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Tập Cận Bình đóng cửa Trung Quốc nhưng đẩy mạnh "ngoại giao tấn công" thế
giới.
Thùy Dương - rfI

Ảnh của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc,
Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 12/11/2021. AP - Ng Han Guan



Lãnh đạo một quốc gia đang tự đóng kín, được thúc đẩy thêm bởi « cuộc chiến ái
quốc » chống đại dịch Covid-19, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc 4
thập niên Trung Quốc mở cửa ra thế giới. Trên đây là nhận định của Sébastien
Faletti, thông tín viên báo Le Figaro tại khu vực châu Á trong bài viết có tiêu
đề « Bằng cách nào hoàng đế và nhà độc tài Tập Cận Bình khóa chặt Trung Quốc ?
»
RFI tóm lược bài viết đăng trên Le Figaro ngày 03/12/2021 và giới thiệu dưới dạng
hỏi đáp.

Covid-19 là cái cớ để Tập Cận Bình dựng lên Vạn Lý Trường Thành mới quanh
« công xưởng thế giới » ?
Trung Quốc từng là « công xưởng thế giới », khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, biện
pháp phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt, dựng lên một bức Vạn Lý Trường Thành chặn
virus corona. Nhiều nơi được canh gác, kiểm soát nghiêm ngặt với những phương tiện
công nghệ hiện đại, robot, vừa giống những cảnh trong phim « Chiến tranh giữa các
vì sao », lại vừa khiến người ta liên tưởng đến « thế giới của Orwell ».

Viện dẫn nguyên tắc không thể phản bác là bảo vệ sức khỏe người dân, Tập Cận Bình
đã lợi dụng điều mà ông ta gọi là « cuộc chiến ái quốc » chống Covid-19, đẩy nhanh
việc thực hiện giấc mơ kiểm soát, giam hãm đất nước đông dân nhất toàn cầu. « Công
xưởng thế giới » vẫn là tâm điểm của các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng về ý thức,
tinh thần, chưa bao giờ Trung Quốc bị khóa chặt như vậy.

1,4 tỉ dân Trung Quốc bị cô lập không phải chỉ để bảo vệ họ khỏi Covid-19 ?
Sau bốn thập kỷ Trung Quốc bừng tỉnh, cất cánh mạnh mẽ về kinh tế, mở cửa ra thế
giới nhờ chính sách của Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình lại đánh dấu giai đoạn đóng
chặt, khép kín của « đế chế ».

Từ gần 2 năm nay, cường quốc thứ hai thế giới sống biệt lập phía sau những biên giới
đóng kín và các biện pháp kiểm duyệt ngày càng khắc nghiệt. 1,4 tỉ dân Trung Quốc
đang bị bọc trong một bong bóng khổng lồ, bảo vệ họ khỏi virus corona và cả những
ý tưởng về « lật đổ » đến từ nơi khác trên thế giới.

Tập Cận Bình cũng đã tranh thủ giai đoạn đóng cửa này để quảng bá cho sự tự chủ
công nghệ, trí thông minh nhân tạo và mạng 5G, thông báo tập trung trở lại vào thị
trường nội địa, với khái niệm « kinh tế đối ngẫu » để giảm sự lệ thuộc, vốn vẫn đang
rất rõ rệt, vào thị trường thế giới.

Đóng cửa đất nước, thế nhưng Tập Cận Bình không ngừng chính sách « ngoại
giao tấn công » ra khắp thế giới ?
Ẩn náu bên trong « pháo đài », không hề xuất ngoại trong gần 2 năm qua, thậm chí
không dự thượng đỉnh G20, nhưng ông Tập đang triển khai chính sách « ngoại giao
tấn công », tiến hành một cuộc đọ sức không khoan nhượng với nước Mỹ, phô trương
sức mạnh với Ấn Độ ở dãy Himalaya, xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở Biển
Đông, đưa Hồng Kông vào « khuôn phép », thường xuyên điều máy bay xâm nhập
khu nhận dạng phòng không Đài Loan, đe dọa một cuộc tấn công nhắm vào hòn đảo,
tuyên bố « việc thống nhất là không thể tránh khỏi ».

Các nước láng giềng châu Á đang lo ngại vướng vào một cuộc « chiến tranh
lạnh » mới giữa hai cừu địch Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh



đang nỗ lực để bù đắp cho sự chậm trễ của Giải Phóng Quân Nhân Dân (PLA) so với
Quân Đội Mỹ : về số lượng tàu, hạm đội của Trung Quốc giờ đã vượt Hải Quân Hoa
Kỳ, và theo Financial Times, Bắc Kinh đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả
năng bay một vòng quanh Trái Đất.

Đại dịch đã làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong mắt Tây Phương, càng khiến
cho Tây Phương hiểu ra rằng thế giới và Trung Quốc không thể chung sống tốt đẹp
với nhau. Trên mặt trận ngoại giao, các « chiến lang » càng làm dấy lên « mối đe dọa
từ Trung Quốc » trong công luận Tây Phương.

Tập Cận Bình đã biến Covid-19 thành bàn đạp để khẳng định ưu thế của chế độ ?
Bắc Kinh đã tận dụng đại dịch Covid-19 để khẳng định mô hình chuyên quyền, toàn
trị của Trung Quốc có ưu điểm vượt trội so với nền dân chủ Tây Phương. Tập Cận
Bình từng tuyên bố : « Khi đối mặt với đại dịch, chúng ta có thể đánh giá ngay lập tức
sự vượt trội của nhà lãnh đạo và chế độ của từng nước ».

Theo nhà sử học Rana Mitter của đại học Oxford, trong mắt các nhà chiến lược của
đảng Cộng Sản Trung Quốc, đại dịch chứng tỏ rằng chế độ chuyên quyền hiệu quả
hơn và họ muốn lợi dụng điều này để khẳng định một mô hình thay thế mô hình dân
chủ của phương Tây, cũng là để thu hút các nước nam bán cầu, cả châu Phi và châu
Mỹ Latin.

Như trong ván cờ vây, Bắc Kinh có tham vọng chinh phục thế giới thông qua các
vùng ngoại vi, « truất ngôi » phương Tây thông qua chiến lược bao bọc mà biểu
tượng là dự án của Tập Cận Bình về « Những con đường tơ lụa mới ».

Covid-19 là một yếu tố thúc đẩy lịch sử, đẩy nhanh tiến độ ông Tập áp đặt ý thức hệ
một cách có phương pháp lên đảng Cộng Sản và xã hội Trung Quốc mà ông bắt đầu
thực hiện từ khi lên nắm quyền hồi năm 2013.

Tập Cận Bình tin rằng làn gió lịch sử đang « thổi về phương Đông », tuyên bố gã
khổng lồ châu Á đã trở lại tâm điểm cuộc chơi thế giới, sau « một thế kỷ tủi nhục » từ
khi khuất phục các pháo thuyền đến từ phương Tây sau « cuộc chiến thuốc phiện » ô
nhục.

Tập Cận Bình khẳng định « Thời gian đứng về phía chúng ta », hy vọng đến năm
2049, nhân 100 năm thành lập, Trung Quốc Cộng Sản sẽ chiếm « quyền bá chủ » của
Mỹ. « Hoàng tử đỏ » đã biết tận dụng cơ hội biến thách thức dịch bệnh thành bàn đạp
để áp đặt quyền lực tuyệt đối lên toàn bộ hệ thống, đồng thời khởi động một thách
thức đáng gờm đối với mô hình dân chủ trên toàn thế giới.

Liệu có thể nói là Covid-19 là điều trớ trêu của lịch sử ?
Một nhà ngoại giao làm việc tại Bắc Kinh nhận định là ở Trung Quốc, tất cả các
thảm họa đều bắt đầu từ sự thất bại của hệ thống nhưng lại chấm dứt với thắng lợi
của chính hệ thống đó.

Lần này, điều trớ trêu là cho dù ban đầu khi virus corona bùng phát, bất chấp sự báo
động của bác sĩ Lý Văn Lượng, chính quyền vì bị ám ảnh bởi sự kiểm duyệt, lo sợ chế
độ sụp đổ như chuyện từng xảy ra với Liên Xô, đã không phản ứng kịp thời.



Đến khi người chết như ngả rạ tại tỉnh Hồ Bắc, Tập Cận Bình lại đóng vai một vị
tướng chỉ huy « cuộc chiến tranh ái quốc » chống « quái vật virus » … và sau này
dùng chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19 để biện hộ, quảng bá cho mô hình
độc tài.

Giờ đây, cuộc chiến chống Covid được dùng để phục vụ cho vinh quang vĩ đại hơn
của đảng Cộng Sản Trung Quốc, mạ ánh hào quang cho Tập Cận Bình trong công
cuộc theo đuổi « giấc mộng Trung Hoa » về tái sinh, củng cố tiếng tăm của ông ta
thông qua các hoạt động tuyên truyền, củng cố sự ủng hộ của dân chúng đối với bộ
máy Nhà nước.

Không những vậy, chế độ Tập Cận Bình còn lợi dụng cuộc khủng hoảng Covid-19 để
làm tăng thái độ hoài nghi, ngờ vực trong dân chúng đối với người ngoại quốc. Bộ
máy tuyên tuyên truyền của Trung Quốc ngày nào cũng « ra rả » nói rằng virus đến
từ nước ngoài, trong bối cảnh người dân bị bưng bít thông tin, không được tiếp cận
với các nguồn tin độc lập : Bắc Kinh đã phong tỏa các kênh truyền thông nước ngoài
và các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội như Google, Twitter, thậm chí cả Wikipédia …

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211210-t%E1%BA%ADp-c
%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-trung-qu%E
1%BB%91c-nh%C6%B0ng-%C4%91%E1%BA%A9y-m%E1%BA%A1nh-ngo%E1%
BA%A1i-giao-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi

Tin Vắn Tắt - Tự Do Tân Văn

•Tổng trưởng quốc phòng Lloyd Austin của Biden xét nghiệm dương tính cúm Vũ
Hán.
https://www.npr.org/.../defense-secretary-lloyd-austin...

•Twitter đóng vĩnh viễn tài khoản của nữ dân biểu cánh hữu Taylor Greene. Bà
Greene là người ủng hộ nhiệt thành của tổng thống Trump và có nhiều lần đối đầu
nảy lửa với Pelosi, AOC và Omar tại Hạ viện. Greene cũng đã lập tài khoản mới tại
Gettr.
https://justthenews.com/.../twitter-permanently-suspends...

•Văn phòng biện lý Manhattan New York cho biết sẽ không khởi kiện vụ việc cựu
thống đốc Cuomo làm chết hàng ngàn người già tại viện dưỡng lão vì chính sách đưa
người nhiễm cúm vào cách ly trong các viện này, gây ra một cuộc khủng hoảng lây
chéo kinh hoàng. Thay vào đó, Cuomo chỉ bị chỉ trích về các cáo buộc dân sự là dâm
ô nữ thuộc cấp. Có vẻ như thống đốc cánh tả này đã hạ cánh an toàn.
https://abcn.ws/3eMYH4n

Trong một diễn biến khác, tổng biện lý New York bắt đầu gây sự điều tra thuế của
Ivanka Trump sau khi không làm gì được ông Trump.
https://justthenews.com/.../new-york-attorney-general...

•Dân biểu Devin Nunes chính thức từ nhiệm vai trò Dân biểu Hạ viện để đảm nhận vị
trí giám đốc điều hành của công ty Truyền thông Trump. Trước đó công ty của ông

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211210-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-trung-qu%E1%BB%91c-nh%C6%B0ng-%C4%91%E1%BA%A9y-m%E1%BA%A1nh-ngo%E1%BA%A1i-giao-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211210-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-trung-qu%E1%BB%91c-nh%C6%B0ng-%C4%91%E1%BA%A9y-m%E1%BA%A1nh-ngo%E1%BA%A1i-giao-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211210-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-trung-qu%E1%BB%91c-nh%C6%B0ng-%C4%91%E1%BA%A9y-m%E1%BA%A1nh-ngo%E1%BA%A1i-giao-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211210-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-trung-qu%E1%BB%91c-nh%C6%B0ng-%C4%91%E1%BA%A9y-m%E1%BA%A1nh-ngo%E1%BA%A1i-giao-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2022/01/03/1069894911/defense-secretary-lloyd-austin-covid-19?fbclid=IwAR34zpAzS4pgYioSlOfP160aGc1iEPS0fbTWI_9WMjK-MMIgNjooWRbaDn4
https://justthenews.com/accountability/cancel-culture/twitter-permanently-suspends-marjorie-taylor-greene?fbclid=IwAR0wsi8tlYHdqNTUvQMaU9-R3wqlzuNQLJ7CP7dWos-p0m2y3nGnpfOktGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https://abcn.ws/3eMYH4n?fbclid=IwAR3mjJH5dpmTsf4e2To2sqi2ZU09XtmPoXt8QdZvzjYRcAi-hoijilgmNFY&h=AT1YzQ_DZUx1FFLGMmbV-IaZ5AJDeVpUK6WmTZ4wfBO_va-S4ZxNRO0Ve-JJ9scOOe-45qkC1j_ix1mYsOyRUPKW-E5LzCdSikerczAT87awb1qc4sj5w4231SthaMdyPRM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3BKedJpDm8iB_DMqB7RLRSLoHQPw6HZLiFenrTN16GSNGLEUsHvu-5mI5aPdj4YWsex2ECigWErV2mugj6BPTAuOIqgadM2TNjhrBS_QBmK6e58JfZU0oGWLH8XdT2uF8csdxiLRhEo0gDSYUgMCB-zQ
https://justthenews.com/politics-policy/all-things-trump/new-york-attorney-general-letitia-james-subpoenas-ivanka-trump-don?fbclid=IwAR3vDaEx0JJtT1Wn1a59xKQSqukYHyPqXvej8lmcZLUn_Zg1bZqxn55KTek


Trump sau mấy tháng gọi vốn đã huy động được hơn một tỉ đô la Mỹ - điều này đủ
cho thấy sự ủng hộ của dân Mỹ dành cho ông.
https://justthenews.com/.../rep-devin-nunes-formally...

•Trang web của báo điện tử Jerusalem Post ở Israel bị hack bởi hacker ủng hộ Iran
vào dịp "kỷ niệm" ngày tướng Soleimani bị ám sát. Vụ ám sát này được thực hiện
bằng drone Mỹ và thông tin tình báo của Israel thời tổng thống Trump. Hacker đã
không thể tấn công vào các mục tiêu quân sự hay chính phủ nhưng chỉ có thể đánh
vào một mục tiêu dân sự là một tờ báo. Kiểu khủng bố này khá giống việc đánh bom
nhà hàng Mỹ Cảnh hồi trước 75.
Israel đã tăng cường bảo mật sau vụ báo JP bị tấn công nói trên.
https://justthenews.com/.../jerusalem-post-website-hacked...

•Chính quyền Biden tung gói chi tiêu "giải cứu" cho vấn đề giá thịt tăng cao, cùng lúc
đổ lỗi giá thịt tăng là do các thương lái trung gian làm giá. Có thể so sánh cách đổ lỗi
với tư duy bệnh hoạn theo kiểu "giới chủ tư bản bóc lột lao động" của chủ nghĩa
Marx.
https://justthenews.com/.../white-house-announced-1...

•Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày đầu năm ở Mỹ, Apple trở thành công ty
đầu tiên của Mỹ vượt mức vốn hoá 3000 tỉ đô, Tesla thành công với tỉ lệ giao hàng
bội thu và gây hứng khởi cho các nhà đầu tư.
https://asia.nikkei.com/.../Apple-Tesla-lead-Wall-Street...

•Các công ty Nhật bỏ lỡ nguồn lao động chất lượng cao người nước ngoài do yêu cầu
khắt khe về trình độ tiếng Nhật. Theo khảo sát từ các công ty môi giới việc làm, có
70% các công ty Nhật bắt buộc ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật nâng cao, trong
khi thực tế chỉ khoảng 40% các kỹ sư nước ngoài đạt được trình độ này.
https://asia.nikkei.com/.../Japan-misses-foreign-talent...

•Cổ phiếu của đại công ty bất động sản Evergrande bị đình chỉ giao dịch tại Hong
Kong, thêm một bước xuống mồ của công ty này.
https://news.yahoo.co.jp/.../b849c43d1788591b97aee34081e0...

•Người Việt bước vào tháng Chạp chuẩn bị cho tết nguyên đán trong bối cảnh kinh tế
u ám vì cách ly và phong tỏa.

https://justthenews.com/government/congress/rep-devin-nunes-formally-resigns-congress?fbclid=IwAR1SVC0EqtzM3Jk11DJn2RSujGZNobvH_C-UpvHZXjixI03lGU2IdwrWzZk
https://justthenews.com/world/middle-east/jerusalem-post-website-hacked-pro-iranian-operation-anniversary-soleimani-killing?fbclid=IwAR3A6M38hu1Vy4RpXNoEHqpqgLNJ3Hoh6ioyJuXSA-99OEN6vJ6UCaX4rDc
https://l.facebook.com/l.php?u=https://justthenews.com/government/white-house/white-house-announced-1-billion-investment-address-rising-meat-poultry?fbclid=IwAR0-OZssnZFbT9outWE65X0i4IwEO7nqmRsRXC1TqD40-aBlJpuyVRIncDs&h=AT2M6MIxBN6e-k67B60jMgsEjxuosK1EBmeg1SlMfBYvutsYqVH879cEX5jAwyq9-lM3NdHXD092ZdlyYFStZV8ZyTovUaKczPROO35UBTPZY-Dzpfa-vNjplGvjx66yqLs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3BKedJpDm8iB_DMqB7RLRSLoHQPw6HZLiFenrTN16GSNGLEUsHvu-5mI5aPdj4YWsex2ECigWErV2mugj6BPTAuOIqgadM2TNjhrBS_QBmK6e58JfZU0oGWLH8XdT2uF8csdxiLRhEo0gDSYUgMCB-zQ
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Apple-Tesla-lead-Wall-Street-to-gain-on-first-trading-day-of-2022?fbclid=IwAR1d8OQ_CGlpPc1ECNS0w-amAudF7FSu1dAtN4VsbasuAir79N54BsLybmY
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Japan-misses-foreign-talent-as-companies-seek-strong-linguists2?fbclid=IwAR0-OZssnZFbT9outWE65X0i4IwEO7nqmRsRXC1TqD40-aBlJpuyVRIncDs
https://news.yahoo.co.jp/articles/b849c43d1788591b97aee34081e0f9c48f424b34?fbclid=IwAR0OUJI2cLpy4uwZTKdBdz7RIiSLzKslRuJlbVVcwiUzM_o6cfmX5k12lcg


Pháp đưa Mỹ vào danh sách đỏ của các nước bị hạn chế du lich

Trong tình hình các ca nhiễm mới tăng kỷ lục ở cả Mỹ lẫn Pháp, Paris vừa quyết định
đưa Hoa Kỳ vào “danh sách đỏ” các nước mà công dân sẽ bị kiểm tra y tế nghiêm
ngặt khi nhập cảnh Pháp.

Kể từ ngày 01/01/2022, những người chưa chích ngừa, hay tiêm ngừa chưa đầy đủ
đến từ Mỹ sẽ phải cách ly 10 ngày dưới sự giám sát của nhà chức trách Pháp sau khi
nhập cảnh. Quy định mới này nghiêm khắc hơn nhiều so với quy định cũ khi du khách
“chỉ” phải cách ly 7 ngày và không bị kiểm soát.

Những du khách Mỹ đã có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ cũng sẽ phải xuất trình kết
quả xét nghiệm âm tính 48 tiếng đồng hồ trước chuyến bay.

Tham nhũng của Chính phủ
Roger Anghis

Nước Mỹ đang chìm trong núi nợ, không chỉ cá nhân mà cả chính phủ dường như
không thể ngừng chi tiêu. Ít nhất phải nói rằng sự lãng phí trong chính phủ đang gây
sốc. Nó dường như có trong mọi lĩnh vực của chính phủ.

Trong một cuộc phỏng vấn của Jim Jordon về CDC, NIAID và NIH, chúng tôi thấy
rằng ngân sách cho CDC là 9 tỷ đô la. NIAID có ngân sách 6 tỷ đô la và NIH có ngân
sách 42-43 tỷ đô la.

Có khoảng 31.000 nhân viên tại CC và NIH nhưng trong tất cả những hoạt đông
nhiều tiền đó, họ chưa bao giờ thực hiện một nghiên cứu nào về khả năng miễn dịch
tự nhiên. Hầu hết các nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu ở nước ngoài bởi Israel.

Các nghiên cứu của họ cho thấy khả năng miễn dịch tự nhiên hiệu quả hơn khoảng 27
lần so với bất kỳ dạng vắc xin nào. Người ta sẽ nghĩ rằng nếu miễn dịch tự nhiên có
hiệu quả thì chúng ta nên dành một phần lớn trong số 58 tỷ đô la đó cho các nghiên
cứu về miễn dịch tự nhiên. Nhưng vấn đề là khả năng miễn dịch tự nhiên không giúp
Big Pharma kiếm được tiền. Thuốc chủng ngừa đang chạy theo đồng tiền.

Chính phủ cũng lãng phí một số tiền không thể tin được vào những thứ đáng ra nên
được giao cho công nghiệp tư nhân. Dường như không có ý thức cũng như trách
nhiệm giải trình đối với một số chi tiêu của chính phủ.

Trong một báo cáo từ năm 2009: Lầu Năm Góc gần đây đã chi 998.798 đô la để vận
chuyển hai máy giặt 19 xu từ Nam Carolina đến Texas và 293.451 đô la để gửi một
máy giặt 89 xu từ Nam Carolina đến Florida .
[2] Tôi là một fan hâm mộ lớn của quân đội chúng ta, nhưng điều này thật kỳ quặc.
Họ dường như có một tấm séc trống đôi khi cho một số mục nhất định. Một cuộc kiểm
toán của GAO cho thấy 95 hệ thống vũ khí của Lầu Năm Góc phải gánh chịu sự bội
chi lên tới 295 tỷ USD .



[3] Tất cả chúng ta đều đã nghe về những "xì căng đan" ' khét tiếng mà các thành
viên Quốc hội của chúng ta chèn vào một dự luật chi tiêu. Đây là những dự án nhỏ
dành cho các thành viên của Quốc hội trong quận của họ để giúp họ tái đắc cử. Mặc
dù thâm hụt hàng nghìn tỷ đô la, 10.160 chi phiếu dành riêng vào năm ngoái bao gồm
200.000 đô la cho một chương trình xóa hình xăm ở Mission Hills, California;
$ 190,000 cho Trung tâm Lịch sử Buffalo Bill ở Cody, Wyoming; và 75.000 đô la cho
Khu hoàn toàn dành cho thanh thiếu niên ở Albany, Georgia .

[4[ Sự tham nhũng này vượt xa không những chỉ về tiền. Chúng tôi được biết rằng tác
nhân lớn nhất gây ra chứng tự kỷ là một sản phẩm có tên là glyphosate, thành phần
chính trong chất độc màu da cam, được sử dụng nhiều ở Việt Nam trong những năm
1960 và 1970, nhưng nó là thành phần chính trong thuốc Roundup diệt cỏ lùng.

Một tỷ lệ khác 25% là sự tương tác của phơi nhiễm chất độc hại và các yếu tố di
truyền được cho là nguyên nhân gây bệnh. Năm 2012, các nhà khoa học đã xác định
10 hóa chất bị nghi ngờ gây ra khuyết tật học tập và ASD Trong số này, glyphosate là
chất bị nghi ngờ hàng đầu vì lý do đơn giản là việc tiếp xúc với nó quá phổ biến.

Nghiên cứu được công bố vào năm 2019 cho thấy phụ nữ tiếp xúc với 11 loại thuốc
trừ sâu được sử dụng phổ biến - bao gồm cả glyphosate - trong thời kỳ mang thai có
nguy cơ sinh con bị chẩn đoán tự kỷ cao hơn.

Những phụ nữ mang thai sống trong bán kính 2.000 mét (1,24 dặm) của khu vực có
nhiều khói phun có nguy cơ sinh con được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cao hơn 10%
đến 16% so với những người sống xa hơn. Theo báo cáo của Thời Báo Time.

“Khi họ xem xét các chẩn đoán về rối loạn tự kỷ cũng như thiểu năng trí tuệ, họ nhận
thấy tỷ lệ trẻ tiếp xúc với thuốc trừ sâu khi còn trong bụng mẹ cao hơn trung bình
30%. Tiếp xúc trong năm đầu đời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ lên đến 50% so
với những người không tiếp xúc với một số loại thuốc trừ sâu ”.

[5] Hãy nhớ rằng chính phủ, FDA và EPA, đã chấp thuận việc sử dụng sản phẩm này
trên thực phẩm chúng ta ăn ! Chúng ta đã ngừng sử dụng thuốc trừ sâu DDT vì
những tác động tiêu cực đến chim và động vật nhưng chúng ta đã bỏ qua ảnh hưởng
của hóa chất chết người này được phun lên và vào trong thực phẩm của chúng ta.

Nhóm nghiên cứu - do Paul Winchester, giám đốc y tế của đơn vị chăm sóc đặc biệt
dành cho trẻ sơ sinh tại Hệ thống Y tế Franciscan St. Francis và giáo sư nhi khoa lâm
sàng tại Bệnh viện Nhi đồng Riley ở Indianapolis, Ind. - đã tìm thấy dư lượng



glyphosate trong 90% phụ nữ, và mức độ cao của các chất tồn dư đó dường như
tương quan với thời gian sinh con thiếu tháng và cân lượng của trẻ sơ sinh dưới mức
trung bình.

Phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu cảnh báo vì những đứa trẻ như vậy có nguy
cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, huyết áp cao và khả năng nhận thức thấp hơn.
Winchester cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ag Insider của FERN: “Bào thai
càng lâu ngày thì kích thước não của nó sẽ lớn thêm lên, và bất kỳ sự rút ngắn nào
khi sinh non ngày thì về cơ bản sẽ làm giảm điểm IQ.

"Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn đến những rắc rối về bệnh tật suốt
đời."

[6] Tôi tự hỏi không biết các công ty như Bayer, Monsanto và những công ty khác
đóng góp bao nhiêu để ủng hộ chính trị cho các thành viên của Quốc Hội ? Nhà sản
xuất glyphosate ban đầu là Monsanto và họ đã thua một vụ kiện trị giá 10,9 tỷ đô la.

[7] vì những căn bệnh ung thư mà sản phẩm này gây ra, nhưng hiện nay bạn vẫn có
thể bước vào bất kỳ cửa hàng Home Depot, Lowe's hoặc Ace Hardware nào để mua
cả thùng thuốc diệt cỏ Roundup. Thật đáng xấu hổ khi loài vật được coi là có giá trị
hơn con người, cụ thể là con cái chúng ta.

Theo tôi, chỉ những chính trị gia tham nhũng mới nhận hối lộ của họ dưới hình thức
đóng góp chính trị để cho phép sản phẩm này được sử dụng trong sản xuất lương
thực của chúng ta. Anh trai tôi chết vì phơi nhiễm chất độc da cam khi nuôi Ong Biển
ở Việt Nam. Gia đình ông ấy không bao giờ được bồi thường nhưng rõ ràng là các
chính trị gia của chúng ta đã được các công ty dược phẩm đó bồi đắp xứng đáng.

Một vi phạm trắng trợn khác đối với Hiến pháp mà chính phủ liên bang của chúng ta
đã thực hiện, cụ thể là chính quyền Biden, là họ hoàn toàn bỏ qua Điều 4 trong Phần
4: “Hoa Kỳ sẽ đảm bảo cho mọi Tiểu bang trong Liên minh này một Hình thể Chính
phủ Cộng hòa và sẽ bảo vệ từng tiểu bang đó khỏi nạn Xâm lược. . . ” Cả hai điều
khoản này đã bị vi phạm cụ thể là đề tài xâm lược. Biên giới phía nam của chúng tôi
đã bị xâm lược và nổ tung và chính quyền Biden không làm gì để khắc phục nó.

Trump đã và tiếp tục đang xây dựng bức tường mà Biden đã ra lệnh bắt ngưng lại vào
ngày đầu tiên nắm quyền và chúng ta đang bị đánh bại bởi những di dân xâm nhập
bất hợp pháp với nhịp xâm lăng hơn 6500 mỗi ngày mà chúng ta chận bắt được !

Phần tồi tệ nhất là đảng Cộng hòa không đòi hỏi khắt khe rằng một cái gì đó phải
được thực hiện tại biên giới. Nhưng sau đó George W Bush đã từ chối làm bất cứ điều
gì, đến ông George HW Bush thì để ngỏ cửa biên giới và, Jeb Bush cũng sẽ không
làm bất cứ điều gì nên vần nạn biên giới ở đây không phải là một bất ngờ lớn.

Bài báo này thậm chí không làm cào xước bề mặt của việc chính phủ liên bang tham
nhũng như thế nào. Chính quyền Tiểu bang cũng đã chứng minh điều đó quả thật tồi
tệ như vậy. California, Illinois, New York, New Jersey và, phần lớn tất cả các bang do
Đảng Dân chủ điều hành cũng chứng minh là có sự tồi tệ đó.



Đã đến lúc phải chú ý đến người mà chúng ta bầu vào chức vụ đề cử. Cần rất nhiều
sự chú ý. Những thứ người mà chúng ta đã đưa vào đang phá hủy đất nước của chúng
ta.

(Tác giả Roger Anghis là Người sáng lập của BuildingtheTruth.org, một tổ chức được
thành lập để thu hút sự chú ý đến nhu cầu không chỉ của tự do ngôn luận cho các nhà
thờ mà còn phổ biến thông tin chính xác thông qua báo chí có trách nhiệm.
Email: roger@buildingthetruth.org)

CHÍNH QUYỀN NGOÀI HÀNH TINH
https://tienglongta.com/2022/01/02/chinh-quyen-ngoai-hanh-tinh/
Nguyễn Tường Tuấn

Vài tiếng đồng hồ nữa bước qua năm 2022, định gác bút cùng gia đình đón mừng
năm mới, máy vi tính tắt, không ngờ chiếc điện thoại reo lên, với thông tin tựa đề:
“Joe Biden’s Chief of Staff said 2021 wasn’t so bad!” [29/12/21.] Đọc hai ba lần cho
chắc ăn, càng đọc cơn chóng mặt bỗng trở nên hãi hùng, phải công nhận nội các
Brandon đúng là những “siêu nhân” có thể họ đến từ một hành tinh nào khác với thế
giới chúng ta chăng?

Ông Ron Klain, Chánh văn phòng của cụ 46 viết một dòng tweet khiến người khoẻ
mạnh nhất cũng bắt đầu cảm thấy khó thở, như chưa bao giờ chích ngừa “Wuhan
virus.” Ron Klain viết: “Thành thật mà nói, năm 2021 không phải tất cả đều tồi
tệ!” Nếu ông không phải “siêu nhân” chắc cũng là người “điên” trong đầm lầy Thủ
đô Hoa Thịnh Đốn?

1 CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Muốn biết một xã hội tốt đẹp hay không, hãy nhìn vào thống
kê số người có công ăn việc làm ổn định, lĩnh lương, đóng thuế hợp pháp. So sánh
đỉnh cao nhất người có công việc giữa hai chính quyền Trump, vào tháng 12/19 và
Biden vào tháng 10/21 chúng ta sẽ biết năm 2021 có tồi tệ không?

* Tổng số người có công việc hợp pháp, cao nhất dưới thời Tổng thống Donald J.
Trump vào tháng 12/19 là 164,579,000 người.
* Tổng số người có công việc hợp pháp, cao nhất của nội các Brandon vào tháng
10/21 là 161,458,000 người.
* Sự khác biệt chính quyền Biden số người đi làm ÍT HƠN 3,121,000 người!

Chúa, Phật, Thánh Muhammad, ba triệu một trăm hai mươi mốt ngàn người thất
nghiệp, mà ông Chánh văn phòng Tổng thống cho là “Không tồi tệ!” Chắc phải trên
30 triệu thất nghiệp may ra mới được Ron Klain xem là tồi tệ? Bạn đọc vào đường
dẫn dưới đây để xem tiếp phản ứng của dân
chúng. (https://rightnewswire.com/joe-bidens-chief-of-staff-said-2021-wasnt-so-bad-t
hen-the-twittersphere-exploded/). Chúng con cắn cỏ, ngậm rơm lạy ông!

So sánh người có công việc làm hợp pháp giữa chính quyền Donald J. Trump và Joe
Biden – Photo credit: Fox News.

mailto:roger@buildingthetruth.org
https://tienglongta.com/2022/01/02/chinh-quyen-ngoai-hanh-tinh/
https://rightnewswire.com/joe-bidens-chief-of-staff-said-2021-wasnt-so-bad-then-the-twittersphere-exploded/
https://rightnewswire.com/joe-bidens-chief-of-staff-said-2021-wasnt-so-bad-then-the-twittersphere-exploded/


2 CÔNG DÂN MỸ THIỆT MẠNG DƯỚI CHÍNH QUYỀN BRANDON NHIỀU HƠN
TRUMP. Theo thống kê từ Đại học nổi tiếng Johns Hopkins, 817,043 người Mỹ đã
chết vì COVID kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tính đến thứ Hai, ngày 27 tháng 12, ít nhất
408,593 người Mỹ đã chết dưới tay của Joe Biden, so với 408,450 người, thời Donald
Trump. [According to data from Johns Hopkins University, 817,043 Americans have
died from COVID since the start of the pandemic.

As of Monday, Dec. 27, at least 408,593 Americans have died on Joe Biden’s watch,
compared to 408,450 under Donald Trump.] Không tin, xin mời bạn vào đường
hướng dẫn sau để phối
kiểm. (https://conservativesjournal.com/more-americans-have-died-from-covid-under
-biden-than-under-trump).

Vâng, dưới triều đại ngài 46 “U minh” mới có THÊM 408,450 công dân Mỹ chết
NHIỀU HƠN so với thời Tổng thống Donald J. Trump. Không biết các ký giả (không
phải ký thật) nào trong cộng đồng Việt Nam đủ can đảm tranh luận và vạch mặt chỉ
tên Đại học Johns Hopkins là “Fake news?” Xin đừng ném đá tên lính ít học này!

Cũng đừng quên, trong thời gian vận động tranh cử, ngài Sleepy Joe thấy số tử vong
vì “Wuhan virus” dưới thời Tổng thống Donald J. Trump khoảng 200,000 người,
từng huênh hoang tuyên bố: “Những ai chịu trách nhiệm về số tử vong cao như thế,
không nên làm Tổng thống Hoa Kỳ.” [anyone responsible for that many deaths
should not be President of America.] Nhớ nhé, nói phải giữ lời!

Dưới triều đại Brandon, con số lên tới 408,450 người, chẳng thấy ngài 46 nhớ lại
chuyện một năm trước! Tội nghiệp cho quê hương thứ hai của chúng ta, có một tông
tông nói trước quên sau! Không biết những ai đã từng bầu cho ngài có biết tự đấm
ngực kết tội mình không?

3 ▪ N︎GÀI 46 TREO CỜ TRẮNG. Chuyện mới một năm trước không xa, ứng cử viên
Joe Biden đanh thép tuyên bố sẽ “diệt virus” và tố cáo Tổng thống Donald J.
Trump “chẳng có kế hoạch gì để kiểm soát dịch” trong khi tôi có! [However, last
year, Biden repeatedly insisted that he would “shut down the virus” and accused
Trump of not having a plan to “get this virus under control,” while insisting that he
did.]

Lời nói rẻ tiền, chỉ có việc làm mới đáng kể! Biden thậm chí còn tin vào đầu năm nay
rằng, ông ấy đã kiểm soát được virus. Trong suốt mùa hè, ông 46 đã có một bài diễn
văn kỷ niệm “sự độc lập của chúng tôi khỏi Wuhan virus.”
Tuy nhiên, Biden đã không kiểm soát được “Wuhan virus” như đã hứa và hiện đang
chuyển trách nhiệm chấm dứt đại dịch cho 50 thống đốc tiểu bang.

Ngày Thứ hai 27/12/21, trước khi lên phi cơ đi nghỉ mùa đông tại bãi biển ở
Delaware, ông 46 không hề mắc cở nói qua cuộc họp trực tuyến với các Thống
đốc: “Cám ơn rất nhiều. Hãy xem, không có giải pháp Liên bang nào. Điều này được
giải quyết ở cấp Tiểu bang. Chỉ có Thống đốc mới có thể chỉ huy để chống đại
dịch” [Thank you very much. Look, there is no federal solutions. This gets solved at a
state level.]

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://conservativesjournal.com/more-americans-have-died-from-covid-under-biden-than-under-trump
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Nhìn vào số đông người xếp hàng thử nghiệm “Wuhan virus” ông 46 thú nhận “Số
dụng cụ thử nghiệm vẫn còn thiếu,nếu chúng tôi biết trước, chắc sẽ là tốt
hơn.” (https://therightwingrebel.com/biden-throws-in-towel-on-covid-19-sets-out-on-
vacation-instead/)

December 28, 2021. [It’s not enough. It’s clearly not enough if we had known, we
would have gone harder, quicker if we could have.] Amen!
Sau câu tuyên bố “bán cái” cho các Thống đốc, ngài 46 cùng vợ, và chú chó hiên
ngang lên máy bay hạng nhất trả bằng tiền thuế của dân Mỹ đi nghỉ mùa đông.

4 DÂN MỸ KHÔNG NGU! Người Việt thế hệ trên 50, được giáo dục dưới chính thể
Việt Nam Cộng Hoà, làm sao quên được câu thơ của Thi sĩ Tản Đà: “Cũng bởi thằng
dân ngu quá lợn – Cho nên quân nó dễ làm quan.” Câu này, may ra hiện nay còn
đúng tại Việt Nam, thành thật xin lỗi những người trong nước thông minh và bất
khuất, các bạn là ngoại lệ. Nhưng số đông còn lại cứ nhìn Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng
thì không phải cãi nhau.

Người dân Mỹ không đến nỗi “Ngu” như cụ Tản Đà ví von. Xem bản thăm dò lòng
dân của Gallup, từ ngày 1-16/12/21 sẽ
rõ. (https://americanwirenews.com/bidens-approval-dips-below-vp-harris-ratings-in-
new-survey/?utm_medium=Newsletter&utm_source=Get%20Response&utm_term=E
MAIL&utm_content=Newsletter&utm_campaign=bizpac).

Dân Mỹ đánh giá quan chức Hoa Kỳ | Photo credit: Gallup – Dec 1-16, 2021.
Cụ 46 được dân Mỹ xếp hạng thứ 9 sau cả mụ Phó có nụ cười Halloween, Kamala
Harris!

Năm hết, Tết đến, chúng ta có nên làm mâm cơm cúng chính quyền Brandon đến từ
một hành tinh xa xôi nào chăng? Họ còn ám quẻ chúng ta thêm ba năm nữa đấy!
Dân chết như rạ, mà xem là chưa đến nỗi tệ! Gào lên đòi Trump phải từ chức vì để
khoảng 200,000 người hy sinh vì đại dịch, còn khi mình nắm quyền 408,450 ra đi thì
câm như hến! Nói là có kế hoạch diệt đại dịch, cuối cùng chẳng có gì, quay ra bán
cái!

Mẹ chúng nó! Người hiền nhất cũng phải văng tục! Let’s Go Brandon!

Nguyễn Tường Tuấn

Fauci finally admits omicron is less severe.
Bác sĩ Fauci, cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận là biến thể Omicron không đến
nỗi nguy hiểm.
Conn Carroll - Commentary Editor

It has been evident for some time now that while the omicron variant is more
transmissible than earlier COVID variants, it also appears to cause less severe
symptoms.
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Đã có những dấu hiệu lâu nay là biến thể Omicron rất dễ lây nhiễm so với các biến
thể COVID trước đây, nó cũng cho thấy là con biến thể này không đến nỗi nguy hại
lắm.

But for whatever reason, the Biden administration has been unwilling to admit this. At
least until today.

Nhung không biết vì lý do gì mà chính quyền Biden đã miễn cưỡng để chấp nhận sự
việc này. Cho đến mãi hôm nay.

Pressed by ABC News's Jonathan Karl on ABC This Week if he was “comfortable
now in saying that omicron is wildly contagious but not as severe a disease,”
President Joe Biden’s chief medical adviser, Dr. Anthony Fauci, said, “Yes.”

Khi bị dồn ép để trả lời cho thông tín viên của hãng tin ABC Jonathan Karl trên ABC
This Week, khi ông này hỏi rằng "ông đã có thể thoải mái khi nói rằng là biến thể
Omicron lây nhiễm rất sâu rộng nhưng không phải là một bệnh nguy hiểm", ông bác
sĩ chuyên gia đứng đầu của chính quyền Biden, bác sĩ Anthony Fauci, đã nói là,
"Yes".

“The data from the U.K., and particularly Scotland and England, two separate
studies, really confirmed that. They're seeing less of a severity in the form of
manifestations by hospitalizations,” Fauci explained.
But then, Fauci stressed that even though omicron is not as severe as earlier variants,
people should not be “complacent.”

“The issue that we don't want to get complacent about, Jon, is that when you have
such a high volume of new infections, it might override a real diminution in severity
so that if you have many, many, many more people with less level of severity, that
might kind of neutralize the positive effect of having less severity when you have so
many more people,” Fauci said.

Although there is no evidence that omicron is causing hospitals to be overrun with
COVID patients, that seems to be what Fauci is afraid of.
Cho dù là không có bằng chứng về biến thể Omicron đã làm cho các bệnh viện bị quá
tải vì con số bệnh nhân nhập viện, và đó là điều mà bác sĩ Fauci lo ngại.

Hopefully, as Paxlovid becomes more available, we’ll never have to hear about what
Dr. Fauci is afraid of ever again.

Hy vọng là, nay với thuốc Paxlovid đã được chuẩn thuận và cung cấp rộng rãi trong
việc chữa trị, chúng ta sẽ không phải nghe về việc ông bác sĩ Fauci lo ngại nữa.

Dạ Hương, diễn đàn Hoài Hương lược dịch.
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/fauci-finally-admits-omicron-is-less-se
vere
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Bám víu vào lòng hận thù với Trump, phe đối lập của Mỹ đang phải trả giá cho sự
vô phép của họ.
Tác giả : Conrad Black
Biên dịch : Du Miên

Tổng thống Trump thăm binh sỹ Mỹ tại Afghanistan ngày 28/11/2019. (Ảnh: White
House)

Một năm kết thúc ở Washington giữa tình cảnh mông lung, khi đảng Dân chủ tiếp tục
một chủ đề đơn điệu mà họ đã theo đuổi trong 5 năm qua - căm ghét Trump. Và họ
hiện đang phục vụ luận điệu nhàm chán này từ một nhận định sai lầm được xác định
trước về quan điểm của cựu Tổng thống Trump, liên quan đến vụ xâm phạm và phá
hoại tại Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1.

Điều đó thật đáng ghê tởm và phỉ báng, khi họ khăng khăng kéo dài một thuyết âm
mưu giữa ông Trump và chính phủ Nga nhằm gây tác động đến kết quả cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ năm 2016. Việc liên tục mô tả ông Trump như một mối đe dọa đối với
nền dân chủ của Mỹ cần đi đến bước cuối cùng của nó. Ngay cả những người ngưỡng
mộ nhiệt thành hơn của cựu tổng thống cũng thường kinh hãi trước những thiếu sót
trong phong cách của ông, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra cho
thấy hành vi của ông đã từng có dấu hiệu bất hợp pháp.



Người biểu tình trong tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1/2021. (Win McNamee/Getty
Images)

Vấn đề thực sự là, các đối thủ của ông luôn muốn loại bỏ Tổng thống Trump đến mức
tuyệt vọng, vì ông đã thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào cơ sở chính trị và
sự tự mãn lưỡng đảng ở Washington. Ham muốn này mạnh mẽ đến nỗi, họ đã tự mình
phạm phải một chuỗi các hành động vô phép đến đáng tiếc.

Và thay vì tận hưởng những lợi thế của phe đối lập, giờ đây họ phải cố gắng biện
minh cho hành vi sai trái của mình, trong việc nâng tầm những gì đã rõ ràng là một
trong những chính quyền kém năng lực nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, có thể
sánh ngang với chính quyền Franklin Pierce và James Buchanan đã trực tiếp dẫn đến
Nội chiến Mỹ.

Điều đã thực sự gây chấn động đời sống công chúng Mỹ gần như từ nền tảng của nó
là chuỗi 5 sự kiện: trong khi chỉ có một số ít người khác hiểu ra, ông Donald Trump
đã thừa nhận mức độ bất bình trong tầng lớp lao động và trung lưu Mỹ da trắng
truyền thống, và ông đã làm rúng động trung tâm cấp tiến của dư luận Mỹ.

Những người thuộc tầng lớp này cảm thấy bị phân biệt đối xử, khi chính trị và xạ hội
Mỹ dường như đang ngả nghiêng ủng hộ cho những tầng lớp lớn được hưởng đặc
quyền, như tầng lớp tiểu tư sản (yuppies), những người ủng hộ Clinton, Obama và
những nhà giàu mới nổi (parvenus).

Ông Trump đang tấn công các thành viên Cộng hòa theo tư tưởng cấp tiến của phe
Bush-McCain-Romney - thuộc đảng Cộng hòa thời hậu Reagan - một cách gay gắt,
như cách ông đối xử với các thành viên phe Dân chủ như Clinton và Obama. Sự
thống nhất sít sao giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa truyền thống, đối lập với
ông Trump và những người ủng hộ ông, không chỉ đảm bảo sự chia rẽ sâu sắc trong
nước Mỹ, mà còn khiến tầng lớp chính trị lưỡng đảng tự mãn cho đến nay tấn công
ông Trump.



Với sự cho phép hoặc tham gia của Barack Obama, Hillary Clinton đã một tay chỉ
đạo sự kiện “thông đồng với nước Nga”. Vì vậy, vụ bê bối này cũng dính líu đến

Barack Obama.

Điều này diễn ra kịch liệt đến mức, gần như chắc chắn sẽ vượt qua các rào cản pháp
lý không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump đã thay đổi đảng 7 lần trong 13 năm,
thăm dò ý kiến một cách siêng năng và quan sát hàng ngũ những người dễ hưởng ứng
với lời kêu gọi dân túy của ông gia tăng đều đặn. Cuối cùng khi ông ra tay, hậu quả
chắc chắn là sự chia rẽ mạnh mẽ.

Chiến thắng của ông ấy quá bất ngờ và các phương pháp chính trị của ông ấy mang
tính đối đầu không khoan nhượng, khiến các đối thủ trong kinh ngạc của ông ấy tin
rằng, Trump là một nhân vật vô pháp có khả năng ở hầu hết mọi mức độ của các
chiêu trò tiểu xảo và rằng, ông ấy chỉ có thể giành được chiến thắng trong bầu cử
bằng cách thông đồng với chính phủ Nga, để gây nhiễu các khu vực bầu cử quan
trọng của Mỹ bằng hoạt động internet của đảng phái. Vấn đề nằm ở chỗ, niềm tin này
có thể là thật hoặc chỉ là sự giả vờ theo chiến thuật.

Mà cáo buộc này hoàn toàn là điều bịa đặt, mặc dù nó đã được hợp thức hóa bằng
những ý kiến xác thực của các cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương và Quốc
gia của Hoa Kỳ, cũng như sự điều động ác ý của giám đốc FBI và một số đồng nghiệp
cấp cao của ông ta.

Ngay sau khi một mũi thương bạc được đâm xuyên qua trung tâm của sự giả dối to
lớn này, các lực lượng chống ông Trump đã chui ra khỏi đám cháy và tuyên truyền về
cuộc điện đàm, trong đó Tổng thống Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine tìm hiểu
thực hư về sự can dự tài chính của gia tộc Biden tại quốc gia đó. Họ cáo buộc, đây là
một nỗ lực vi hiến nhằm thu hút sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng
thống Hoa Kỳ.

Song, đây gần như chính xác là những gì họ đã thất bại khi không chứng minh được
trong công cuộc bôi nhọ vĩ đại, vốn dẫn đến việc 95% các phương tiện truyền thông
chính trị ở Mỹ ủng hộ thuyết âm mưu về sự thông đồng vô nghĩa giữa Tổng thống
Trump và Nga.



Tiếp theo là chuỗi 4 hành động gây áp lực gần như chưa từng có đối với khả năng
hoạt động hiệu quả của hệ thống liên bang Mỹ: khuấy động quyết tâm cao độ để đẩy
lùi cuộc tấn công của ông Trump, và tái lập quyền kiểm soát của họ đối với chính phủ
liên bang Hoa Kỳ, với cơ sở chính trị lưỡng đảng đã hợp tác, có lẽ ít nhiều không
chính thức, trong một loạt các bước được thiết kế để bài trừ ông Trump và Chủ nghĩa
Trump.

Nhiều chính trị gia lẫy lừng của Đảng Dân chủ đều nhận các khoản tài trợ từ Soros
như Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, kể cả ứng viên tổng thống 2020 là

Joe Biden và Elizabeth Warren. (Getty)

Đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của họ ngay lập tức nắm bắt được tiềm
năng chính trị của virus Corona Vũ Hán. Đã có khoảng một tuần với sự đoàn kết
xuyên đảng tại Mỹ ở thời điểm đầu đại dịch, khi gần như tất cả mọi người đều “ở
trong này cùng nhau”. Sau đó, ông Trump bị cáo buộc không thương tiếc là “phản
khoa học” và vô cảm trước những đau khổ của các nạn nhân.

Đầu tiên, đảng Dân chủ đã đưa ra một biện pháp với tuyên bố là giúp cử tri dễ dàng
thực hiện quyền bầu cử Hiến định của họ mà ít phải lo ngại nhất có thể về việc tiếp
xúc với virus gây bệnh COVID trong khi bầu cử, tập trung vào 6 tiểu bang xoay chiều:
Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, và Wisconsin. Phe cấp tiến của
Mỹ đã cho ban hành biện pháp kéo dài thời gian bỏ phiếu và việc chấp nhận thu thập
lá phiếu qua bưu điện, trong đó lá phiếu sẽ được gửi đến tất cả mọi người trong danh
sách cử tri, bất kể vấn đề danh sách có khả năng lỗi thời, và lá phiếu có thể được bỏ



với độ chính xác không thể kiểm chứng bởi bất kỳ ai, khi các cử tri giấu mặt có thể ký
lên những tấm phiếu này.

Trong hầu hết các trường hợp, việc thay đổi các phương pháp bỏ phiếu và kiểm phiếu
ở các tiểu bang không thể được thực hiện bởi các cơ quan lập pháp của tiểu bang,
theo như yêu cầu của Hiến pháp Mỹ. Những thay đổi này sẽ được quyết định dựa trên
thẩm quyền của các thống đốc đảng Dân chủ, được thông qua trong các cuộc dàn xếp
các vụ kiện giữa các bên trong các tiểu bang, hoặc liệu nó có được thông qua bằng
một phương pháp đáng nghi vấn hay không? Song, chúng đã được các tòa án tiểu
bang ủng hộ. Nhìn chung, các tòa án này vốn đáng tin cậy về mặt đảng phái, để duy
trì các sáng kiến của phe đã chỉ định đa số thẩm phán tại đây.

Thứ hai, các quy tắc mới đã được đưa ra: trong một số trường hợp, các quan sát viên
bị trục xuất; trong những trường hợp khác, các lá phiếu thu về cứ thế được đem ra
trộn lẫn với các lá phiếu thông thường, và người ta không thể đánh giá xem liệu có
bất kỳ một lá phiếu nào là thật. Và tất cả các biện pháp cần thiết để đảo ngược ít hơn
50.000 phiếu bầu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đã được thực hiện
để đảm bảo rằng, ứng cử viên của đảng Dân chủ là ông Joe Biden phải giành được ít
nhất Pennsylvania và 2 trong số các tiểu bang khác, để đảm bảo chiến thắng trong
cuộc bầu cử của mình.

(Thực tế, ông Biden đã thắng tất cả 6 tiểu bang, ngoại trừ Michigan, với tổng số
chênh lệch ít hơn 153.000 phiếu trong số khoảng 20 triệu phiếu bầu ở các tiểu bang
đó. Sự đảo ngược 46.000 phiếu giữa Arizona, Georgia và Pennsylvania trong tổng số
15,3 triệu phiếu bầu ở các bang đó - ít hơn 1/3 của 1% - đáng lý phải thuộc về ông
Trump).

Người dân bắt đầu tập trung trước khi có bài phát biểu của cựu Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump tại hội nghị Tập hợp Bảo vệ Bầu cử của chúng ta vào ngày 24/7/2021

ở Phoenix, Arizona. (Brandon Bell / Getty Images)

Kết quả mong muốn đã đạt được, bước thứ ba là ngành tư pháp chung của chính phủ
Hoa Kỳ chỉ đơn giản là từ bỏ trách nhiệm phân xử tính hợp pháp của các biện pháp



này. Như thường lệ, ông Donald Trump đã không thể tự cứu mình bằng chính kiểu
hay cường điệu của ông. Như bản thân ông đã tuyên bố, ông không giành được lượng
phiếu phổ thông từ cử tri thông thường. Ông cũng đã dự đoán được nguy cơ của việc
tiếp nhận phiếu bầu qua bưu điện, khi không có đủ lực lượng trên mặt đất để bảo vệ
các phiếu bầu của đảng Cộng hòa và không có đội ngũ pháp lý chính đáng để công
kích ngược lại vào các biện pháp của đàng Dân chủ. Chúng gây ra những thay đổi
mạnh mẽ trong hệ thống bỏ phiếu và kiểm phiếu đã được áp dụng trong cuộc bầu cử
năm 2020.

Không có lập luận nào trong Hiến pháp Mỹ được đánh giá dựa trên giá trị của nó; tất
cả đều bị từ chối trên cơ sở quy trình. Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã loại bỏ một
đơn kiện từ Texas vốn được 18 tiểu bang khác ủng hộ để chống lại các tiểu bang xoay
chiều (nêu tên trong đơn kiện), vì những thay đổi vi hiến đối với các quy tắc bỏ phiếu
và kiểm phiếu và không tuân thủ yêu cầu của Hiến pháp Mỹ về các cuộc bầu cử công
bằng. Pháp viện này tuyên bố, đơn kiện của Texas không có đủ cơ sở pháp lý để xét
xử.

Đó là một sự thoái vị đáng xấu hổ. Và sau đó, nó được kết hợp bởi sự khẳng định gần
như hoàn toàn của phương tiện truyền thông rằng, đội ngũ của ông Trump không có
căn cứ để phản đối kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Điều này cũng đáng xấu hổ.
Với hơn 40 triệu lá phiếu được tiếp nhận và một cuộc bầu cử với kết quả sát sao như
vậy, không ai biết ai đã thắng. Các lực lượng chống ông Trump đã có được chiến
thắng của họ, nhưng đa số người dân Mỹ nghi ngờ tính hợp pháp của kết quả cuộc
bầu cử, và đa số có quan điểm thấp đối với tất cả các nhánh của chính phủ và giới
truyền thông với chính quyền hiện thời.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald J. Trump từng nói: “Nếu tôi còn ở Nhà Trắng, Trung
Quốc sẽ không dám hung hăng như vậy với Đài Loan”. (Ảnh tổng hợp)

Cách duy nhất để đảng Dân chủ thoát khỏi vị trí nguy hiểm này, là bầu ra một chính
quyền thành công thật sự. Như cả thế giới có thể thấy sự thất bại của chính quyền
(Biden) này trong hầu hết mọi lĩnh vực, cách duy nhất còn lại để giải quyết tình trạng
chia rẽ hiện nay trong nước Mỹ, là loại bỏ chính quyền hiện thời tại các cuộc bỏ



phiếu và thay thế nó bằng các nhà lập pháp và hành pháp, những người sẽ khôi phục
tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử của Liên bang Hoa Kỳ.

Nó sẽ xảy ra, nhưng 3 năm tới đây sẽ rất đau đớn và đáng xấu hổ.

Elon Musk sắp cấy chip vào não người

Elon Musk sắp cấy chip vào não người, giúp người liệt đặt hàng online, lướt web
bằng sóng neuralink

Sau nhiều thử nghiệm thành công trên động vật như thiết bị cấy chip não của
Neuralink đã sẵn sàng để thử nghiệm trên người vào năm 2022.

Tại một sự kiện do tờ Wall Street Journal tổ chức này 6/12 vừa qua, tỷ phú công nghệ
Elon Musk cho biết sau nhiều thử nghiệm thành công trên động vật như heo và khỉ,
thiết bị cấy chip não của Neuralink đã sẵn sàng để thử nghiệm trên người vào năm
2022.

"Neuralink đang hoạt động tốt ở khỉ. Chúng tôi đã tiến hành rất nhiều thử nghiệm và
khẳng định rằng nó rất đáng tin cậy. Thiết bị này có thể được tháo ra một cách an
toàn bất kỳ lúc nào", Musk nói.

Kế hoạch cấy chip vào não người của Musk dự kiến sẽ bắt đầu với những bệnh nhân
gặp chấn thương ở tủy sống hoặc hệ thống thần kinh dẫn đến tàn tật. Thiết bị có khả
năng giúp bệnh nhân liệt các chi tương tác với thiết bị kỹ thuật số. Nhờ đó, họ có thể
thực hiện một số việc mà trước đây mình không thể như đặt hàng trực tuyến, giao tiếp
với mọi người hay lướt web bằng sóng não.

Nguyên lý hoạt động của chip Neuralink là cấy điện cực vào vùng não bộ kiểm soát
chuyển động tự nguyện, sau đó nối với mạng lưới phụ trách xử lý, kích thích và truyền
tín hiệu thần kinh. Công ty cho biết hệ thống này tinh vi đến mức họ phải phát triển
riêng một hệ thống robot để đảm bảo chip được cấy vào vị trí chính xác.

https://soha.vn/tro-thanh-ty-phu-cong-nghe-giau-nhat-the-gioi-elon-musk-co-nguoi-me-noi-tieng-va-vi-dai-the-nao-20210122114923475.htm
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Tỷ phú 50 tuổi nói rằng công ty đã sẵn sàng và sẽ triển khai kế hoạch ngay khi được
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận. Musk khẳng định
các tiêu chuẩn riêng của thiết bị cấy chip não "về cơ bản là cao hơn" so với quy định
của FDA. Do vậy, quá trình đợi cấp phép từ cơ quan này không phải trở ngại lớn.

Một tờ báo nhận định điều đó cho thấy sự chậm trễ 2 năm trong lịch trình thử nghiệm
trên người có thể là lý do kỹ thuật chứ không phải quy định.

Cấy chip vào não là một trong số các dự án gây tranh cãi của Musk. Thiết bị này đã
được thử nghiệm thành công trên lợn vào năm ngoái và sau đó là một chú khỉ 9 tuổi
hồi tháng 4.Sau sự kiện của Wall Street Journal, Musk đã đăng tweet nói thêm rằng
Neuralink kỳ vọng thiết bị mới sẽ giúp thay thế các tế bào thần kinh não "bị lỗi" hay
"bị khuyết". Vị tỷ phú cũng cho biết nhiều bệnh lý có thể được giải quyết bằng cách
kết nối tín hiệu giữa các tế bào thần kinh.

Cũng tại sự kiện của Wall Street Journal, Musk đã hé lộ thêm một số thông tin về
Tesla Bot. Đây là "robot hình người" được chế tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong
một sự kiện về AI của Tesla vào tháng 8 vừa qua, Musk cho biết robot này sẽ có khả
năng nâng những vật nặng khoảng 70 kg và di chuyển với tốc độ 5 m/h.

Musk nói rằng Tesla Bot có thể là "một sự thay thế tổng quát cho sức lao động của
con người theo thời gian". Tesla sẽ giới thiệu một nguyên mẫu Tesla Bot trong năm
tới. Công ty đã bắt đầu quá trình tuyển dụng để sản xuất Tesla Bot vào năm 2022, chủ



yếu là các vị trí liên quan đến sản xuất và kỹ thuật như kỹ sư điều khiển và nhân viên
kỹ thuật.

Theo Musk, Tesla Bot sẽ là một giải pháp cho tình trạng thiếu lao động dự kiến do tỷ
lệ sinh thấp. "Tôi cho rằng một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền văn minh là tỷ
lệ sinh ngày càng có xu hướng giảm nhanh chóng", ông bố 6 con chia sẻ.

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT
Đặng Chí Hùng

Đặng Chí Hùng tên thật là Phạm Mạnh Hùng, sinh ngày 16/8/1982 tại Lạc Thủy Hà
Sơn Bình, miền Bắc Việt Nam, trong một gia đình có nhiều người là đảng viên ĐCS
Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Công nghệ thông tin.

– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 1): Sự thật thứ nhất: Bác đi tìm đường cứu
nước hay cứu bác?
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 2): Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm
1958
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 3): Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì?
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 4): Bán nước trong thân phận kẻ chư hầu
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 5): Nỗi đau Cải Cách
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 6): Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật!
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 7): Trí thức cũng chẳng khá hơn
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 8): Ai đã bán đứng cụ Phan Bội Châu?
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9): Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hóa toàn
diện Việt Nam
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 10): Triệt tiêu nội lực dân tộc
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 11): Lừa dối dân tộc!
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 12): Sự ngụy tạo về “Mùa Thu Độc Lập”
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– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 13): Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn!
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 14): Ai làm cho Huế đau thương?
– Những sự thật không thể chối bỏ (phần 15): Người chồng, người cha tồi tệ
– Những sự thật cần phải biết (Phần 1): Sự thật về “đại thắng mùa xuân 1975”
– Những sự thật cần phải biết (Phần 2): Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính
sách “Ngậm máu phun người”
– Những sự thật cần phải biết (Phần 3): Nổi dậy hay khủng bố?
– Những sự thật cần phải biết: (Phần 4): “THỐNG NHẤT” : Xin đừng xảo ngôn!
– Những sự thật cần phải biết (Phần 5): Mất!
– Những sự thật cần phải biết (phần 6): Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ Chí Minh tàn
sát nhân dân Mậu Thân 1968
– Những sự thật cần phải biết (phần 7): Lê Duẩn và sự tàn ác với quân dân cán chính
Việt Nam Cộng Hòa
– Những sự thật cần phải biết (Phần 8): Lịch sử lá cờ của dân tộc
– Những sự thật cần phải biết (Phần 9): Tinh thần dân tộc tiếp nối qua lá cờ
– Những sự thật cần phải biết (phần 10): Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là một con bài
trong chiến tranh
– Những sự thật cần phải biết (phần 11): Sinh Bắc tử Nam
– Những sự thật cần phải biết (phần 12): Tại sao không là lễ phục Dân Tộc?
– Những sự thật cần phải biết (phần 13): Những kẻ cướp ngày
– Những sự thật cần phải biết (phần 14): Trường Chính – Kẻ vong bản
– Những sự thật cần phải biết (phần 15): Đàn áp và phỉ báng tôn giáo
– Những sự thật cần phải biết (phần 16): Võ Văn Kiệt: Kẻ ăn vụng biết chùi mép
– Những sự thật cần phải biết (phần 17): Ngu dân và mị dân để giữ đảng
– Những sự thật cần phải biết (phần 18): Tội ác của Phạm Văn Đồng
– Những sự thật cần phải biết (phần 19): Sự thật về Võ Nguyên Giáp
– Những sự thật cần phải biết (phần 20): Nông Đức Mạnh – Tội ác của một đứa con
rơi
– Những sự thật cần phải biết (phần 21): Song tướng “cướp” Trần Quốc Hoàn và
Mai Chí Thọ
– Những sự thật cần phải biết (Phần 22): Tội đồ Lê Đức Thọ
– Những sự thật cần phải biết (Phần 23): Phan Văn Khải – Từ bàn tay nhuốm máu
đến bán nước
– Những sự thật cần phải biết (phần 24): Tội bán nước và tham nhũng có tên Lê Khả
Phiêu
– Những sự thật cần phải biết – (Phần 25): Lê Đức Anh – Kẻ bán nước
– Những sự thật cần phải biết (Phần 26): Đỗ Mười cộng sản
– Những sự thật cần phải biết (Phần 27): Nguyễn Văn Linh – Một trong những ông
trùm bán nước
– Những sự thật cần phải biết (Phần 28): Nguyễn Minh Triết : Anh Hề bán nước
– Những sự thật cần phải biết (Phần 29): Trần Đại Quang – Khai man để đàn áp
– Những sự thật cần phải biết – (Phần 30): Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng
sản Việt Nam
– Những sự thật cần phải biết (Phần 31): Tội ác của Lê Hồng Anh
– Những sự thật cần phải biết (Phần 32): Gián điệp và bán nước – Nguyễn Chí Vịnh
–Những sự thật cần phải biết (Phần 33): Nô tài cho giặc – Phùng Quang Thanh
– Những sự thật cần phải biết (Phần 34): Tư “Sâu” tham nhũng và bán nước
– Những sự thật cần phải biết (Phần 35): Tội đồ Hùng “hói”
– Những sự thật cần phải biết (Phần 36): “ X, Hai Bao, Mr.Bean” : Tất cả chỉ là một
tên tội đồ.
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– Những sự thật cần phải biết (Phần 37): Trọng lú – Thái thú cho giặc

‘Cơn khát nước’ khiến Trung Quốc héo mòn đang trở thành nỗi khiếp sợ của toàn
châu Á, trong đó có Việt Nam
Thiên Di

Trong tất cả các vấn đề của Bắc Kinh như: nhân khẩu học suy giảm, cải cách kinh tế
bị đình trệ hoặc đảo lộn… thì nguồn tài nguyên nước bị cạn kiệt là vấn đề cấp bách
nhất.

Thiên nhiên và chính trị có thể tác động qua lại với nhau theo những cách không
mong muốn nhất. Theo lập luận của nhà sử học Geoffrey Parker, hình thái thời tiết
thay đổi đã dẫn đến chiến tranh, cách mạng và biến động trong cuộc khủng hoảng
toàn cầu kéo dài vào thế kỷ 17.

Gần đây hơn, biến đổi khí hậu đã mở ra các tuyến đường thương mại, các mỏ tài
nguyên và sự cạnh tranh mới ở Bắc Cực. Và giờ đây, Trung Quốc, một cường quốc có
tác động lớn đến toàn cầu, đang cạn kiệt nguồn tài nguyên nước theo cách có thể gây
ra những xung đột cả trong và ngoài nước.

Tài nguyên thiên nhiên luôn là yếu tố quan trọng đối với sức mạnh kinh tế và vị thế
toàn cầu. Vào thế kỷ 19, Vương quốc Anh nhỏ bé đã vươn lên dẫn đầu nhờ trữ lượng
dầu dồi dào, cho phép nước này thúc đẩy cuộc Cách mạng Công nghiệp.

Mỹ sau đó đã vượt qua Anh, trở thành quốc gia khai thác những vùng đất canh tác
rộng lớn, những mỏ dầu khổng lồ và các nguồn tài nguyên khác. Và Mỹ đã trở thành
một cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới.

Điều tương tự cũng xảy ra với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những cải cách kinh tế,
mở cửa đón nhận hệ thống thương mại toàn cầu và lực lượng lao động dồi dào đã
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góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Bắc kinh trên toàn cầu. Trung Quốc đã tăng
trưởng vượt trội từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 2000.

Hạn hán ở tây nam Trung Quốc. Ảnh: Bert van Dijk.

Nguyên nhân cuộc khủng hoảng thiếu nước ở Trung Quốc
Đất, nước, nguyên vật liệu sẵn có và lao động giá rẻ cho phép Trung Quốc khai thác
các nguồn tài nguyên một cách mạnh mẽ và giúp quốc gia này trở thành "công
xưởng" của thế giới.

Tuy nhiên, sự phong phú về tự nhiên của Trung Quốc đã là dĩ vãng, khi Bắc Kinh sử
dụng quá nhiều nguồn tài nguyên của mình. Một thập kỷ trước, Trung Quốc đã trở
thành quốc gia nhập khẩu hàng hoá nông nghiệp lớn nhất thế giới. Đất canh tác của
Trung Quốc đã bị thu hẹp do suy thoái và sử dụng quá mức.

Sự phát triển vượt bậc cũng khiến Trung Quốc trở thành quốc gia nhập khẩu năng
lượng lớn nhất thế giới. Trung Quốc mua ¾ lượng dầu từ nước ngoài vào thời điểm
mà Mỹ trở thành quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng.

Theo chuyên gia Gopal Reddy thuộc tổ chức nghiên cứu Ready for Climate lưu ý, tình
hình của Trung Quốc đặc biệt tồi tệ. Dân số Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới
nhưng quốc gia này lại chỉ sở hữu 7% lượng nước ngọt. Toàn bộ các khu vực, đặc
biệt là ở phía bắc, rơi vào tình trạng khan hiếm nước tồi tệ hơn cả khu vực Trung
Đông khô cằn.

Theo WSJ, khu vực phía bắc khô hạn đến nỗi một số quan chức chính phủ khuyên
người dân ăn khoai tây, thay cho các loại lương thực truyền thống cần nhiều nước để
gieo trồng như gạo và lúa mì, để tiết kiệm nước.

Biến đổi khí hậu đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng thiếu nước ở
Trung Quốc. Trong hàng nghìn năm, nền văn minh dọc theo sông Dương Tử - Hoàng



Hà được nuôi dưỡng nhờ lượng mưa tự nhiên và băng tan từ cao nguyên Thanh Tạng.
Nhưng vì hiện tượng nóng lên toàn cầu, những con sông băng của Trung Quốc cạn
kiệt, băng dần biến mất, khiến dòng chảy cung cấp nước cho sông Dương Tử đã giảm
đi đáng kể.

Trong khi đó, nhiệt độ ngày càng tăng cũng làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, khiến
các đợt gió mùa ẩm không tiếp cận được các khu vực phía bắc. Thời tiết khô hạn và
hạn hán kéo dài xảy ra thường xuyên hơn.

Hàng nghìn con sông đã biến mất, trong khi quá trình công nghiệp hoá và ô nhiễm đã
huỷ hoại phần lớn lượng nước còn lại. Theo một số ước tính, 80-90% nước ngầm và
một nửa nước sông của Trung Quốc không thể dùng làm nước uống vì quá bẩn. Hơn
một nửa lượng nước ngầm và ¼ lượng nước sông thậm chí không thể sử dụng cho
công nghiệp hoặc nông nghiệp.

Ảnh: Getty

Trung Quốc tìm kiếm cách "giải khát"
Thiếu nước là một vấn đề tốn kém với Trung Quốc. Quốc gia tỷ dân này buộc phải
chuyển nước từ các vùng tương đối dồi dào nước sang các khu vực bị khô hạn. Các
chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc mất hơn 100 tỷ USD hàng năm do khan hiếm
nước.
Dự án chuyển nước Nam – Bắc được cho là giải pháp nổi tiếng nhất. Đây là nỗ lực trị
giá 81 tỷ USD của Trung Quốc nhằm xây dựng hệ thống chuyển nước lớn nhất thế
giới. Tuy nhiên, dự án lại mở ra cánh cửa cho những thách thức về môi trường, xã hội
và địa chính trị.
Giáo sư Dabo Guan tại Đại học East Anglia đã chỉ trích Dự án chuyển nước Nam –
Bắc này. Giáo sư Guan giải thích, nếu bạn bị cảm lạnh hoặc bị sốt, kháng sinh sẽ là
thuốc chữa. Thế nhưng dự án chuyển nước của Trung Quốc như "liều paracetamol",
chỉ giúp giảm "cơn đau".



Đoạn kênh trong Dự án chuyển nước Nam - Bắc chạy qua thành phố Nam Dương,
tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Tình trạng thiếu nước và nông nghiệp không bền vững đang gây sa mạc hoá nhiều
diện tích đất đai. Tình trạng thiếu hụt năng lượng liên quan đến thiếu nước trở nên
phổ biến toàn quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất điện. Các nhà máy thuỷ điện
của nước này đang chật vật xoay xở vì nguồn cung nước không ổn định.

Chính quyền đã thúc đẩy phân bổ và cải thiện hiệu quả sử dụng nước, nhưng không
đủ để giải quyết vấn đề. Các nhà chức trách ứng phó với tình trạng mất điện diện
rộng bằng cách hạn chế tiêu thụ điện công nghiệp và cắt điện luân phiên tại các khu
dân cư, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Trong tháng 12/2021, giới chức Trung Quốc thông báo rằng Quảng Châu và Thâm
Quyến, hai thành phố lớn ở Đồng bằng sông Châu Giang tương đối dồi dào nước, sẽ
đối mặt với hạn hán nghiêm trọng trong năm tới.

Các tác động về kinh tế, chính trị và xã hội đang gây khó khăn cho Trung Quốc.
Ngoài việc gây tốn kém hàng tỷ đô, các vấn đề tài nguyên của Trung Quốc kéo theo
hàng loạt thách thức khác. Nhân khẩu học suy giảm, môi trường chính trị căng thẳng,
nhiều cải cách kinh tế quan trọng bị đình trệ hoặc đảo lộn, gây ra những ảnh hưởng
rõ rệt trước cả khi Covid-19 bùng phát.

Năm 2005, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo sự khan hiếm nước có thể đe doạ sự tồn
vong của Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước tuyên bố Trung Quốc phải
chiến đấu cho từng giọt nước hoặc chết. Không nói đến vấn đề cường điệu, khan hiếm
tài nguyên vẫn thường đi đôi với bất ổn về chính trị và xã hội.

Dự án chuyển nước cho vùng phía bắc gây tác động tiêu cực đến phúc lợi xã hội của
khu vực cấp nước phía nam, thách thức sự ổn định trong nước của Trung Quốc.
Không những thế, các nước láng giềng Đông Nam Á cũng lo ngại không kém trước
phản ứng của Trung Quốc đối với các vấn đề về nước.

Lãnh thổ Trung Quốc là thượng nguồn của nhiều con sông lớn trong khu vực. Chẳng
hạn như sông Mekong từ Cao nguyên Tây Tạng chảy qua miền Tây Trung Quốc rồi



mới đến Lào, Thái Lan và Việt Nam. Do đó, những thay đổi ở thượng nguồn của
Trung Quốc cũng tác động đáng kể đến khu vực hạ lưu sông Mekong chảy qua các
nước Đông Nam Á.

Tham khảo Bloomberg

ĐIỀU TRA CUỘI VỀ BIẾN CỐ 6/1/2021
Vũ Linh

Ông Trump dù sao cũng đã thành công mỹ mãn trong một việc: vô hình chung, ông đã
chễm chệ ngồi xổm trong đầu tất cả các chính khách DC, tất cả đám nhà báo thiên tả,
và dĩ nhiên tất cả đám vẹt tị nạn luôn. Một năm sau khi ông Trump đã rời Tòa Bạch
Ốc, ưu tiên số một của đám này vẫn là làm sao tận diệt được mối họa sinh tồn cá
nhân Trump và chủ nghĩa Trump.

Tuần này đánh dấu đúng một năm biến cố 6/1/2021 mà phe cấp tiến chụp cho cái
vương miện ‘âm mưu đảo chánh tiêu diệt thể chế dân chủ của Mỹ’.

Cũng là dịp ta xem lại câu chuyện bá láp này.
Phải nói ngay đây là một vấn đề lớn mà ta sẽ thấy rất nhiều sách bàn tới trong cả
trăm năm nữa. Do đó, cô đọng lại trong một bài tuy dài sẽ vẫn có nhiều thiếu sót.

Tóm gọn lại, ngày 6/1/2021, lưỡng viện họp chung để cùng kiểm phiếu cử tri đoàn và
xác nhận kết quả bầu tổng thống, dưới sự chủ tọa của PTT Pence, đúng theo quy định
của Hiến Pháp.

Trong khi đó, hơn 120.000 dân ủng hộ TT Trump xuống đường, biểu dương lực lượng,
biểu tình tuần hành tại thủ đô Washington, tiến về bao vây quốc hội. Đám người sau
đó xâm nhập quốc hội, buổi họp kiểm phiếu bị gián đoạn khi các dân cử di tản xuống
hầm trú an toàn. Vài tiếng đồng hồ sau, dân biểu tình tan hàng, ra khỏi quốc hội,
cuộc họp mở lại và cuối ngày, cụ Biden được tuyên bố chính thức đắc cử tổng thống.

Đó là tóm lược ngắn gọn nhất về cái gọi là biến cố 6/1. Đi xa hơn thì câu chuyện trở



thành rắc rối chưa từng thấy vì đã trở thành một lý cớ quan trọng nhất để đảng DC
và phe cấp tiến dùng làm vũ khi tận diệt mối nguy Trump.

Hôm đó, vì hiếu kỳ cũng như vì nhu cầu viết bài cho Diễn Đàn Trái Chiều, kẻ này đã
dán mắt vào TV nguyên ngày, từ khoảng 11g sáng tới 6g chiều (giờ Washington), coi
một lúc hai đài CNN và Fox. Hai đài này chiếu trực tiếp về một diễn biến, mà có cảm
tưởng như coi hai đài về hai diễn biến xẩy ra trên hai hành tinh khác biệt.

Đài Fox cho thấy hình ảnh đám biểu tình vui nhộn, phất cờ quạt đủ kiểu, vẽ mặt y
chang đám dân hăng say đi coi football, theo hình ảnh đội banh nhà, rồi thấy cảnh
sát mở toang cửa chính vào đại sảnh quốc hội, đám biểu tình xếp hàng nối đuôi tuần
tự đi vào như đám du khách đi theo tour du lịch trong khi cảnh sát đứng giữ trật tự,
chẳng có xô xát gì.

Dân biểu tình tuần tự vào đại sảnh sau khi cảnh sát mở toang cửa rồi đứng giữ trật tự
Vào trong thì mặt ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc, chụp hình tự sướng cười toe toét đủ
kiểu, đi qua đi lại giữa các bàn giấy hay vào phòng làm việc của các vị dân cử, ngồi
chụp hình.

Nổi loạn đẫm máu???

Chẳng ai đập phá, hay lấy đi một tờ giấy nào trên các bàn. Chán rồi thì vài tiếng
đồng hồ sau, nghe lời kêu gọi của TT Trump, tuần tự ra về.

Đài CNN trong khi đó cho thấy một hình ảnh trái ngược ‘một chăm phần chăm’. Toàn
là hình dân đang giận đỏ mặt, chửi bới hò hét như mổ bò, lại có cả cảnh nhiều đám
dân biểu tình giằng co rào cản với cảnh sát, rồi có luôn một nhúm đâu nửa tá đập
kính một cửa sổ, chui vào trong tòa nhà quốc hội, bị cảnh sát chỉa súng bắt nằm rạp
xuống đất.



Hình ảnh trên CNN

Hai cái nhìn trái ngược đó cũng phản ảnh hai cách nhìn của dân Mỹ: một nửa nhìn
theo Fox, một nửa theo CNN. Chỉ thể hiện tình trạng phân hóa chính trị tối đa hiện
nay.

Đâu là sự thật? Sự thật là cả hai đài Fox và CNN đều đưa ra những hình ảnh thật,
không có đài nào tung hình phịa hết. Vấn đề là xoáy trọng tâm vào đâu. Đồng tiền có
hai mặt với hai hình ảnh khác nhau nhưng đều là thật. Vấn đề là người coi đứng nhìn
từ phía nào.

Dù vậy, vẫn phải nói rõ sự khác biệt: Fox cho thấy hình ảnh chung của cả trăm ngàn
người biểu tình trong ôn hòa trong khi CNN xoáy vào những hành động phạm pháp
của vài nhúm lẻ tẻ vài chục người. Ý đồ khác biệt rõ ràng. Và phe ta, từ các chính
khách DC đến TTDC đều chỉ muốn khai thác hình ảnh của CNN trong khi phớt lờ
những cảnh của Fox.

Nói chung, đám dân biểu tình chỉ thi hành một quyền công dân được Hiến Pháp bảo
vệ là biểu tình trong ôn hòa, nói lên tiếng nói bất bình của mình. Dĩ nhiên khi có cả
trăm ngàn người biểu tình thì khó tránh được vài con sâu làm rầu nồi canh, dùng bạo
lực một cách vô ý thức. Đám vô ý thức đó phải bị trừng phạt đích đáng, không ai bênh
vực chúng.

Nhưng dựa vào hành động của một nhúm để truy tố tất cả là vô lý, vơ đũa cả nắm,
mang tính phe đảng hàm hồ. Trong cả ngàn biểu ngữ, cả vạn tiếng hô, không có một
câu nào đòi ‘đảo chánh’, đòi hủy kết quả bầu cử, đòi lưu nhiệm TT Trump,… mà chỉ
là những tiếng tung hô, ủng hộ TT Trump mà không có luật nào cấm cản hết, chẳng
có gì là phạm pháp.

Phe DC và đồng minh TTDC ồn ào tố cáo đây là một âm mưu đảo chánh quy mô có
chỉ đạo từ TT Trump và các phụ tá của ông. Vài con vẹt làm bổn phận vẹt, nhai lại,
ồn ào tố “cuộc đảo chánh ô nhục”. Trên thực tế, tin từ tạp chí Newsweek cho biết
trong vài ngày trước diễn biến, các cơ quan chính quyền, kể cả thị trưởng Washington
DC và cảnh sát quốc hội, đã họp không ngừng để cân nhắc vấn đề. Không ai thấy
triệu chứng hay ý đồ ‘đảo chánh’, hay sẽ có bạo động, và tất cả đều nhất trí không
cần Vệ Binh Quốc Gia hay cảnh sát võ trang gì hết.
Phe cấp tiến sau này bi thảm hóa, gọi là cuộc “nổi loạn đẫm máu” -bloody riot-, dựa
trên sự kiện có 5 người chết trong ngày đó. Điều không nói cho rõ là trong 5 người
chết đó thì có 3 người biểu tình bị đứng tim hay tai biến mạch máu trong khi đi biểu
tình la hét cả ngày chứ không bị ai giết; một cảnh sát bị chết và khi đó báo New York
Times tố cáo cảnh sát đó bị một người biểu tình dùng ống xịt chữa cháy đập vào đầu
chết, nhưng sau đó chính sở cảnh sát xác nhận viên cảnh sát đó chết vì đứng tim, chứ
chẳng có chuyện bị ai đánh chết. New York Times đã xin lỗi vì loan tin sai. Chỉ có



đúng bà biểu tình Ashli Babbitt bị anh cảnh sát Michael Byrd bắn chết thôi. Nếu
muốn nói ‘đẫm máu’ thì phải nói cho rõ có đúng một người biểu tình duy nhất chết
trên vũng máu do cảnh sát bắn, chứ đám cả trăm ngàn dân biểu tình chẳng giết một
ai hết.

Bà Ashli Babbitt và cảnh sát Michael Byrd (miễn tố hoàn toàn!)

Bộ trưởng Tư Pháp, ông Garland đã biểu diễn một màn gian trá thô bỉ nhất khi ông
đọc diễn văn ca tụng 5 cảnh sát đã “can đảm hy sinh tính mạng trong cuộc tấn công
đó”.

Bịp và đại bịp!
Ông Garland nếu lương thiện thì đã phải nói cho rõ là cả 5 anh cảnh sát đó đều lần
lượt tự tử mấy ngày sau, chứ không thể nói khơi khơi họ “can đảm hy sinh trong cuộc
tấn công”. Tự tử mấy ngày sau khác rất xa “can đảm” hy sinh tính mạng trong cuộc
biểu tình. Trong cuộc chiến tại VN, cả mấy trăm quân nhân đã tự tử, chẳng một ai
được huy chương Anh Dũng Bội Tinh vì can đảm cả.

Dưới khía cạnh pháp lý, những người biểu tình có vi phạm luật không? Nói chung,
biểu tình là quyền hiến định của dân Mỹ. Chỉ có bạo động là phạm luật và nhúm
người bạo động tất nhiên phải bị truy tố, nhưng không thể kết án toàn bộ tất cả những
người biểu tình.

Dân Mỹ nghĩ sao? Theo giáo sư Harvard Jonathan Turley, đại đa số dân Mỹ không
tin đây là một 'âm mưu đảo chánh' mà chỉ là một cuộc biểu tình mà những người tổ
chức không tiên liệu được sự quá lớn, và đã mất kiểm soát phần nào. Việc đảng DC
và đồng minh truyền thông gắn nhãn hiệu 'đảo chánh' là lố bịch.

Cảnh sát, các quan tòa và chính quyền thì sao? Câu chuyện xẩy ra tại Washington, là
thành đồng tuyệt đối của dân da đen theo DC và District of Columbia luôn luôn bầu
cho đảng DC cỡ 90%. Thị trưởng Washington luôn luôn là một ông hay bà da đen
chống CH chết bỏ.

Hầu hết các quan tòa đều thuộc loại ủng hộ DC chống Trump mạnh nhất. Bộ Tư
Pháp dĩ nhiên dưới quyền cụ Biden. Tất cả đều cùng ý đồ là tận diệt Trump và đám
dân ủng hộ ông ta. Họ đều coi biến cố 6/1 là cơ hội ngàn vàng không thể bỏ qua mà
phải khai thác vẽ rồng vẽ rắn, vẽ chân vẽ cánh tối đa.

Trong khi trên cả nước cả ngàn dân da đen bị bắt khi nổi loạn đốt nhà, cướp của rồi
được thả hết, không một người nào bị truy tố bất cứ tội gì, thì lại có hơn 700 người bị
bắt, truy tố và phạt tù tối đa trong vụ biểu tình ngày 6/1, cho dù chẳng ai có vũ khí
trong tay, chẳng ai ăn cướp, đập phá hay đốt đồ đạc, mà bị bắt chỉ vì có mặt trong



cuộc biểu tình, có hình ảnh bị cảnh sát nhận diện và truy tìm ra được. Công lý Mỹ
ngày nay một chiều như vậy đó, ai muốn khiếu nại?

Thể chế dân chủ bảo đảm mọi người đều có quyền nói lên ý kiến, quan điểm của mình,
nhất là khi có bất đồng ý, do đó khi người dân biểu tình thì không thể nói là họ đang
tìm cách đảo chính hay làm loạn hay đe dọa chế độ dân chủ. Chỉ trong các chế độ
phát xít hay CS thì biểu tình của dân mới bị coi là phạm pháp, phản động, đe dọa chế
độ, và phải lãnh dùi cui của công an, rồi sau đó đi bóc lịch mút mùa. Nước Mỹ thời
Biden đang học theo mô thức Tầu cộng và Việt cộng.

TTDC tung ra hình ảnh của một anh biểu tình, vẽ mặt xanh đỏ theo màu cờ Mỹ, cởi
trần, đội cái mũ có hai cái sừng bò to tướng (sau đó bị 41 tháng tù!), coi như hình
ảnh tiêu biểu của đám thảo khấu tham gia biểu tình. Chỉ việc đó không cũng cho thấy
ý đồ cố tình bóp méo câu chuyện. Tại sao không lấy hình ảnh bà cựu quân nhân biểu
tình trong ôn hòa, trong tay chỉ có một lá cờ Mỹ, bị cảnh sát bắn chết làm biểu
tượng?

Ai nghĩ tên khùng này muốn ‘đảo chánh’?

Phe ta đang cố chụp cái mũ ‘thủ phạm lớn nhất’ lên đầu ông Trump, tố cáo ông đã là
người chủ động, nếu không phải đứng ra tổ chức thì cũng là cổ võ cho nổi loạn đó.
Không sai là TT Trump ngay từ đầu hoan nghênh cuộc biểu tình, công khai cổ võ họ
phải lên tiếng.

Nhưng từ đó mà đi đến kết tội ông đã xúi dục dân nổi loạn, ‘đảo chánh’, dùng võ lực
tấn công quốc hội, đe dọa tính mạng của các dân cử, tìm cách diệt thể chế dân chủ thì
quả là một bước nhẩy vọt chỉ thua có bước nhẩy vọt chết cả chục triệu người của
Mao năm xưa.

Cũng phải nhắc lại, trong tất cả các tuyên bố hay tuýt của TT Trump trước hay trong
ngày đó, đều không có một câu nào hô hào bạo lực hết. Trái lại, TT Trump ngay từ
đầu, đã lên tiếng kêu gọi dân biểu tình trong ôn hòa.

Đây là nguyên văn một câu trong lời kêu gọi của TT Trump mà TTDC không dám
đăng: “I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building
to peacefully and patriotically make your voices heard”.



Nhiều con vẹt làm như hiểu biết về dân chủ hơn ai hết, tố cáo những người Việt tham
gia biểu tình, phất cờ vàng là những người đã làm ô uế lá cờ, làm nhục cộng đồng tị
nạn. Chỉ là chửi rủa vớ vẩn về hùa theo đám cấp tiến DC.

Tại sao lại là chuyện ô uế hay nhục nhã khi quyền biểu tình phát biểu quan điểm là
quyền được Hiến Pháp xứ này thừa nhận như thiêng liêng nhất. Nhất là khi chẳng có
một người Việt nào tham gia các hành vi bạo động phạm pháp hết.

Tại sao phất cờ vàng lại là cái tội? VC thấy phất cờ vàng là sôi máu. Dân tị nạn mà
thấy phất cờ vàng để tung hô một nghị sĩ mà sự nghiệp chính trị bắt đầu bằng việc
giết chết Miền Nam VN là sôi máu. Chứ dân tị nạn CS sao thấy phất cờ vàng ủng hộ
một tổng thống đã công khai ra trước Liên Hiệp Quốc sỉ vả CS, sao lại phản đối?

Phe DC đã rất mau mắn tìm cách khai thác biến cố này
Việc đầu tiên phe ta làm ngay là khai thác câu chuyện làm cớ để đàn hặc TT Trump,
tố ông đã chủ động hay xúi dục đảo chánh, đe dọa đến an ninh quốc gia, vi phạm
Hiến Pháp, đủ thứ tội kinh thiên động địa nhất. Cho dù khi đó chỉ còn hai tuần nữa là
ông Trump bàn giao cho cụ Biden.

Phe DC cố nặn ra tội để mang ra đàn hặc khẩn cấp. Khẩn cấp trước ngày bàn giao
để ông Trump có thể đi vào lịch sử như tổng thống duy nhất bị đàn hặc hai lần, cho
dù là hai lần cuội, biết trước là sẽ chẳng đi đến đâu. Khẩn cấp đến độ không cần điều
tra tội trạng, cứ chế ra tội rồi lợi dụng thế đa số trong hạ viện, nhắm mắt biểu quyết
đàn hặc ngay.

Biến thủ tục đàn hặc thành một vũ khí phe đảng chính trị rẻ tiền vô nghĩa lý nhất,
trong khi Hiến Pháp quy định đó là biện pháp cuối cùng nghiêm trọng nhất để thay
thế một tổng thống đã phạm tội tầy trời khủng khiếp nhất. Khoảng 200 dân biểu của
một đảng nhất quyết muốn tận diệt một người đã được đa số dân các tiểu bang bầu
làm tổng thống một cách chính danh nhất.

Đàn hặc để làm gì khi chỉ còn hai tuần nữa là sẽ bàn giao? Vì DC sợ ông Trump và
ảnh hưởng của ông đến độ muốn tìm mọi cách tận diệt ông, đàn hặc rồi kết án cấm
không cho ông hoạt động chính trị mãn đời.



Đàn hặc thất bại, phe ta bỏ cuộc? Không, trái lại, vẫn bị ám ảnh bất tận, vẫn run sợ
trước ảnh hưởng chẳng suy giảm của ông thần Trump, vẫn phải tìm đủ cách tận diệt
ông ta.

Nghĩ ra được cách đánh mới: lập một ủy ban đặc nhiệm điều tra để tìm manh mối ông
Trump đã chỉ đạo cuộc ‘nổi loạn’ trong mưu đồ ôm giữ cái ghế tổng thống. Trên căn
bản, việc điều tra này đáng hoan nghênh vì cả nước cần phải biết sự thật chuyện gì
đã xẩy ra, ai đã làm gì trước cũng như trong và sau ngày lịch sử đó.

Nhưng rồi cũng phải nói đến cái mâu thuẫn thô bạo của đảng DC. TT Trump bị đàn
hặc về tội ‘tổ chức và đốc xúi cuộc nổi loạn đảo chánh ngày 6/1/2021’, đúng một tuần
sau vụ biểu tình 6/1, nghĩa là bị truy tố ngay lập tức mà chẳng dựa trên bất cứ bằng
chứng cụ thể nào.

Ngay cả bây giờ, phe ta trong hạ viện đã mở cuộc điều tra, kéo dài 6 tháng nay mà
vẫn chưa đúc kết được gì. Vậy mà tháng Giêng năm ngoái, chẳng có dữ kiện hay
bằng chứng nào trong tay, cũng đã lôi TT Trump ra đàn hặc được. Công lý của đảng
văn minh thức tỉnh Dân Chủ là vậy.

Đàn hặc thất bại, bây giờ dùng chiêu võ ủy ban điều tra. Và cái ủy ban này đóng hai
vai: cảnh sát điều tra đồng thời cũng là công tố kết tội luôn, hiển nhiên là vi phạm đủ
loại nguyên tắc trong tất cả các hệ thống công lý trên trái đất này, nhưng đó là công
lý của đảng DC đang nắm quyền trong hạ viện, thượng viện, cả Tòa Bạch Ốc và bộ
Tư Pháp. Đố ai làm gì được?

Rồi sau đó là vấn đề thành lập ủy ban.
Theo thông lệ của quốc hội, phe DC cho hạ viện biểu quyết để lấy quyết định thành
lập ủy ban điều tra. Phe DC nắm đa số, tất nhiên đây chỉ là thủ tục cho có. Tất cả dân
biểu DC ủng hộ, cùng với hai dân biểu CH, bà Liz Cheney và ông Adam Kinzinger.

Theo thông lệ, phe DC nắm đa số trong hạ viên cũng sẽ có đa số thành viên trong ủy
ban: 7 thành viên DC, trong đó có chủ tịch ủy ban, và 5 thành viên CH do đảng CH
bổ nhiệm.



9 thành viên Ủy Ban Điều Tra

Đích thân bà Pelosi tuyển chọn các thành viên DC. Lãnh tụ CH trong hạ viện, ông
McCarthy đưa ra danh sách 5 dân biểu CH, nhưng bà Pelosi, nhân danh chủ tịch hạ
viện bác 2 người vì theo bà, họ không đủ ‘công tâm’ mà lại ủng hộ Trump mạnh.

Phe CH phản đối việc bà Pelosi vi phạm thủ tục bổ nhiệm thành viên các ủy ban, theo
đó đảng nào bổ nhiệm thành viên của đảng nấy, chứ bà chủ tịch Pelosi không có
quyền ô-kê hay không ô-kê bất cứ ai.

Phe CH tẩy chay, rút lại tên cả 5, không tham gia ủy ban. Bà Pelosi bổ nhiệm ngay
hai dân biểu CH Cheney và Kinzinger là hai người ‘phản đảng’ đã biểu quyết đàn
hặc TT Trump và thành lập ủy ban điều tra.

Cuối cùng, ủy ban có 7 thành viên DC (trong đó có bà gốc Việt Stephanie Murphy),
và 2 thành viên CH. Tất cả 9 người đều nổi tiếng chống TT Trump đến cùng, đều đã



từng biểu quyết đàn hặc Trump. Ủng hộ Trump là thiếu công tâm, không thể là thành
viên của ủy ban, nhưng chống Trump tuyệt đối thì lại là có công tâm, được làm thành
viên của ủy ban. Quý độc giả nào hiểu được, xin giải thích giùm.

Hai thành viên CH phản đảng là
1) bà Liz Cheney, con gái cựu PTT Cheney của TT Bush con, sau đó bà bị khối CH
biểu quyết lột chức lãnh đạo hàng thứ 3 của khối CH trong hạ viện, và cũng bị đảng
CH của tiểu bang nhà Wyoming biểu quyết trục xuất ra khỏi đảng CH của tiểu bang;

2) ông Adam Kinzinger của tiểu bang Illinois, mới đây đã tuyên bố sẽ không ra tái
tranh cử dân biểu cuối năm nay nữa vì đã mất hết hậu thuẫn của cử tri CH.

Tiếp theo là cách điều tra và kết án.
Trên căn bản, nếu có một vụ án nào đó, thì cảnh sát điều tra, đi thu thập dữ kiện,
bằng chứng, rồi phân tích và kết luận nếu có tội, sẽ chuyển hồ sơ qua công tố để truy
tố ra tòa. Đằng này, phe DC có chế độ tư pháp rất đặc biệt: cái cầy đi trước kéo con
trâu theo sau.

Trước tiên là đàn hặc tức là truy tố ra tòa khi chưa có dữ kiện hay bằng chứng hay
điều tra gì ráo. Sau khi đàn hặc thất bại thì mở cuộc điều tra đi tìm bằng chứng để
xác nhận họ truy tố đúng.

Rồi ngay trong cuộc điều tra cuội kéo dài hơn 6 tháng rồi, họ cũng chẳng tìm ra được
bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Phải đi tìm bằng chứng không công khai. Tức là tìm
bằng chứng trong các cuộc thảo luận, trao đổi mật giữa TT Trump và các phụ tá.

Theo luật Mỹ, tất cả những hoạt động, nói chuyện, trao đổi email, điện thoại,… của
tổng thống đều phải giữ kỹ trong văn khố quốc gia, làm tài liệu lịch sử. Tuy nhiên,
không được công khai hóa để bảo đảm việc các phụ tá, cố vấn, bộ trưởng,… khi bàn
thảo với tổng thống, đều có quyền tự do nói mà không sợ bị rắc rối về chính trị hay
pháp lý gì hết. Tất cả nằm trong cái gọi là ‘đặc quyền của hành pháp’ -executive
privilege- được Hiến Pháp nhìn nhận và bảo vệ.

Ủy ban hạ viện đi mò tép, cho rằng chỉ có một cách duy nhất tìm được bằng chứng là
đòi coi tất cả những tài liệu lưu trữ trên. Cũng theo luật Mỹ, các dân biểu có rất
nhiều quyền đòi coi nhiều loại tài liệu nếu thật cần thiết để thảo một dự luật nào đó.
Ủy Ban viện cớ cần coi những tài liệu mật đó không phải để truy tố, tìm tội TT Trump,
mà để có dữ kiện ra luật để bảo đảm trong tương lai, có thể khóa tay, không cho tổng
thống âm mưu lạm quyền.

Vấn đề rắc rối là tuy Hiến Pháp có ghi rất rõ đặc quyền của hành pháp, tức là của
tổng thống đương nhiệm, nhưng lại có lỗ hổng lớn là không nói gì về quyền bảo mật
cho các cựu tổng thống: họ có quyền đòi bảo mật những tài liệu đó sau khi họ đã mãn
nhiệm hay không, và nếu có thì giữ mật bao lâu? Theo thông lệ trong lịch sử Mỹ,
những tài liệu này chỉ được công bố cả mấy chục hay cả trăm năm sau, sau khi tất cả
các nhân vật chính đều đã qua đời, chứ chưa bao giờ được công bố ngay dưới thời
tổng thống kế vị, nhất là khi người kế nhiệm thuộc đảng đối lập muốn truy diệt kẻ thù
chính trị, cũng như khi các nhân vật chính vẫn còn hoạt động trong chính trường vì
làm như vậy tất nhiên có thể hại những đối thủ chính trị này.



Ủy ban đòi những tài liệu của hành pháp, và vẫn theo luật, đương kim tổng thống, tức
là cụ Biden, là người lấy quyết định có cung cấp các tài liệu đó hay không. Có thể vì
thù ghét cá nhân ông Trump hay muốn diệt đối thủ chính trị, đề phòng ông Trump ra
tranh cử chống mình năm 2024, cụ Biden đã lấy một quyết định chưa từng xẩy ra
trong lịch sử Mỹ: ra lệnh cho văn khố quốc gia cung cấp cho ủy ban tất cả những tài
liệu ủy ban đòi hỏi. Không có bảo mật gì ráo. TT Trump dĩ nhiên phản đối, kiện
chống lại.

Mới đây, bất thình lình, cụ Biden đổi ý, cho biết không thể nộp tất cả tài liệu hạ viện
đòi hỏi được mà chỉ có thể nộp một số giới hạn thôi vì có rất nhiều tài liệu “liên quan
đến an ninh quốc gia”, không tiết lộ được. Cụ Biden cho biết đang điều đình và đã
đạt được vài thỏa thuận với ủy ban điều tra về những tài liệu có thể nộp được.

Nôm na ra, cụ Biden luôn luôn là người hết sức bất nhất, suy nghĩ thiếu sót hay bị áp
lực tứ phía, không quả quyết, nay nói vày mai làm khác. Bây giờ thì cụ chợt sợ hãi
việc lỡ phe CH nắm được đa số tại quốc hội và chiếm Tòa Bạch Ốc thì họ sẽ trả thù,
đòi điều tra đủ chuyện cụ đã làm, chẳng hạn như các vụ khủng hoảng biên giới, vụ
tháo chạy khỏi Afghanistan,… và sẽ đòi tất cả tài liệu nếu không có biện pháp bảo vệ
‘đặc quyền của hành pháp’ để bảo vệ cụ.

Ủy ban cũng đòi lôi một số viên chức cao cấp của TT Trump ra điều trần. Ít nhất hai
viên chức cao cấp nhất đã từ chối không ra điều trần với lý do Hiến Pháp cho phép
bảo mật những cuộc nói chuyện của họ với tổng thống. Hạ viện với đa số DC, mau
mắn biểu quyết họ khinh thường quốc hội và Bộ Tư Pháp của cụ Biden mau mắn truy
tố họ ra tòa ngay, nhưng dĩ nhiên họ đã kiện lại.

Trước đây, nhiều viên chức lớn của chính quyền Obama-Biden cũng đã không thèm
ra điều trần và bị hạ viện biểu quyết khinh thường quốc hội, nhưng bộ Tư Pháp của
Obama không hề truy tố họ. Công lý mới của đảng DC là vậy: truy tố phe địch không
truy tố phe ta.

Chuyện hiển nhiên nhất là ủy ban đã tự cho mình những quyền hoàn toàn vô giới hạn:
muốn chọn ai làm thành viên cũng được và muốn loại ai cũng ô-kê, muốn tài liệu gì
cũng được, muốn đòi ai ra điều trần cũng được, để rồi kết án ra sao cũng được. Vấn
đề là cuối cùng đi đến đâu? Ai tin, ai phục?

Chưa hết. Tin mới nhất là một thành viên của ủy ban điều tra, ông dân biểu DC Adam
Schiff, là ông mắt lồi nổi tiếng hung hãn nhất trong hai vụ đàn hặc TT Trump, đã bị
bắt quả tang cạo sửa lại bản ký chú của chánh văn phòng của TT Trump, ông Mark
Meadows gửi cho dân biểu CH Jim Jordan, rồi mang tài liệu phịa đó ra trình cho ủy
ban làm bằng chứng “Trump chỉ đạo cuộc nổi loạn”.
https://www.foxnews.com/media/mark-levin-adam-schiff-law-license-elizabeth-warre
n-court-packing

Ủy ban sẽ đúc kết kết quả điều tra, kết án TT Trump cuối mùa hè năm nay, ngay trước
mùa bầu cử tháng 11/2022, không sớm hơn cũng không muộn hơn, để có dịp đánh
Trump và cả đảng CH, bảo vệ thế đa số của DC trong quốc hội.

Cuộc điều tra đã biến thành một thứ mũi tên bắn 3 con nhạn: bắn Trump trước, khỏa
lấp những thất bại thê thảm của Biden, rồi bắn cả đảng CH, để dành lại ưu thế cho

https://www.foxnews.com/media/mark-levin-adam-schiff-law-license-elizabeth-warren-court-packing
https://www.foxnews.com/media/mark-levin-adam-schiff-law-license-elizabeth-warren-court-packing


đảng DC trong cuộc bầu cử. Đây mới chính là lý cớ cũng là mục đích thật của cuộc
điều tra cuội về biến cố 6/1.

Quý độc giả có quyền chuẩn bị bông gòn nhét tai để khỏi nghe truyền thông Mỹ và vẹt
khua chiêng trống vì đó là cách duy nhất để DC hy vọng giữ lưỡng viện.

Cụ Biden hùng hổ tố cáo Trump “kề dao vào cổ thể chế dân chủ của Mỹ”. Thật ra
chính việc làm của đảng DC, kết tội đàn hặc thất bại, rồi lập ủy ban điều tra để nặn
ra bằng chứng kết tội, tức là cho máy cầy kéo con trâu, mới là đe dọa nền tảng pháp
lý và thể chế dân chủ của xứ này.

Nội vụ chưa ngã ngũ, chắc chắn sẽ lên tới Tối Cao Pháp Viện.
Thật ra TCPV phán quyết như thế nào chẳng quan trọng. Nếu có tài liệu mật về TT
Trump, ủy ban sẽ có thể mò ra được thêm vài tội, nếu không có tài liệu gì, ủy ban
cũng vẫn kết án ông Trump về đủ tội được.

Toàn thể ủy ban đều nhất trí chống Trump đến cùng và hạ viện nằm trong tay khối đa
số DC. Họ có quyền và sẽ làm tất cả những gì họ muốn, kể cả… lại đàn hặc ông
Trump một lần nữa không chừng để cản không cho ông ra tái tranh cử nữa? Hay
ngay cả đàn hặc ông Trump sau khi ông đã chết ngắc từ lâu rồi vì sợ hồn ma của ông
ta.

Tại Sao Tôi Phải Chích Vaccine?
Huỳnh Quốc Bình

…Cúm Tàu có làm chết người thật nhưng vẫn không nguy hiểm bằng sự sợ hãi mà kẻ
ác gieo vào đầu con người, và chính sự sợ hãi đó mới là thủ phạm giết dần tinh thần
lẫn thể chất của chúng ta…

Có một số ít độc giả và bạn hữu hỏi tôi rằng, “Mọi người có nên chích Vaccine để
ngừa Covid-19 hay không?” Tôi trả lời, “Quý vị đã hỏi lộn người bởi vì nó nằm
ngoài chuyên môn của tôi.”

Dù vậy, tôi cũng cho họ biết rằng, trước khi quyết định chích ngừa Vaccine Covid-19,
tôi đã tìm hiểu và nhận được sự giải thích từ một số bác sĩ cho vấn đề quan trọng này.
Nay tôi xin viết ra để chia sẻ cùng quý độc giả và thân hữu xa gần.

Nhóm người thứ nhất mà tôi thăm dò về vụ chích Vaccine cúm Tàu là bốn người em
bên nhà vợ của ông bạn thân với tôi. Đây là những bác sĩ trẻ tuổi, tốt nghiệp y khoa
tại Hoa Kỳ và liên tục hành nghề trong phòng cứu cấp và chuyên môn khác trong các
bệnh viện hơn chục năm qua. Mấy vị bác sĩ trẻ này cho biết họ đã chích ngừa Vaccine
Covid-19.

Đối với những bác sĩ vừa nêu, tôi rất tin tưởng vào kiến thức y khoa của họ nhưng
vấn đề chính trị muôn mặt tại Hoa Kỳ hiện nay, tôi nghĩ, có thể họ chưa đủ kinh
nghiệm. Vì thế, tôi đã tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn tin khác. Tôi có vào Internet để
tìm đọc những bài viết của các bác sĩ Mỹ, Việt, và vài tài liệu về y khoa cho vụ chích



ngừa dịch bệnh Covid. Nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhưng sự khuyến khích là “nên
chích ngừa” vẫn là đại đa số.

Trong thời gian qua, có quá nhiều tin đồn xấu và tốt về chuyện chích Vaccine
Covid-19. Người này ủng hộ, người kia tẩy chay, nhưng lý do về phía “tẩy chay” vẫn
khó thuyết phục được tôi bởi người đưa tin chỉ nói bâng quơ chứ không có nguồn gốc
để tôi có thể kiếm chứng.

Có người cho rằng, mọi người cần suy nghĩ kỹ trước khi chích ngừa bởi có loại
Vaccine tạo “Biến chứng đông máu gây chết người”. Một bác sĩ cho rằng, “Biến
chứng đông máu gây tử vong sau khi chích ngừa là có thật. Tuy nhiên, tỉ lệ vô cùng
thấp. Nếu cho rằng chích ngừa dễ chết, việc này khó xảy ra hơn là trúng số độc đắc.”

Tôi có gọi hỏi một vị bác sĩ y khoa tại Miền Nam California mà tôi được hân hạnh
quen biết nhiều năm qua. Ông từng là bác sĩ tổng quát trước 30-4-75. Sang Hoa Kỳ,
ông học lại y khoa và hành nghề liên tục cho đến khi về hưu cách đây vài năm.

Đây là vị bác sĩ mà tôi từng hỏi ông những câu hỏi về y khoa trong những trường hợp
bác sĩ gia đình của tôi trả lời mà tôi chưa hài lòng. Có thể nói, chưa lần nào tôi hỏi
ông về những câu hỏi y khoa mà ông không trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, còn một điểm
đặc biệt khác khiến tôi tin ông bác sĩ này hơn, đó là khả năng hiểu biết về chính trị
Việt Nam và Hòa Kỳ của ông.

Đây là những câu hỏi mà tôi dựa vào các tin đồn hay thắc mắc của nhiều người, để
tôi nêu ra với ông:
Thuốc chích ngừa bệnh Covid-19 chưa được thử nghiệm đầy đủ hay lâu dài nên đừng
dại mà chích vì nó sẽ có hại tức khắc hay lâu dài cho con người.

Vì thuốc chích ngừa không an toàn, nên trong thời gian qua đã có nhiều bác sĩ và y tá
tại Hoa Kỳ thà chấp nhận mất việc làm, chứ họ nhất định không chịu chích ngừa.
Đã có nhiều người sau khi chích ngừa bị phản ứng phụ thật “thê thảm”, và có nhiều
sự tử vong.

Vì vấn đề chính trị nên chính phủ bắt ép người dân phải chích ngừa. Chích ngừa mũi
này xong sẽ còn tiếp tục chích nhiều mũi khác nữa.

Đây là những câu trả lời mà ông bác sĩ ấy đã nêu ra từng điểm với tôi: Chẳng có loại
thuốc chích ngừa nào an toàn 100%. Điển hình là Vaccine cho các loại cúm hằng
năm (Season Flu) đã được thử nghiệm từ lâu và thử nghiệm liên tục, nhưng nó cũng
gây chết người như thường, chứ không riêng gì Vaccine cho vụ cúm Tàu.

Vả lại, giữa lợi và hại, cái lợi vẫn cao hơn cái hại thật nhiều. Giả sử, nếu mọi người
cứ ngồi chờ thử nghiệm 5-10 năm rồi mới mang ra chích, số người chết làm sao chôn
cho kịp? Cho nên, người ta phải chọn cái tốt nhất, tức là chích ngừa vẫn là thượng
sách.

Nếu cho rằng thuốc chích ngừa không an toàn, nên có nhiều bác sĩ và y tá thà chấp
nhận mất việc làm, chứ họ nhất định không chịu chích ngừa. Đó chỉ là tin đồn có tính
cách phóng đại hơn là bằng chứng hiển nhiên. Những bác sĩ, y tá, hoặc nhân viên y tế
từ chối chích ngừa và chấp nhận mất việc làm có thể là chuyện thật nhưng vẫn là



thiểu số cho những quyết định có tính cách riêng tư hay vấn đề niềm tin tôn giáo mà
thôi.

Về những trường hợp chích ngừa gây tử vong là có thật, nhưng sự việc gây chết
người này vẫn là một phần trăm ngàn, hay một phần triệu, so với sự an toàn dành cho
đại đa số những người chọn chích ngừa.

Tôi chủ trương và khuyến khích mọi người nên chích ngừa, nhưng ép người khác phải
chích ngừa là không nên. Đáng lẽ người ta chỉ nên khuyến khích chứ không nên bắt
buộc mọi người phải chích ngừa. Chích ngừa không an toàn 100% nhưng nếu có lây
bệnh, nó vẫn nhẹ hơn là không chích gì cả. (hết các câu trả lời)

Người viết cũng thăm dò một người bạn khác từng tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ, có
kiến thức tổng quát và kinh nghiệm đời thật đáng kể, và gia đình ông cũng có người
là bác sĩ y khoa. Ông dứt khoát không chịu chích ngừa cho bất cứ loại bệnh nào cả,
nhất là bệnh cúm Tàu. Tôi hỏi lý do tại sao, ông trả lời ngắn gọn, “Tôi tin rằng cơ thể
tôi khỏe mạnh nên tôi không cần chích ngừa.”

Sau khi tôi tìm hiểu tại sao có người ủng hộ, có người lại tẩy chay, nhất là chuyện ép
buộc người khác phải chích ngừa, khiến tôi nhận ra điều này: Nếu cho rằng, mọi
người không chích ngừa, bệnh sẽ lây lan cho nhiều người khác, câu hỏi cần được đặt
ra là: Tại sao cúm hằng năm cũng lây lan và cũng giết hằng chục ngàn người mỗi
năm tại Hoa Kỳ, nhưng không ai đặt vấn đề “không chích ngừa sẽ tao ra sự lây lan?”

Sự quyết định chích ngừa của tôi đến từ sự suy nghĩ cũng đơn giản thôi: Nếu những
bác sĩ y khoa vừa nêu dám chích Vaccine để phòng chống con cúm Tàu, tôi dám chích
bởi vì họ có kiến thức về y khoa hơn tôi. Riêng các bác sĩ trẻ, tương lai của họ còn dài
hơn tôi, họ không e ngại sự rủi ro, lẽ nào “trâu già này lại nệ dao phay?”

Chưa hết, Tổng Thống Trump giàu có hơn người, nổi tiếng hơn người, vợ đẹp, con
ngoan, và mạng sống của ông quan trọng hơn mạng sống của nhiều người. Ông đã
dám chích ngừa cúm Tàu, lẽ nào “Thường Dân Nam Bộ” như tôi lại không dám
chích?
Đành rằng đối với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, linh hồn mỗi người đều quan trọng
như nhau, nhưng ở dưới trần gian này mạng sống ông tổng thống luôn quan trọng
hơn mạng sống của người dân bình thường.

Vẫn chưa hết, xin phép cho tôi thắc mắc: Sau khi cúm Tàu nổi lên vào năm 2019, các
loại cúm hằng năm (Season Flu) trốn ở đâu? Cũng không ít người hỏi, “Trung bình
có bao nhiêu người chết vì bệnh cúm mỗi năm?” Có nhiều câu hỏi được nhiều người
nêu ra rằng, mọi người có thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh cúm bằng cách nào? Tiến sĩ
Conway nói, “Cách bảo vệ duy nhất mà mọi người có thể nhận được là tiêm phòng và
cẩn thận với vi rút đường hô hấp.”

Xin xem chi tiết tại link này:
https://www.health.com/condition/flu/how-many-people-die-of-the-flu-every-year
Cơ quan CDC cho biết: Bệnh cúm hằng năm (Season Flu) cho giai đoạn 2019-2020
tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 35 triệu ca bệnh liên quan đến cúm, 16 triệu lượt
khám bệnh liên quan đến cúm, 380 ngàn ca nhập viện do cúm, và 20 ngàn ca tử vong
do cúm.

https://www.health.com/condition/flu/how-many-people-die-of-the-flu-every-year


Xin xem chi tiết tại link này:
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2019-2020.html

Theo tổng kết của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính rằng, trên toàn cầu, bệnh
cúm hằng năm giết chết từ 290 ngàn đến 650 ngàn người mỗi năm. Vậy mà không
thấy các cơ quan truyền thông nào làm ồn như vụ cúm Tàu.

Theo bản tin của Fox News, Tổng Thống Trump đã chích mũi thứ 3 (Vaccine Booster)
ngừa COVID-19.
https://www.foxnews.com/politics/trump-appreciative-biden-acknowledged-administr
ations-covid-vaccine-success

Tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Ông Obama đã có hằng trăm người vui chơi, dạ
vũ, mà chẳng ai mang khẩu trang gì cả. Xin xem bằng chứng:
https://www.youtube.com/watch?v=xIrrN9NSOAk

Cộng tác viên của Fox News, Joe Concha, cho rằng, cựu Tổng Thống Obama và các
đảng viên Đảng Dân Chủ không cần quan tâm đến việc phải làm gương cho người
dân về dịch bệnh COVID bởi vì họ biết các cơ quan truyền thông cánh tả sẽ bảo vệ

đám người này.
Một người khác bình luận rằng, “Nếu đó là sinh nhật của Tổng Thống Trump, chắc
chắn tin đó sẽ xuất hiện liên tục trên mọi kênh truyền hình, và ông sẽ liên tục bị chỉ
trích một cách thậm tệ.”

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2019-2020.html
https://www.foxnews.com/politics/trump-appreciative-biden-acknowledged-administrations-covid-vaccine-success
https://www.foxnews.com/politics/trump-appreciative-biden-acknowledged-administrations-covid-vaccine-success
https://www.youtube.com/watch?v=xIrrN9NSOAk


Tiểu Bang Oregon, nơi người viết cư ngụ, nữ Thống Đốc là người của Đảng Dân Chủ.
Bà này thay đổi lệnh lạc vèo vèo, nhất là những gì có liên quan đến con cúm Tàu 19.
Ở đây dường như cũng khá giống Tiểu Bang California về những lệnh lạc, mà ngay
những người hài hòa cũng cho rằng, nó thật quái đản.
Ở Oregon, ai muốn vào nhà hàng phải mang khẩu trang trong lúc xếp hàng để chờ
vào bên trong. Ai vào được bên trong rồi thoải mái mở khẩu trang ra, ăn uống, cười
đùa, kể cả ca hát, và nhảy đầm thỏa thích cả vài giờ đồng hồ. Ăn uống xong, trước
khi rời nhà hàng, mọi người lại phải mang khẩu trang vào để tiến ra cửa. Ai không
tuân thủ, kể như phạm luật và nhất là bị những người ủng hộ Đảng Dân Chủ hay
những kẻ cuồng chống Trump lên án gay gắt ngay lập tức.
Kết luận
Cúm hằng năm (Season Flu) cũng giết nhiều người, nhưng người ta không làm ồn.
Thức ăn của Tàu “cực kỳ” nguy hiểm, nhưng hằng ngày nhiều người vẫn cho vào
miệng, nhai và nuốt vào dạ dày mà không ngại ngùng gì cả. Người ta cứ cho rằng con
cúm Tàu nguy hiểm hơn con cúm hằng năm (Season Flu) nhưng “mắc mớ” gì phải
làm lớn chuyện con cúm Tàu mà không nhắc con cúm hằng năm? Tại sao chích ngừa
cúm hằng năm được cho là bình thường, còn cúm Tàu phải bàn đến chuyện chích
ngừa hay không chích ngừa? Dù vậy, chích ngừa con cúm nào cũng vẫn là thượng
sách như đã nói.

Cúm Tàu có làm chết người thật nhưng vẫn không nguy hiểm bằng sự sợ hãi mà kẻ ác
gieo vào đầu con người, và chính sự sợ hãi đó mới là thủ phạm giết dần tinh thần lẫn
thể chất của chúng ta. Chúng ta cần thận trọng trong mọi sự việc nhưng dứt khoát
không dễ dàng cho bọn gian ác hù dọa mình.

Đừng ai quên rằng, chủ trương của bọn độc tài gian ác là làm cho người dân luôn
sống trong sự sợ hãi để dễ dàng khống chế họ. Ai muốn bị người khác khống chế, cứ
tiếp tục sống theo kiểu, cái gì cũng tin, cái gì cũng sợ, và ai nói gì cũng nghe theo, mà
không buồn tìm hiểu hay kiểm chứng.


