiệp thịt gà tuồn vào Mỹ thậm chí còn tồi tệ hơn, nơi các loại virus
như cúm gia cầm tràn lan ở các trung tâm chăn nuôi gia cầm. Các sản phẩm thịt lợn
nhiễm khuẩn của Trung Quốc do bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi cũng tuồn
vào Mỹ, với vô số các nguy cơ gây bệnh cho do nhiễm liên cầu lợn, bệnh nhiễm vi
khuẩn Yersinia ở ruột, bệnh sán dây lợn, sán phổi…

Đây là nguồn lây nhiễm virus, vi khuẩn vào Mỹ, đồng thời làm tê liệt ngành công
nghiệp thịt lợn cũng như ngành xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trị giá 6,5 tỷ đô la hằng
năm.

Bất chấp các nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ nhiều lô hàng lớn xuất xứ từ Trung Quốc,
thịt bẩn vẫn luồn lách xâm nhập bằng các ngả đường buôn lậu.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến ngày 6/6,/2020, các nhà chức trách tại Cảng
biển Los Angeles / Long Beach đã thu giữ gần 10 tấn thịt lợn, gà, bò và vịt nhiễm độc
của Trung Quốc.

Ông Jaime Ruiz (Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ) cho biết, hầu hết các sản phẩm
động vật lậu được nhồi nhét, giấu kín trong các hộp tai nghe, khóa cửa, đồ dùng nhà
bếp, máy tính bảng LCD, túi đựng rác, và đồ gia dụng nhựa…

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Hải quan Mỹ chặn bắt các loại thịt bị cấm từ Trung
Quốc tại Cảng biển Los Angeles /Long Beach đã tăng 70% so với cùng kỳ năm 2019.
Sự gia tăng đáng kể các lô hàng thịt nhiễm độc có nguồn gốc Trung Quốc tuồn vào
Mỹ đã làm dấy lên nghi ngờ rằng, đó có thể là một trong số các ngả đường mà
ĐCSTQ có khả năng cố ý phát tán virus, vi khuẩn độc hại, mà điển hình là virus Vũ
Hán lây lan khắp toàn cầu và đã giết chết hơn nửa triệu người Mỹ.
Mặc dù ĐCSTQ phủ nhận điều đó, nhưng Tiến sĩ Li-Meng Yan, nhà virus học từng
làm việc tại Trường Y tế Công cộng Hong Kong và đã trốn khỏi Trung Quốc cho biết,
COVID-19 được tạo ra trong phòng thí nghiệm: "Nó đến từ phòng thí nghiệm ở Vũ
Hán và phòng thí nghiệm do ĐCSTQ kiểm soát".



Trung Quốc là quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sốt lợn cổ
điển, bệnh gà rù, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm độc lực cao và bệnh mụn
nước ở lợn. Mỗi mầm mống bệnh tiềm ẩn trong gia cầm đều có thể gây nhiễm bệnh
hoặc tử vong nếu ăn phải. (Ảnh của MANUEL CENETA / AFP qua Getty Images)

ĐCSTQ “bảo kê” các “tập đoàn” sản xuất thuốc giả trôn ma túy
Ngoài virus Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện nay là thịt nhiễm độc,
ĐCSTQ còn là “nguồn cơn” của vấn nạn lạm dụng thuốc gây nghiện tại Mỹ.

ĐCSTQ đã biến Mexico thành nơi trung chuyển, là bàn đạp để khởi đầu cho một
“cuộc chiến nha phiến” với Mỹ khi cung cấp các thành phần nguyên liệu cho các tập
đoàn ma túy tại Mexico để sản xuất meth, heroin và fentanyl gây nghiện cao, rồi tuồn
qua đường biên giới cung ứng “hàng cấm” vào tận các thị trấn nhỏ cho đến các
thành phố lớn tại Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Lara Logan của Foxnews,
Phó đặc vụ phụ trách Jon DeLena thuộc Cơ quan thực thi ma túy New England cho
biết, ĐCSTQ đã thành lập một liên minh với các băng đảng ma túy Mexico để vận
chuyển các mặt hàng thuốc gây nghiện, và sau đó rửa tiền thông qua hệ thống tài
chính của ĐCSTQ có mặt ở khắp nơi.

Ông Jon DeLena nói: “Chúng tôi biết hiện nay có những tổ chức, các băng đảng
Mexico, đang sản xuất những viên thuốc làm giả Adderall (thuốc kích thích làm tăng
hoạt động của một số hóa chất não), và thành phần trộn trong thuốc đó không có gì
khác ngoài methamphetamine (ma túy đá).
“Chúng tôi biết rằng những người đang lạm dụng Adderall chính là trẻ em, thanh
thiếu niên Mỹ. Họ trà trộn các loại thuốc này nhằm mục tiêu vào thế hệ trẻ của chúng
ta”.

Chỉ riêng số ca tử vong do Fentanyl đã tăng gấp đôi mỗi năm kể từ năm 2014. Năm
2019, FBI đã bắt giữ các băng đảng bán ma túy ở bang Virginia và thu giữ 30 kg
Fentanyl từ Trung Quốc - lượng ma túy đủ để đầu độc giết chết 14 triệu người Mỹ.



Từ lâu, Fentanyl trở thành vấn đề nhức nhối của nước Mỹ. Phía Mỹ cho rằng hơn
95% Fentanyl vận chuyển vào Mỹ đến từ Trung Quốc. Fentanyl thường vào Mỹ bằng
đường chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc tuồn qua biên giới Mexico. Loại ma túy
kiểu thuốc phiện này ban đầu được sử dụng để trị chứng giảm đau và gây mê.

Fentanyl có thể kích hoạt các thụ thể opioid của cơ thể để tạo ra khoái cảm, nhưng
đồng thời khiến người dùng trở nên nghiện thuốc và lệ thuộc vào nó. Những người hít
nó cuối cùng sẽ khó thở và tử vong, mà “người hùng” George Floyd là một ví dụ với
câu nói nổi tiếng trước khi chết: “Tôi không thể thở được”.

Độc tính của Fentanyl mạnh hơn Heroin từ 50 đến 100 lần, và nó còn nổi tiếng với
một tên gọi khác: Thuốc “xác sống”. Fentanyl rẻ hơn và dễ vận chuyển hơn heroin,
nên đã giúp nó trở thành loại “ma túy vua” mới.

Các loại ma túy này đều được sản xuất trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc, và là
nguyên nhân số 1 gây ra các ca tử vong do sử dụng quá liều Opioid ở Mỹ. Các quan
chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, các công ty hóa chất lừa đảo ở Trung Quốc hoạt
động công khai và nằm ngoài tầm với của chính quyền Mỹ và là nguồn cung cấp ma
túy lớn nhất.

Có điều, các tổ chức buôn bán ma túy của Trung Quốc chẳng buồn giữ bí mật. Băng
nhóm người Trung Quốc tên là " Zheng" có ảnh hưởng lớn nhất và hiện diện đông
nhất ở Mexico chuyên buôn bán ma túy đá và chất gây nghiện sản xuất từ Fentanyl.

“Tập đoàn” ma túy Zheng do hai cha con Fujing Zheng (38 tuổi) và Guanghua Zheng
(65 tuổi) điều hành, có trụ sở chính tại Thượng Hải đã bán các chất ma tuý tổng hợp,
bao gồm cả Fentanyl và quảng bá công khai trên các trang web bằng 35 ngôn ngữ, từ
tiếng Ả Rập, tiếng Anh cho đến tiếng Iceland và tiếng Uzbek.

Cha con nhà Zheng còn khoe khoang rằng, phòng thí nghiệm của họ có thể “tổng hợp
gần như bất kỳ loại thuốc nào” và đã sản xuất 16 tấn hóa chất bất hợp pháp mỗi
tháng. Tập đoàn ma túy Trung Quốc này còn tiếp thị trắng trợn đến mức, sẽ “cam
kết” hoàn tiền cho người mua nếu “hàng cấm” bị hải quan Mỹ tịch thu.

Trong hơn một thập kỷ qua, “tập đoàn” Zheng đã vận chuyển Fentanyl và các hóa
chất gây nghiện bất hợp pháp tới hơn 25 quốc gia và 35 bang nước Mỹ. Các quan
chức Mỹ cho biết, với sự vươn xa các chân rết của tập đoàn ma túy Trung Quốc này,
phần nào giúp giải thích số người chết tăng vọt tại Mỹ do sử dụng ma túy quá liều.
Năm 2018, cha con nhà Zheng đã bị Mỹ truy tố tội "âm mưu sản xuất và phân phối
chất cấm vào Mỹ, điều hành tổ chức tội phạm ma túy, rửa tiền cùng các tội danh
khác".
Báo cáo CDC tính đến ngày 8/3/2021 cho thấy, gần 29.000 người đã chết ở Mỹ do sử
dụng quá liều liên quan đến Opioid, trong đó Fentanyl và các chất gây nghiện “anh
em” của nó đứng đầu danh mục. Riêng năm 2018, đã có khoảng 70.000 người trẻ Mỹ
đã chết vì Fentanyl. Tỷ lệ người Mỹ chết vì loại ma túy tổng hợp này đã trở thành con
số gây sốc nếu so với năm 2013 chỉ có 3.100 trường hợp tử vong.
Lý giải cho sự gia tăng tỷ lệ tử vong đột biến này ở giới trẻ Mỹ, là vì Fentanyl mạnh
đến mức một túi Fentanyl có kích thước như gói đường nhỏ có thể “dư sức” cung cấp
500 liều gây chết người. Đồng nghĩa với việc nó có thể dễ dàng tuồn lậu qua đường



bưu điện, mà như các đặc vụ FBI xác định, chúng là những “lô hàng siêu nhỏ khó xác
định và khó bắt giữ hơn nhiều so với những lô hàng heroin, cocaine hoặc cần sa”.

Bộ trưởng Tư pháp New York Eric Schneiderman phát biểu trong cuộc họp báo liên
quan đến một vụ mua bán ma túy lớn vào năm 2016 ở Thành phố New York. Các nhà
chức trách ở bang New York đã thực hiện bắt giữ một vụ mua bán ma túy kỷ lục, thu

giữ 33 kg heroin và 2 kg fentanyl.(Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)

Các tập đoàn ma túy Trung Quốc chỉ gửi trực tiếp một lượng nhỏ Fentanyl tới các
“đại lý” buôn bán ma túy nhỏ ở Mỹ hoặc Canada, nhưng lại vận chuyển số lượng lớn
nguyên liệu sản xuất ma túy cho các băng nhóm tội phạm ở Mexico.

Sau đó các băng nhóm ma túy tại Mexico sẽ trộn các chất tổng hợp thành heroin và
các hợp chất khác, ép chúng thành những viên thuốc giảm đau giả và lưu hành vào
Mỹ.

Mùa hè 2020, các nhà chức trách Mỹ đã phát hiện 20.000 viên thuốc trộn Fentanyl
giấu trong chiếc Mini Cooper tại trạm kiểm soát San Ysidro, và một tuần sau
tịch thu thêm 11.500 viên nữa.

Fentanyl đã được sử dụng cách đây nhiều thập kỷ như một loại thuốc giảm đau cực
mạnh, mạnh gấp 100 lần so với morphin, và chỉ được các bác sĩ Mỹ kê đơn cho
những bệnh nhân đang phải chịu các cơn đau dữ dội trong quá trình điều trị ung
thư.

Những kẻ buôn bán ma túy bắt đầu sử dụng Fentanyl vào giữa những năm 2000, và
phổ biến hơn vào năm 2014 và 2015 vì dễ kiếm và mang lại lợi nhuận lớn. Theo Cục
Quản lý Thực thi Dược phẩm Mỹ, với 1.500 đô la/kg “vốn” nguyên liệu, có thể mang
lại 1,5 triệu đô la lợi nhuận sau khi làm giả thành thuốc viên.

Có một nơi duy nhất cung ứng nguyên liệu độc hại vô tận cho băng đảng Mexico. Đó
chính là Trung Quốc, nơi ĐCSTQ “thống trị” toàn bộ lĩnh vực hóa chất và dược
phẩm của thế giới, không chỉ thuốc thành phẩm, mà còn hoạt chất dược phẩm.
ĐCSTQ “vũ khí hóa” ma túy, âm mưu hủy hoại giới trẻ Mỹ?



Không chỉ thịt nhiễm độc của Trung Quốc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân Mỹ
như truyền dịch bệnh và là mầm mống gây ung thư, mà các loại độc dược gây nghiện
có xuất xứ từ nước này đã và đang hủy hoại hệ thần kinh của giới trẻ Mỹ.

Thực chất, người Mỹ không hẳn đã sợ một cuộc tấn công hạt nhân hay e ngại vũ khí
cơ giới “tối tân” của ĐCSTQ, mà họ đang “đau đầu” và lo lắng trước “kế hoạch”
tàn phá nước Mỹ bằng virus và ma túy của ĐCSTQ.

Có lẽ giờ đây người dân Mỹ đã nhận ra cuộc “tấn công diệt chủng" có kế hoạch của
ĐCSTQ đối với nước Mỹ nếu nhìn vào toàn bộ cuộc khủng hoảng Fentanyl hiện nay.
Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đích danh các loại thuốc giảm đau
nhóm Opioid - ngày càng bị công dân Mỹ lạm dụng - đang được sản xuất chủ yếu tại
Trung Quốc, và yêu cầu ĐCSTQ công khai lượng Fentanyl bất hợp pháp. Tất nhiên,
ĐCSTQ “không dám” phủ nhận, nhưng lại công kích cáo buộc và mô tả bình luận
của Tổng thống Trump là "vô trách nhiệm" và "không thể chấp nhận được".

Để hiểu được động lực cuộc “diệt chủng” nhằm vào nước Mỹ, cần phải xem xét đặc
điểm “lạ thường” tại Trung Quốc, nơi mà các thương vụ kinh doanh mờ ám giữa
quan chức của ĐCSTQ luôn gắn chặt với các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Nổi trội nhất hiện nay chính là mô hình mà ĐCSTQ thường xuyên áp dụng: Đó là sử
dụng các nhóm tội phạm có tổ chức để thực hiện các vụ bắt cóc và cấu kết với nhau
để mổ cướp nội tạng, mà nạn nhân là các tù nhân lương tâm, các phật tử Tây Tạng,
người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công và đôi khi cả dân thường.

Dưới sự “phớt lờ” và “bảo kê” của các quan chức ĐCSTQ hủ bại, các nhóm tội
phạm có tổ chức đã dễ dàng bỏ qua các biện pháp kiểm soát, bằng cách thay đổi cấu
trúc hóa học của Fentanyl, nhằm qua mặt các nhà chức trách Mỹ trong việc buôn bán
thuốc giảm đau thuộc nhóm Opioid.

Mỗi ngày có tới 128 người ở Mỹ chết vì sử dụng quá liều Opioid. (Ảnh tổng hợp từ
Getty)

Nói cách khác, ĐCSTQ đã “vũ khí hóa” tất cả các loại thuốc và một số dược phẩm ở
thị trường chợ đen. Khi ấy, Fentanyl được trộn lẫn với lượng rất nhỏ các loại thuốc



khác, nhất là heroin, để tăng hiệu lực, được sản xuất với giá thành thấp, và chuyển
đến Mỹ thông qua “đế chế” cartel ở Mexico.

Điều bi thảm nhất chính là giới trẻ Mỹ đang chết mòn mà không hề cố ý dùng ma túy,
bởi đơn giản thuốc giả và một số loại thuốc không kê đơn đang được “tẩm thuốc”
Fentanyl. Mỗi ngày có tới 128 người Mỹ chết vì sử dụng quá liều Opioid.

Một nguồn tin từ Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) cho biết, cuộc tấn công
Fentanyl của ĐCSTQ vào Mỹ có thể khiến số người chết lên tới hàng triệu người nếu
không được kiểm soát: "Fentanyl có khả năng gây tử vong, thậm chí ở liều rất thấp.
Chỉ cần liều nhỏ cỡ 0,25mg là có thể gây chết người".

Liệu đây có phải là chiến lược “mật ngọt” của ĐCSTQ trong việc cố tình giết chết
hàng chục ngàn người Mỹ mỗi năm mà không cần một “tốn” viên đạn. Mục tiêu quan
trọng nhất mà ĐCSTQ nhắm tới chính là giới trẻ Mỹ đang ở độ tuổi gia nhập quân
ngũ.

Chính quyền Tổng thống Trump khi ấy đã liệt kê tất cả các sản phẩm liên quan đến
Fentanyl vào danh mục "thuốc nguy hiểm nhất", và mô tả đây là cuộc khủng hoảng
ma túy "nghiêm trọng nhất" mà nước Mỹ từng đối mặt.

Điều này cho thấy Tổng thống Trump đã nhìn “thấu” âm mưu của ĐCSTQ nhằm hủy
diệt sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên tại Mỹ, khi nguyên nhân gây
tử vong số 1 trong những người trẻ tuổi tại Mỹ là do Fentanyl.

Tuy nhiên, ĐCSTQ không chỉ có Mexico là “đồng minh” quan trọng duy nhất, Đảng
Dân chủ tại Mỹ đã ủng hộ chính sách “Biên giới mở” cũng như ủng hộ dự luật “phi
hình sự hóa” việc dùng cần sa, đã "vô tình" trở thành cánh tay đắc lực cho kế hoạch
thâm hiểm của ĐCSTQ nhằm vào nước Mỹ.

Đảng Dân chủ ủng hô các chính sách liên quan tới ma túy, cần sa
Tất cả các loại thuốc giảm đau tổng hợp phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc và
Mexico, đang làm trầm trọng thêm tình trạng nghiện ma túy ở Mỹ. Số người trẻ Mỹ
chết vì thuốc giảm đau Fentanyl đã khiến Tổng thống Donald Trump vừa mới nhậm
chức đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào năm 2017.

Có điều, tất cả những hệ lụy này đều bắt nguồn chính sách khuyến khích ma tuý từ
thời chính quyền Barack Obama.



Tổng thống Barack Obama ký Đạo luật Chữa bệnh Thế kỷ 21 tại Thính phòng Tòa án
phía Nam, bên cạnh Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 12 năm 2016 tại Washington, DC.
Dự luật đẩy nhanh quá trình phê duyệt các loại thuốc và thiết bị y tế mới, đồng thời
mở rộng tài trợ cho nghiên cứu y tế, bao gồm cả sáng kiến phát hiện ung thư và hỗ
trợ nghiên cứu về lạm dụng opioid. (Ảnh của MANDEL NGAN/AFP qua Getty

Images)

Chính sách khuyến khích ma tuý của Obama không chỉ nằm trong Đạo luật Chăm sóc
y tế hợp túi tiền (ObamaCare), mà còn nhất quán với hàng loạt chính sách của ông ta
trong việc ưu ái tội phạm ma tuý, hay hỗ trợ nhà ở hào phóng cho các con nghiện.

Không chỉ miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các con nghiện, cung cấp thuốc gây
nghiện miễn phí qua ObamaCare, Barack Obama còn liên tiếp đề xuất Quốc hội Mỹ
thông qua các khoản ngân sách hỗ trợ các con nghiện ma tuý, ví dụ như đề xuất trích
ngân sách 550 triệu USD năm 2012 nhằm hỗ trợ nhà ở cho các con nghiện ma tuý, đề
xuất ngân sách 1,1 tỷ USD để mở rộng chương trình hỗ trợ các con nghiện lạm dụng
Opioid ngay trước khi Barack Obama rời Nhà Trắng không lâu (tháng 6/2016).

4 năm sau, vào ngày 4/12/2020, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu
thông qua một dự luật, theo đó sẽ “phi hình sự hóa” (decriminalize) cần sa ở cấp liên
bang, nhằm thay đổi một chính sách bị coi là thất bại khi hình sự hóa việc dùng cần
sa.

Những dân biểu thuộc Đảng Dân chủ hậu thuẫn dự luật về cần sa cho biết, đạo luật
sẽ giúp giải tỏa các ảnh hưởng tệ hại của cuộc chiến chống ma túy, bằng cách đưa
cần sa ra khỏi danh sách bị liên bang kiểm soát và để cho tiểu bang tự đặt luật về cần
sa.

Dự luật cũng sẽ dùng số tiền có được từ thuế tiêu thụ đặc biệt (excise tax) có từ cần
sa, để tài trợ cho cộng đồng dân chúng từng bị ảnh hưởng từ các cuộc chiến chống
ma túy trước đây, trang trải chi phí xem xét, hủy bỏ các hồ sơ bắt giữ và các bản án
cấp liên bang về sử dụng cần sa.



Đáng buồn thay, đa số các tiểu bang ở Mỹ hiện giờ đều hợp pháp hóa việc dùng cần
sa, dưới các hình thức khác nhau. Cùng với đó, các quan chức Đảng Dân chủ ở bang
California cũng được coi là “đồng phạm” trong cuộc tàn sát thanh niên Mỹ ngày
nay.

Dưới thời cựu Thống đốc Jerry Brown và Thống đốc đương nhiệm Gavin
Newsom, chính quyền tiểu bang California đã mở cửa nhà tù, trả tự do cho hàng
ngàn người di cư bất hợp pháp, mà nhiều trong số đó là thành viên cartel Mexico.
Khủng hoảng biên giới Mỹ-Mexico, Joe Biden và Đảng Dân chủ “tiếp tay” cho
ĐCSTQ

“Cartel” là tên gọi chung cho một tổ chức tội ác tại Mexico, sống bằng nghề buôn
lậu ma tuý và có tôn ti trật tự giống hệt như một doanh nghiệp. Các cartel đều mở các
doanh nghiệp bình thường để dùng chúng hợp pháp hoá số tiền bẩn khổng lồ có được
nhờ buôn lậu ma tuý.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Mexico và các tập đoàn ma túy (cartel) đã buộc
các cartel lớn phải phân thành các cartel nhỏ hơn. Nó phân nhánh thành cartel
Sinaloa do ông trùm El Chapo nổi tiếng cầm đầu kiểm soát hầu hết hoạt động buôn
bán ma tuý ở phía Bắc Mexico. Cartel Los Zetas do những cựu quân nhân bỏ ngũ
thành lập kiểm soát hầu hết phía Đông Mexico.

Trong vòng hai tháng kể từ khi Joe Biden nhậm chức Tổng thống, biên giới phía nam
nước Mỹ đã trở thành một mớ hỗn độn, tới mức Joe Biden đã phải lên tiếng cảnh
báo nước Mỹ sắp phải đối mặt với số di dân bất hợp pháp nhiều hơn bất kỳ thời điểm
nào trong 20 năm qua. Có điều trong 4 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump,
biên giới Mỹ-Mexico dường như đã được kiểm soát khá tốt.

Trong những ngày này, biên giới Mỹ-Mexico đã trở nên tồi tệ đến mức, Bộ An ninh
Nội địa Mỹ đã phải yêu cầu chính quyền liên bang hỗ trợ thêm các đặc vụ biên giới
để đối phó với lượng lớn người bất hợp pháp dự kiến vượt qua biên giới trong vài
tháng tới.



Người di cư quỳ gối cầu nguyện và yêu cầu các chính sách di cư rõ ràng hơn từ Biden,
tại bang Baja California, Mexico vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. (Ảnh của

GUILLERMO ARIAS / AFP qua Getty Images)

Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan cũng ghi nhận một số lượng kỷ lục 3.500 trẻ
vị thành niên không có người lớn đi cùng tự vượt biên đang chầu chực ở các trạm
kiểm soát dọc biên giới. Con số này cộng với khoảng 8.500 trẻ vị thành niên đang ở
các trại tạm trú do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ quản lý, đã trở thành gánh nặng
tài chính cho ngân sách Mỹ.

Vậy ai hưởng lợi từ dòng người di cư bất hợp pháp đông đảo này đổ vào Mỹ? Jaeson
Jones, đội trưởng sĩ quan đã nghỉ hưu thuộc Bộ phận Tình báo và Chống Khủng bố
của Bộ An toàn Công cộng bang Texas cho biết: Chính là các cartel Mexico.
Jaeson Jones cho biết: “Đó không chỉ là vấn nạn buôn người, mà Fentanyl đã tràn
vào đất nước chúng ta như một thứ vũ khí giết người. Có một thực tế là các
nhóm cartel đã chuyển đổi vai trò, từ nhóm tội phạm có tổ chức ban đầu thành thực
thể thống trị đất nước song song với chính phủ Mexico”.
Các cartel này là các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia có kỷ luật, được quân
sự hóa, và đang kiểm soát nhiều chính quyền địa phương ở phía nam biên giới
Mỹ-Mexico. Đáng lo ngại hơn, cartel Sinaloa có chân rết ở 54 quốc gia trong khi
cartel Jalisco có mặt trên 48 quốc gia.

Hiện tại, cartel Mexico đang kiểm soát toàn bộ khoảng 2.000 dặm của biên giới
Mỹ-Mexico, và các tập đoàn ma túy này có quan hệ với ĐCSTQ, nơi cung cấp các
nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất ma túy đá và Fentanyl.

Không chỉ vậy, cartel còn cải tiến các quy trình để đưa những người di cư bất hợp
pháp vượt biên giới vào Mỹ theo các tuyến đường mà các băng đảng, buôn lậu vạch
sẵn. Không chỉ có những người di cư từ Mexico và Trung hoặc Nam Mỹ, mà còn có
cả người Trung Quốc trong “đội ngũ” dân nhập cư bất hợp pháp đang lầm lũi tiến về
biên giới phía tây nam nước Mỹ...

Đông Bắc
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TIN GIAN LẬN BẦU CỬ
► Các tiểu bang then chốt ‘khám phá’ ra gian lận bầu cử
Một quan tòa tại Michigan, một tiểu bang then chốt đã mang lại chiến thắng khít nút
cho cụ Biden, đã phán việc bộ trưởng Nội Vụ tiểu bang, một quan chức đảng DC, ra
sắc lệnh xí xóa chuyện kiểm chứng chữ ký trên các phiếu bầu bằng thư hoàn toàn bất
hợp pháp, vi phạm luật bầu cử của chính tiểu bang Michigan.

Tại Wisconsin, Tối Cao Pháp Viện tiểu bang vừa phán việc các quan chức tiểu bang
cho phép tất cả mọi người quyền không đích thân đi bầu mà có thể ngồi nhà gửi phiếu
bầu bằng thư mà không cần kiểm tra lý lịch cử tri là sai lầm, và hoàn toàn vi phạm
luật bầu cử tiểu bang. Việc viện dẫn mối đe dọa lây lan của dịch COVID không có
đầy đủ chứng cớ biện minh cho quyết định.

Tại Virginia, một tiểu bang then chốt khác đã bầu cho cụ Biden, một quan tòa cũng
đã phán việc nhận các phiếu bầu bằng thư sau ngày bầu cử là vi phạm luật bầu cử
của tiểu bang.

Những tin trên thật khó hiểu khi ta nghĩ lại, TT Trump đã đâm đơn kiện tại những tiểu
bang này và đều thua hết, nhưng bây giờ, các quan tòa tại chính những tiểu bang này
lại đồng ý với TT Trump là tất cả những thay đổi thủ tục bầu cử trên đều vi phạm luật.
Thế thì đâu là luật?

Kẻ này có cảm tưởng như các quan tòa, sau khi chấp nhận gian lận để giúp cụ Biden
thắng, đã vội vã siết chặt lại thủ tục bầu bán, cả lô luật lệ bị siết chặt chẽ lại, bảo
đảm phe CH trong các kỳ bầu cử tới, không cóp lại kỹ thuật gian lận và khai thác
được những mánh khóe gian lận này để thắng cử trở lại.
https://justthenews.com/politics-policy/elections/thumonths-after-trump-complaints-so
me-courts-are-finding-illegalities

► Arizona đếm lại phiếu
Thượng viện tiểu bang Arizona do phe CH kiểm soát đã ra lệnh đếm lại bằng tay tất
cả 2,1 triệu phiếu bầu tổng thống của Maricopa county.
Maricopa county là quận đông dân nhất Arizona, bao gồm thủ phủ Phoenix, phần lớn
đã bỏ phiếu cho cụ Biden. Cụ Biden đã thắng khít nút trên cả tiểu bang với hơn
10.000 phiếu.

Quyết định này được lấy sau nhiều vụ tranh tụng của phe CH trước tòa án, và bây giờ
mới được phép cho đếm lại. Tuy nhiên, dù muốn hay không cũng đã quá muộn để đếm
phiếu lại. Nếu như đếm lại mà thấy TT Trump thắng thì sao? Làm gì?
https://www.theepochtimes.com/arizona-state-senate-ordering-hand-recount-of-2-1-m
illion-ballots-for-2020-presidential-election_3742329.html?&utm_source=newsnoe&
utm_medium=email&email=vulinh11@gmail.com&utm_campaign=breaking-2021-0
3-20-3

► Tới phiên phe DC tố gian lận phiếu
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Chính trị Mỹ như trò ú tim con nít chơi vậy.
Trong cuộc bầu tổng thống vừa qua, TT Trump và phe CH hô hoán gian lận, đòi đếm
lại phiếu, thưa kiện, tứ tung, phe DC tố cáo CH không chấp nhận và chà đạp tiếng
nói của cử tri.

Bây giờ, tin báo chí cho biết một bà dân biểu CH, Mariannette Miller-Meeks thắng
khít nút tại tiểu bang Iowa. Phe DC tố gian lận, đòi đếm phiếu lại, đòi coi lại thủ tục
bầu bán. Phe CH tố DC không chấp nhận và chà đạp tiếng nói của cử tri.
https://www.washingtonpost.com/politics/republicans-iowa-race/2021/03/21/5697b2b
2-8a71-11eb-aff6-4f720ca2d479_story.html?utm_campaign=wp_politics_am&utm_m
edium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_politics

BÁO ĐỘNG KINH TẾ
Ông Larry Summers, cựu bộ trưởng Tài Chánh của TT Clinton cũng là cựu chủ tịch
Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia của TT Obama đã lên tiếng báo động kinh tế sẽ bị khủng
hoảng trầm trọng vì những chính sách kinh tế sai lầm và vô trách nhiệm lớn nhất từ
hơn 40 năm qua.

Ông Summers đổ lỗi cho cánh cực tả của đảng DC khi họ áp lực chính quyền Biden
phải ra một gói cứu trợ quá lớn, trong khi khối cực hữu của đảng CH lại áp lực Ngân
Hàng Dự Trữ Trung Ương có một chính sách tiền tệ thả lỏng.

Hậu quả tất nhiên là kinh tế sẽ trực diện tình trạng ‘stagflation’ trong tương lai gần.
‘Stagflation’ là tình trạng trong đó lạm phát bộc phát với giá cả mọi thứ tăng mạnh
trong khi kinh tế trì trệ, không sản xuất và thất nghiệp tràn lan.

Các cụ cuồng mê Biden nên chuẩn bị để dành thêm tiền khi đi chợ nhé. Nếu phiếu
thực phẩm hay tiền già không tăng theo kịp thì sẽ mua được ít đồ ăn hơn thôi. Già rồi,
ăn ít đi cũng tốt thôi.
https://finance.yahoo.com/news/summers-says-u-facing-worst-114227209.html

KHỦNG HOẢNG DI DÂN
► Job mới của bà Kamala
Cụ Biden đã trao cho bà phó Kamala trách nhiệm lo vụ khủng hoảng di dân. Bà
Kamala sẽ lo việc đàm phán với Mexico và các quốc gia Trung Mỹ để tìm giải pháp
ngăn chặn làn sóng di dân đang ào ạt chạy vào Mỹ, tiếp theo thông điệp mở toang
cửa biên giới của cụ Biden. Bà Kamala đã nhẩy qua đầu bộ trưởng An Ninh Lãnh
Thổ và cả ngoại trưởng luôn. Dĩ nhiên, cả bà cố vấn đặc trách biên thùy Roberta
Jacobson cũng bị cho ngáp gió. Vậy mà chính quyền Biden vẫn khư khư khẳng định
chẳng có khủng hoảng gì ở biên giới. Không khủng hoảng sao phải bổ nhiệm phó
tổng thống đặc trách lo cấp kỳ?

Tin liên quan: Tòa Bạch Ốc ra chỉ thị guồng máy chính quyền cũng như TTDC kể từ
nay không được dùng danh từ ‘chính quyền Biden’ nữa, mà phải nói là ‘chính quyền
Biden-Harris’. Công khai nhìn nhận thể chế ‘nhị đầu’ co-president của chính quyền
này. Chuyện này ai cũng biết. Tuy chuyện chưa được xác nhận rõ ràng, ai vai vế cao
hơn ai và có thực quyền hơn ai. Cụ Biden với tư cách tổng thống, chắc là đang lãnh
đạo, nhưng là... ‘lãnh đạo từ sau lưng’ bà Kamala.
https://www.cnbc.com/2021/03/24/vice-president-harris-to-oversee-effort-to-resolve-p
roblems-at-us-mexico-border.html
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► Biden cấm cung truyền thông
Chính quyền Biden mới đây thông báo sẽ mở lại các trại tạm trú để tạm giữ các trẻ
em bị bắt tại biên giới. Họ khẳng định sẽ không giống như các cũi sắt vô nhân đạo
của thời Trump đâu, nhưng lạ lùng thay, lại không cho phép báo chí hay các dân biểu,
nghị sĩ CH đến thăm viếng, mà chỉ cho phép một số ít dân biểu phe ta, thuộc đảng DC
đến thôi.

Trong số đó, có dân biểu phe ta, thuộc đảng DC, ông Henry Cuellar.
Ông này đã chụp hàng loạt hình và chuyển cho truyền thông. Như một bức hình tiêu
biểu ta nhìn thấy dưới đây, tình trạng giam giữ trong các cũi sắt khổng lồ, cho một
miếng aluminium mỏng làm mền đắp, trông không khác gì những hình ảnh thê thảm
của thời Obama-Biden trước đây. Ông Cuellar là dân biểu DC của Texas, công khai
chỉ trích chính sách di dân mở toang cửa của cụ Biden.



Hình mới do dân biểu DC Henry Cuellar cung cấp. Không phải hình chụp dưới thời
hung thần kỳ thị Trump đâu.

https://www.foxnews.com/media/photojournalist-biden-media-access-border-patrol-o
perations

►WaPo cả gan dám chê Biden
Báo Washington Post đã có bài bình luận dài chỉ trích nặng chính quyền Biden về
khủng hoảng di dân tại biên giới Mễ.

Theo WaPo, chính quyền Biden ngay từ khi chưa nhậm chức, đã được các quan chức
biên giới, là những quan chức chuyên nghiệp, không phải loại phe đảng do chính
quyền Trump bổ nhiệm, cảnh giác cụ Biden đang gửi một thông điệp cực kỳ tai hại
cho di dân. Dù vậy, cụ Biden vẫn không thay đổi cách làm việc, vẫn nhất quyết xé bỏ
chính sách di dân của TT Trump qua hàng loạt biện pháp. Tất cả đã được di dân
Trung Mỹ hiểu cụ Biden sẽ mở toang cửa biên giới.

Vẫn theo WaPo, Mỹ có thể phải đối diện với khoảng hai triệu di dân tập trung sát
biên giới từ giờ đến cuối năm nay, và sẽ tiếp tục gia tăng mạnh năm tới nếu chính
quyền Biden không có biện pháp hữu hiệu ngăn cản.

Theo WaPo, cụ Biden đã bị áp lực nặng của cánh tả của đảng DC, muốn mở cửa biên
giới, lật ngược tất cả mọi biện pháp của TT Trump, nhưng khi cụ làm theo ý cánh tả,
thì lại là đang gửi thông điệp đón chào di dân.

WaPo kết luận cụ Biden hiểu rõ mối đe dọa tại biên giới nhưng đã không sẵn sàng để
đối phó vì thật sự vẫn chưa biết phải đối phó như thế nào.

https://www.foxnews.com/media/photojournalist-biden-media-access-border-patrol-operations
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Chính quyền Biden đang bị phe CH và luôn cả một số dân biểu DC vùng biên giới
công kích rất mạnh, và hiển nhiên, ưu tư của chính quyền Biden chính là làm sao
chống đỡ những tấn công này chứ không phải là lo giải quyết khủng hoảng.
https://www.washingtonpost.com/politics/biden-border-surge/2021/03/20/21824e94-8
818-11eb-8a8b-5cf82c3dffe4_story.html

► Khủng hoảng cố ý?
Cựu giám đốc cơ quan kiểm tra di trú ICE, ông Tom Homan, đã nhận định cuộc
khủng hoảng di dân hiện đang thấy không phải là hậu quả của việc cụ Biden bất tài,
không biết phải làm gì, mà thật sự có là sách lược cố tình, có tính toán của cụ Biden.
Theo ông Homan, cụ Biden cố tình tạo ra khủng hoảng, để có dịp thứ nhất đổ tội lên
đầu TT Trump đã đẻ ra một chính sách cũng như những luật lệ di dân sai lầm, để rồi
sau đó, lợi dụng cơ hội, thảo ra một bộ luật di dân mới, thân thiện với di dân, hợp
pháp cũng như bất hợp pháp.
Ông Homan cũng huỵch tẹt “người nào nói biên giới ta an toàn và đóng kín chỉ là nói
láo”.
https://www.foxnews.com/politics/biden-border-crisis-response-not-incompetence-to
m-homan

► Trang mạng xã hôi tiếp tay
Tin Fox news cho biết các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram,… đã tiếp tay
các tay buôn lậu di dân bằng cách phổ biến lại các quảng cáo chuyên chở di dân lậu.
Như trên Facebook, các tay chuyên nghề chở di dân lậu qua Mỹ công khai đăng
quảng cáo của chúng, với giá công khai ghi là 3.500 đô một đầu người.
Trong khi đó thì các trang mạng xã hội này lại lo cấm hay đục bỏ các trương mục của
TT Trump và các chính khách hay tổ chức bảo thủ khác.
https://www.foxnews.com/us/migrant-smugglers-social-media

► Bagdad Bob!
Bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Alejandro Mayorkas tiếp tục gân cổ khẳng định là tuyệt
đối không có khủng hoảng di dân nào ở biên giới hết, bất chấp tình trạng số di dân
tràn qua bất hợp pháp và bị bắt đã tăng lên mức cao nhất từ hơn 20 năm nay, theo
như thống kê chính thức của chính quyền Biden công bố.

Việc làm trơ trẽn và vô lý này đã khiến ông Mayorkas được truyền thông tặng cho tên
mới là Bagdad Bob.

Bagdad Bob là biệt danh báo Mỹ tặng cho ngoại trưởng và phát ngôn viên của
Saddam Hussein, Muhammad Saeed al-Sahhaf khi ông này khăng khăng quả quyết
không có một tên lính Mỹ nào đánh và thâm nhập vào đất Iraq được vì quân ta đã anh
dũng đánh bại và đuổi chúng đi hết rồi. Trong khi ông này hùng hổ khẳng định thì TV
trực tiếp thu hình ông nói chuyện tại thủ đô Bagdad cho thấy phía sau, xe tăng Mỹ
đang ào ào chạy tới. Vài phút sau, ông phát ngôn viên bị lính Mỹ bắt tại trận.
https://www.realclearpolitics.com/articles/2021/03/22/baghdad_bob_at_the_southern
_border_145448.html

THẢM BẠI VỚI TRUNG CỘNG
Chính quyền Biden lần đầu tiên chính thức thảo luận với chính quyền Trung Cộng.
Một cuộc họp giữa ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken với một viên chức ngoại giao
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TC, Yang Jiechi (Dương Khiết Trì) đã được tổ chức tại Anchorage, thù phủ tiểu bang
Alaska.

Hai bên đồng ý sẽ mở đầu bằng một buổi họp công khai có hiện diện của báo chí,
trong đó mỗi bên sẽ chính thức đọc diễn văn trong 2 phút, rồi sau đó hai bên sẽ họp
kín.

Ngoại trưởng Blinken chủ nhà mở đầu với bài diễn văn lịch sự chào đón, kéo dài
đúng 2 phút. Đại diện TC đáp lễ, tát ngay vào mặt ông Blinken bằng một bài diễn văn
kéo dài tới 17 phút, mạt sát thậm tệ Mỹ. Ngoại trưởng Blinken và phái đoàn Mỹ mặt
nghệt ngồi chịu trận.

Theo báo chí Tây Âu, cuộc họp đã là một thất bại trọn vẹn cho phía Mỹ, chẳng những
hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, mà TC lại còn lợi dụng cuộc họp để
công kích Mỹ về đủ mọi chuyện. TC tố Mỹ giả dối khi tố cáo TC đàn áp dân Tân
Cương, nhưng ngay trên đất Mỹ, cảnh sát đã giết hàng loạt dân da đen, và thẳng tay
đàn áp phong trào Black Lives Matter.
Chuyện cuộc họp thất bại không chối cãi được, nhưng thái độ ‘hung hăng’ của cả hai
bên là điều đáng nghi ngờ. Cụ Biden nổi tiếng là ‘thân thiện’ với TC, nhất là khi cha
con của cụ đã nuốt cả trăm triệu của Tập, do đó, kẻ này nghi ngờ có khi cuộc họp thất
bại chỉ là màn kịch mở đầu để sau này cụ Biden dễ làm ăn thân thiện với TC hơn thôi.
https://www.powerlineblog.com/archives/2021/03/fiasco-in-anchorage.php

BẮC HÀN THÁCH THỨC
Gần đây, có tin cụ Biden qua trung gian nhiều chính khách quốc tế và cả cựu quan
chức của TT Trump, tìm cách móc nối, nói chuyện với cậu Ấm Ủn, bị cậu phủi đít
quay mặt, không thèm trả lời cụ. Trái lại, đã ra chiêu thách thức, nắn gân cụ Biden
bằng cách cho bắn ngay một loạt hỏa tiễn tầm ngắn. Đây là lần đầu tiên Bắc Hàn bắn
thử hỏa tiễn kể từ năm 2017, là năm TT Trump nhậm chức.
Tin này một mặt, nghe thật thú vị, vì ta sẽ có dịp coi cụ lẩm cẩm bị cậu nhóc Ủn vỗ
đầu chơi. Mặt khác, đây là tin không vui chút nào, mà trái lại, đáng lo khi nghĩ chiến
tranh nguyên tử có thể nổ ra tại đông Á, không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến
quê hương chúng ta, và cả thế giới nói chung.
Lịch sử cả vạn lần đã chứng minh chiến tranh thường xẩy ra khi một tay độc tài tham
quyền coi thường đối thủ, như Hitler đã coi thường Anh và Pháp, Kim Chánh Nhựt đã
coi thường TT Truman, Hồ Chí Minh coi thường Kennedy,…
https://www.washingtonpost.com/national-security/north-korea-missile-launch-

BẮN GIẾT TẬP THÊ TẠI COLORADO
Một siêu thị tại thành phố Boulder, tiểu bang Colorado, đã là nơi một tên vác súng đi
bắn loạn đả, khiến 10 người chết.
Thủ phạm có tên là Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 tuổi. Nghe tên thì biết là dân gốc Ả
Rập Hồi giáo. FBI cho biết tên này đã có trong danh sách những tên đáng lưu ý vì đã
từng ngông nghênh hô hào giết dân da trắng Mỹ. Vấn đề là không hiểu tại sao FBI
chỉ lưu ý mà chẳng làm gì, để tên này có dịp thong thả đi mua súng giết cả chục
mạng.
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Dĩ nhiên, TTDC không cần đợi điều tra gì, đã mau mắn nói ngay tên này là khùng
điên, không phải là khủng bố Hồi giáo quá khích kỳ thị da trắng gì hết.

Trong khi tại Atlanta, TTDC cũng mau chóng phán đây là hành vi kỳ thị dân da vàng,
chứ không phải khùng điên gì hết, mà cũng chẳng cần điều tra gì luôn.

Cũng may là tại Boulder, tất cả nạn nhân la da trắng hết, không có ai là da vàng, chứ
nếu không, TTDC và vài con vẹt tị nạn đã lại hô hoán như vỡ chợ ‘kỳ thị dân da vàng’
rồi.

Không khác gì tất cả những vụ bắn chết người tập thể, phe ta nhất loạt hô hào kiểm
soát súng ngay. Thật ra, cái súng là vật vô tri vô giác, không quan trọng, việc cần làm
không phải là kiểm soát súng mà kiểm soát những thằng khùng, thằng ngu, thằng
bệnh hoạn.
https://www.foxnews.com/us/colorado-boulder-mass-shooting-suspect-identified-char
ged

Cháu gái gọi bà PTT Kamala là cô, dân gốc Ấn, ngay sau vụ bắn đã tuýt ngay “da
trắng thượng tôn là mối nguy khủng bố lớn nhất cho đất nước này”. Đã vội vã xóa cái
tuýt sau khi biết tên bắn người là dân hồi giáo gốc Syria.

Nhưng vui hơn nữa là ngay cả Đấng cựu Tiên Tri Obama cũng đã mau mắn tuýt lên
án vụ thảm sát là hậu quả của bất mãn, kỳ thị chủng tộc, hiển nhiên ý muốn ám chỉ
tay kỳ thị Trump. Tin buồn cho Obama là cảnh sát mới cho biết tay hung thủ này ủng
hộ ISIS, kỳ thị dân da trắng, và cực kỳ thù ghét Trump. Mất dịp chửi Trump, đáng
buồn!
https://republicanwire.org/obama-blames-boulder-shooting-on-racism-after-shooter-i
s-revealed-as-trump-hater/

Đây là vụ bắn giết tập thể thứ 7 trong 7 tuần dưới triều đại cụ Biden.
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https://edition.cnn.com/2021/03/23/us/7-mass-shootings-7-days-trnd/index.html

CỤ BIDEN HỌP BÁO ĐỂ… BIỂU DIỄN NÓI NHẦM
Sau hơn hai tháng ngậm tăm, cuối cùng thì cụ Biden đã đành phải xuất hiện để họp
báo, trong khi các phụ tá run hơn cầy sấy. Và đúng như họ đã lo sợ, cụ Biden đã ‘nói
nhầm’ ngay.

Thứ nhất, cụ vỗ ngực khoe đã vào thượng viện cách đây… 120 năm !!!
Sau đó cụ nhầm tổng thống Afghanistan với một ông tướng Pakistan. Gọi TT
Afghanistan là TT Kayani, trong khi tên này là tên của viên tướng Pakistan. Tên TT
Afghanistan là Ghani.

Mai mốt, cụ ra lệnh cho thủy quân lục chiến đổ bộ, đánh nhầm Đức thay vì đánh
Congo thì không có gì là lạ.
https://www.foxnews.com/politics/white-house-biden-gaffe-transcript-afghan-presiden
t
https://www.snopes.com/fact-check/biden-120-years/

Trang mạng Breitbart đã chọc quê cụ Biden qua việc nêu lên 5 lần cụ Biden bối rối,
cà lăm. Các cụ cuồng mê Biden nào gan to mật lớn, đọc bài dưới đây cho vui.
https://www.breitbart.com/politics/2021/03/25/joe-bidens-5-most-awkward-moments-
during-press-conference-oh-god-i-miss-donald-trump/

Giới truyền thông đã lắc đầu ngao ngán khi thấy cụ Biden mỗi lần trả lời câu hỏi, đều
phải cúi đầu đọc trên một trang giấy, nhiều khi câu trả lời không ăn nhập gì đến câu
hỏi. Có vẻ như các phụ tá đã chuẩn bị, viết sẵn một số câu trả lời cho cụ đọc thôi.
Sau đó khám phá ra cụ Biden có hai tờ giấy: một là danh sách và hình các nhà báo
thân thiện để cụ cho phép đặt câu hỏi dễ dàng (ký giả của Fox News, NewsMax và
Breitbart bị loại, không cho hỏi), và một là trang viết sẵn những câu trả lời.

https://www.foxnews.com/politics/biden-scripted-answers-press-conference-fleischer
Nghiêm chỉnh hơn, cuộc họp báo đã là một thất bại lớn cho cụ Biden khi các cử tri
độc lập không đảng phái cho cụ điểm D. Họ trách cụ Biden đã phản lại thông điệp
đoàn kết mà cụ hô hào trong bài diễn văn nhậm chức, khi cụ bỏ phần lớn thời giờ họp
báo ra công kích TT Trump và đảng CH.
https://www.foxnews.com/politics/biden-press-conference-trump-2024-torched-messa
ge-unity

CỰU QUAN CHỨC OBAMA TRỞ THÀNH ĐẠI TRIỆU PHÚ
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Một nghiên cứu mới của ABC cho thấy các quan chức cũ của TT Obama, sau khi nghỉ
xả hơi mấy năm dưới thời Trump, đã trở lại chính quyền Biden, giàu gấp mấy lần khi
còn làm cho Obama.
Trên căn bản, các viên chức cao cấp trước khi nhậm chức đều phải khai báo tài sản,
nhưng khai một cách rất tổng quát. Dù rất tổng quát và lờ mờ, nhưng cũng đủ để cho
thấy đám quan chức này đã giàu khẩm sau khi hết làm quan chức.

Đặc biệt bà Susan Rice, cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia của TT Obama. Khi mới vào
làm cho Obama, bà Rice khai tài sản có tổng cộng khoảng từ 13,6 triệu tới 40,4 triệu;
bây giờ, có từ 36 triệu tới 149 triệu, tăng gấp 3-4 lần. Phần lớn gia tăng đó được thực
hiện qua các hợp tác với các đại tập đoàn qua hình thức ‘cố vấn’ với mức lương trên
trời dù chẳng làm gì, hay qua các bài diễn văn được trả tiền cả chục hay trăm ngàn
đô mỗi lần. Trên thực chất, tất cả chỉ là tiền đấm mõm vì hai lý do: thứ nhất lợi dụng
‘quan hệ’ của bà với các quan chức khác trong hệ thống Nhà Nước ngầm vẫn còn rất
nhiều quyền uy; và thứ nhì, hy vọng bà sẽ trở lại chính quyền như nhiều quan chức
khác trong thể chế dân chủ quay vòng, với hai chính đảng thay nhau nắm quyền.
ABC cũng cho biết nhiều đại quan chức khác cũng ở trong tình trạng tương tự, với
gia tài tăng vọt gấp mấy lần như ông Ron Klain, chánh văn phòng cho cụ Biden, giám
đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Brian Deese,…
https://abcnews.go.com/US/obama-era-officials-return-white-house-worth-millions/st
ory?id=76582015&cid=clicksource_4380645_3_heads_hero_live_hero_hed

TTDC MẤT KHÁCH
Đúng như Diễn Đàn Trái Chiều này đã viết từ lâu, ông thần Trump biến khỏi chính
trường, truyền thông Mỹ sẽ gặp đại nạn. Họ ngớ ngẩn tìm cách triệt con gà đẻ trứng
vàng cho họ. Các thống kê mới nhất cho thấy chỉ trong vòng một tháng, từ tháng
Giêng vừa qua tới tháng Hai, tất cả các đài TV và báo lớn của TTDC đã mất khách
hàng loạt. TT Trump giã từ vũ khí cuối tháng Giêng.

Báo mạng của Washington Post mất 26% số người mua, New York Times mất 17%,
CNN mất 45% người coi, MSNBC mất 26%. Riêng Fox News tương đối ổn định, mất
có 6%.

Những con số này tương phản với những kỷ lục khi TT Trump mới nhậm chức. Khi đó,
New York Time chẳng hạn tăng số người mua báo mạng từ 3 triệu lên tới hơn gấp đôi,
7,5 triệu người.
https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-predicted-news-ratings-would-e2-80-
98tank-if-i-e2-80-99m-not-there-e2-80-99-he-wasn-e2-80-99t-wrong/ar-BB1eQdd0

XÌ-CĂNG-ĐAN MỚI CỦA CUOMO VÀ CNN
Tin mới nhất được xì ra về thống đốc New York là ông này đã ra lệnh cho bộ Y Tế
tiểu bang New York phải dành ưu tiên cho ông Cuomo và gia đình, bà con, họ hàng
nhà ông, trong đó có ông em Chris Cuomo, được ưu tiên thử nghiệm COVID khi dịch
mới bắt đầu tấn công New York hồi tháng Ba năm ngoái.

Nhờ ưu tiên này nên thân nhân ông Cuomo phát hiện ra dịch rất sớm và chữa trị ngay.
Cụ thể là em ruột ông thống đốc, anh Chris Cuomo, bình loạn gia của đài CNN, đã
phát hiện ra bị nhiễm COVID và được ưu tiên chữa trị ngay tại New York, nên khỏi
bệnh rất nhanh, không thua gì tổng thống Mỹ. Hãy thử tưởng tượng TT Trump ra lệnh
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ưu tiên thử nghiệm cho gia đình Trump xem phản ứng của TTDC và truyền thông Vẹt
sẽ như thế nào.
https://www.foxnews.com/media/cnn-reaction-chris-cuomo-benefited-priority-covid-te
sts-andrew-cuomo

DÂN BIỂU DC TẶNG TIỀN
Bà dân biểu cấp tiến trong khối ‘Tứ Quái’ Rashida Tlaib, đã có sáng kiến mới: tặng
cho mỗi người dân trong số hơn 330 triệu dân Mỹ, kể cả hơn mười mấy triệu di dân
lậu, tổng cộng gần 350 triệu người, mỗi người 2.000 đô một tháng, cho tới khi dịch
COVID hoàn toàn biến mất khỏi trái đất. Vị chi chỉ tốn có 700 tỷ mỗi tháng cho tới …
tết Congo.

Có tin bà Tlaib đã đặt mua tất cả tiền mã trong tất cả các chợ Tầu trên xứ Mỹ này rồi.
Sau khi phát tiền cho dân, một tô phở sẽ chỉ tốn có… 10 tỷ đô thôi, rẻ hơn ở
Zimbabwe vì ở đó, giá tô phở tới 20 tỷ đô.

ĐẢNG DÂN CHỦ KHINH THƯỜNG PHỤ NỮ
Đảng DC sẽ tổ chức một hội thảo về đề tài ‘củng cố quyền lực của phụ nữ’ -Women
Empowerment-, dưới sự chủ tọa của cựu TT Clinton và bà phó Kamala.
Nhiều chuyên gia đã lấy làm ngạc nhiên sao đảng DC lại có thể mặt trơ trán bóng
đến vậy.
TT Clinton nổi tiếng là người coi phụ nữ như công cụ sex, đã dính dáng đến cả chục
vụ sách nhiễu tình dục, kể cả hiếp dâm, lại còn bị đàn hặc về vụ lạm dụng sex với cô
bé Monica. Trong khi bà Kamala thì nổi tiếng là bắt đầu sự nghiệp bằng cách leo lên
giường làm đào nhí của cụ già thị trưởng San Francisco. Hai vị này chủ trì cuộc hội
thảo về bênh vực và cổ võ cho nữ quyền, còn gì miả mai hơn?

https://www.foxnews.com/politics/kamala-harris-bill-clinton-empowering-women

Hiểm họa xâm lược thế giới
Nguyễn Thị Cỏ May

«Giấc mơ tàu» là điều có thật và đang từng bước được thực hiện, ở từng quốc gia, mà
mục tiêu sau cùng là thống trị thế giới. Đem mô hình tàu áp dụng lên toàn cầu. Dân
chủ, tự do, nhơn quyền rập khuôn theo văn hóa chánh trị tàu. Đây là thực tế nên cái
ngày mai này không còn xa nữa.

Sự khủng hoảng vì dịch vũ hán đã cho thấy cơ hội lý tưởng Bắc kinh cài đặt những
con chốt của mình vào các định chế thế giới.

Chuyện rõ ràng ai cũng thấy là vào lúc cả thế giới đang lo ngại sự tác hại của virus
vũ hán, thì Giám đốc Y tế Thế giới (OMS) từ Bắc kinh trở về, tuyên bố «Tàu đáng cho
chúng ta biết ơn và trọng nể. Họ áp dụng sớm những biện pháp cách ly khắt khe. Và
biết được bệnh lý trong thời gian kỷ lục, …».
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Tedros Adhanom Ghebreyesus nói được những lời nịnh bợ Tập Cận-bình như vậy
không ai lấy làm lạ vì biết hắn được Tập đưa vào OMS. Nay phải cúc cung phục vụ
Bắc kinh là chuyện bình thường!

Và cũng vì một mực vâng lời Tập mà mãi tới 11/03/20, tên Tedros Adhanom
Ghebreyesus này mới được phép tuyên bố dịch vũ hán là «đại dịch». Do báo động
quá trể nên dịch đã gây tác hại nghiêm trọng cho nhiều nước, Pháp dĩ nhiên không
tránh khỏi.

Trong gần đây, Tàu xâm nhập Liên Hiệp Quốc (LHQ) thô bạo, không như trước kia.
Vào đầu những năm 2000, LHQ chưa có Tàu nắm giữ các cơ quan quan trọng. Họ
còn biết tỏ ra từ tốn. Trong Hội đồng an ninh, họ xếp hàng sau Nga, và chỉ ra mặt lên
tiếng khi cần phải bênh vực quyền lợi trực tiếp của họ. Như vấn đề Tây-tạng hay
Đài-loan.

Từ từ họ thấy cần phải xuất hiện, chiếm lấy những vị trí quan trọng trong tổ chức
quốc tế này. Thế là tháng 6/2019, Tàu được bầu Giám đốc Tổ chức Lương nông Thế
giới (FAO). Nhiều người biết tại sao Qu Dongyu, Đại diện Tàu, đắc cử ngay vòng
đầu nhưng chỉ có Đại sứ Pháp ở Tàu, ông Jean-Maurice Ripert, nói rõ ra «Mọi người
ai cũng biết tại sao Qu Dongyu đắc cử vào FAO trong lúc tên này kém hơn bà
Catherine Geslain-Lanéelle, Đại diện của Pháp, về đủ mọi mặt». Tuyên bố điều này
đã làm cho ông phải trả một giá khá đắt.

Trước đó 4 tháng, Bắc kinh hủy bỏ 78 triệu us$ nợ cho Cameroun để ứng cử viên của
Cameroun rút lui nhường chỗ cho Bắc kinh. Nhưng để mua chiếc ghế đại diện FOA,
Bắc kinh chi ra tất cả là 200 triệu us$ (theo ông Richard Gowan, ONG International
Crisis Group, của LHQ). Nhưng theo những người hiểu chuyện thì mua phiếu, trừ nợ
chưa đủ, mà còn phải có chương trình giúp phát triển, có tiền giúp thực hiện chương
trình, và nhứt là phải biết giao tế đặc biệt với lãnh tụ các quốc gia phi châu này nữa.

Thật ra việc Bắc kinh xâm nhập vào LHQ nắm lấy những Cơ quan quan trọng không
phải bí mật gì . Năm 2015, trước diễn đàn LHQ ở NY lần đầu tiên, Tập Cận-bình nói
rõ sẽ tăng cường hoạt động của Trung quốc trong LHQ, đưa ra mô hình hợp tác quốc
tế mới theo hướng «cùng có lợi » nhằm xây dựng một «cộng đồng vì nhơn loại»!
Và từ nay Bắc kinh gia tăng đóng góp cho ngân sách LHQ lên 12% , Mỹ đã đóng
22% .

Năm 2015, LHQ dành cho Bắc kinh theo chương trình hòa bình và phát triển 2 tỷ
us$ trong 10 năm. Điều này tô điểm mặt mày cho Bắc kinh và còn giúp gây ảnh
hưởng LHQ theo quyền lợi của họ.

Chủ thuyết đa phương của Tập nhằm, trước nhứt, áp đặt thế áp đảo của Bắc kinh và
những nguyên tắc của họ lên thế giới : tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can
thiệp vào nội bộ của nước thành viên. Nhưng thực tế, Tập lái LHQ theo chủ thuyết
«đa phương cho hai bên» (multibilatéralisme) . Một thứ đa phương kiểu chệt!

Đối với Bắc kinh, LHQ chỉ là môt phương tiện để họ sử dụng cho quyền lợi của họ.
Bắc kinh tổ chức những Cơ quan quốc tế song song như BRICS (Ba-tây, Nga, Ấn,
Trung Quốc và Nam Phi), Ngân hàng Á châu đầu tư cho hạ từng cơ sở và con Đường
Tơ lụa mới. Còn nhiều tổ chức quốc tế khác nữa, tất cả đều xoay quanh trục Bắc-kinh.



Những tổ chức này đều mang nhiều quyền lợi về cho Bắc kinh. Và nhiều người suy
nghĩ phải chăng Bắc kinh đang nỗ lực giải thể LHQ một cách có phương pháp khéo
léo?
Nắm giữ vai trò điều hành Cơ quan quan trọng của LHQ, Trung quốc đưa vào LHQ
đường lối của đảng cộng sản để ngăn cản hoặc hủy bỏ những đề nghị không có lợi
cho họ . Bắc-kinh rêu rao chủ thuyết đa phương nhưng thực tế họ luôn luôn chủ
trương song phương. Như trong việc đề nghị giải quyết những xung đột Biển đông, họ
đòi hỏi nói chuyện tay đôi vì như vậy có lợi cho họ hơn.
Các quốc gia thành viên LHQ đều nhận thấy ngày càng khó bênh vực quyền lợi của
nước họ trước sự lộng hành của Trung quốc. Âu châu nhìn nhận Trung quốc lớn
mạnh quá nhanh chóng.

Từ lúc Huê kỳ rút ra khỏi LHQ (2018), Bắc kinh làm mưa làm gió ở Genève. Một bộ
phận ở LHQ làm cho Bắc-kinh khó chịu là «Nhơn quyền» nên họ nỗ lực làm mọi cách
để dẹp bỏ các chức vụ liên hệ đến nhơn quyền. Bắc kinh vẫn cho rằng nhơn quyền là
giá trị hoàn toàn của Tây phương nên không liên hệ gì tới họ.

Trong LHQ họ cấu kết một nhóm gồm những nước độc tài, vi phạm nhơn quyền
thường xuyên, làm vây cánh, để mỗi khi có vấn đề gì đụng chạm tới họ, lập tức họ
đồng loạt lên tiếng phản đối, ngăn chận biểu quyết bất lợi cho họ.

Cách tiêu cực hơn hết là cứ mỗi khi thấy có ai ghi tên thuyết trình hay tố cáo một
quốc gia vi phạm nhơn quyền, thì họ thay phiên nhau giành nói hết thì giờ làm cho
đối phương không còn thì giờ để nói.

Ngày nay, trong 15 Cơ quan nồng cốt của LHQ, Tàu đã chiếm Tổ chức Y tế Thế giới
(OMS), Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO), Tổ chức Hàng không dân sự Quốc tế
(OACI), Tổ chức LHQ phát triển kỹ nghệ (ONUDI) vả Tổ chức Quốc tế Viễn thông
(UIT).

Viện Khổng tử, văn hóa vận và tình báo
Chủ trương của Bắc kinh là diệt chủng dân Duy-ngô-nhĩ . Thế mà tháng 9/2019, Bắc
kinh có thể tổ chức tại thành phố Urumqi một cuộc «hội thảo quốc tế về chống khủng
bố và bảo vệ nhơn quyền». Giáo sư Luật của Đại học Strabourg, Pháp, ông Christian
Mestre, tham dự, về ca tụng không tiếc lời «Tôi hy vọng Pháp và các nước âu châu có
thể tiếp thâu những đúc kết ở Xinjiang» làm cho Bắc kinh hân hoan như bắt được
vàng không bằng.

Ông được nhà cầm quyền Bắc Kinh hướng dẫn đi thăm viếng các «trại huấn nghệ»
dành cho người Duy ngô nhĩ. Ông Giáo sư Luật khoa liền quả quyết là Trung quốc
nói đúng sự thật: họ không hề tập trung hằng chục ngàn người Duy-ngô-nhĩ. «Những
người Duy ngô nhỉ không bị tù, họ được gởi đi học nghề».

Những nhà hán học ở Đại học Strasbourg vội lên tiếng xác định lập trường của Phân
khoa hán học là hoàn toàn không liên hệ với quan điểm riêng của Giáo sư Christian
Mestre . Giáo sư Thomas Boutonnet, Khoa trưởng Hán học, phản ứng rỏ hơn «Vai trò
của một giáo sư Đại học không phải đi tuyên truyền chánh trị dùm cho mọt nước như
Trung quốc . Nói như ông Christian Mestre không phải vì quá ngây thơ mà đúng hơn
là nói không cần sự thật» .



Tới phiên Bà Marie Bizais-Lillig, Giảng sư, than phiền lời của Giáo sư Christian
Mestre «vô cùng khó chịu». Bà nói rỏ thêm «Cách nói đáng để mô tả chuyến viếng
thăm Liên-xô của nhà thơ cộng sản Aragon, hoặc của những người cộng tác với Đức
nazie» .
Nhưng Giáo sư Mestre biên minh cho rằng ông nói như vậy để duy trì mối quan hệ và
trao đổi với Đại học Bắc-kinh.

Thật ra ảnh hưởng của Bắc kinh trong Đại học Pháp ngày càng lớn nhưng chánh
quyền Pháp giữ kín đáo. Hiện nay, ở Pháp, có 35 000 sinh viên Tàu theo học các Đại
học. Đó là một nguồn lợi to lớn . Đầu năm 2019, Bộ trưởng Đại học Pháp qua Bắc
kinh ký một loạt các hiệp ước trong đó có hiệp ước cho phép 18 Viện Khổng tử thành
lập ở Pháp trong vòng 15 năm và 10 cái nằm trong các Đại học.

Cả ở nhiều nước tây phương khác, Bắc kinh cho người len lỏi vào các Đại học và việc
này đã trở thành ván đề của chánh phủ . Tới năm 2020, Hoa-thạnh-đốn đã cho Viện
Khổng tử thuộc « phái bộ ngoại giao » để kiểm soát tầm ảnh hưởng và hạn chế sinh
viên Tàu lui tới đông đảo .

Mọi hoạt động của Tàu đều phát xuất từ đảng cộng sản và do đảng cộng sản chỉ huy
mà mục đích là tình báo, xâm nhập và lủng đoạn đối phương nhằm phục vụ quyền lợi
của họ . Đại học ở Úc đón nhận 260 000 sinh viên tàu . Trong Đại học có hai phe ủng
hộ và chống Trung cộng .

Ở Brisbane, tháng 7/2019, có một nhóm sinh viên ủng hộ cuộc tranh đấu đòi dân chủ
của sinh viên Hồng-kông liền bị đông đảo sinh viên Tàu Bắc kinh, được cán bộ của
Tòa Lãnh sự bắc kinh yểm trợ, hùng hổ chống lại. Trước thái độ hung hãn và thô bạo
của Bắc kinh, Chánh phủ Úc cho mở cuộc điều tra về sự xâm nhập nước ngoài vào
Đại học Úc. Cùng thời điểm, Bỉ đã trục xuất một tên Giám đốc Viện Khổng tử khỏi
Đại học vì bị buộc tội gián điệp. Riêng ở Pháp thì chưa thấy có dấu hiệu gì.

Tuy nhiên, trong giảng đường Đại học pháp, nhiều vấn đề đang chồng chất lên nhau.
Được hỏi về Viện Khổng tử, một giới chức pháp trả lời đó là những «con ngựa Thành
Troie ». Viện Khổng tử tìm cách xâm nhập vào «Học viên quốc gia sinh ngữ và văn
minh đông phương» (Inalco) nhưng không được vì ở đây các Giáo sư Tây tạng dạy
ngôn ngữ và văn minh tây tạng lên tiếng tố cáo âm mưu tuyên truyền của Bắc kinh.
Vả lại, ở đây người ta đã dạy tiếng Tây Tạng và cả tiếng Tàu từ 150 năm nay.

Người tàu không bao giờ bỏ qua cơ hội để tuyên truyền . Trong lớp học ngôn ngữ tàu,
họ cũng đưa ra bảng đồ nước tàu gồm cả Đài-loan .
Có thể nói ở Pháp cho tới nay mới chỉ có Inalco có thái độ tự vệ trước chánh sách
xâm nhập của Bắc kinh .
Ít lâu sau, Đại học ở Lyon và nhiều Đại học khác, cả ở Bồ-đào-nha, lần lược đóng
cửa Viện Khổng tử .

Riêng ở Strasbourg, Bắc kinh tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật vì
có tay trong là Giáo sư Christian Mestre và bà vợ Fei Jin. Trong một chương trình
hội thảo về Tây tạng, ông Christian Mestre quả quyết Tây tạng không hề bị Trung
quốc chiếm . Năm 1950, Trung quốc xua quân qua Tây tạng là do Tây tạng yêu cầu.



Nhưng ông Nicolas Nord, hiện là Giảng sư ở Đại học Strasbourg, còn nhớ rỏ cũng
chính ông Christian Mestre đã từng nói trước giảng đường rằng Trung quốc xâm
lăng Tây tạng là một bằng chứng điển hình của một sự vi phạm luật quốc tế .

Giáo sư Mestre luôn luôn tích cực với Trung quốc. Theo sáng kiến của Hội trung
quốc nghiên cứu nhơn quyền, ông tổ chức một «diễn đàn Nhơn quyền Trung quốc-Âu
châu» ngay trong trụ sở Tòa án Nhơn quyền của Liên Hiệp Âu châu .

Đây là cách rửa hồ sơ vi phạm nhơn quyền của Trung quốc từ lâu nay. Năm sau,
Giáo sư Christian Mestre không còn làm Khoa trưởng Luật khoa nữa. Thỉnh thoảng,
ông dạy ở Collège d’Europe de Bruges (Bỉ) và du lịch qua Tàu và được tiếp đãi như
ông hoàng. Đãi ngộ công lao của ông phục vụ Trung quốc liên tục nhiều năm dài !

Năm 2019, Phân khoa Hán học ở Strasbourg tổ chức «một ngày tìm hiểu nhơn dân
Ngô Duy nhĩ ở Xinjiang, giữa thích nghi và đàn áp» . Được tin, Tòa lãnh sự bắc kinh
can thiệp cho hủy bỏ . Không được, họ hăm dọa . Vì không làm gì được, tới ngày khai
mạc, Tòa lãnh sự gởi tới 2 du đãng vào tham dự như 2 người tàu bình thường. Đến
lúc các thuyết trình viên nói chuyện thì 2 tên du đãng này đứng lên phá rối, gây ồn ào,
mất trật tự. Lúc ra về, chúng để lại trên bàn truyền đơn làm như đó là tài liệu đúc kết
hội thảo.

Năm 2020, Giáo sư Christian Mestre trả lời báo tàu phỏng vấn về dịch vũ hán. Ông
cáo buộc chánh phủ pháp là coi nhẹ quyền sống của những người dễ bị nhiễm bịnh và
giới chức y tế do bất cẩn và sai lầm. Ông kêu gọi giới chức tàu, bạn của ông, trong
năm nay hoặc năm tới, hãy tổ chức hội nghị đặc biệt về trách nhiệm Nhà nước đã vi
phạm nhơn quyền trong dịch Vũ Hán.

Ai thắng ai?
Trung quốc tới Âu châu tìm cách thay thế những giá trị truyền thống về Dân chủ Tự
do và Nhơn quyền của Âu châu bằng hệ thống văn hóa chánh trị của họ. Mục đích
sau cùng là Trung quốc làm chủ thế giới vì sức mạnh kinh tế và quân sự họ đang có.
Nhưng khi đó, họ sẽ cai trị thế giới như thế nào? Như Tây tạng, Duy- ngô- nhĩ?

Theo cựu Đại sứ Singapour tại LHQ, ông Kishore Mahbubani, thì Huê kỳ sai lầm đã
ngăn chận Tàu trở thành Đệ nhứt cường quốc thế giới vì như vậy khó tránh chiến
tranh lạnh sẽ bùng nổ làm sụp đổ cả thế giới. Nay, Âu châu có vai trò trọng đại là
điều giải sự xung đột giữa 2 cường quốc. Một cơ hội thời đại.

Theo ông, Tập Cận-bình và các nhà lãnh đạo Bắc kinh đều chỉ muốn phổ biến nền
văn minh Trung Quốc . Họ hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt thế giới, cũng
không muốn biến thế giới trở thành một thứ nước tàu. Ảnh hưởng chánh trị và kinh tế
của Tàu ngày càng mạnh nhưng họ sẽ không dùng để biến ý hệ chánh trị hay cách
điều hành quốc gia của các xã hội khác giống theo họ .

Theo ông Kishore Mahbubani, Trung quốc không chủ trương phục hồi lại hay xuất
cảng cộng sản tới các xứ khác (Quyển sách mới của ông: «Ngày nước Tàu sẽ thắng »
– Le jour où la Chine va gagner, Ed. St Simon, Paris, 2021) .

Ông Jean-Maurice Ripert, cựu Đại sứ Pháp tại Bắc kinh, có cách tiếp cận vấn đề
cũng không giống Huê kỳ đối với Tàu «Mục đích không phải tẩy chay nó, mà thay đổi



thái độ và ngôn ngữ của nó để nhằm lôi kéo nó vào trung tâm của hệ thống đa
phương thật sự ». Ông không quên nhắc lại Tàu đã gia nhập hiệp ước khí hậu Paris
năm 2016 .

Còn Bà Valérie Nicquet, học giả của Pháp về Trung quốc, quyết liệt hơn «Với Tàu,
cách đối xử nhả nhặn, lịch sự không đủ ».

Nhưng Giáo sư Kishore Mahbubani, một nơi khác trong quyển sách mới của ông, quả
quyết trong cuộc đọ sức với Huê kỳ, Trung quốc sẽ thắng. Từ đây tới mươi, mươi lăm
năm nữa mà thôi. Ông nói rõ không phải ông mong muốn mà ông dự đoán theo nhận
định khoa học của ông.

Vậy Việt Nam có bám chặc sát đít Tập Cận-bình, không chỉ vì cùng phe xã hội chủ
nghĩa anh em, mà còn vì tương lai khá tươi sáng !

Chính phủ Biden tiếp tục đường lối cứng rắn với Bắc Kinh ?
Nguyễn Quang Duy

Tuần lễ qua trên thế giới diễn ra hai sự kiện quan trọng:

Thứ nhất là vào ngày 12/3/2021 lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden họp trực tuyến với
thủ tướng ba nước Úc, Ấn và Nhật trong Bộ Tứ An Ninh (the Squad);

Và sự kiện thứ hai là nước Anh công bố chuyển hướng Chiến lược ngoại giao, an ninh
và quốc phòng từ đặt trọng tâm vào Châu Âu chuyển sang Châu Á Thái Bình Dương.

Cả hai sự kiện cho thấy Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đang hình thành chiến lược
phát triển khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng.

Ý tưởng chiến lược

Vào tháng 8/2007 tại Bombay, cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đưa ra ý tưởng xây
dựng một châu Á trải dài từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương như một vùng biển
của tự do và mở rộng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới.

Ngày 18/11/2016, khi ông Trump vừa đắc cử Tổng thống, ông Abe đã bay sang Mỹ
gặp và thuyết phục ông Trump rằng Bắc Hàn chỉ là thách thức ngắn hạn còn về lâu
dài Trung cộng mới chính là thách đố chiến lược cho cả hai quốc gia.

Còn ông Trump thì rất quan tâm đến Ấn Độ, một quốc gia dân chủ pháp trị, sử dụng
tiếng Anh, đông dân, đang cải cách kinh tế và luôn đối đầu với Trung Quốc, nên ngay
khi đắc cử chính ông Trump đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
để bàn chuyện quốc tế.



Từ những cuộc họp với Nhật, Ấn và Úc đã hình thành Bộ Tứ An Ninh (the Squad) và
phát triển thành Khung Chiến Lược Ấn Độ - Thái Bình Dương (U.S. Strategic
Framework for the Indo - Pacific).

Giải mật Khung Chiến Lược

Là tài liệu mật được ghi chú “không dành cho công dân nước ngoài” lẽ ra Khung
Chiến Lược sẽ được bảo mật cho đến năm 2043, nhưng Thượng Viện do đảng Cộng
Hòa chiếm đa số ngày 5/1/2021 đã cho phép giải mật và công bố một tuần trước ngày
Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm.

Ông Robert O’Brien cố vấn an ninh quốc gia thời đó cho biết việc giải mật là để thể
hiện những cam kết chiến lược của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh và đối tác
trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tập tài liệu gồm 10 trang đánh máy, một vài chỗ chưa được giải mật bị bôi đen,
chừng một nửa tài liệu trực tiếp nói về chính sách cho 2 nước Trung Hoa và Ấn Độ,
với những mục tiêu (objectives) và hướng dẫn hành động (actions) cụ thể.

Đối đầu mang tính hệ thống

Theo Khung Chiến Lược này việc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung cộng sẽ tiếp tục tồn
tại do hệ thống chính trị và kinh tế của hai nước quá khác biệt cả về bản chất lẫn mục
tiêu.

Trung cộng đã bất chấp mọi quy tắc và chuẩn mực quốc tế để giành lợi thế thống trị
toàn cầu vì vậy Mỹ cần gia tăng ảnh hưởng tại Á châu nhằm ngăn chặn Trung cộng
tiếp tục thiết lập những khu vực ảnh hưởng mới.

Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung cộng nhưng phải hợp tác công bằng và phù hợp
với lợi ích của người Mỹ, không phải hợp tác bằng mọi giá như các chính phủ trước
đây đã sai lầm vướng phải.

Hoa Kỳ tiến hành xây dựng liên minh với các nước đồng minh và đối tác, trên tinh
thần tôn trọng và hợp nhất với chiến lược của các quốc gia khác để thành hình một
chiến lược chung cho toàn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Nhưng đồng thời các quốc gia đồng minh cũng phải đối xử công bằng và phù hợp với
lợi ích của Hoa Kỳ, như chia sẻ gánh nặng về quốc phòng với Mỹ và thương lượng lại
các Hiệp định thương mại tự do không để người Mỹ quá thiệt thòi.

Mục tiêu chính yếu được đề ra trong Khung Chiến Lược là xây dựng kinh tế và quốc
phòng Ấn Độ để quốc gia này trở thành một nước cường thịnh đủ khả năng đối đầu
với Trung cộng về mọi mặt và về lâu dài.



Mục tiêu khác là thúc đẩy và củng cố vai trò trung tâm của Khối ASEAN trong việc
giữ gìn an ninh khu vực, và khuyến khích các nước thành viên đạt được đồng thuận về
những vấn đề then chốt.

Ngay khi Khung Chiến Lược được giải mật, ngày 14/1/2021, bà Lê Thị Thu Hằng
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến giúp
phát triển Khối ASEAN và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Khác với Việt Nam, Cam Bốt và Miến Điện nay đã ngả về phía Trung Quốc, các quốc
gia Đông Nam Á còn lại thì sợ bị lôi kéo vào chiến tranh lạnh giữa hai đại cường Mỹ
- Trung.

Khung Chiến Lược không trực tiếp đề cập đến các quốc gia Âu Châu, nhưng ông
Robert O’Brien cho biết các quốc gia như Anh, Đức và Pháp sẽ tham gia vào Chiến
lược Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở rộng.

Thay đổi nhận thức

Nhiệm kỳ Tổng thống Trump là một nhiệm kỳ đầy tranh cãi, nhưng Chiến lược Ấn Độ
Thái Bình Dương đối đầu với Trung cộng gặp nhiều thuận lợi hơn chống đối.

Theo tôi, thành công lớn nhất của Chính phủ Trump là đã thay đổi được một phần
nhận thức của người Mỹ và thế giới về sự đối nghịch giữa đảng Cộng sản Trung Hoa
và người dân của xứ này.

Có nhận thức được rõ ràng khái niệm trên thì mới hiểu rõ được mô hình chính trị và
tham vọng bá quyền của đảng Cộng sản Trung Hoa.

Từ đó mới có thể đề ra được những chính sách và chiến lược thực tiễn, cụ thể và rõ
ràng cho nước Mỹ và thế giới.

Ngày nay đa số người Mỹ đã thấy được tham vọng bá quyền của Trung Quốc, các
chính trị gia Mỹ cũng thay đổi chính kiến nên hầu hết các Đạo Luật về Tân Cương,
Đài Loan và Hồng Kông đều được cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện nhanh chóng thông
qua với đa số tuyệt đối.

Các quốc gia tự do khác trên thế giới như Anh, Đức và Pháp cũng thay đổi nhận thức
và nhìn nhận Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Chỉ với một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, ông Trump đã thay đổi được cả tầm nhìn
chiến lược của nước Mỹ và thế giới, nhưng đó cũng chỉ là mới bắt đầu và cần được
các chính phủ kế nhiệm nhìn nhận và thực hiện.

Liệu Chính Phủ Biden còn tiếp tục ?



Các chính sách về Trung cộng của Chính Phủ Biden đòi hỏi cả hai viện đồng thuận
thông qua, đảng Dân Chủ hiện nắm cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện nhưng với số ghế lại
rất bập bênh nên có thể đoán trước sẽ không có nhiều thay đổi.

Ngày 3/3/2021, Tổng thống Biden công bố Chính sách an ninh quốc gia tạm thời
nhấn mạnh sự cần thiết liên minh với các nước dân chủ và Trung cộng vẫn là đối thủ
cạnh tranh về kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ.

Trong cuộc họp Bộ Tứ An Ninh, ngày 12/3/2021, ông Biden cho biết Hoa Kỳ cam kết
sẽ tiếp tục làm việc với các nước đồng minh và các đối tác nhằm ổn định và phát triển
khu vực, bảo đảm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Với Úc, Điều phối viên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ông Kurt Campbell tuyên
bố:

“Mỹ sẽ không để Úc chiến đấu một mình, Bắc Kinh phải ngừng các hành vi đe doạ
kinh tế Úc trước khi muốn cải thiện quan hệ với Mỹ.”

Chính phủ Biden cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm 15 viên chức quân
sự để xem xét chính sách đối với Trung cộng đặt trọng tâm vào Chiến lược Ấn Độ -
Thái Bình Dương.

Ngày 3/3/2021 Ngoại trưởng Antony Blinken đã nhìn nhận một số giới chức trong
chính phủ Mỹ trước đây đã mắc sai lầm khi tin tưởng các thỏa thuận tự do thương
mại sẽ đem lại lợi ích to lớn cho người Mỹ.

Ông Blinken cho biết chính sách ngoại thương của Chính Phủ Biden là giành lại công
bằng thương mại cho nước Mỹ và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Mỹ.

Ngày 16/3/2021 tại Tokyo Nhật Bản, ông Blinken cho biết những yêu sách về chủ
quyền của Trung cộng trên Biển Đông và biển Hoa Đông đã trở thành mối quan tâm
hàng đầu đối với cả hai nước Mỹ và Nhật, ông cho biết:

“Chúng ta sẽ đẩy lùi, nếu cần thiết, khi Trung cộng sử dụng biện pháp cưỡng ép và
hung hãn để thực hiện ý đồ của họ”.

Vào ngày 18/3/2021 hai phái đoàn Mỹ - Trung gặp nhau tại tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ,
trước sự hiện diện của truyền thông Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã bắt đầu
buổi họp bằng lời tuyên bố:

“Chúng tôi không muốn xảy ra xung đột, chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh gay gắt và
chúng tôi sẽ luôn đứng lên bảo vệ các nguyên tắc, người dân và bạn bè của chúng
tôi.”

Ngoại trưởng Blinken thì nhấn mạnh mối quan tâm của Mỹ đến các hành động của
Trung cộng ở Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, cũng như các hành vi Trung cộng
bắt nạt kinh tế với các nước đồng minh với Mỹ, tấn công mạng nhắm vào Mỹ, ông
Blinken cho biết:



"Mỗi hành vi nêu trên của Trung cộng đều đe dọa đến trật tự và luật pháp quốc tế,
vốn là nền tảng duy trì ổn định toàn cầu.”

Ông Jake Sullivan tiếp lời:

“Những hành vi Ngoại trưởng Blinken đã nêu ra không phải là những vấn đề nội bộ
(của Trung Quốc), chúng tôi thấy có nghĩa vụ phải nêu ra những vấn đề này ở đây,
ngày hôm nay."

Bạn vẫn có thể nghi ngờ và cho rằng: đó chỉ là những lời nói đầu môi của các chính
trị gia chuyên nghiệp Mỹ, chỉ nhằm gầy dựng niềm tin của cử tri Mỹ và của các nước
bạn đồng minh.

Nhưng đó là những dấu hiệu cho thấy Chính phủ Biden sẽ áp dụng Khung Chiến
Lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng, với mục tiêu phá vỡ chiến lược
“Một vòng đai Một con đường”, bao vây và kềm hãm khả năng bành trướng của cộng
sản Bắc Kinh.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

Tổng Thống 45 Trump : Bác sĩ Fauci, Birx là người ‘xấu, giả dối, tự nâng mình’

Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump hôm thứ Hai (29/3, giờ Mỹ) đã phát đi
tuyên bố dài về hai bác sĩ Fauci và Birx. Ông Trump gọi hai chuyên gia y tế Mỹ lâu
năm này là những người “xấu, giả dối và tự nâng mình”.

Dưới đây là toàn văn tuyên bố của ông Trump được công bố qua Ủy ban Hành động
Chính trị Cứu nước Mỹ:

Dựa vào những cuôc trả lời phỏng vấn của họ [gần đây], tôi cảm thấy đã đến lúc
phải lên tiếng về Bác sĩ Fauci và Bác sĩ Birx, hai người tự nâng mình lên, cố gắng
sáng tạo lại lịch sử để che đậy cho bản năng xấu và những những kiến nghị sai
lầm của họ, những lời khuyên mà tôi may mắn hầu như luôn làm ngược lại. Họ đã
có những quyết định chính sách tồi mà đáng lẽ đã khiến đất nước ta mở cửa với
Trung Quốc và các nước khác, không cho mở lại nền kinh tế của chúng ta và còn mất
nhiều năm vắc-xin mới được phê duyệt – đẩy hàng triệu người vào rủi ro.

Chúng ta đã phát triển được các loại vắc-xin Mỹ trong một thời gian kỷ lục, 9 tháng,
nhờ vào một Tổng thống Mỹ, điều đó đang cứu sống toàn thế giới. Chúng tôi đã chi
hàng tỷ USD mua những vắc-xin này theo sự đặt cược có tính toán rằng chúng sẽ
hiệu quả, có lẽ đây là cú đặt cược quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Bác sĩ Fauci
và Bác sĩ Birx hành động quá chậm chạm, và nếu phụ thuôc vào họ, chắc hẳn bây
giờ chúng ta sẽ bị nhốt trong hầm vì đất nước ta phải hứng chịu một cuộc suy thoái
tài chính. Những gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, chắc hẳn sẽ bị căng thẳng thần kinh
như chưa từng có trước đây.



Trong cuộc phỏng vấn tin giả tối qua trên CNN, Bác sĩ Fauci – đã từng nói ông ta là
vận động viên trong trường đại học nhưng thậm chí không thể ném được một quả
bóng vào gần rổ – đã cố gắng nhận công trạng về vắc-xin, trong khi thực sự ông ta
đã nói phải mất 3 đến 5 năm, có thể lâu hơn nữa, vắc-xin mới được phê duyệt. Bác sĩ
Fauci không có khả năng gây áp lực lên FDA để đẩy nhanh tiến độ. Tôi chính là
người đã hoàn thành việc đó, và thậm chí ngay cả truyền thông tin giả cũng biết và
đưa tin về điều này.

Bác sĩ Fauci cũng là vua “lật lọng” và [sẵn sàng] thay đổi luật chơi để biến bản
thân ông ta trông có vẻ giỏi nhất có thể. Ông ta đã đấu tranh quyết liệt với tôi bởi vì
ông ta muốn giữ đất nước ta mở cửa với các quốc gia như Trung Quốc. Tôi đã không
làm theo kiến nghị mạnh mẽ của ông ta, nhờ vậy đã cứu được nhiều sinh mạng. Bác sĩ
Fauci cũng đã nói chúng ta không cần phải đeo khẩu trang, rồi một vài tháng sau ông
ta đã nói chúng ta cần phải đeo khẩu trang, và bây giờ là phải đeo hai hoặc 3 chiếc.
Fauci đã chi tiền vào phòng thí nghiệm Vũ Hán tại Trung Quốc – và chúng ta bây giờ
biết chuyện đó diễn ra thế nào.

Bác sĩ Birx là một kẻ nói dối đã được chứng minh với rất ít uy tín còn lại. Nhiều kiến
nghị của bà ta đã bị coi là “ngụy khoa học”, và Bác sĩ Fauci luôn nói xấu bà ta và,
thực tế, đã yêu cầu không ở trong cùng phòng [làm việc] với bà ta. Các tiểu bang làm
theo hướng dẫn của bà ấy, như California đã gặp phải hậu quả tồi tệ về COVID, và
đã hủy hoại mạng sống của vô số trẻ em bởi vì chúng không thể đi tới trường học, đã
phá hủy nhiều doanh nghiệp, và vô kể người dân Mỹ – những người đã bị thiệt mạng
do tự giam mình.

Bác sĩ Birx là một cố vấn y tế rất tệ, đó là lý do tại sao tôi hiếm khi làm theo lời
khuyên của bà ta. Phương châm của bà nên là, “Hãy làm như tôi nói, đừng làm như
tôi làm”. Ai có thể quên khi Bác sĩ Birx đưa ra một sự bắt buộc lớn đối với người dân
của Đất nước ta là không được di chuyển, và sau đó [bà ấy] đã di chuyển một khoảng
cách xa để gặp gia đình bà vào Lễ Tạ ơn – nhưng chỉ để họ [phải] gọi cảnh sát, và tố
cáo bà? Sau đó bà ấy, bối rối về [hành vi của mình], đã từ chức.

Cuối cùng, Bác sĩ Birx nói bà ta không thể nghe rõ, nhưng tôi có thể. Không có cuộc
gọi điện thoại nào “quá khác biệt”, ngoài những chính sách của Bác sĩ Birx mà lẽ ra
đã có thể đẩy chúng ta trực tiếp vào một cuộc suy thoái do COVID. Bà ta là một tiếng
nói rất tiêu cực, không có những câu trả lời chính xác. Thời gian đã chứng minh tôi
nói đúng. Tôi chỉ giữ Bác sĩ Fauci và Bác sĩ Birx lại nhiệm sở bởi vì họ đã làm việc
cho chính phủ Mỹ quá lâu – họ giống như môt thói quen xấu!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Giám đốc điều hành Gallup cho biết 42 triệu người di
cư hiện muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ



Theo một cuộc thăm dò do Gallup thực hiện, khoảng 42 triệu người ở phía nam Texas
muốn di cư đến Hoa Kỳ.

42 triệu người. Cảm ơn, Joe.

Giám đốc điều hành và Chủ tịch công ty thăm dò Gallup, Jim Clifton, gửi một cảnh
báo thân thiện cho Biden trên 24 Tháng ba , cho rằng chính quyền của ông và đại
biểu của ông đã được cảm nhận của thế giới như ủng hộ nhập cư.

Nhận thức này đã mở ra một làn sóng di cư vào biên giới chưa từng thấy trong hai
thập kỷ.

Jim Clifton đã viết như sau :

“Đây là những câu hỏi mà mọi nhà lãnh đạo nên có thể trả lời bất kể chính trị của họ:
Còn bao nhiêu người nữa sẽ đến biên giới phía nam? Và kế hoạch là gì?

Có 33 quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe. Khoảng 450 triệu người trưởng thành sống
trong khu vực. Gallup hỏi họ liệu họ có muốn chuyển đến một quốc gia khác vĩnh viễn
không nếu có thể.

Một con số khổng lồ 27% nói “có”. Điều này có nghĩa là khoảng 120 triệu người
muốn di cư đến một nơi nào đó.

Sau đó Gallup hỏi họ muốn chuyển đi đâu. Trong số những người muốn rời khỏi đất
nước của họ vĩnh viễn, 35% - hoặc 42 triệu - cho biết họ muốn đến Hoa Kỳ.

Những người xin quốc tịch hoặc tị nạn đang theo dõi để xác định chính xác thời điểm
và cách thức tốt nhất để thực hiện hành động của họ.

Ngoài việc tìm ra giải pháp cho hàng nghìn người di cư hiện đang ở biên giới, hãy



bao gồm câu hỏi lớn hơn, khó hơn - còn tất cả những người muốn đến thì sao? Thông
điệp cho họ là gì?

Kế hoạch 10 năm là gì?

330 triệu công dân Hoa Kỳ đang băn khoăn. 42 triệu người Mỹ Latinh cũng vậy ”.

Rõ ràng, sẽ luôn có ngày càng nhiều người di cư sẵn sàng đến Hoa Kỳ. Họ sẽ tiếp tục
đến khi họ cho rằng Hoa Kỳ là một thỏi nam châm thu hút người nhập cư.

Điều này sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi Hoa Kỳ không còn là một nơi đáng để nhập
cư.

Hiện tại, công chúng cho rằng nhập cư bất hợp pháp dễ dàng và nhanh chóng hơn
nhập cư hợp pháp, do đó bộ lọc loại người di cư mà Mỹ đang nhận được không phải
là tốt nhất.

Hoa Kỳ đã có tỷ lệ nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp rất cao. Chính phủ liên bang
nhập khẩu một triệu người nhập cư hợp pháp mỗi năm.

Điều này bất chấp việc có 4 triệu thanh niên Mỹ bắt đầu tìm việc hàng năm, do đó
khiến cho sự cạnh tranh về việc làm đối với những sinh viên trẻ mới tốt nghiệp trở
nên gay gắt hơn.

Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy rằng người Mỹ phản đối sâu sắc việc nhập cư quy
mô lớn - bất chấp những tuyên truyền mà xu hướng chính thống đã thúc đẩy rằng “sự
đa dạng là sức mạnh của chúng tôi” và Hoa Kỳ là “Quốc gia của những người nhập
cư”.

Một cuộc khảo sát của Rasmussen cho chúng ta biết rằng 58% cử tri muốn cắt giảm
nhập cư từ 700 nghìn đến 500 nghìn người mỗi năm.

Các cuộc thăm dò dư luận hiện tại cho thấy tình cảm đang đi ngược lại với Biden, và
44% cử tri độc lập tin rằng tình trạng nhập cư đã trở nên “tồi tệ hơn”.

Trên thực tế, Ted Cruz đã tóm tắt nhanh về những điều tồi tệ ở biên giới như thế nào
nhờ Joe Biden.

Về vấn đề nhập cư, Breitbart cho biết thêm:

“Sự phản đối đa chủng tộc , đa giới tính , không phân biệt chủng tộc , dựa trên giai
cấp , nội bộ đảng Dân chủ và đoàn kết theo chủ đề di cư lao động cùng tồn tại với
cảm xúc cá nhân nói chung là thuận lợi đối với người nhập cư hợp pháp và đối với
người nhập cư trên lý thuyết -

Bất chấp sự phóng đại của phương tiện truyền thông có nhiều sai lệch các cuộc thăm
dò và các bài báo vẫn thúc đẩy tuyên bố “Quốc gia nhập cư” của công ty những năm
1950. ”

Tại thời điểm này, có sự công nhận rộng rãi rằng di cư chuyển tiền từ những người



Mỹ bình thường vào các tập đoàn lớn bằng cách nhập khẩu những người sẵn sàng
làm việc với mức lương thấp hơn; và có vô số người để nhập.

Hầu hết mọi người đều nhận ra rằng việc di cư ồ ạt chuyển tiền từ người lao động
sang người sử dụng lao động, từ doanh nghiệp nhỏ sang doanh nghiệp lớn, và từ các
bang trung tâm đến các thành phố ven biển.

Liệu Hoa Kỳ có thể tiếp tục lãnh đạo thế giới ?
Nguyễn Quang Duy

Tổng thống Joe Biden muốn thực hiện chính sách 'nước Mỹ trở lại' tăng cường sự
lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới nên tình trạng đối đầu Mỹ-Trung ngày càng khốc
liệt.
Như thế liệu Chính phủ Biden có thực hiện được ý muốn hay lại lâm vào “bế tắc” như
các chính phủ tiền nhiệm trước đây?

Chính phủ Obama
Chiến lược xoay trục Thái Bình Dương mở đầu những thay đổi về chính sách đối
ngoại, chuyển trọng tâm về khu vực Á Châu, bao vây kinh tế và kềm hãm tình trạng
trỗi dậy của Bắc Kinh.

Về quân sự Chính phủ Obama vẫn lún sâu vào chiến tranh Trung Đông, mà ngân
sách quốc phòng thì không được Quốc Hội đồng ý tăng thêm. Nên giữa tháng 4/2012
Trung cộng xâm chiếm Bãi cạn Scarborough thuộc Phi Luật Tân, họ còn liên tục xây
dựng các đảo với phi trường quân sự trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà hề
gặp phản ứng quân sự nào từ phía Mỹ.

Về thương mại, Chính phủ Obama tập trung mọi nỗ lực hoàn tất Hiệp Định Đối Tác
Xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng rồi Thượng Viện từ chối mang ra thảo luận,
Ứng cử viên Sander Bernie công kích đi ngược lại quyền lợi công nhân, Ứng cử viên
Hillary Clinton hứa không tiếp tục tham gia, còn Ứng cử viên Donald Trump tuyên bố
bỏ ngay trong ngày đầu nhậm chức tổng thống.

Trung cộng thì đưa ra Chiến Lược Công Nghệ "Made in China 2025", Chiến lược
Vòng Đai Con Đường và vận động thành lập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
Khu vực (RCEP).
Họ sử dụng sức mạnh kinh tế để mua chuộc các quốc gia chậm phát triển, thay đổi lề
luật quốc tế, biến các tổ chức như Liên Hiệp Quốc hay tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO)
thành các tổ chức do Bắc Kinh chỉ đạo.

Ngày 3/9/2016, thế giới được chứng kiến cảnh Tổng thống Obama dùng cửa hậu của
Air Force One đặt chân xuống thành phố Hàng Châu tham dự Hội Nghị thượng đỉnh
G20.
Bà Susan Rice Cố vấn An ninh Quốc gia khi nhấc dây chắn đi bộ đến đoàn xe chở
ông Obama thì bị một viên chức ngoại giao Trung cộng chỉ tay về phía bà lớn tiếng
ngăn cản.
Như vậy phương thức ngoại giao ‘chiến binh sói’ không phải mới được Trung cộng
sử dụng gần đây với Úc, Anh, Pháp, và một số quốc gia tự do.



Mà đã bắt đầu từ thời Tổng thống Obama, cho thấy sự thất bại toàn diện của Chiến
lược xoay trục, và phương cách ngoại giao mềm yếu mà Mỹ sử dụng trong giai đoạn
này.

Với Chính Phủ Trump
Giới chức Bắc Kinh không thể đoán được phản ứng của Tổng thống Trump khi bị
“ngoại bang” đối xử thiếu lễ độ, nên suốt 4 năm từ 2017 đến 2020 họ đã không dám
dở trò ngoại giao ‘chiến binh sói’ với Chính quyền của ông.

Rút kinh nghiệm từ các Chính Phủ tiền nhiệm một mặt Tổng thống Trump buộc các
quốc gia đồng minh phải chia sẻ gánh nặng quân sự với Mỹ và thương lượng lại các
Hiệp Định thương mãi mà ông cho là không công bằng với người Mỹ.

Tổng thống Trump đã không gây thêm bất cứ cuộc chiến nào, mà ngược lại ông còn
làm trung gian tạo quan hệ ngoại giao giữa Do Thái và các quốc gia Hồi giáo, xây
dựng một nền hòa bình ở Trung Đông.

Nhờ thế Chính phủ Trump đã có khả năng để chuyển nguồn lực quân sự về Châu Á
thực hiện Khung Chiến Lược Ấn Độ Thái Bình Dương, xây dựng thành công Bộ Tứ
An Ninh, gồm Nhật, Ấn, Úc và Mỹ.

Hàng không mẫu hạm và chiến hạm Mỹ thường xuyên tuần tra trên Biển Đông và
Biển Hoa Đông, chiến hạm của các quốc gia Nhật, Úc, Anh, Pháp và Đức cũng bắt
đầu tuần tra hai vùng biển nói trên.

Hoa Kỳ còn hướng đến việc xây dựng những kế hoạch khác như riêng năm 2020 đã
dành 153 triệu Mỹ Kim cho các dự án hợp tác cho các quốc gia trong khu vực sông
Cửu Long, Miến Điện, Lào, Thái, Cam Bốt và Việt Nam.

Chiến lược của Chính Phủ Trump là tập trung đối đầu với Bắc Kinh, nên rất hòa
hoãn với với các nước cựu thù là Nga, Bắc Hàn và ngay cả Iran.
Mục tiêu chính của chính sách đối đầu Mỹ-Trung vẫn là bảo vệ quyền lợi công nhân
Mỹ bằng cách đánh thuế hàng hóa nhập cảng từ Trung cộng, ngăn chận gián điệp
mạng hay việc đánh cắp công nghệ Mỹ…

Phía Bắc Kinh Chiến lược “Vành đai Con đường” bị cầm chân, Chiến lược "Made in
China 2025" không còn nghe đến, Tập Cận Bình chuyển sang Vạn lý trường chinh,
trường kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Vì đụng đến quyền lợi và niềm tin của nhiều chính trị gia, giới tư bản, giới truyền
thông, giới khoa bảng nên những chính sách thời Tổng thống Trump đã gặp không ít
chỉ trích và chống đối nhưng hầu như đã được Tân Chính phủ Biden “tiếp thu” một
cách trọn vẹn.

'Nước Mỹ trở lại'
Trước Quốc Hội Ngoại trưởng Antony Blinken nói rõ ông ủng hộ Tổng thống Trump
là cần cứng rắn với Bắc Kinh, nhưng đồng thời Mỹ phải tăng cường xây dựng quan
hệ với các nước đồng minh.



Tứ Giác An Ninh trước đây được chủ tọa bởi các giới chức trong Chính phủ nay được
tăng cường với sự chủ tọa của Tổng thống Biden và 3 Thủ tướng, Nhật, Ấn và Úc.
Khung Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng được mở rộng xây dựng một thế
liên minh từ Á sang Âu, bao vây không chỉ Trung cộng, mà cả Bắc Hàn, Nga và Iran,
nên kết quả là liên minh gồm Trung cộng và ba quốc gia nói trên đã được thành hình.

Nhưng tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Brussels, Bỉ ngày
24/3/2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ không buộc các nước bạn
đồng minh phải rơi vào tình thế lựa chọn đứng về phía Mỹ hay đứng về phía Trung
cộng.

Ngày 1/2/2021, Bắc Kinh đứng đằng sau cuộc đảo chính của quân đội Miến Điện mở
lại Hành Lang Kinh Tế Trung–Miến tạo con đường vận chuyển nguyên liệu và hàng
hóa giữa Vịnh Bengal và tỉnh Vân Nam.

Sau hai tháng phía quân đội đã bắn chết trên 520 người, trong số có cả trẻ em, nhưng
Liên Hiệp Quốc đã bị Trung cộng, Nga, Ấn Độ và Việt Nam ngăn chận nên vẫn chưa
đưa ra quyết định cụ thể nào.

Tình trạng yếu kém của Liên Hiệp Quốc, một tổ chức quốc tế mà ngân sách phần lớn
phụ thuộc vào đóng góp của Mỹ, cho thấy việc cải tổ tổ chức này như Chính phủ
Trump từng đòi hỏi là vô cùng cần thiết.

Ngày 7/3/2021, chừng 220 ‘tàu dân quân’ Trung cộng tiến vào bên trong khu vực Đá
Ba Đầu, trong vùng 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông thuộc chủ quyền Việt Nam và
trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân.

Sự kiện này làm chúng ta nhớ lại vào tháng 4/2012 Trung cộng cho các ‘tàu dân
quân’ chiếm Bãi cạn Scarborough, nếu họ tiếp tục chiếm Bãi Đá Ba Đầu Chính phủ
Biden sẽ ứng xử cách nào?

Vào ngày 18/3/2021, trước ống kính truyền hình Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm
Văn phòng Đối ngoại Dương Khiết Trì sử dụng ngoại giao ‘chiến binh sói’ ngay tại
Alaska, ngay trên nước Mỹ, Dương Khiết Trì tay chỉ về phía phái đoàn ngoại giao Mỹ
gằn giọng đáp trả Ngoại trưởng Antony Blinken.

Chỉ mới vài căng thẳng mà đảng Dân Chủ đã lo xảy ra chiến tranh, Dân biểu
Gregory Meeks, Chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện cho biết Quốc Hội đang xem xét
hủy bỏ Đạo Luật cho phép Tổng thống quyền tuyên chiến được ban hành năm 2001,
trao trả quyền tuyên chiến cho Quốc Hội Hoa Kỳ.

Các chính trị gia đảng Dân Chủ cũng lên tiếng kêu gọi Tổng thống Biden chia sẻ
quyền kiểm soát và sử dụng vũ khí nguyên tử với Quốc hội Mỹ, thay vì chỉ Tổng thống
(hoặc Phó tổng thống) giữ quyền nhấn nút bom nguyên tử như hiện nay.

Đối nôi là chính
Đối với cử tri Mỹ các chính sách đối nội mới quyết định kết quả các cuộc bầu cử tổng
thống và bầu cử quốc hội, tăng trưởng kinh tế, giải quyết nạn thất nghiệp, nạn lạm
phát, mở cửa biên giới, cắt giảm khí thải và nhiều chính sách khác đang được dư luận
Mỹ quan tâm.



Ngày 25/3/2021, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc Tổng thống Joe Biden cho biết:
"Trung cộng muốn đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn nhất, quốc gia giàu có và
quyền lực nhất thế giới, với sự giám sát của tôi điều đó sẽ không xảy ra, Mỹ sẽ tiếp
tục tăng trưởng kinh tế."

Cách suy nghĩ của ông Biden thuần về tăng trưởng kinh tế, nếu so GDP Mỹ vào năm
2020 là 20,930 tỷ Mỹ Kim còn của Trung cộng là 15,420 tỷ Mỹ Kim, với mức độ tăng
trưởng như hiện nay còn chừng chục năm nữa Trung cộng có thể vượt qua Mỹ.

Chính phủ Biden thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng chi tiêu với gói kích
cầu lên đến 1,900 tỷ Mỹ Kim đã được Quốc Hội thông qua và một số gói khác hiện
đang được thảo luận có thể lên đến 4,000 tỷ Mỹ Kim.

Muốn tăng cầu thì cần có nguồn cung, chưa nói đến khoản tiền từ đâu và sẽ ảnh
hưởng kinh tế như thế nào, về nguồn cung cấp hàng hóa thì một phần sẽ được nhập
cảng từ Trung cộng, nên thật khó cho Mỹ thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh.
Cái vòng lẩn quẩn này đã được 3 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton, Jim
Inhofe và Rick Scott tìm cách giải quyết bằng Dự luật quan hệ thương mại Trung
cộng (China Trade Relations Act), tước địa vị Tối Huệ Quốc mà Mỹ đã ban cho
Trung cộng dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

Theo Dự Luật này thương mại Mỹ-Trung sẽ được Quốc Hội cứu xét hằng năm dựa
trên những tiêu chuẩn phía Mỹ đưa ra Bắc Kinh phải theo đó mà áp dụng.
Nếu được thông qua Dự luật sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của những nhà tư bản,
những người sẽ đóng góp tài chính tranh cử cho các chính trị gia chủ trương tự do
thương mại, nên Dự luật chắc chắn sẽ bị họ phủ quyết.

Tiếp tục đối đầu…
Sau hơn 70 ngày nhậm chức Tổng thống Joe Biden đưa ra nhiều hứa hẹn với nhiều
mục tiêu muốn đạt được, nhưng tình hình cho thấy ông Biden cũng đang gặp nhiều
khó khăn.

Nếu ông Biden không làm được những gì ông đã hứa thì cử tri Mỹ sẽ quyết định một
chính phủ mới tiếp tục đối đầu với Trung cộng không chỉ về kinh tế mà về mọi phương
diện để Mỹ có thể tiếp tục duy trì vị thế lãnh đạo thế giới.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
2/4/2021

Giáo sư Trung Quốc khoe khoang việc Trung Quốc ‘sao chép phương tiện’ để
thành công về kinh tế
Nicole Hao và Cathy He

Một giáo sư Trung Quốc gần đây đã khoe khoang trước mặt khán giả Trung Quốc đại
lục rằng Trung Quốc đã thành công trong “việc sao chép phương tiện dẫn tới thành



công tiến lên hàng đầu thế giới của mình,” điều này đã khuyến khích chế độ này
thực hiện đường lối hung hăng hơn đối với Hoa Kỳ.

Giáo sư Trung Quốc Zang Qichao nói về việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ từ
Hoa Kỳ trong bài diễn thuyết của ông tại Thâm Quyến, Trung Quốc, hôm 21/03/2021.

(Ảnh: Ảnh chụp màn hình/Kênh video Xigua của Tăng Khải Siêu)

Trong 40 năm qua, chế độ Trung Cộng duy chỉ làm một việc: ăn cắp, ông Zang
Qichao, một chuyên gia marketing nổi tiếng đồng thời là giáo sư thỉnh giảng của Đại
học Thanh Hoa Bắc Kinh, mới đây đã nói chuyện với một nhóm doanh nhân Trung
Quốc.

“Chúng ta ăn cắp nhiều kinh khủng, sao chép nhiều kinh khủng,” ông Zang nói

“Cái gì là quyền sở hữu trí tuệ? Cái gì là công nghệ được cấp bằng sáng chế? Chúng
ta sẽ lấy nó về trước và giải quyết nó sau.”

Ông Zang nói rằng với cách tiếp cận này, Trung Quốc đã vọt lên trở thành một trong
những nền kinh tế dẫn đầu thế giới, và hiện giờ thấy không còn gì để sao chép được
nữa.

Tự mãn nhờ những thành tựu sao chép công nghệ nước ngoài, Trung Cộng hiện nay
mạnh dạn cứng rắn hơn với Hoa Kỳ, ông Zang nói, như được thể hiện qua việc các
nhà ngoại giao Trung Quốc chỉ trích công khai các quan chức Hoa Kỳ ở Alaska hồi
đầu tháng này (03/2021).

Ông Zang là một giáo sư, tác giả, và doanh nhân người Trung Quốc, vốn cũng là chủ
tịch của hai công ty, một công ty truyền thông và một công ty đầu tư. Khách hàng của
những công ty này bao gồm các ngân hàng quốc doanh và các công ty viễn thông của



Trung Quốc. Bài diễn thuyết ngắn gọn của ông xuất hiện lần đầu tiên trên kênh
truyền thông xã hội Trung Quốc hôm 21/03 và từ đó đã được lan truyền rộng rãi.

Các công nhân sản xuất vi mạch bán dẫn LED tại một nhà máy ở thành phố Hoài An,
tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, hôm 16/06/2020. (Ảnh: STR/AFP/Getty

Images)

Bốn thập kỷ gian lận

Ông Zang cho biết kể từ khi Trung Cộng cải cách kinh tế vào cuối những năm 1970,
chế độ này đã phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài mang lại vốn đầu tư, công nghệ, và
bí quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Cụ thể, ông Zang cho biết Trung Cộng buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải hợp
tác với các doanh nghiệp trong nước, vì thế mà người địa phương có thể học hỏi từ
người nước ngoài và cuối cùng thế chỗ họ bằng cách tự mình vận hành doanh nghiệp.

Được biết đến là chuyển giao công nghệ cưỡng bức, Trung Cộng đã buộc các công ty
nước ngoài phải thiết lập liên doanh với các công ty địa phương và chuyển giao tài
sản trí tuệ (IP) của họ như một điều kiện để thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Sau bốn thập kỷ, “chúng ta đã học được mọi thứ, và có thể tự làm ra mọi thứ,” ông
nói.

“Khi chúng ta nhìn lại, thì các nhà máy là của chúng ta, thiết bị là của chúng ta, công
nghệ là của chúng ta, bằng sáng chế là của chúng ta,” ông Zang nói. “Những người
ngoại quốc đều đã đi cả.”



Việc Trung Cộng đánh cắp lan tràn tài sản trí tuệ nước ngoài đã làm dấy lên sự gia
tăng đáp trả trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới thời chính phủ cựu TT Trump.
Các quan chức Hoa Kỳ đã mô tả chiến lược của Bắc Kinh nhằm vượt Hoa Kỳ trở
thành siêu cường độc tôn là được tập trung vào các hành động: “trôm cướp, sao
chép, thay thế.”

Sau khi phát hiện Trung Cộng tham gia vào hành vi được nhà nước hậu thuẫn là trộm
cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, thì vào năm 2018, chính phủ TT Trump đã phát động
cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc với nỗ lực khiến chế độ này ngừng một
loạt các hoạt động kinh tế và thương mại không công bằng, chẳng hạn như ép buộc
chuyển giao công nghệ, trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước, và thao túng
tiền tệ. Thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã đạt được vào tháng 01/2020, nhưng
nhiều rào cản thương mại chưa được giải quyết.

Nhà chức trách liên bang cũng đã đẩy mạnh các đợt truy tố hành vi bị cáo buộc là ăn
cắp công nghệ của sinh viên Trung Quốc và những người từ nội bộ các công ty, cũng
như những tin tặc của Trung Quốc.

Trong bài diễn thuyết của mình, ông Zang nói Hoa Kỳ cuối cùng đã phát hiện ra các
kế hoạch của Bắc Kinh.

“Họ không để chúng ta sao chép nữa,” ông nói.

Một người phụ nữ lớn tuổi đẩy xe hàng dọc theo một con phố gần Đại lễ đường Nhân
dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 05/03/2021. (Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP via

Getty Images)



Sự ngạo mạn Theo ông Zang, Trung Cộng đi theo lập trường cứng rắn với Hoa Kỳ
trong các cuộc đàm phán gần đây ở Alaska vì địa vị kinh tế được gia cường sau bốn
thập kỷ trộm cắp do nhà nước hậu thuẫn.

“Đó là lý do tại sao Bộ trưởng Ngoại giao Dương [Khiết Trì] và Vương [Nghị] của
chúng ta có thể cứng rắn như vậy khi nói chuyện với Hoa Kỳ. [Họ nghĩ] các người
không có quyền nói chuyện với chúng tôi theo lối đó,” ông Zang vừa nói vừa cười.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao
Vương Nghị đã khuấy động báo giới vào hồi tháng Ba khi họ công khai chỉ trích Hoa
Kỳ về một loạt những điều gọi là vi phạm trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với
các quan chức chính phủ TT Biden, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng Cố
vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan.

Trong tương lai, ông Zang cho biết Trung Cộng sẽ tập trung vào việc khuyến khích
người dân phát triển công nghệ bản địa thông qua khẩu hiệu “đổi mới là động lực lớn
nhất để sản xuất.” Khẩu hiệu này đã được Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình lặp
lại kể từ năm 2015, khi ông có ý định chuyển hướng đất nước sang tập trung vào đổi
mới trong nước.

Nicole Hao và Cathy He

Dân MỸ: môt cổ, hai tròng !
Lưu Vĩnh Lữ

Chưa bao giờ trong Lịch Sử Hoa Kỳ, Nước Mỹ tệ hại như ngày hôm nay.
Tổng Thống mới nhậm chức chưa được 3 tháng, lú lẫn, nói trật lên trật xuống, ký tên
trên Luật, mà không biết ký cái gì?



Hợp Báo thì coi theo giấy!

Bà Phó Tổng Thống được giao trách nhiệm giải quyết khủng hoảng Biên Giới phía
Nam, thì mất biệt vì còn bận lo chỉnh trang nhà cửa…

Tổng Trưởng đi hợp với Trung Cộng thì bị sỉ vả:
Dương Khiết Trì :
-“Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói rằng họ muốn đàm phán với Trung Quốc từ vị
thế " thượng phong".
-“Những gì Hoa Kỳ nên làm là … hãy quan tâm đến những chuyện của chính
mình … thay vì đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm về nhân quyền và dân chủ
của Trung Quốc.”
Phái đoàn Mỹ: nín khe.
Đang là Nước xuất cảng Dầu, chơi dại, đóng cửa, làm giá xăng nhảy vọt, khổ dân!



Lấy "le", tuyên bố ẩu, dân Trung Mỹ nghe theo, kéo tới Biên Giới không phương giải
quyết, làm lì chịu trận.

Hát tới hát lui trò " cướp công vaccin Covid ", mà không nhớ rằng T T Trump nỗ lực
khuyến khích tài trợ cho các công ty Bào Chế, mới tìm ra vaccin nhanh nhứt và
hữu hiệu nhứt;

Ăn trái sao không nhớ kẻ trồng cây, lại còn đá bát.
Đô Đốc 4 sao Brett Giroir vạch trần: việc phân phối vaccin “không phải là công
của Biden”, mà đó là “công của Trump”.
Vào ngày 20 tháng 1, chúng tôi đã tiêm được 1,5 triệu.
Theo kế hoạch triển khai của Trump, sẽ nhận được 150 đến 200 triệu liều trong vòng
100 ngày đầu tiên.
Kế hoạch Chiến dịchWarp Speed của Trump, “được bắt đầu bởi Chính quyền
Trump.



Chúng tôi đã có CVS và Walgreens đăng ký 99% tiêm ngừa cho Viện Dưỡng Lão, đã
đăng ký 40.000 nhà thuốc làm địa điểm tiêm chủng.
Những sự thật này không được tiết lô trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính
thống nào vì họ chống Trump.

Thực tế là Biden đã cướp công của Trump
Bên Ngoài:
- Bắc Hàn, Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un, tuyên bố: “Nếu Hoa Kỳ muốn
yên ổn trong bốn năm tới, tốt hơn hết họ nên kiềm chế để không bốc ra mùi hôi
thối ngay từ bước đầu”
vài ngày sau Bắc Hàn phóng hai hoả tiễn, và cho đến nay Toà Bạch Cung vẫn im hơi
lặng tiếng!
- Nga, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi tranh luận công khai cùng Joe Biden trên
truyền hình! Không dám trả lời!
- Trung Công lấn lướt, êm ru, không đưa ra đường lối gì đối phó; lấy lại đường
lối của T T Trump thì mắc cỡ quá, còn tính đường lối khác, thì nghĩ không ra.
Nhưng " rất bận rôn", không phải để lo bàn mưu tính kế đối đầu với TC , mà bận vì lo
chia chác tiền vừa biểu quyết xong!

Và tính cách móc thêm hồ bao Dân Mỹ,



Biển Đông là cửa ra vào của Tàu Cộng đã bị TT Trump kiểm soát 4 năm qua, giờ đây
lỏng lẻo, TC tha hồ xây thêm căn cứ.
Kênh Đào Panama là đường sống huyết mạch của Mỹ thì đang bị TC nắm giữ.

Hai đầu ra vào có hai hải cảng lớn của CK Hutchison Holdings do TC điều khiển;
Mỹ mà nhu nhược, thì TC sẻ áp dụng quyền lực cho phép ai ra ai vào qua Kênh này,
lúc đó quá trễ rồi.
Chính phủ thì như nhà không nóc, tổng thống lú lẫn, phó tổng thống bận sửa nhà,
nhàn nhã chờ ngày lên ngôi thay thế ông già lú lẫn,té lên, té xuống, mặc cho Nhà
Nước Ngầm tự do điều khiển.
TCPV trùm mền vì bị đe dọa, áp lực, nằm im !
Quốc Hôi tung hoành một cõi, lo tranh quyền, tranh lợi, phe đảng, làm Luật giúp
Dân thì ít, lấy TIỀN Dân xài bậy thì nhiều!

Dân Mỹ giờ đây như Cá nằm trên thớt,
Trong Nước: mặc cho Nhà Nước Ngầm xào nấu.



Bên Ngoài thì bị coi thường, khinh dễ! Trung Cộng càng ngày càng lấn lướt, khiến
nhà bình luận trên TV tiếc 4 năm vừa qua của T T Trump:
Kinh tế hưng thịnh, Thất nghiệp thấp nhứt, không bị lệ thuộc vào DẦU mà lại xuất
cảng DẦU.
- 4 năm không đưa nước Mỹ vướng vào cuộc chiến tranh mới nào, tính từ thời
Eisenhower đến nay.
- Ký bốn (04) Hiệp định Hòa bình ở Trung Đông, điều mà 71 năm qua không ai làm
được.
- Xây dựng sức mạnh quân đội Mỹ để thiết lập lại trật tự thế giới, kiềm chế sự hung
hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.
v.v...
Nhớ lại thời vàng son...trong ấm, ngoài êm, vang danh Thế Giới;
chua xót, than: They’re richer, and we’re getting poorer !

Dân Mỹ có nhận ra chăng?

Lưu-Vĩnh-Lữ

AI CHIA RẼ NƯỚC MỸ?
Martha Glubka

Người viết bức thư này sống ở Sedona, Arizona và là một luật sư đã nghỉ hưu. Bà là
một đảng viên Đảng Dân chủ viết cho tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ khác . ***
Sau đây là toàn văn bản dịch tiếng Việt :

Các bạn Dân Chủ:
Bây giờ tôi biết các bạn không thích Tổng thống Trump. Cứ là thế đi và chúng ta hãy
tiếp tục từ đó.

Nói thế nào về sự chia rẽ của nước Mỹ nhỉ? Bạn thực sự đổ lỗi cho ông Trump về
điều đó không? Thế lúc KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI NÀO CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ
xuất hiện trong lễ nhậm chức của ông ấy thì bạn có nghĩ rằng, điều đó đã bắt đầu sự
chia rẽ chưa? Thậm chí lúc ông Trump chưa trở thành tổng thống thì cũng có Clinton
và Obama xuất hiện để dè bỉu. Vậy đó là Trump chia rẽ nước Mỹ hay là ai?

Bạn thử tưởng tượng nếu đảng CỘNG HÒA không có một ai đến dự lễ nhậm chức
của Obama vì họ đã thua thì chuyện gì sẽ xảy ra?19 phút ngay sau khi Trump nhậm
chức, tờ Washington Post đã tuyên bố CHIẾN DỊCH ĐÀN HẶC ĐÃ BẮT ĐẦU. Đó có
phải là Trump chia rẽ nước Mỹ?



Chính trị gia tốt nghiệp từ Chợ Đông Ba, Chợ Đồng Xuân và Chợ Cầu Ông Lãnh…
Và thái độ của Nancy Pelosi khi bà xé bỏ tập thông điệp liên bang của Trump ngay
trước sự chứng kiến của cả thế giới đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Tổng thống
Hoa Kỳ. Điều đó vẫn là Trump gây chia rẽ nước Mỹ?

Khi nước Mỹ đã phải chịu đựng 3 năm ròng và chi ra hơn 30 triệu đô la để 17 VIP
của DÂN CHỦ cố gắng CHỨNG MINH rằng: Trump thắng vì THÔNG ĐỒNG VỚI
NGA chứ KHÔNG phải người dân Mỹ bỏ phiếu cho ông ấy. Và rốt cuộc kết quả là
con số KHÔNG?
Đó là Trump đã chia rẽ nước Mỹ?

Hãy nhớ rằng, các NHÀ TÀI TRỢ, như Bloomberg đã đưa ra 27 triệu, Tom Steyer đã
đưa ra 17 triệu, George Soros đã cúng 9 triệu, và nhiều người khác nữa đã mang lại
hàng chục triệu đô la cho Hillary. Bạn có thực sự nghĩ rằng những người tài trợ hàng
chục triệu đô la chỉ bởi vì họ yêu quí Hillary?
KHÔNG, đây không phải là quyên góp vận động, mà đây là ĐẦU TƯ vào những gì
Hillary đã hứa với họ nếu bà ấy trở thành Tổng thống. Họ đã rất chắc chắn rằng bà



ấy sẽ thắng và họ sẽ được trả lại những khoản tiền CẢ VỐN LẪN LÃI khổng lồ. Điều
đó không xảy ra và họ đã MẤT tất cả.

Bởi vậy nên họ đã cùng nhau dồn hết sức lực để ĐẨY TRUMP ra khỏi NHÀ TRẮNG
bằng mọi cách có thể.BẠN CÓ BIẾT rằng 90% các phương tiện truyền thông Chính
Thống và các tập đoàn được sở hữu hoặc điều hành bởi CÁC NHÀ TÀI TRỢ DÂN
CHỦ LỚN?

Nếu không tin thì bạn có thể ngay lập tức xác minh tất cả những điều đó cho chính
mình đi. Tôi đã đếm. Kể từ thời điểm Trump chiến thắng, thậm chí trước khi ông ấy
nhậm chức, các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin với nội dung có tới
92% là tiêu cực về Trump, bạn có biết tại sao không?

Chính những nhà tài trợ lớn đó đã đánh mất hàng triệu đô la lợi nhuận mà họ được
Hillary đã hứa hẹn. Và họ không coi nhẹ sự mất mát đó nên họ cần TRỪNG PHẠT
TRUMP và NHỮNG NGƯỜI BẦU ÔNG ẤY VÀO NHÀ TRẮNG.

Tôi đã nói điều này kể từ đêm ông ấy được bầu: “Bên cánh tả sẽ KHÔNG GÌ MÀ
KHÔNG LÀM cốt chỉ để đánh gục Tổng thống của chúng ta, đất nước của chúng ta
và chính chúng ta. Họ sẽ không bỏ qua bất cứ mức độ bẩn thỉu nào để lấy lại quyền
lực của họ,”

Và đáng buồn thay, chúng ta đã chứng kiến điều này hàng ngày kể từ sau cuộc bầu
cử.

Hãy để tôi hỏi bạn vài điều.
Bạn đã bao giờ lắng nghe Trump hoặc đánh giá nghiêm túc bất kỳ thành tích hoặc
chiến dịch nào mà ông ấy đã hứa và đã giữ lời chưa? Bạn đã bao giờ tham dự một
trong các cuộc rally của ông ấy chưa?

Joe Biden đã làm gì cho nước Mỹ trong 47 năm qua, trong khi ông ấy giữ chức vụ rất
cao trong chính phủ?

Joe Biden đã từng làm gì cho người da đen khi ÔNG TA và Obama tại vị?

Joe Biden đã từng làm gì trong suốt cuộc đời mình để tạo ra một vài công việc cho ai
đó trong khu vực tư nhân chưa?

Joe Biden đã làm gì để giúp đỡ tầng lớp trung lưu Mỹ?

Hãy để tôi hỏi bạn thêm điều này. Bạn nghĩ tại sao có rất nhiều người Mỹ đã đập phá
tượng đài, đốt cờ của chúng ta, đánh đập các sĩ quan cảnh sát, không tôn trọng tiền
nhân lập quốc của chúng ta và họ căm thù đất nước của chúng ta?

Liệu đó có xuất phát từ việc TRƯỜNG HỌC của chúng ta đã phá bỏ lịch sử của
chúng ta không?

Nếu trong các bạn có một giáo viên nào đó, vui lòng cho tôi biết những điều sau: Bạn
có dạy cho học sinh những sự thật rằng:
chính các NHÀ DÂN CHỦ là KKK không?



Rằng LÃNH ĐẠO CAO của KKK là Robert Byrd, người đã từng được bầu vào Quốc
hội với tư cách là một người DÂN CHỦ và đã phục vụ đất nước trong nhiều thập kỷ.
Và chính Hillary, Bill và Obama đã khen ngợi ông ta trong các bài tán dương của họ
không?

Rằng DÂN CHỦ đã chiến đấu trong cuộc Nội chiến để GIỮ NÔ LỆ?

Rằng các khu ổ chuột trong thành phố được tạo ra bởi DEMOCRATS để giữ quyền
kiểm soát nô lệ sau khi họ được trả tự do?

Rằng Kế hoạch Đảng Dân chủ làm “cha mẹ nuôi” của dân da đen đã được thực hiện
ở các thành phố để KIỂM SOÁT DÂN SỐ DA ĐEN bạn biết rồi mà?

Vậy có cái nào trong số này có trong sách lịch sử của bạn để dạy cho học sinh không?
Cho tôi hỏi bạn thêm điều này: Khi giáo viên nói rằng Trump là một Tổng thống tồi tệ
hay hệ thống cử tri đoàn phải bị loại bỏ, sau khi Hillary thua thì sinh viên có thể lên
tiếng không?

Tôi biết một sinh viên đã thực sự gặp phải. Khi giáo viên nói rằng cử tri đoàn phải bị
loại vì Hillary thua, và cậu học sinh nói lý do để giữ lại cử tri đoàn. Giáo viên ấy đã
mạt sát cậu và bắt cả lớp làm bài kiểm tra 5 tiếng đồng hồ. Cô ấy đổ lỗi rằng đó là vì
học sinh ấy ĐÃ KHÔNG đồng ý với cô ta. Điều đó có xảy ra trong trường học của
bạn không?

Tôi chỉ đặt câu hỏi và tôi muốn có câu trả lời của bạn.Tổng thống Trump và toàn bộ
gia đình của ông đã bị phỉ báng, bị hạ bệ và không được tôn trọng, vì một lý do duy
nhất: ÔNG ẤY ĐÃ THẮNG CỬ.

Bạn có thấy DÂN CHỦ chỉ luôn nổi cơn thịnh nộ và PHẢN ĐỐI mọi thứ Trump làm,
và KHÔNG BAO GIỜ DÙ CHỈ MỘT LẦN đứng đằng sau ỦNG HỘ ông ta để biến
nước Mỹ trở nên tốt nhất có thể?

TẠI SAO?
Họ không thể kham nổi cảnh đứng sau lưng yểm trợ ông ấy, như đảng Cộng hoà đã
làm với tổng thống DC. Nếu ông ta thắng một lần nữa, đảng Dân chủ sẽ bị sụp đổ và
họ biết điều đó sẽ ra sao.

Bạn có biết “NHỮNG CÁI CHUỒNG” mà cánh tả vu khống cho Trump xây dựng
chính là do OBAMA đã XÂY DỰNG với mục đích NHỐT TRẺ EM BẤT HỢP PHÁP
ĐẾN TỪ MEXICO không?
Có trang báo nào thông báo về tin tức này khi Obama làm điều đó?



Tất cả các phương tiện truyền thông đã im lặng! Khi Trump ân xá cho một Roger
Stone, ông đã bị bươi móc suốt 24/7, nhưng KHÔNG CÓ LẤY MỘT CHỮ nào trên
tuyền thông báo chí khi Obama ân xá cho 1715 tù nhân, trong đó 330 người Obama
đã ký vào ngày cuối cùng tại vị.

CHÚNG TA ĐÃ BAO GIỜ ĐƯỢC NGHE MỘT LỜI về sự kiện này trên TV báo chí
không? Những phóng viên nào đã đưa tin về nó? KHÔNG AI CẢ!

Nhưng chỉ cần nhìn vào sự khác biệt trong báo cáo nhà trắng là kể từ khi Trump
nhậm chức, ông ấy ân xá được 10 người và ai cũng biết về 10 người đó. So sánh điều
đó với Obama, báo cáo vậy có công bằng không?

Còn khi Chính quyền Obama -Biden để cho H1N1 (CÚM NGỌT), NHIỄM TRIỆU
NGƯỜI Mỹ trước khi tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp. Có phải báo chí nên điên
tiết mà gọi nó là OBAMA FLU VÀ ĐỔ TỘI OBAMA và BIDEN cho sự lan truyền
không? — IM LẶNG!

So sánh điều này với việc PHỦ ĐẦY THÔNG TIN TIÊU CỰC về Trump khi nhận
được tin Coronavirus ông ngay lập tức tạm dừng việc đi lại từ Trung Quốc. Sau đó,
vào tháng Hai, Nancy Pelosi đến Khu Phố Tàu và chế giễu Trump lo sợ viễn vông,
hoặc khi DeBlasio, vào tháng Ba, nói rằng hãy đi tàu điện ngầm và đến Broadway.

NHƯNG chính những người đó ngay bây giờ vẫn đang đổ lỗi cho Trump về sự lây lan
của coronavirus.CÂU HỎI CUỐI CÙNG:CÁC VỊ DÂN CHỦ đã làm gì để giúp nước
Mỹ trở nên tốt đẹp nhất, có đứng sau một tổng thống làm việc không mệt mỏi để quan
tâm đến CHÚNG TA thay vì sử dụng chúng ta như những con tốt chính trị?

Các nhà dân chủ đã làm gì cho những người da màu NGOẠI TRỪ CHO NGƯỜI
NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP NHIỀU QUYỀN LỢI HƠN công dân MỸ CHÚNG TA và
bắt chúng ta phải trả tiền để nuôi họ?

Hãy tưởng tượng những gì đất nước này có được nếu Đảng Dân chủ làm việc với ông
Trump về kinh tế, coronavirus, các thành phố ngoại ô nơi ông ấy tạo ra các vùng cơ
hội, đào tạo việc làm, v.v. Khi Trump cố gắng chọn trường cho học sinh nội thành, thì
họ đã loại Betsy Devos! Các nhà dân chủ điều hành những trường học nội thành đó
không muốn dân có sự tự do lựa chọn trường học.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những thành phố đã được DÂN CHỦ điều hành trong
nhiều thập kỷ, nay lại là những nơi có nhiều TỘI LỖI NHẤT, nhiều trường học tồi tệ
nhất?

Nếu bạn chưa bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi đó thì bây giờ là lúc bạn nên bắt
đầu. Như tôi đã nói, cả gia đình tôi đều từng là đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng
KHÔNG AI bỏ phiếu cho đảng viên Dân chủ một lần nữa.

Họ tự hỏi mình những câu hỏi giống nhau và câu trả lời đã rất rõ ràng.

Martha Glubka
YucaipaNguồn FacebookFr. Tanhia Nguyễn



Phát hiện trong khẩu trang màu xanh dùng 1 lần của Trung Quốc
có chứa chất đôc hại tàn phá phổi.
Quốc Hưng

Khẩu trang Trung Quốc có chứa chất độc hại

Bộ Y tế Canada vừa đưa ra cảnh báo về khẩu trang dùng một lần màu
xanh và màu xám của Trung Quốc có chứa chất độc hại Graphene,
giống như chất Amiăng liên quan đến nhiễm độc phổi hay còn gọi là
bệnh Bụi phổi. Amiăng là nguyên nhân của 80% các trường hợp bị
ung thư trung biểu mô ác tính ở người.

Khẩu trang SNN200642 được sản xuất tại Trung Quốc và được bán,
phân phối bởi công ty Métallifer có trụ sở tại Quebec (Canada).

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm định chất lượng, Bộ Y tế Canada đã
phát hiện ra rằng khẩu trang dùng một lần có màu xanh quen thuộc
xuất xứ từ Trung Quốc có chứa các hạt graphene cực nhỏ, và khi hít
phải graphene, có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng.

Theo CBC News: “Graphene là một vật liệu rất mỏng, bền được sử
dụng trong chế tạo, nhưng nó có thể gây hại cho phổi khi hít phải và
có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài” .

Trong cách mạng công nghệ, Graphene luôn được xem như một loại
vật liệu thần kỳ. Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy
graphene có sức tàn phá tế bào phổi ghê gớm.



Một nhóm các nhà sinh học, kỹ sư và khoa học vật liệu tại Đại học
Brown đã thử nghiệm độc tính tiềm năng của graphene trên tế bào của
người.

Những gì họ phát hiện là các cạnh lởm chởm của hạt nano graphene
siêu sắc và siêu cứng có thể dễ dàng đâm xuyên qua màng tế bào trong
phổi người, da và tế bào miễn dịch.

Robert Hurt - Giáo sư kỹ thuật sinh học và là một trong những tác giả
nghiên cứu cho biết: "Các vật liệu này có thể bị hít vào cơ thể vô ý
hoặc chúng có thể được tiêm hay cấy ghép vào cơ thể dưới dạng các
thành phần của công nghệ y sinh.

Do đó, chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về cách chúng tương tác với tế bào
một khi đã vào bên trong cơ thể người”.

Từ lâu, các chuyên gia y tế đã hoài nghi về những chiếc khẩu trang
“made in China” khiến trẻ em khi đeo cảm thấy như thể đang hít phải
lông mèo. Trong một thông báo gửi tới các bộ Giáo dục, Gia đình và
Giáo dục đại học của Canada, chính quyền tỉnh Quebec cảnh báo:

"Nếu quý vị còn loại khẩu trang này trong kho, chúng tôi yêu cầu
ngừng phân phối và cất giữ chúng ở nơi an toàn ngay lập tức".

Khẩu trang Trung Quốc không an toàn và không hiệu quả

Thực tế khẩu trang SNN200642 của Trung Quốc đang được cung cấp
tại các trường học trên toàn Canada chưa bao giờ được kiểm tra
nghiêm túc về mức độ an toàn hoặc tính hiệu quả của chúng.

Patrick Baillargeon, người quản lý thu mua đồ dùng trong phòng thí
nghiệm của tỉnh Quebec cho biết, những chiếc khẩu trang này không
nên được sử dụng.

Ông nói thêm, những rủi ro liên quan đến việc hít phải các hạt
graphene gây tổn hại sức khỏe là không thể chấp nhận được, và người
Canada cũng như người dân các quốc gia khác cần ngay lập tức
ngừng sử dụng khẩu trang Trung Quốc này.

Trở lại tháng 12/2020, chính quyền tỉnh Quebec đã phân phối những
chiếc khẩu trang này cho hơn 15.000 nhà trẻ trên toàn tỉnh.

Các khẩu trang này đã bị thu hồi vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an
toàn, và chính quyền tỉnh sau đó đã yêu cầu các trường học không sử
dụng loại khẩu trang Trung Quốc này nữa.

Một kiểu khẩu trang dùng một lần tương tự khác ký hiệu là MC9501
cũng bị buộc phải rút khỏi hệ thống phân phối trên khắp Canada sau
khi được xác định là không an toàn. Có tới 31,1 triệu khẩu trang



chống độc từ dòng này đã được phân phối trước khi chính phủ Canada
ra quyết định ngừng sử dụng chúng.

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp đồ bảo hộ y tế lớn nhất cho Canada,
chiếm tới 70%, tờ Politico dẫn một nguồn tin riêng tiết lộ. Bộ trưởng Y
tế Canada đã bị các nghị sĩ Quốc hội Canada chất vấn rằng, nên làm
gì nếu phát hiện các vật tư y tế kém chất lượng mua từ Trung Quốc.

ĐCSTQ trục lợi và "đầu độc" thế giới bởi khẩu trang bẩn
Ngành công nghiệp sản xuất khẩu trang đã và đang bùng nổ ở Trung
Quốc. Các quốc gia trên khắp thế giới đã phải giành giật nguồn cung
thiết bị bảo hộ y tế khi đại dịch virus Vũ Hán bùng nổ với số ca nhiễm
virus ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng ủng hộ chính phủ các
nước yêu cầu hoặc khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi ra
ngoài.

Sáng kiến "Vành đai - con đường" của ĐCSTQ từ lâu đã bị phương
Tây chỉ trích là chính sách "ngoại giao bẫy nợ", đẩy các nước nghèo
vào cảnh túng quẫn phải giao lại các dự án chiến lược cho Trung
Quốc. Tương tự trong đại dịch virus Vũ Hán, ĐCSTQ tiếp tục nhắc tới
sự cần thiết phải có “Con đường tơ lụa chăm sóc sức khỏe” toàn cầu,
tương tự như "Vành đai - con đường".

Việc Bắc Kinh tận dụng cơ hội “ngoại giao khẩu trang” bằng cách
“viện trợ” cho nhiều quốc gia trên thế giới đang lâm cảnh “khát”
khẩu trang, đã dẫn tới vô số vấn đề trầm trọng về chất lượng của
ngành công nghiệp sản xuất khẩu trang Trung Quốc.

Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường lớn của Trung Quốc tại Thâm
Quyến là Forward Industry Research Institute cho biết, Trung Quốc có
khoảng 20.000 nhà sản xuất và nhà phân phối khẩu trang, chiếm
khoảng một nửa tổng sản lượng của thế giới.

Nhiều quốc gia trong đó có Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng
hòa Czech... , sau khi mua khẩu trang từ Trung Quốc và phân phát cho
các nhân viên y tế tuyến đầu, rồi đến người dân đã phải thu hồi vì chất
lượng không đảm bảo.

Cả triệu khẩu trang y tế có nguồn gốc Trung Quốc đã bị phát hiện
không vừa khít, màng lọc không hoạt động đúng cách, nhiễm chất độc
hại... mặc dù có đóng dấu tiêu chuẩn chất lượng.

Hồi tháng 4/2020, 89 triệu khẩu trang rởm đã bị thu giữ tại Trung
Quốc. Vào tháng 6/2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện một công ty
Trung Quốc vì bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu
chuẩn cho người tiêu dùng Mỹ trong thời điểm đại dịch COVID-19
đang bùng phát dữ dội tại nước này.



Công ty Trung Quốc bị cáo buộc 4 tội nhập khẩu các sản phẩm y tế giả
nhãn mác, không đạt tiêu chuẩn và gian dối với Cục Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Vào tháng 9/2020, Trung Quốc trao tặng cho Việt Nam 300.000 chiếc
khẩu trang phẫu thuật dùng trong y tế và 20.000 chiếc khẩu trang
phòng hộ y tế.

Cuối tháng 1/2021, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này
xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2020, tương đương
tỷ lệ 40 chiếc khẩu trang cho mỗi người bên ngoài Trung Quốc.

Hải quan Trung Quốc cũng cho biết, giá trị khẩu trang xuất khẩu của
nước này trong năm 2020 đạt tới 52,6 tỷ USD - một con số cực kỳ ấn
tượng cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vốn bị u ám đình trệ
bởi Thương chiến Mỹ - Trung cũng như ảnh hưởng từ đại dịch virus
Vũ Hán.

Quốc Hưng


