
Tin Tức Chung quanh Ta Có Dấu_22

CÂU CHUYỆN… MẮC DỊCH
Vũ Linh

Người Nam Kờ thường có câu “đồ mắc dzịch’, tương tự như dân Bắc Kờ với câu “đồ
phải gió”, mang ý nghĩa chọc quê hay mắng thân thiện không ác ý. Nhưng hiện nay,
mắc dịch là chuyện chẳng ai muốn bị cũng chẳng ai dám dùng để rủa người khác,
cho dù thân thiện.

Dịch COVID hay dịch Vũ Hán, bước qua năm thứ ba, đã thay đổi cả thế giới, từ thế
giới y khoa tới thế giới văn hóa, xã hội và cả chính trị, tới luôn cuộc sống bình
thường mỗi ngày.

Trong lịch sử, thế giới đã nhiều lần bị nhiều loại dịch tấn công, chết rất nhiều. Nhưng
đó là trong những thời xa xưa khi khoa học còn yếu kém. Bây giờ y khoa tiến bộ vượt
bực, vẫn bó tay trước đại dịch .

Ta xem lại câu chuyện.
Trước hết, phải nói đến cái tên.
Năm 2016, một loại vi khuẩn cúm có tên là H7N9 từ Tầu bay qua tấn công Mỹ khiến
cả triệu người bị nhiễm, tuy không nhiễm và chết nhiều như bây giờ. Khi đó, chính
quyền Obama-Biden mở ra chiến dịch ngăn chặn, tung ra nhiều bích chương cỗ vỏ
dân chúng chống dịch.

Chính quyền Obama-Biden sáng chế ra một khẩu hiệu, gọi chiến dịch là chiêu võ
‘Kung Flu’, nhái theo ‘kung fu’ là danh từ dùng để chỉ võ thuật Tầu. Cả nước chấp
nhận khẩu hiệu đó vì nghe vui vui. Chẳng có ông bà Mỹ gốc Tầu nào phản đối, hay bị

nhột vì kỳ thị.

Thời thế thay đổi, bây giờ có nạn dịch cũng từ Tầu bay qua. Nhưng khi chính quyền
Trump sử dụng khẩu hiệu "kung flu" thì cả thế giới cấp tiến bị sốc, chụp cái mũ kỳ thị
da vàng tổ bố lên đầu ông Trump, tuy cũng vẫn chẳng có ông bà gốc Tầu nào bị nhột



nên phản đối, mà chỉ là đám da trắng cấp tiến khiếu nại giùm. Thiên hạ với trí nhớ
kém, hay trí nhớ phe đảng, ào ào cảm thấy bị sốc nặng với ông thần kỳ thị Trump.

Sự thật là dịch phát xuất từ Vũ Hán bên Tầu, bất kể từ phòng thí nghiệm hay từ chợ
thịt rừng, có gọi tên gì cũng không thể xóa bỏ được thực tế này, và có gọi là dịch Vũ
Hán hay không cũng chẳng chết thêm hay chết bớt một người nào.

Cái tên ‘dịch Vũ Hán’ hay ‘dịch Tầu’ cũng chẳng có gì là kỳ thị nếu mang chính trị ra
khỏi y khoa. Trước đây nạn dịch từ Tây Ban Nha hoành hành, lịch sử gọi đó là cúm
Tây Ban Nha -Spanish flu-, chẳng ai thấy có ý kỳ thị Tây Ban Nha gì. Dân Tây Ban
Nha tỉnh như ruồi.

Dù sao thì chính quyền cộng sản Tầu cũng phải chịu trách nhiệm trước nhân loại và
trước lịch sử về nạn dịch này. Một là các khoa học gia TC đã cấy ra vi khuẩn này rồi
vô ý hay cố tình để nó lọt ra ngoài đi giết cả thế giới. Hai là chính quyền TC đã bưng
bít khi vi khuẩn mới ra đời, khiến cả thế giới không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Vậy thì ta cứ gọi là dịch Vũ Hán thôi.
Bây giờ, ta nhìn xem dịch Vũ Hán đã đánh Mỹ như thế nào.

Nguồn: coronavirus.data.gov.uk

- Dịch Vũ Hán bắt đầu đánh Mỹ gần một năm trước khi TT Trump mãn nhiệm.
- Thuốc ngừa được sáng chế cuối thời Trump, với 18 tỷ đô do Trump cung cấp.
- Cụ Biden ngồi mát ăn bát vàng, nhậm chức đúng lúc thuốc ngừa được sản xuất quy
mô và chích cho cả trăm triệu dân, và số nhiễm giảm mạnh trong nửa năm đầu.
- Sau đó, cụ Biden lãnh đủ 2 biến thể khủng khiếp nhất là Delta từ tháng 7/2021 và
Omicron từ tháng 12/2021. Nhìn vào biểu đồ, thấy ngay số nạn nhân dưới thời Biden
nhiều hơn xa dưới thời Trump.
- Không ai có thể khẳng định Omicron là biến thể cuối cùng, mà có thể sẽ còn nhiều
biến thể nguy hiểm hơn nhiều trong tương lai. Chẳng ai biết.

http://coronavirus.data.gov.uk/


Nhìn vào nạn dịch này có hai cách: cách khoa học và cách… chính trị!
Trong con mắt của các nhà khoa học thì dĩ nhiên đây là một đại nạn của nhân loại,
đã khiến cả trăm triệu người bị bệnh thật khổ sở, cả triệu người chết, tốn cả chục
ngàn tỷ cho cả thế giới, cả chục vạn kinh doanh phá sản, cả chục triệu người mất việc,
cả trăm triệu học sinh mất học.

Trên nguyên tắc, cả thế giới phải xúm lại, hợp tác với nhau tìm cách diệt dịch, cứu
giúp lẫn nhau, bỏ qua một bên những chuyện dấm dớ như khác biệt chủng tộc, giới
tính, nấc thang xã hội, và nhất là khác biệt quan điểm chính trị.

Vì vi khuẩn Vũ Hán là vi khuẩn mù, đánh tất cả mọi người, chẳng phân biệt bất cứ ai
dựa trên bất cứ tiêu chuẩn nào. Chuyện bình thường là vậy và cũng đã xẩy ra phần
nào. Trên thế giới, cả trăm công ty bào chế thuốc hợp tác với không biết bao nhiêu
đại học, phòng nghiên cứu, bác sĩ, dược sĩ để tìm thuốc trị và thuốc ngừa.

Nhưng đặc biệt là trong cái xứ oái ăm nhất thế giới là xứ Mỹ hiện nay, dịch Vũ Hán
đã từ một vấn nạn y khoa lại còn bị chùm thêm cái áo chính trị lên đầu. Trở thành
một vũ khí chính trị để các phe phái khai thác đánh nhau, cho dù cả hai đám cử tri
DC hay CH đều lãnh đủ, bị nhiễm và chết chẳng chừa ai.

Lịch sử sau này sẽ xác nhận việc chính trị hóa một đại họa y tế sẽ là gia tài không
bao giờ khỏa lấp được của cụ Biden và đảng DC Mỹ, khi cụ Biden biến cuộc chiến
chống dịch thành khẩu hiệu quan trọng nhất trong cuộc tranh cử tổng thống.

Công bằng mà nói, việc dịch phát tác mạnh thật ra là chuyện ngoài tầm tay của
Trump hay Biden hay bất cứ tổng thống hay vua chúa nào khác trên thế giới.

Ngoài cả tầm tay các khoa học gia khi họ luôn luôn đi chậm hơn dịch một bước.
Nhưng việc cụ Biden đã chùm cái áo chính trị to tướng lên đầu dịch sẽ bắt buộc mọi
người phải nhìn lại hai ông Trump và Biden, xem ai chịu trách nhiệm chuyện gì.

Ta chỉ cần nhìn lại quá trình đối phó với dịch khi dịch mới xâm nhập vào Mỹ.
Tháng Giêng và tháng Hai năm 2020, TT Trump lấy những quyết định ngăn chặn như
bắt khám sức khỏe tất cả khách du lịch từ TC vào Mỹ qua 5 phi trường lớn có các
chuyến bay trực tiếp từ TC qua, cấm du khách từ TC qua trong khi bắt các công dân
Mỹ gốc Tầu đi Tầu ăn Tết trở về Mỹ phải bị cách ly hai tuần, giới hạn khách du lịch
từ Tây Âu qua khi dịch tấn công Tây Âu, nhất là trong khối dân gốc Tầu rất đông tại
Ý Đại Lợi.

Cụ Biden đã phản ứng rất chính trị, tố cáo ông Trump là “bài ngoại cuồng điên”
–hysterical xenophobia-. Khi TT Trump thành lập ủy ban đặc nhiệm để chống dịch do
PTT Pence cầm đầu thì cụ Biden đã không thèm nhìn vào các việc làm của ủy ban mà
chỉ lo tìm cách bôi bác, chỉ trích là ủy ban thiếu tính đa dạng, không có thành viên da
đen, bất kể việc một thành viên của ủy ban, y sỹ quân y trưởng là một ông tướng da
đen, Jerome Adams, bị miệt thị vì có vợ da trắng.

Chính trị bị mang vào đại nạn y tế, do công của cụ Biden.
Khi dịch tấn công mạnh, trở thành vấn nạn lớn vào mùa thu 2020, ngay trước bầu cử,
cụ Biden triệt để khai thác, biến thành đề tài tranh cử chính, không bỏ lỡ cơ hội nào



để chỉ trích TT Trump bất tài, bất cần hay nói láo dân, và ồn ào hứa trăng hẹn biển
một cách vung vít nhất.

Có hai lý do chính tại sao dịch bị khai thác mạnh như vậy. Lý do đầu tiên dĩ nhiên,
đây là đại nạn khiến cả nước đang toát mồ hôi, run lẩy bẩy mà ông Trump không có
cách nào chống đỡ trong khi phe đối lập đứng ngoài, dễ dàng công kích và bôi bác
một cách vô trách nhiệm nhất.

Cứ chửi xả láng cho ta, bất cần sự thật. Lý do thứ nhì là ngoài đề tài dịch, cụ Biden
không tìm được lý cớ nào hay chính sách nào là sai lầm lớn của TT Trump để chỉ
trích. Những bôi bác về cá tính con người ông Trump như nói láo, thô lỗ, sách nhiễu
phụ nữ, kỳ thị da màu, … thì bà Hillary đã mang ra xài nát nước mà dân Mỹ vẫn bầu
cho ông Trump, bây giờ nhai lại cũng chẳng đi đến đâu.

Sách lược chính trị hóa dịch của cụ Biden cuối cùng thành công, đã là một trong
những yếu tố giúp mang cụ vào Tòa Bạch Ốc, dĩ nhiên không bàn tới chuyện gian lận
bầu cử. Nghĩa là cụ Biden thành công, nhẩy vào lãnh nạn.

Khi ông Trump còn đó thì cụ Biden tố cáo ông bất tài hay bất cần, đã không có những
biện pháp cần thiết để cản dịch. Để rồi khi chính cụ Biden nắm quyền thì khám phá ra
cụ cũng chẳng làm gì hơn được.

Cụ Biden đã khai thác quá trớn đại dịch để rồi bây giờ lãnh đủ đại nạn khi chẳng
những không kềm chế được đại dịch, mà lại bị dịch tấn công mạnh hơn xa dưới thời
TT Trump.

Trong một năm Trump khi chưa có thuốc trị cũng như thuốc ngừa, số người bị nhiễm
là hơn 25 triệu; một năm dưới Biden, với đủ loại thuốc trị và thuốc ngừa, sau khi
chính quyền và các bác sĩ học hỏi được kinh nghiệm đánh COVID trong cả năm trời,
số người bị nhiễm lên tới trên 40 triệu, nhiều gấp rưỡi dưới thời Trump.



Trong tổ chức chính trị Mỹ, những vấn đề y tế thuộc thẩm quyền của tiểu bang, liên
bang chỉ có thể giúp đỡ vòng ngoài. Khi TT Trump kêu gọi New York cách ly, nhất là
trong các phương tiện chuyên chở công cộng -đường xe điện metro khi đó lúc nào
cũng đông nghẹt người trong khi chẳng ai có khẩu trang- thì thống đốc New York
hùng hổ tuyên bố ông Trump không có quyền chỉ thị gì hết và nếu đi xa hơn, New
York sẽ kiện ông ra tòa vì lạm quyền. Đưa đến kết quả New York đạt tất cả kỷ lục về
số người nhiễm và chết, cao nhất nước.

TT Trump thấy rõ quyền hạn của mình rất giới hạn và bị các thống đốc DC chống
phá hay không thèm nghe lời. Tới phiên cụ Biden, cụ khám phá ra quyền hạn của cụ
cũng rất giới hạn và bây giờ bị các thống đốc CH ngáng chân. Chính trị Mỹ là vậy.

Nhưng cụ Biden ranh ma hơn, tìm cách ve vuốt ông bác sĩ tắc kè Fauci làm đồng
minh, phong ông làm đại thầy dùi cố vấn đặc biệt, để có thể giúp cụ nhân danh ‘khoa
học’ đưa ra những biện pháp mà các thống đốc CH khó có thể bác bỏ và dân Mỹ có
thể chấp nhận dễ hơn, nhất là sau một năm dịch hoành hành.

Nhưng bù lại, sau khi hứa hẹn quá lố trong mùa bầu cử thì cụ Biden lại sợ thất bại
nên đi quá xa, phóng tay tung ra đủ loại chỉ thị, sắc lệnh độc đoán, với truyền thông
phe ta nhất loạt khua chiêng trống cổ võ, hù dọa dân tối đa để hậu thuẫn cho cụ.
Trong khi uy tín của ông Fauci bị mất một mảng lớn khi ông này và CDC thay đổi
khuyến cáo như chong chóng.

Những biện pháp cụ Biden đưa ra không có gì mới lạ, vẫn chỉ là đeo khẩu trang và
chích ngừa, nhưng với đặc điểm là cụ mạnh tay, muốn áp đặt những biện pháp này



lên tất cả mọi người, nếu ai không làm theo sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn nếu là công
chức hay quân nhân thuộc quyền liên bang, có thể sẽ bị sa thải. Cụ cũng ra sắc lệnh
bắt các công ty kinh doanh lớn phải bắt buộc nhân viên chích ngừa nếu không sẽ bị
sa thải.

Việc áp đặt những biện pháp này gây tranh cãi lớn trong dư luận quần chúng Mỹ.
Dân Mỹ với bản chất thích độc lập tự chủ, muốn tự do chứ không chấp nhận bị trói
tay, bắt buộc phải nhận lệnh này nọ, dĩ nhiên đã chống. Chống mạnh nhất là thành
phần bảo thủ CH, thường theo khuynh hướng muốn tự do nhiều hơn đám cử tri DC
thích được Nhà Nước bồng bế, mớm ăn.

Dĩ nhiên TTDC đã xuyên tạc, cho rằng đây là những người bị ông Trump bỏ bùa mê,
chống lại những biện pháp cản dịch, sẵn sàng để dịch tung hoành giết dân. Những
xuyên tạc này cố tình quên đi việc TT Trump đã giúp sáng chế cũng như đặt mua
trước 800 triệu liều thuốc ngừa, trong khi chính ông cũng kêu gọi và chích ngừa đủ
ba lần.

Ở đây, có một chuyện cực kỳ phi lý mà kẻ này không bao giờ có thể hiểu nổi. Hiện
nay, vũ khí hữu hiệu nhất chống dịch là thuốc chích ngừa. Cụ Biden suốt ngày hô hào
thiên hạ chích ngừa. Thế nhưng hiển nhiên không bao nhiêu người nghĩ tới việc TT
Trump đã bỏ ra 18 tỷ đô để giúp sáng chế ra thuốc ngừa trong một thời gian ngắn kỷ
lục chưa từng thấy trong lịch sử phát minh y khoa, và mua trước 800 triệu liều thuốc.

Cái công vĩ đại này đã bị chôn vùi trong vũng bùn chính trị phe đảng bẩn thỉu nhất.
Đã vậy nhiều người vô liêm sỉ nhất còn lớn tiếng tố cáo ông Trump chống chích ngừa.

Lịch sử sẽ trả lại công lý cho ông Trump, bất kể các công trạng hay sai lầm nào khác.
Bây giờ, các biến thể đang hoành hành và các hãng bào chế thuốc đang bù đầu tìm
thuốc chống, cụ Biden đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giúp các hãng này? Hay chỉ lo dúi
cả mấy ngàn tỷ tiền trợ cấp để mua phiếu? Dân có chết vì dịch thì vẫn thành… ma đi
bầu cho cụ!

Có con vẹt đã cãi Trump chẳng có công trạng gì vì sáng chế ra thuốc là công của các
khoa học gia chứ Trump biết gì về y khoa. Lý luận như thế mà cũng dám viết rồi phổ
biến tứ tung. Đòi hỏi một tổng thống phải tự tay vào phòng thí nghiệm chế ra thuốc là
chuyện ấu trĩ không đáng bàn thêm.

Chỉ cần biết không có tiền của ông Trump, chắc các khoa học gia gặm mì gói khô hai
chục năm nữa may ra mới có thuốc, dù khi đó loài người đã được vi khuẩn Vũ Hán
cho đi theo đám khủng long hết rồi.

Biện pháp mạnh tay ép buộc chích ngừa của cụ Biden đưa đến chuyện tranh cãi về
một sắc lệnh của chính quyền Biden, bắt buộc các cơ sở kinh doanh với hơn 100 nhân
viên phải bắt nhân viên chích ngừa, nếu không sẽ bị sa thải.

Một quyết định có hậu quả trên 85 triệu người, một nửa lực lượng lao động Mỹ. Đây
là chuyện nền tảng của thể chế dân chủ của Mỹ, một vấn đề căn bản mà Tối Cao
Pháp Viện khẩn cấp thụ lý khi có 28 tiểu bang khởi kiện.



Tuần rồi, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện không thể nào rõ ràng hơn: Nhà
Nước không có quyền áp đặt các biện pháp bắt buộc chích ngừa, bắt buộc thử
nghiệm, bắt buộc đeo khẩu trang lên người dân.

Trên căn bản, đây là một quyết định có tính ‘kỹ thuật’ vì chính quyền Biden dùng một
luật lao động để ra sắc lệnh ép chích ngừa là chuyện y tế, nên không hợp lệ, bị TCPV
bác, nhưng trên thực tế, TCPV đã đưa ra một thông điệp rất rõ: áp đặt các biện pháp
bất cần biết luật lệ hiện hành sẽ không được chấp nhận.

Mỹ là xứ pháp trị, có luật, có Hiến Pháp, không phải tổng thống là thái thượng hoàng
muốn làm gì thì làm bất cần luật. Cũng không thể nhân danh mối đe dọa COVID mà
vứt luật vào thùng rác. Nếu luật hiện hành có sơ hở hay thiếu sót thì phải kêu gọi
quốc hội sửa luật chứ không có tổng thống nào có quyền ngồi xổm trên luật, bất kể vì
lý do gì.

Một anh nhà báo vẹt tị nạn rất đắc chí bình loạn, so sánh việc áp đặt chích ngừa
giống hệt như việc Nhà Nước áp đặt mọi người phải tuân thủ luật lưu thông, để xe cộ
khỏi đụng nhau chết người. Cái kiểu lý luận này mới nghe có vẻ hợp lý nhưng thật ra
vớ vẩn nhất, chỉ chứng tỏ tay nhà báo này hoàn toàn mù tịt về chuyện dân quyền, luật
lệ ở Mỹ, mà chỉ giỏi làm vẹt bàn lăng nhăng một chiều. Có giỏi thì đi cãi với Tối Cao
Pháp Viện đi.

Trước hết, phải nói ngay hai điểm: thứ nhất, không phải người dân chống tất cả mọi
biện pháp Nhà Nước muốn áp đặt, bằng chứng là việc bắt mang khẩu trang và cách
ly, không có một người nào phản đối hết; thứ nhì, không phải Nhà Nước có quyền ra
lệnh bắt buộc người dân đủ mọi thứ mà người dân không được quyền phản đối nhân
danh quyền lợi chung.

Đây chỉ là mô thức cai trị dân ngu của phát xít và cộng sản. Trong xứ Mỹ này, dân
không ngu, không thể muốn áp đặt gì cũng được, mà phải tôn trọng luật lệ và có
đủ khả năng giải thích, thuyết phúc để họ tự ý tự nguyện chấp nhận.

Tại sao có nhiều người chống việc ép buộc chích ngừa? Vì có nhiều yếu tố cần phải
cân nhắc cho kỹ.

Trước tiên, có rất nhiều người có thể bị phản ứng phụ. Không nhiều thì ít, thuốc nào
cũng có phản ứng phụ, kể cả thuốc thông dụng nhất là aspirine cũng có thể hại bao tử.
Thuốc chích ngừa cũng không khác, việc không muốn chích ngừa vì sợ phản ứng phụ
là lý do không thể nào chính đáng hơn.

Việc bắt buộc họ phải chấp nhận phản ứng phụ, chấp nhận cái rủi ro liên quan đến
sinh mạng của mình để bảo vệ sinh mạng người khác là một đòi hỏi ngớ ngẩn và tuyệt
đối không thực tế vì trên cõi đời này, không ai có thể hay có quyền đòi hỏi bất cứ ai
phải hy sinh mạng mình để bảo vệ mạng người khác.

Trong khi nhiều người có lý do chính đáng không chấp nhận chích ngừa thì ngay cả
việc chích ngừa cho đến nay vẫn chưa được chứng minh là sẽ cản được dịch. Bằng
chứng cụ thể là đã có không biết bao nhiêu người đã chích đủ ba mũi, kể cả cái gọi là
booster, cũng vẫn bị nhiễm như thường.



Tỷ phú Bill Gates, người đã đóng góp gần hai tỷ đô vào việc sáng chế và sản xuất
thuốc ngừa, nhìn nhận các loại thuốc ngừa hiện sử dụng có hai thiếu sót lớn:

1) không có hiệu quả lâu dài, chỉ vài tháng, nên cần ‘booster’ dài dài, và
2) không cản dịch hoàn toàn mà chỉ giảm tác hại, đỡ nằm bệnh viện và đỡ chết thôi.

Các hãng thuốc cần nhiều cố gắng nữa. Cụ Biden có dám làm như Trump, chi cả
chục tỷ giúp các hãng thuốc không?
Chẳng những vậy, bây giờ đã có một số bác sĩ nêu vấn đề có phải chính thuốc ngừa
đã cấy ra những biến thể như Delta và Omicron không? Đây là vấn đề khoa học hạng
siêu còn đang được nghiên cứu, kẻ này không đủ tư cách bàn thêm.

Dù sao thì thuốc ngừa cũng chỉ mới được khám phá và sử dụng trong vòng một năm
nay, chẳng ai biết hậu quả về lâu về dài trong vài năm nữa sẽ như thế nào đối với cơ
thể con người. Đây là một vấn đề không phải nhỏ, giải thích việc ngay cả một số bác
sĩ cũng không chịu chích ngừa.

Còn một lý do quan trọng không kém là lý do tôn giáo. Có tin thuốc ngừa được bào
chế từ tế bào của thai nhi bị phá. Do đó, với nhiều người sùng đạo, công giáo hay
phật giáo, họ cho rằng sử dụng thuốc ngừa này là tiếp tay hay chấp nhận việc phá
thai cho dù gián tiếp, dĩ nhiên là đi ngược lại quy định tôn giáo của họ.

Ở đây ta không nên hấp tấp kết án ai hết. Tôn giáo là cái gì không thể bàn luận, tranh
cãi, đúng sai gì vì đó là niềm tin thiêng liêng của mỗi người. Chỉ có phường vô thần
vô lại CS mới coi thường và nhục mạ niềm tin tôn giáo, bất kể tôn giáo nào.

Ngoài ra, những lý do như nghe lời Trump xúi dại, không chịu chích ngừa là chuyện
bá láp, bôi bác Trump vô căn cứ và rẻ tiền của những thành phần vô học, không đáng
bàn nhiều hơn.

Luật lưu thông được đặt ra dĩ nhiên chỉ là một hình thức tổ chức cộng đồng, tổ chức
xã hội để mọi người có thể sống cùng nhau trong một trật tự nào đó, cũng không khác
gì cả vạn luật lệ xứ nào cũng cần, xã hội nào cũng có, không phải là một biện pháp
nhất thời để chống một đại dịch y tế, không thể so sánh với thuốc ngừa được.

Ở Mỹ này, không phải bất cứ Nhà Nước ra lệnh gì thì cũng phải coi như đó là luật
lưu thông phải tuyệt đối tôn trọng như trong các chế độ độc tài phát xít và cộng sản.

Việc tôn trọng luật lưu thông cũng y như việc xếp hàng đi trả tiền trong siêu thị,
chẳng có hại gì cho cá nhân mỗi người, chẳng có phản ứng phụ nào đe dọa, chẳng
đụng chạm gì đến niềm tin tôn giáo, nên mọi người sẵn sàng chấp nhận chẳng có vấn
đề gì. Khác rất xa việc áp đặt chích thuốc ngừa tức là bơm chất hóa học vào người, là
việc nhiều người sợ hay không muốn, một cách hoàn toàn chính đáng. Cũng như việc
thiên hạ chấp nhận đeo khẩu trang, chẳng ai thắc mắc.

Dĩ nhiên, không tôn trọng luật lưu thông có thể gây tai nạn chết người, nhưng không
xếp hàng cũng có thể gây tranh cãi đấm đá đâm bắn nhau.

Thật ra, trong vấn đề chích ngừa, như kẻ này đã viết nhiều lần, ý kiến cá nhân của kẻ
này (để tránh hiểu lầm, xin nói ngay kẻ này không phải là bác sĩ!) là nếu không có



những trở ngại thực tế như đã bàn ở trên, nên chích ngừa vì chẳng những không có
hại nhất thời, mà lại giúp ngừa dịch, cho dù không ngăn cản nổi 100%, nhưng ít ra
thì có nhiễm cũng đỡ nguy hơn, khỏi vào bệnh viện hay khỏi chết.

Kinh nghiệm bản thân kẻ này, trong gia đình thân cận đã có nhiều người bị nhiễm dù
đã chích mũi thứ ba, nhưng không ai bị nặng, chỉ uống thuốc cảm lai rai mấy ngày là
hết.

Như đã viết qua, chưa ai biết hệ quả lâu dài của thuốc ngừa sẽ như thế nào, nhưng ít
ra thì cũng có thể cứu ta ngay bây giờ. Sao ta lại có thể chấp nhận cái nguy trước mắt
vì sợ cái nguy của ngày mai? Không thoát khỏi cái nguy trước mắt thì làm gì còn
ngày mai mà sợ? Nên nhớ chẳng có loại thuốc nào an toàn tuyệt đối trong ngắn hạn
cũng như dài hạn cả.

Ngoài ra việc chích ngừa cũng giúp cuộc sống dễ thở hơn khi có rất nhiều nơi đòi hỏi
phải chích ngừa, như đi du lịch, đi Âu Châu thăm họ hàng và bạn bè. Việc chích ngừa
cũng có tác dụng trấn an bạn bè và họ hàng khi họ gặp và nói chuyện với mình.

Cần phải hiểu nếu có nhiều người sợ chích ngừa thì cũng có rất nhiều người sợ đụng
chạm hay nói chuyện với những người không chích ngừa. Nhất là đám trẻ tị nạn thế
hệ hai, rất tin tưởng vào chích ngừa và rất sợ bố mẹ không chích ngừa tuy không dám
nói ra.

Dù vậy, đó cũng vẫn là lựa chọn của mỗi cá nhân, không phải quyết định của cụ
Biden hay của một quan chức nào đó lựa chọn giùm chúng ta. Cái mạng của chúng
ta phải do chúng ta quyết định, chứ không thể nào là quyết định của một vài ông
bà công chức sáng sách ô đi chiều vác cặp về, hay của vài chính khách thời cơ.

Một điều nữa cần biết: nhiều người thấy Omicron khiến ít người bị nặng hay chết,
nghĩ rằng Omicron là một biến thể của vi khuẩn Vũ Hán yếu đi, nên coi thường. Thật
ra, không có vi khuẩn nào tự nó yếu đi, mà Omicron có tác hại nhẹ hơn chỉ vì trong
người đã có kháng thể nhiều và mạnh hơn nhờ chích ngừa, nhất là đã chích ba lần.

Không chích ngừa mà mắc Omicron có thể vẫn phải vào bệnh viện và chết.

Trở lại cuộc chiến chống dịch, cái không may cho chúng ta là bất ngờ vi khuẩn này
đã xuất hiện, tàn phá cả xã hội, cả thế giới. Cái không may lớn không kém là dân Mỹ
trong cơn hoảng hốt đã thiếu suy nghĩ, chọn một người mà quá trình nửa thế kỷ hoạt
động trong chính trường, đã không chứng tỏ là người có khả năng đặc biệt nào hơn
người để có thể đối phó hữu hiệu với đại dịch có một không hai của nhân loại.

Trong cơn phong ba bão táp lớn nhất, nước Mỹ đã chọn một thuyền trưởng lờ mờ
nhất.

Đúng như TT Obama đã từng nói, bầu cử có hệ quả của nó. Trong cơn nguy biến và
trong hoảng hốt, dân Mỹ đã bầu cho một cụ già lẩm cẩm, bên bờ alzheimer, luống
cuống làm càn nói bậy, loay hoay đổ thừa qua lại, thì hệ quả tất nhiên là các số
nhiễm và chết đều đạt kỷ lục toát mồ hôi hột. Đó là chính chúng ta đã chuốc họa vào
thân. Còn trách ai?



Vinfast và Vin Group của Phạm Nhật Vượng thuộc sở hữu của Trung Cộng ?
Điếu Cày

Đang có nghi vấn việc chuyển sở hữu sang Vin Singapore, thêm vào đó là bán rẻ xe ô
tô điện, nên mãi lực tăng và chắc chắn lãi không ở bán xe, mà lãi nhờ bán cổ phiếu,
bởi giá trị cổ phiếu của Vingroup nằm ở đất nhà máy siêu khủng ven biển.

Thương lái Trung Quốc sẽ mua gom cổ phiếu để rồi đường hoàng là ông chủ hợp
pháp những bất động sản công nghiệp này tại Việt Nam.

Ngày 3-12-2021, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) phê duyệt việc
chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (51,52%) trong Công ty TNHH Sản xuất và
Kinh doanh VinFast, trụ sở tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam

(“VinFast Việt Nam”) cho Công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd., một
công ty con của Tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (“VinFast
Singapore”).

Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, Tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện
hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore,
theo đó gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 51,52% trong VinFast Việt Nam như hiện
tại.

Quan sát động thái kể trên của Vingroup, một số chuyên gia kinh tế và luật nhận định
rằng việc đó giúp tập đoàn phần nào tránh được mức thuế cao và rủi ro tiềm tàng về
pháp lý hoặc chính trị ở Việt Nam.

Họ cũng cho rằng những ưu đãi mà chính quyền Việt Nam dành cho VinFast trở nên
kém ý nghĩa khi hãng sẽ nộp thuế cho Singapore.

Vấn đề khác nữa là khi VinFast thành lập ở Singapore rồi lại sở hữu tài sản của
VinFast ở Hải Phòng, ở Việt Nam thì dĩ nhiên đây là công ty nước ngoài.

Trong trường hợp đó, VinFast quay trở về Việt Nam, sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
thì họ được xem là một công ty có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, chứ không
phải là một công ty của Việt Nam nữa.

Và vì ở công ty nước ngoài nên chuyện cổ phiếu VinFast lên sàn Singapore, để rồi
nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc bung tiền mua gom với nhiều hình thức khác nhau.

Tất yếu dẫn đến một ngày nào đó không chỉ bất động sản công nghiệp, mà cả bất
động sản du lịch, bất động sản thương mại cũng sẽ chuyển sang chủ mới đến từ Bắc
Kinh.

Một liên tưởng khác, nhà đầu tư Trung Quốc khi nắm quyền là cổ đông chi phối của
VinFast thì họ sẽ thông qua lợi thế Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
(RCEP)



Để làm bàn đạp gia tăng lợi thế vào thị trường Mỹ mà VinFast đang làm ‘kẻ dọn
đường’.

Tin tức cho biết, VinFast hiện đang tập trung tiến vào thị trường California, một
trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Tòa nhà được VinFast chọn làm trụ sở chỉ trụ sở của Facebook tại Los Angeles 1,1
dặm (khoảng 1,7 km).

VinFast cũng sẽ ở gần Microsoft, chỉ cách khoảng 0,7 dặm (khoảng 1,1 km); Youtube,
cách khoảng 1 dặm (khoảng 1,6 km) và Fox Sport Media.

Dẫu sao thì nghi vấn trên vẫn còn ở thì tương lai. Điều sau đây mới là cái lo chung
của giới ‘tư sản đỏ’ khởi nghiệp từ Đông Âu về, đó có thể là điều nằm trong toan tính
của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi đặt công ty ở Singapore, thì hãng sẽ chịu rủi ro
chính trị và pháp lý ít hơn so với ở Việt Nam.

Chẳng hạn như có chuyện gì đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam muốn tịch thu tài sản
của VinFast, thì trong trường hợp này,

VinFast có thể tránh được biện pháp của chính phủ hoặc tránh được những phán
quyết của tòa án Việt Nam. Đây có thể nói là một sự bảo vệ cho tài sản của VinFast…

Mới đây, phát hiện của những người quan sát thời sự tại Việt Nam đã chỉ ra nhiều
điểm bất thường trong một bản tin quảng cáo về sản phẩm của ông Phạm Nhật
Vượng. Việc báo Nhà nước ra sức quảng cáo về sự “thu hút kỳ diệu” của xe điện
VinFast đang bị dân chúng vạch trần và chia sẻ khắp nơi.

Vinfast tạo những luồng thông tin giả, để lừa cả hệ thống chính quyền và người dân
Việt

Vào ngày 10-1-2022, tờ báo Dân Trí trong nước xuất hiện bài viết có tựa đề “VinFast
có thể là Tesla tiếp theo của thế giới” ca ngợi hết lời hệ thống kinh doanh của
Vingroup, và đặc biệt nhấn mạnh các mẫu xe điện của ông Phạm Nhật Vượng đang
“gây sốt” tại Mỹ.



Báo này trích dẫn một bản tin chưa đến 350 chữ của Humphrey Bwayo, một cây viết
cộng tác với tờ Autoevolution, có cái tựa rất đình đám nhưng lại không bất kỳ có một
phân tích nào cho thấy nội dung liên quan đến dự đoán là “Tesla tiếp theo của thế
giới”.

Tạo nghi vấn về một bài viết được “mua” như thói thường của các hãng mới ra mắt.

Nguyên văn của báo Dân Trí viết “Giữa sân khấu lớn ở Las Vegas, hãng xe Việt đã
rầm rộ ra mắt cùng lúc năm mẫu xe điện.

Ba trong số này – VF 5, VF 6 và VF 7 là những mẫu ô tô lần đầu tiên xuất hiện trước
công chúng, chỉ hai tháng sau khi hai mẫu bom tấn là VF 8 và VF 9 (tên cũ là VF e35
và VF 36) gây sốt tại Los Angeles Auto Show 2021”.

Tờ báo này trích dẫn bản tin Financial Times, tường thuật tham vọng của tập đoàn
Vingroup trong kế hoạch bán ô tô điện tại Mỹ và châu Âu trong năm nay.

Trong cách dẫn cố ý mập mờ để người đọc Việt Nam hiểu nhầm rằng bài báo này ca
ngợi sản phẩm VinFast, khi trích dẫn tham vọng của phía ông Phạm Nhật Vượng khi
tự đặt mục tiêu “trở thành một trong những thương hiệu sản xuất xe điện hàng đầu
trên thế giới”.

Bản tin Dân Trí dẫn lời công ty RPM ở Canada được cho là ca ngợi “chính sách thuê
pin của VinFast”.

Báo viết: “Cách làm này, theo đánh giá của trang báo Canada, giúp khách hàng có
thể nâng cấp pin khi hệ thống này xuống cấp theo thời gian.

Việc tách biệt chi phí giữa pin và xe theo đánh giá cùng có thể giúp nhà sản xuất việt
Nam xây dựng mức giá tốt so với các đối thủ cạnh tranh”.

Tuy nhiên những tìm kiếm các nội dung trên trang RPM ở Canada không thấy có
thông tin nào như vậy.



Riêng về chính sách cho thuê pin với các sản phẩm xe điện đã bán ở Việt Nam, được
coi là đang nhận những lời chỉ trích nhức nhối từ khách hàng.

Các Facebooker nhận định rằng đây được coi là một cách chạy chữa cho việc thất
bại với “chính sách thuê pin” ở ngay tại quê nhà, mà vốn lúc này những lời tố cáo
của người mua hàng xuất hiện nhiều nơi trên các trang mạng Việt Nam.

Đáng chú ý, trong một đoạn ca ngợi VinFast, báo Dân Trí viết “Theo thống kê từ
VinFast, sau 48 giờ mở bán, hãng đã nhận được hơn 24.000 đơn đặt hàng cho hai
mẫu ô tô điện VF 8 và VF 9 trên toàn cầu.

Trong đó, một doanh nghiệp Mỹ là Artemis DNA (công ty phân tích lâm sàng gene)
đã thỏa thuận đăng ký đặt hàng 100 chiếc xe điện VinFast phục vụ cho hoạt động
công ty”.

Số lượng “24.000 đơn đặt hàng” do VinFast đưa ra chưa được kiểm chứng, và cũng
không có cách để kiểm chứng theo thời gian.

Nhưng về công ty Artemis DNA – được mô tả là một công ty sinh học tại Mỹ – tức thì
đặt mua ngay 100 chiếc xe của VinFast, là điều khiến nhiều người Việt tò mò và tìm
hiểu.

Nhiều chuyên gia kinh doanh và marketing đã trình bày trên trang Facebook của
mình về sự hoài nghi chuyện đặt hàng này, với những câu hỏi cụ thể như:

– Công ty công nghệ sinh học thì cần gì nhiều xe thế?

– Việc mua một lúc 100 xe, nếu không phải là công ty cho thuê xe, là rất khó hiểu với
tư duy và tập quán kinh doanh ở Mỹ, vì thuê xe (leasing) sẽ hiệu quả (cost effective)
hơn sở hữu xe rất nhiều.

Trong việc tìm kiếm cái tên công ty Artemis DNA, người ta nhận thấy địa chỉ nơi này
chỉ làm dịch vụ xét nghiệm DNA.



Mà trên trang web của công ty hoàn toàn không có phần nào hoạt động cụ thể. Mọi
thứ bị chựng ở đó và không có tin tức gì thêm.

Nhiều người đặt vấn đề rằng tên công ty nào có vẻ như những web ma vẫn dùng để
lừa gạt những người ở thế giới thứ ba.

Công ty này được biết biết nằm ở Irvine, California nhưng không có địa chỉ cụ thể.

Một nhóm người Việt ở California theo dõi tin tức cho biết họ đang tìm cách truy đến
tận nơi – nếu có – để xác định công ty đó như thế nào.

Chi tiết được tìm biết thêm, chủ sáng lập công ty có vẻ là một người Châu Á, tên
Emylee Thai, và có 39 nhân viên đang làm việc.

So với 100 xe đặt mua cho cuối năm 2022, mà vẫn chưa biết các cơ quan kiểm định
Hoa Kỳ đã cho phép đáp ứng các yêu cầu để bán ra hay chưa, thì thông tin quảng cáo
của VinFast nói trên có vẻ là tạo dựng.

Tạo những luồng thông tin giả, để lừa cả hệ thống chính quyền và người dân Việt,
vẫn là điều thường thấy ở Việt Nam sau 1975, kéo dài cho đến nay, kể cả trong chính
trị lẫn thương mại.

Thậm chí, người dân Việt nhiều lần còn phát việc các vụ lừa đảo tầm quốc tế được
mua bài trên các tờ báo nhỏ, hoặc trơ trẽn hơn, là trên cả trang quảng cáo nhưng giả
như một bài viết độc lập.

Nguồn: Điếu Cày

KUACHUA BRILLION XIONG GIẢI PHÓNG NƯỚC MỸ
https://www.facebook.com/US07927/posts/2069281839908155

Ngày 21 tháng 12 vừa qua, cảnh sát quận Cass, tiểu bang Iowa thấy một chiếc xế
vượt quá tốc độ và lạng qua lạng lại trên xa lộ liên bang 80. Viên Trung sỹ cảnh sát
tên Tyler Shields đuổi theo và chặn xe lại. Người lái chiếc xế phóng như điên là một

https://www.facebook.com/US07927/posts/2069281839908155


gã thanh niên Mỹ gốc Tàu tên Kuachua Brillion Xiong, 25 tuổi, cư ngụ ở thành phố
Merced, California.

Cảnh sát khám xe thì thấy Kuachua Brillion Xiong trang bị tận răng. Một khẩu súng
trường “tấn công” AR-15 nạp đạn sẵn, nhiều hộp kẹo đồng sáng ngời, áo giáp, dụng
cụ cứu thương v.v.

Cảnh sát lập tức điều tra và Mr. Xiong thành khẩn khai báo hỏng hề dấu diếm. Hắn
nói đang trên đường đến Washington DC để kết - liễu cuộc đời của Joe Biden, nếu
ngài Tổng Thống hỏng thỏa mãn các yêu sách của hắn. Kuachua Brillion Xiong cho
cảnh sát thấy GPS trong điện thoại có bản đồ trực chỉ Bạch Cung.

Kuachua Brillion Xiong được chuyển giao ngay cho Mật Vụ Hoa Kỳ (US Secret
Service) là một cơ quan chuyên ngành bảo vệ Tổng Thống Mỹ.

Gã Mỹ gốc Tàu này cho Mật Vụ biết hắn rất bất mãn với chính quyền hiện tại và khoe
một danh sách hắn cần phải sát thủ (hit list) trên mạng xã hội TikTok gồm có cựu TT
Obama, cựu TT Bill Clinton, Bác sỹ lẫy lừng Anthony Fauci, Chúa tể FB kính mến
Mark Zuckerberg v.v.

Gã Rambo Á Châu này cho an ninh Mỹ biết đây là con đường một chiều vì hắn sẽ
hỏng quay về quê nhà ở tuốt bên California nữa, mà sẽ hy sinh trong sự nghiệp giải
phóng tiêu diệt loài “quỷ dữ” đang cầm quyền. Hắn lưu ý các đặc vụ Mỹ rằng nếu
được trả tự do, lập tức hắn sẽ trực chỉ Bạch Cung để hoàn tất sứ mệnh đã được hoạch
định.

Kuachua Brillion Xiong tin rằng hắn là người duy nhứt còn lại trong cuộc đời ô trọc
này mà thượng đế đã giao phó trọng trách “giải phóng” nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay
quỷ dữ và rất cần thiết là phải làm thịt hết trọi những kẻ đang cầm quyền.

Hắn cho biết trong xe có tiền mặt để lo việc ma chay cho hắn. Trong xe còn có móc
sắt và dây để quăng móc vào hàng rào Tòa Bạch Ốc rồi đu vào giống phim hành
động. Ngoài đồ nghề rất ngầu, gã còn có trang phục màu tối để ngụy trang và sơ đồ
chỉ các điểm yếu lỏng lẻo của hàng rào phỏng thủ Bạch Cung.

Theo cuộc điều tra thì Kuachua Brillion Xiong là nhân viên của một siêu thị ở thành
phố Merced mới vừa bị sa thải. Các báo rần rần đăng tin này nhưng hỏng ai đặt vấn
đề nhân vật này có thể đang mắc bệnh tâm thần.

Trong quá khứ đã có nhiều thằng điên lái xe đến Tòa Bạch Ốc rồi xả súng bắn vào,
hoặc lái máy bay nhỏ như Cessna đâm xuống như Kamikaze làm phi công chết queo
còn Bạch Cung chỉ bị tróc sơn v.v.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát hiện một kẻ tâm thần để tước quyền Tu Chính Án
Thứ Hai của Hiến Pháp sở hữu đồ chơi nóng, trước khi quá trễ như các vụ xả súng
mà phần đông là do những người bị điên. Nhiều người bị tâm thần vẫn mua được
súng vì hệ thống kiểm soát liên bang vẫn không biết.

Luật pháp Hoa Kỳ vẫn còn khe hở ví dụ FBI hoặc cảnh sát địa phương nhiều khi hỏng
có hồ sơ của các bịnh nhân tâm thần vì theo luật pháp hiện hành thì bác sỹ và bệnh



viện sẽ giữ kín bệnh lý của bệnh nhân. Theo lý luận thì đó là nhân quyền, những chi
tiết riêng tư của bệnh nhân cần phải được tôn trọng.

Có những đối chọi nực cười như tổ chức Công Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ
(American Civil Liberties Union) là một tổ chức bất vụ lợi cấp tiến “Liberal” lừng
danh luôn luôn tranh đấu cho các quyền công dân thì chống đối biện pháp tiết lộ
bệnh lý của bệnh nhân cho chính quyền liên bang.

Còn tổ chức Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (National Rifle Association) là tổ chức
rất bảo thủ chuyên bảo vệ quyền Tu Chính Án Thứ Hai thì lại cổ võ hồ sơ bệnh lý tâm
thần phải cung cấp cho FBI để tước quyền sở hữu súng của bịnh nhân.

Có những trường hợp quá độ như sau. Người viết có một bạn đồng nghiệp có vợ mắc
bệnh tâm thần. Hắn kêu trời vì bao nhiêu tiền làm ra phải trang trải cho bác sỹ tâm
thần và thuốc men rất mắc, và bảo hiểm cứ cù cưa hỏng muốn trả hết.

Hắn than nghèo vì mụ vợ điên, thế mà hắn hỏng được phép coi hồ sơ bệnh lý của mụ
vợ vì bà ta hỏng ký giấy cho chồng biết mình đang mắc bịnh gì. Phận làm chồng chỉ
biết đi cày và nộp tiền cho bác sỹ và thuốc men chớ hỏng có quyền biết vợ đang bệnh
gì, nghe chưa.

Phần nhân vật Rambo - Kuachua Brillion Xiong được coi như kết thúc khá êm đẹp.
Hắn bị giam và đi hầu tòa. Chưa biết kết quả lãnh án như thế nào. Nếu bị điên thì
phải vào nhà thương điên như thằng John Hinckley Jr. 24 tuổi đã bắn TT Reagan bị
thương chỉ vì bệnh mê đào hát.

Nếu hỏng điên mà toan tính ám sát TT Hoa Kỳ thì sẽ nằm nhà đá rất lâu, ngày xuất
trại xa vời lắm.

Cả hai trường hợp trên vẫn tốt hơn là gục chết bên hàng rào Dinh Tổng Thống với
cái móc sắt, sợi dây và cây AR-15 lăn lóc bên cạnh. Gáo dừa vỡ toang vì viên kẹo
đồng bắn tỉa từ nóc nhà. Sau đó phe cánh tả lại có lý do cấm súng AR-15 ha ha.

Một năm lãnh đạo Hoa Kỳ, Biden sa lầy, dân Mỹ thất vọng.

Tổng thống Joe Biden phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington
DC, Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022. AP - Susan Walsh



Hôm nay, 20/01, đánh dấu đúng 1 năm Joe Biden nhậm chức tổng thống thứ 46 của
Hoa Kỳ, trang nhất nhật báo la Croix đăng tấm hình tổng thống Mỹ, mắt nhìn suy tư
vào xa xăm với hàng tựa đánh giá kết quả năm đầu nhiệm kỳ : « Joe Biden bị sa
lầy ».

La Croix ghi nhận, « cách đây một năm, tại Washington, Joe Biden tuyên thệ nhậm
chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Sau những năm dưới thời Trump đầy bão táp và
đúng hai tuần sau vụ tấn công vào đồi Capitol, ông Joe Biden đã hứa sẽ làm nước Mỹ
hòa hợp và chiến thắng đại dịch Covid-19. Một năm sau, đó là nỗi thất vọng lớn, kể
cả ở những người ủng hộ ông ».

Bài phóng sự dài của đặc phái viên La Croix mang tiêu đề : « Ngày kỷ niệm đầu tiên
ảm đạm của Biden » cho thấy một năm sau khi bước vào căn phòng Bầu dục trong
Nhà trắng, vị tổng thống thuộc đảng Dân Chủ đang ở trong hoàn cảnh xấu.

Đại dịch và giá cả sinh hoạt tăng đang tác động đến tinh thần người dân Mỹ và ông
Joe Biden dường như bất lực. Uy tín của lãnh đạo nước Mỹ ngày càng xuống thấp
trong lúc mà năm nay là năm cực kỳ quan trọng với nhiệm kỳ tổng thống của ông,
tháng 11 tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ hai viện Quốc Hội.

Nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện này, cán cân quyền lực của ông Joe Biden
có thể sẽ bị đe dọa.

Tuy nhiên tờ báo cũng hy vọng Joe Biden là người trong quá khứ chính trị của mình
vẫn thường có những cú đột phá ngoạn mục. Như năm 2020, có ai ngờ từ một ứng cử
viên ban đầu đứng ở cuối nhóm đua tranh trong đảng Dân Chủ, ông Biden sẽ đắc cử
tổng thống Mỹ.

Nhưng năm 2022 này để có được cú đột phá, ông Biden phải tìm được bàn đạp mà
đến giờ chưa ai thấy cái bàn đạp đó ở đâu.

Nhật báo Le Figaro có chung nhận định qua bài viết mang tựa đề : « Joe Biden trong
ngõ cụt ».

Bài viết đưa ra hàng loạt dẫn chứng cho thấy cả về đối nội cũng như đối ngoại tổng
thống Joe Biden đều đang bị sa lầy, trong cách lãnh đạo cũng như chủ trương chính
sách quan trọng. Trong nước thì khó khăn chồng chất, uy tín giảm sút, xã hội chia
rẽ. Bên ngoài nước Mỹ, tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với cuộc khủng
hoảng lớn ở châu Âu, như thời chiến tranh lạnh.

Theo le Figaro, « trước những mưu đồ của Putin, cho đến giờ Joe Biden không hề tạo
được cảm giác ông biết làm gì hay tóm tắt rõ lập trường của Hoa Kỳ để đối phó với
những thách thức trực tiếp trật tự mà Mỹ áp đặt sau thời kỳ chiến tranh lạnh. »

Le Figaro cho rằng kỳ bầu cử lập pháp giữa kỳ tới đây khả năng hành động của tổng
thống Biden sẽ còn bị co lại nhiều, khi mà khả năng đảng Dân Chủ của ông thất bại
đã thấy rõ.

Dân chủ xuống cấp dẫn đến xung đột xã hội



Vẫn trong chủ đề một năm cầm quyền của ông Joe Biden, Le Figaro có bài nhận
định « nền dân chủ Mỹ đang chìm vào khủng hoảng ». Theo tờ báo, cách đây một
năm việc ông Biden đắc cử tổng thống đã không mang lại yên bình cho nước Mỹ. Đất
nước ngày càng chia rẽ, thậm chí một số học giả còn cho rằng nước Mỹ có thể còn
đến gần một cuộc nội chiến.

Tờ báo nhận xét : « các rạn nứt lớn dần trong xã hội Mỹ giờ đây có thể thấy trong
hầu hết các vấn đề. Đại dịch càng làm cho không khí chia rẽ sâu sắc hơn. Trong một
nước Mỹ mà người dân sở hữu súng nhiều hơn bất kỳ nước phát triển nào thì không
khí nghi kỵ thù hằng nhau trong xã hội quả là đáng lo ngại ».

Tờ báo trích dẫn nhiều học giả nghiên cứu tình hình xã hội Mỹ hiện nay đều có chung
nhận định những rạn nứt xã hội Mỹ ngày nay có thể dẫn đến các xung đột, hay một
kiểu nội chiến dưới hình thức khác.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220120-m%E1%BB%
99t-n%C4%83m-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-hoa-k%E1%BB%B3-biden-
sa-l%E1%BA%A7y-d%C3%A2n-m%E1%BB%B9-th%E1%BA%A5t-v%E1%BB%8D
ng

Nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền « Martin Ennals »

Martin Ennals Nhà báo Phạm Đoan Trang (G), một trong ba người được giải thưởng
Nhân quyền Martin Ennals vinh danh năm 2022.

Ngày hôm qua, 19/1/2022, tại Genève, Thụy Sĩ, ban tổ chức giải thưởng nhân quyền
« Martin Ennals » đã xướng tên nhà báo Phạm Đoan Trang – nhà báo, nhà hoạt động
xã hội người Việt Nam, vừa bị kết án 9 năm tù hồi tháng 12/2021.

Phạm Đoan Trang được vinh danh vì các nỗ lực từ hơn 10 năm nay trong việc bảo vệ
quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải
thưởng nhấn mạnh các sáng kiến của cô, bao gồm việc lập ra trang mạng thông tin
nhân quyền và luật pháp Luật Khoa tạp chí, và Nhà xuất bản Tự Do.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220120-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-hoa-k%E1%BB%B3-biden-sa-l%E1%BA%A7y-d%C3%A2n-m%E1%BB%B9-th%E1%BA%A5t-v%E1%BB%8Dng
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220120-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-hoa-k%E1%BB%B3-biden-sa-l%E1%BA%A7y-d%C3%A2n-m%E1%BB%B9-th%E1%BA%A5t-v%E1%BB%8Dng
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220120-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-hoa-k%E1%BB%B3-biden-sa-l%E1%BA%A7y-d%C3%A2n-m%E1%BB%B9-th%E1%BA%A5t-v%E1%BB%8Dng
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220120-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-hoa-k%E1%BB%B3-biden-sa-l%E1%BA%A7y-d%C3%A2n-m%E1%BB%B9-th%E1%BA%A5t-v%E1%BB%8Dng


Cô Đoan Trang bị bắt vào ngày 7/10/2020, bị giam giữ biệt lập suốt hơn một năm,
sau đó bị kết án chín năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam”.

Bản án này bị các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. Hiện tại, nhà
báo Đoan Trang bị giam tại Hà Nội. Kể từ sau bản án cô tiếp tục không được phép
gặp gia đình và không được điều trị y tế.

Giải thưởng Martin Ennals được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực và vận
động bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới. Giải thưởng được thành lập
năm 1992, mang tên Martin Ennals, nhà hoạt động nhân quyền người Anh từng là
tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Hội đồng chấm giải gồm đại diện của mười
tổ chức nhân quyền nổi tiếng.

Trả lời RFI tiếng Việt, ông Phạm Chính Trực, người anh ruột của nhà báo Phạm
Đoan Trang, từ Hà Nội, chia sẻ cảm nhận của ông sau khi biết được thông tin này.

Ông Phạm Chính Trực : "Đó là sự động viên cho Trang, cũng như cho cả gia đình
của mình. Mình nghĩ rằng Trang chưa biết tin vui này đâu. Mình nghĩ đó cũng là
động lực tinh thần khá tốt cho mẹ đẻ của Trang. Nhiều người cũng biết là mẹ mình đã
ngoài 80 rồi.

Suốt thời gian dài (từ khi Trang bị bắt), chỉ được gặp Trang trong phiên sơ thẩm, chỉ
nhìn thấy con gái trong phiên tòa thôi.

Gia đình đến giờ phút này rất thương và luôn tự hào về Trang. Đó là thông điệp mà
mình luôn muốn nhắn nhủ với Trang. Mình nghĩ là thông tin này hy vọng sẽ giúp thức
tỉnh, giúp hiểu được phần nào về Đoan Trang.

Chứ còn bây giờ trong các thông tin trên mạng xã hội chủ yếu vẫn là thông tin của
các báo nhà nước thôi. Họ định hướng, rồi làm cho nhiễu loạn làm cho nhiều người,
thậm chí cả những người ruột thịt của mình cũng không hiểu được những việc Trang
làm.

Mình nghĩ giải thưởng này có thể cung cấp cho người ta một góc nhìn mới, và giúp
người ta hiểu được rằng, à, những việc Trang làm không những trong nước mà bạn
bè quốc tế, cộng đồng thế giới người ta cũng đánh giá rất cao, và đấy cũng là điều
mà theo mình là cảnh tỉnh, để người ta có ý thức hơn, quan tâm hơn về chính trị.

Ở góc độ đó, về mặt lâu dài, sẽ có tác dụng cho sự thay đổi về thể chế chính trị tại
Việt Nam. Hy vọng là như vậy".

https://www.rfi.fr/vi/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/20220120-nh%C3%A0-b%C3%A1o
-ph%E1%BA%A1m-%C4%91oan-trang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-gi%
E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-martin-
ennals

https://www.geneve.ch/en/node/392590
https://www.rfi.fr/vi/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/20220120-nh%C3%A0-b%C3%A1o-ph%E1%BA%A1m-%C4%91oan-trang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-martin-ennals
https://www.rfi.fr/vi/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/20220120-nh%C3%A0-b%C3%A1o-ph%E1%BA%A1m-%C4%91oan-trang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-martin-ennals
https://www.rfi.fr/vi/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/20220120-nh%C3%A0-b%C3%A1o-ph%E1%BA%A1m-%C4%91oan-trang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-martin-ennals
https://www.rfi.fr/vi/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/20220120-nh%C3%A0-b%C3%A1o-ph%E1%BA%A1m-%C4%91oan-trang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-martin-ennals


Thuyết ‘Virus có nguồn gốc tự nhiên’ được thúc đẩy bởi các nhà khoa học nhận
tài trợ hơn 50 triệu đô la từ Fauci
Nguyên Hương

Một đánh giá về dữ liệu tài trợ của The Epoch Times đã phát hiện rằng, bốn nhà khoa
học nổi tiếng, những người đóng vai trò quan trọng trong việc định hình câu chuyện
công khai về nguồn gốc của COVID-19 đã nhận được tiền tài trợ trong 2 năm sau đó
tăng đáng kể từ Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID), do Tiến sĩ
Anthony Fauci đứng đầu. Khoản tài trợ này lên tới hơn 50 triệu đô la.

Ba trong số các nhà khoa học này - Kristian Andersen, Robert Garry và Michael
Farzan - là cố vấn cho một hội nghị từ xa do ông Fauci tổ chức vào ngày 1/2/2020,
nhằm giải đáp những thắc mắc ngày càng tăng của công chúng về nguồn gốc của
virus.

Học là những người đưa ra bài báo “Proximal Origin” (nguồn gốc gần như chắc
chắn của virus). Bài báo này có ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy giả thuyết về
nguồn gốc tự nhiên của virus và thường xuyên được chính phủ và các phương tiện
truyền thông trích dẫn.

Tuy nhiên, các email được phát hành theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin, cho
thấy rằng các nhà khoa học, tác giả của bài viết “Proximal origin” là những người
đã nói với các thành viên cấp cao của hội nghị từ xa của Fauci, họ chắc chắn 60 đến
80% rằng, virus COVID-19 đã thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Đáng chú ý, bất chấp những lo ngại riêng tư của họ về nguồn gốc của virus, bản thảo
đầu tiên của Proximal Origin đã được hoàn thành cùng ngày với hội nghị từ xa.
Andersen và Garry là đồng tác giả của Proximal Origin. Ông Farzan là người góp
công sức cho bài báo vì các cuộc thảo luận trong quá trình viết bài báo có sự tham
gia của anh ấy.

Ngoài ra, NIAID của Fauci đã cung cấp một khoản tài trợ đáng kể cho Peter Daszak
của EcoHealth, qua đó NIAID đã tài trợ cho nghiên cứu coronavirus tăng cường
chức năng gây tranh cãi tại Viện Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc.

Một số khoản tài trợ này đã tiếp tục đến năm 2021. Một trong những khoản tài trợ
mới nhất sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là năm 2025.

Một phần đáng kể trong khoản tăng tài trợ cho Daszak, cũng như Andersen và Garry,
được cung cấp dưới dạng NIAID thành lập Trung tâm Nghiên cứu Các bệnh Truyền
nhiễm Mới nổi (CREID).

Chương trình, ban đầu được gọi là Trung tâm Nghiên cứu Các bệnh Truyền nhiễm
Mới nổi (CEIDRCs) trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu vào năm 2019, được chính
thức công bố dưới tên mới vào ngày 27/8/2020. Không biết tại sao ban đầu chương
trình bị trì hoãn hoặc tại sao nó lại được đổi tên.

Sáng kiến mới, được mô tả như một mạng lưới toàn cầu bao gồm “các cuộc điều tra
đa ngành về cách thức và vị trí virus và các mầm bệnh khác xuất hiện từ động vật
hoang dã và lây lan để gây bệnh cho người”, đã cung cấp 11 khoản tài trợ mới với



tổng trị giá 17 triệu đô-la tài trợ mới trong năm đầu tiên và 82 triệu đô-la trong tổng
số tiền tài trợ trong 5 năm.

Ông Andersen và ông Garry là những người đồng nhận khoản tài trợ 5 năm trị giá
8,9 triệu đô la mới dưới dạng thành lập Mạng lưới Nghiên cứu Các bệnh Truyền
nhiễm Tây Phi (WARN-ID) của CREID.

Peter Daszak là người nhận được khoản tài trợ CREID 5 năm mới trị giá 7,5 triệu đô
la Mỹ để thành lập Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Các bệnh Truyền nhiễm Mới nổi:
Đông Nam Á (EID-SEARCH). Những người tham gia khác của chương trình NIAID
CREID có thể được tìm thấy ở đây.

Đáng chú ý, mặc dù việc tạo ra CREID không được thông báo công khai cho đến
ngày 27/8/2020, nhưng ngày thông báo giải thưởng cho các khoản tài trợ cho
Andersen và Garry được liệt kê là ngày 21/5/2020. V

iệc cấp CREID cho Daszak liệt kê Ngày thông báo giải thưởng là ngày 17/6/2020.
Thời điểm nhận tài trợ của Daszak đặc biệt đáng chú ý vì nó diễn ra ngay sau khi
Tổng thống Donald Trump thu hồi khoản tài trợ trước đó của Daszak từ NIAID của
Fauci vào tháng 4/2020 do sự liên đới của Daszak với Viện Virus học Vũ Hán.

Andersen, người đã nói riêng với Fauci vào ngày 31/1/2020, rằng virus này "trông
giống như được thiết kế", nhưng sau đó đã giúp thúc đẩy nỗ lực của Fauci trong việc
quảng bá câu chuyện về nguồn gốc tự nhiên, đã nhận được tổng số tiền tài trợ là 7,4
triệu đô la vào năm 2020 so với 4,5 triệu đô-la tài trợ năm 2019. Tổng tài trợ của
Andersen đã tăng lên gần 9 triệu đô la vào năm 2021.

Mặc dù đến thời điểm này vẫn chưa biết liệu có mối liên hệ nào giữa việc tăng kinh
phí và sự tham gia của các nhà khoa học trong việc định hình câu chuyện về nguồn
gốc tự nhiên công khai hay không, nhưng những tiết lộ mới này đã đặt ra một câu hỏi
hiển nhiên:
Làm thế nào mà ông Fauci lại “tình cờ” chọn đúng ba trong số hàng nghìn nhà khoa
học đủ điều kiện tham gia chương trình tài trợ CREID mới trị giá 82 triệu đô là người
đã thúc đẩy quảng bá câu chuyện về nguồn gốc tự nhiên của ông Fauci.

Trước đó, ba nhà khoa học này đã nói với ông Fauci về những lo ngại riêng tư của họ
rằng virus đã bị được tạo trong phòng thí nghiệm. Trong hội nghị từ xa ngày
1/2/2020, ông Andersen tuyên bố rằng “60 đến 70% chắc chắn rằng virus đến từ
phòng thí nghiệm”.

Một trong những đồng tác giả của bài báo Proximal Origin của Andersen, Edward
Holmes, thậm chí còn chắc chắn đến “80%”.

Tại hội nghị từ xa của Fauci, ông Garry nói với các thành viên cấp cao rằng, ông
“thực sự không thể nghĩ ra một viễn cảnh tự nhiên hợp lý về nguồn gốc từ dơi của
virus SARS-CoV-2.

Sau đó, ông Garry nhận được 7 triệu đô la tài trợ của NIAID vào năm 2020 so với 5,7
triệu đô la vào năm 2019.



Ông Garry cũng nhận được 6,6 triệu đô la tài trợ vào năm 2021. Khoản tài trợ
CREID mới (đồng trao với Andersen) chiếm khoảng 1,9 triệu đô la trong số tiền tài
trợ năm 2020 của ông và 1,8 triệu đô la tiền trợ cấp của ông vào năm 2021.

Trong buổi hội thảo từ xa vào ngày 1/2/2020, ông Garry đã trích dẫn các chuỗi đột
biến đáng chú ý có thể xảy ra để SARS-CoV-2 phát sinh một cách tự nhiên, nói với
nhóm, “Tôi chỉ không cách nào chứng minh được rằng điều này được thực hiện trong
tự nhiên”.

Tuy nhiên, ông Garry nhấn mạnh rằng, một loại virus do phòng thí nghiệm tạo ra sẽ
dễ dàng giải thích dữ liệu virus mà ông đang thấy. Ông Garry nói với nhóm của ông
Fauci: “trong phòng thí nghiệm, sẽ dễ dàng tạo ra 12 bộ chèn cơ sở hoàn hảo mà bạn
muốn”.

Đáng chú ý, ông Garry gần đây đã thừa nhận trong một bức thư bằng văn bản với
The Intercept rằng ông đã được khuyên không nên thảo luận về một vụ rò rỉ phòng thí
nghiệm trong bài báo Proximal Origin.

Ông cho biết: "Phản hồi chính mà chúng tôi nhận được từ hội nghị từ xa ngày 1/2 là:
1. Đừng cố viết một bài báo khi không cần thiết hoặc
2. Nếu viết nó, đừng đề cập đến nguồn gốc trong phòng thí nghiệm vì điều đó sẽ chỉ
đổ thêm dầu vào lửa cho những kẻ theo thuyết âm mưu".

Cùng với ông Andersen, ông Garry hẳn đã tuân theo chỉ thị đó. Ngày 1/2/2020, cùng
ngày với hội nghị từ xa của ông Fauci, hai người đàn ông đã giúp hoàn thành bản
thảo đầu tiên của Proximal Origin nhằm quảng bá ý tưởng rằng virus có nguồn gốc
từ tự nhiên. Bài báo đó đã trở thành nguồn bằng chứng của phương tiện truyền thông
và cơ sở y tế công cộng cho nguồn gốc tự nhiên của virus.

Việc lựa chọn ông Andersen làm tác giả chính cho Proximal Origin đặc biệt gây tò
mò vì ông Andersen không có kinh nghiệm nghiên cứu về coronavirus. Trọng tâm
nghiên cứu của ông liên quan đến virus Zika, virus Ebola, virus West Nile và virus
Lassa. Mãi cho đến một thời gian sau hội nghị từ xa ngày 1/2, ông Andersen đã thay
đổi tiểu sử của mình để bao hàm kinh nghiệm nghiên cứu virus SARS-CoV-2.

Proximal Origin đã được xuất bản trực tuyến vào ngày 16/2/2020 và tìm cách loại trừ
khả năng bị rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Bài báo sẽ được chứng minh là có sức ảnh
hưởng lớn và đã được Fauci và các tổ chức truyền thông sử dụng rộng rãi trong việc
quảng bá câu chuyện về nguồn gốc tự nhiên của họ.

Một người nhận tài trợ khác theo sáng kiến CREID là chủ tịch EcoHealth Peter
Daszak, người đã nhận được tổng cộng 1,5 triệu đô la trong cả hai năm 2020 và 2021.
Không giống như ông Andersen hoặc ông Garry, số tiền thu được từ tài trợ CREID
của ông ấy chiếm toàn bộ số tiền tài trợ NIAID được liệt kê của ông ấy trong cả hai
năm .

Để so sánh, ông Daszak đã nhận được khoảng 662.000 đô la tiền tài trợ của NIAID
vào năm 2019. Nói một cách khác, nguồn tài trợ sau đại dịch của ông Daszak đã tăng
khoảng 130 phần trăm.



Peter Daszak, người thúc đẩy mạnh mẽ câu chuyện về nguồn gốc tự nhiên, là người
tham gia vào nghiên cứu tăng cường chức năng với Viện Virus học Vũ Hán ít nhất
cho đến tháng 4/2020.

Nổi bật nhất, ông Daszak là tác giả của một đề xuất nghiên cứu năm 2018 trình bày
chi tiết việc tạo ra một virus trong phòng thí nghiệm có điểm tương đồng đáng chú ý
với các tính năng xác định của COVID-19.

Đề xuất ngày 27/3/2018, nêu chi tiết kế hoạch của EcoHealth, kết hợp với Viện Virus
học Vũ Hán, để tạo ra các coronavirus hoàn toàn mới thông qua sự kết hợp tổng hợp
của các xương sống của virus đã có từ trước.

Nó mô tả cách những virus đó sẽ trở nên độc hại hơn ở người bằng cách chèn một vị
trí phân cắt furin, một đặc điểm giúp phân biệt COVID-19 với tất cả các coronavirus
khác liên quan đến SARS.

Một nhà khoa học khác đã cố vấn cho hội nghị từ xa vào ngày 1/2/2020, ông Michael
Farzan, đã nhận được 9,9 triệu đô la tài trợ từ NIAID của ông Fauci vào năm 2020,
tiếp theo là 7,9 triệu đô la khác vào năm 2021 và thêm 919.000 đô la vào đầu năm
2022.

Để so sánh, ông Farzan đã nhận được 3,8 triệu đô la tiền tài trợ từ NIAID vào năm
2019. Mặc dù ông Farzan đã nhận được khoản tài trợ không hoàn lại đáng kể, nhưng
dường như không có khoản tiền nào trong số đó thuộc về các khoản tài trợ do sáng
kiến CREID cung cấp.

Ông Farzan, một nhà miễn dịch học năm 2005 đã phát hiện ra thụ thể của virus gây
hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS) ban đầu, đã nói với các thành viên
cấp cao của nhóm hội nghị từ xa của ông Fauci trong email rằng đại dịch có khả
năng bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm, trong đó coronavirus sống được truyền
nhiều lần qua mô giống như ở người, tăng tốc độ đột biến của virus với kết quả cuối
cùng là một trong những virus bị đột biến có thể đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Ông Farzan nói với nhóm của Viện trưởng Fauci rằng ông đặt khả năng rò rỉ từ một
phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là 60 đến 70%.

Nhưng trong một bài báo ngày 5/10/2021, ông Farzan dường như đồng ý với kết luận
được đưa ra trong Proximal Origin, khi ông tuyên bố rằng “so sánh các trình tự
protein S cho thấy SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện từ sự tái tổ hợp giữa dơi và tê tê
coronavirus”. Ông Farzan cùng làm việc tại phòng thí nghiệm Scripps với ông
Andersen.
Cả hai ông Farzan và Garry đều đã ghi nhận những khó khăn của thuyết tự nhiên do
virus COVID-19 có một vị trí phân cắt furin. Ý kiến của họ đã được đệ trình lên Viện
trưởng Fauci, người đứng đầu NIH Francis Collins và người đứng đầu Wellcome
Trust, ông Jeremy Farrar.

Vị trí phân cắt furin là đặc điểm xác định khiến COVID-19 có khả năng dễ dàng lây
nhiễm sang người và các nhà khoa học đã phân vân từ lâu vì chưa từng quan sát thấy
vị trí nào như vậy ở các coronavirus liên quan đến SARS trong tự nhiên.



Vào ngày 3/2/2020, chỉ hai ngày sau khi ông Garry và ông Farzan bày tỏ niềm tin vào
một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm, ông Fauci đã tham dự một cuộc họp tại Viện Hàn lâm
Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia. Trong cuộc họp này, ông Fauci có một bài
thuyết trình của Fauci với sự tham dự của Daszak và Andersen, ông Fauci và nhóm
của ông đã quảng bá giả thuyết nguồn gốc tự nhiên cho Viện.

Một nhà khoa học dường như không phải là thành viên của nhóm hội nghị từ xa của
ông Fauci nhưng đã nhận được nguồn tài trợ gia tăng đáng kể từ NIAID của ông
Fauci là ông Scott Weaver, Giám đốc Khoa học của Phòng thí nghiệm Quốc gia
Galveston.

Phòng thí nghiệm này được NIAID thành lập vào năm 2008. Kể từ khi bắt đầu đại
dịch, Weaver đã nhận được ít nhất 6,6 triệu đô la tài trợ từ NIAID, bao gồm khoảng
1,7 triệu đô la tài trợ CREID vào năm 2020 và 2 triệu đô la khác vào năm 2021. Để
so sánh, Weaver đã nhận được 1,35 triệu đô la tài trợ từ tổ chức của Fauci vào năm
2019.

Ông chủ của Weaver, James Le Duc, đã đích thân đào tạo nhân viên cho Viện Virus
học Vũ Hán tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Galveston và đã cộng tác với phòng thí
nghiệm Vũ Hán từ năm 1986.

Khi bùng phát dịch COVID-19, vào ngày 9/2/2020, ông Le Duc đã gửi một gửi email
cho Phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, Yuan Zhiming. Email, đính kèm một tài
liệu có tiêu đề "Điều tra khả năng nCoV là kết quả của việc phát hành từ Viện Virus
học Vũ Hán (cơ sở chính hoặc cơ sở BSL3 / BSL4 mới)", đã bày tỏ lo ngại riêng của
mình rằng đại dịch có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Tuần Lễ Thất Bại Đầu Năm Của Joe Biden
Kim Nguyễn

Joe Biden đã gặp trở ngại lớn trong tuần lễ đầu năm với nhiều tin xấu, từ phán quyết
của Tối Cao Pháp Viện đến sự từ chối hợp tác của hai Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ
trong việc biểu quyết Dự Luật Quyền Bầu Cử.

Nhiều kết quả thăm dò cho thấy đa số cử tri đã bất mãn vì Joe Biden đã không chú
trọng tới việc giải quyết những vấn đề cấp bách như bệnh dịch, lạm phát, thất nghiệp,
di dân và tội ác mà lại đặt ưu tiên cho việc vận động Dự Luật Quyền Bầu Cử.

Điểm tín nhiệm của Biden đã rớt xuống 33%, đây là tuần lễ tồi tệ nhất của Biden sau
một năm làm Tổng Thống. Vì quá hoảng loạn trước thực trạng đen tối, Biden đã giận
dữ, lớn tiếng trong dịp phát biểu đánh dấu ngày 6/1 và tại Georgia ngày 11/1.

Trong suốt gần nửa thế kỷ qua, Biden chỉ đóng kịch, ông ta không phải là một chính
trị gia ôn hòa lịch thiệp như đã từng được biết tới. Trong tuần qua, Joe Biden đã lộ rõ
nguyên hình là một con người mưu mô xảo quyệt, lạm dụng quyền lực, sẵn sàng sử
dụng tất cả mọi thủ đoạn khi cần thiết.

Dự Luật Quyền Bầu Cử là chiêu bài kỳ thị nhằm chia rẽ đất nước



Gian lận bầu cử đã thực sự xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020 chứ
không phải là thuyết âm mưu như đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả tung ra. Sau
nhiều vụ khiếu nại, kiện tụng, mới đây một số tiểu bang đã đồng ý duy trì danh sách
cử tri theo đúng luật.

Điển hình là tiểu bang Georgia đã loại bỏ 100,000 tên của cử tri ra khỏi danh sách
cử tri, tiểu bang Wisconsin loại 206,000 tên cử tri, và tiểu bang Arizona có khoảng
315,000 ngàn tên cử tri sẽ được loại ra khỏi danh sách.

Hệ thống máy bỏ phiếu Dominion bị tố cáo đã chuyển hàng trăm ngàn phiếu bầu của
TT Trump cho Biden tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Cáo buộc này đã bị
những tiểu bang liên hệ phủ nhận, tuy nhiên mùa hè vừa qua, tiểu bang Pennsylvania
nhìn nhận bộ phận điều hành của hệ thống máy bỏ phiếu Dominion Democracy Suite
5.5A có “vấn đề.”

Ngày 21/7/2021 Bộ Trưởng Nội Vụ Veronica Degraffenreid đã tuyên bố “Tiểu bang
Pennsylvania sẽ ngưng hợp đồng với Doninion trong việc sử dụng máy bỏ phiếu của
công ty này.”

Mới đây, ngày 14/1/2022, Thẩm Phán tại Winsconsin ra phán quyết xác nhận những
thùng đựng phiếu bầu bằng thư được sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2020 là không
đúng luật của tiểu bang (theo Just the News.)

Tới nay đã có nhiều bằng chứng mạnh mẽ cho thấy sự đắc cử của Biden đáng nghi
ngờ là do những phiếu gian lận đã giành được từ những thùng đựng phiếu bằng thư,
chiến dịch thu gom phiếu, máy bỏ phiếu được gắn kỹ thuật chuyển phiếu theo ý muốn
của người điều hành, . . .

Biden thắng Arizona với 10,457 phiếu, Georgia 11,779 phiếu và Wisconsin 20,682
phiếu. Chiến thắng tại ba tiểu bang này có tác động lớn tới kết quả bầu cử. Nếu gian
lận không xảy ra, Biden đã không có cơ hội đắc cử Tổng Thống.

Để hợp thức hóa những việc làm gian lận đã giúp cho đảng Dân Chủ chiếm được
cuộc bầu cử năm 2020, đảng Dân Chủ đã đưa ra Dự Luật Bầu Cử Vì Dân, sau đó dự
luật được đổi tên theo Dân Biểu John Lewis, một biểu tượng đấu tranh cho dân quyền
của người da đen.

Với đa số đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, dự luật này đã được thông qua vào tháng 3 năm
2021 và được chuyển tới Thượng Viện. Lãnh đạo Khối Đa Số Chuck Schumer đã cố
gắng đưa dự luật ra bỏ phiếu vào tháng 6 nhưng đã bị thất bại.

Tuần vừa rồi, toàn bộ đảng Dân Chủ lại tung ra nỗ lực vận động cho dự luật bầu cử
với hy vọng sẽ được thông qua trong dịp tưởng niệm Mục Sư Martin Luther King
ngày 17/1.

Đảng Dân Chủ cáo buộc rằng quyền bầu cử của cử tri da đen đang bị đảng Cộng
Hòa tước đoạt. Joe Biden và đảng Dân Chủ đã đào sâu thêm chia rẽ, gây phân hóa
trầm trọng, và làm cho đất nước bị suy yếu hơn.



Trong chương trình “The Ingraham Angle” của Fox News, ông Bob Woodson, người
dân của tiểu bang Pennsylvania là một nhà lãnh đạo tranh đấu cho dân quyền từ thập
niên 1960 đã phát biểu:

“ Nói rằng Dự Luật Quyền Bầu Cử là vấn đề quan trọng nhất đối với người da đen
trong thời gian này là không đúng sự thật.
Điều chúng tôi quan tâm hiện nay là làn sóng tội ác tiếp tục bùng phát tại nhiều thành
phố do chính quyền Dân Chủ địa phương điều hành trong 50 năm qua, và ngay cả
nơi tôi sinh sống.
Cứ mỗi năm phút lại có một đứa trẻ bị bắn, đa số nạn nhân là trẻ em da đen. Đây mới
chính là vấn đề quan trọng đối với cộng đồng da đen chúng tôi.” Quả thực bảo đảm
an toàn cho người dân là điều thiết yếu hơn Dự Luật Quyền Bầu Cử.

‘Do Not Use Justice for Blacks As Excuse to Destroy This Nation’—Bob Woodson on
‘Systemic Racism’

Joe Biden bị thất bại vì quá lạm dụng quyền lực
Thời gian gần đây đã có nhiều nhân viên của chính phủ, quân đội cũng như tư nhân
bị mất việc vì họ đã từ chối chích ngừa. Áp đặt người dân phải chích ngừa là vi phạm
quyền tự do của người dân, Joe Biden đã lạm dụng quyền lực.

Thứ Năm tuần qua, ngày 13/1, Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra phán quyết bãi bỏ lệnh
yêu cầu nhân viên của các doanh nghiệp có 100 công nhân trở lên phải chích ngừa
Covid 19 hoặc phải thử nghiệm mỗi tuần.

Lệnh này áp dụng cho khoảng 84 triệu người, từ nay họ được lựa chọn theo ý muốn
mà không sợ bị ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Cũng trong tuần qua, Joe Biden đã
bị chỉ trích gay gắt về những lời phát biểu nghịch lý của ông ta về ngày 6/1, và tại
Georgia ngày 11/1.

Trong diễn văn nhậm chức, Joe Biden nói “Ngày hôm nay, tôi hứa sẽ bảo vệ hiến
pháp, sẽ đoàn kết quốc dân . . .” Sau một năm, khi phát biểu trong ngày 6/1, Biden đã
cáo buộc những người vào tòa nhà Quốc Hội là những người nổi dậy có vũ trang, là
những người khủng bố, là những người chống lại nền dân chủ của Hoa Kỳ. Biden
quên rằng thách thức chính quyền là quyền của người dân.



Hơn nữa, tới nay đã có nhiều bằng chứng cho thấy gian lận đã thực sự xảy ra trong
cuộc bầu cử năm 2020. Khi vận động cho Dự Luật Quyền Bầu Cử tại Georgia Thứ Ba
vừa qua, Biden đã giận dữ, hét to và có lúc còn nắm tay đập xuống bục nữa.

Biden vu khống cho rằng quyền bầu cử của người dân đã bị xâm phạm , ông ta nhấn
mạnh “Không, đã không, đã không có một đảng viên Cộng Hòa nào dũng cảm đứng
lên chống lại một Tổng Thống thất bại để bảo vệ quyền bầu cử của người dân.” Lời
phát biểu của Biden chỉ gây thêm hận thù.

Biden beat Trump but now faces the final boss: Mitch McConnell

Lãnh Đạo Khối Thiểu Số Cộng Hòa Mitch McConnell đã tóm tắt bài nói chuyện của
Biden: “Ông ta đã hét lên rằng nếu quý vị không đồng ý với tôi thì quý vị là George
Wallace, nếu quý vị không thông qua Dự Luật Quyền Bầu Cử thì quý vị là Bull
Connor, và nếu quý vị không trao quyền kiểm soát đất nước cho đảng Dân Chủ thì
quý vị là Jefferson Davis.” (Biden muốn nói tới 3 nhân vật kỳ thị người da đen.)

TNS Mitch McConnell nói thêm “Một tổng thống đã hét lên rằng 52 Thượng Nghị Sĩ
và hàng triệu người Mỹ là những kẻ phân biệt chủng tộc trừ khi ông ta đạt được điều
mình muốn. Ông ta kêu gọi một cuộc nội chiến theo đúng nghĩa đen và cho rằng
chúng tôi đứng ở bên kia chiến tuyến, đang chống lại đất nước.”

TNS Mitch McConnell kết luận “Biden đã có những việc làm và lời nói không xứng
đáng của một Tổng Thống.”

Dự Luật Quyền Bầu Cử bị chỉ trích là phi lý, ngay cả người trong đảng Dân Chủ
cũng không ủng hộ. Biden gán cho những người không ủng hộ Dự Luật Quyền Bầu
Cử là “Jim Crow” (Biden nói tới những luật và phong tục có tính cách áp chế người
da đen trước thời nội chiến.)

Biden đã cho rằng quyền tự do bầu cử của cử tri da đen bị giới hạn nên Dự Luật
Quyền Bầu Cử cần được thông qua. Trước nguy cơ dự luật khó được thông qua,



Biden đã yêu cầu hủy bỏ thủ tục filibuster, đây là cách duy nhất có thể thay đổi tình
hình.

Năm 2005 chính Biden đã kịch liệt bác bỏ ý kiến chống filibuster, giờ đây ông ta lại
mạnh mẽ cổ động hủy bỏ thủ tục này. Tuy nhiên hy vọng của Biden đã bị hai Thượng
Nghị Sĩ Dân Chủ dập tắt.

Vài phút trước khi Joe Biden tới Quốc Hội, TNS Kyrsten Sinema bắt đầu thuyết trình
tại Thượng Viện, bà ta nhấn mạnh “Tôi không thể ủng hộ việc ngưng thủ tục
filibuster.” TNS Joe Manchin nói “Bất kỳ thay đổi luật lệ nào cũng nên được thực
hiện với sự hợp tác của đảng Cộng Hòa.”

Suốt một năm đầy thất bại cộng thêm tuần lễ đầu năm hoàn toàn thất bại, Biden và
đảng Dân Chủ sẽ bước vào cuộc tranh cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay với hai bàn tay
trắng. Chính vì vậy đảng Dân Chủ đang tìm cách giành quyền tổ chức bầu cử hiện
đang nằm trong tay chính quyền địa phương.

Nếu giành được quyền tổ chức bầu cử thì đảng Dân Chủ sẽ có cơ hội gian lận đúng
như Biden đã nhiều lần khẳng định “Điều quan trọng là người đếm phiếu chứ không
phải là người bỏ phiếu.”

Los Angeles: “rủ nhau” đi chôm tàu hàng
Lương Thái Sỹ

Một khu vực đường ray ở Los Angeles thuộc Union Pacific quản lý ngập đầy những
thùng rỗng bị vứt bừa sau khi bọn trộm vét sạch hàng; ảnh chụp ngày 14 Tháng

Một2022 (Irfan Khan/Los Angeles Times/Getty Images)

Những tên trộm ở Los Angeles County đang tấn công các chuyến tàu lửa chất đầy
hàng hóa của các dịch vụ bưu chính, chuyển phát UPS,FedEx, Amazon… Chúng hoạt



động như chốn không người và chỉ lấy đi những thứ có giá trị. Những thứ còn lại xem
là rác và vất bừa bãi ngay trên các đường tàu gần sân ga.

Chính sách “bắt cóc bỏ đĩa”
Các bức ảnh và video cho thấy hàng đống chiếc hộp rỗng nằm rải rác dọc đường ray
xe lửa Los Angeles County (LA), tiểu bang California,đang lan truyền trên mạng. Các
công ty vận chuyển đường sắt cho biết họ thấy sự gia tăng đáng kể nạn trộm cắp
trong hai năm đại dịch.

Phóng viên ảnh John Schreiber của kênh CBS LA khi đăng một loạt video chủ đề “ăn
trộm đường hỏa xa”trên Twitter hôm Thứ Năm cho biết ông đã đi đến đường ray ở
khu vực Lincoln Heights của thành phố sau khi nghe tin về một vụ trộm.

Tại Lincoln Heights – một khu vực đông dân cư ở trung tâm LA – các đường ray xe
lửa tập trung về nhà ga của công ty quản lý đường sắt Union Pacific (UP) và trung
tâm khách hàng của dịch vụ bưu kiện United Parcel Service (UPS). Schreiber ước
tính có ít nhất 1/5 số container ông nhìn thấy bị bẻ khóa và đột nhập.

“Có những gói hàng từ UPS và Amazon nằm rải rác trên các đường ray. Tôi thấy có
cả bút Epi Pens và bộ dụng cụ thử nghiệm COVID-19 bọn trộm để lại”.

UP, một trong những công ty đường sắt lớn nhất nước Mỹ, cho biết đang nghĩ đến
phương án tạm ngưng hoạt động ở LA sau khi số hàng bị trộm tăng đột biến. Công ty
đổ lỗi nguyên nhân là bọn tội phạm hầu như không bị truy tố, nêu lý do lây lan
Covid-19 trong nhà tù và nhà tù quá tải.

“Hầu như đa số không chịu sự trừng phạt nào, được trả tự do để ‘hành nghề’ tiếp.
Khoản tiền thế chân cho những vụ lớn cũng quá bèo” –tuyên bố của UP viết. Trên
nguyên tắc, các container và toa xe lửa chở hàng đều bị khóa, nhưng nó chỉ ngăn
người ngay kẻ thẳng còn với bọn trộm thì chúng đột nhập dễ dàng.

Khâu giám sát cũng rất lỏng lẻo. Tháng trước, trong một bức thư gửi tới Công tố hạt
Los Angeles (Los Angeles District Attorney), UP nhấn mạnh:“Chính một chỉ thị đặc
biệt vào Tháng Mười Hai 2020 do công tố George Gascón ban hành đã làm thay đổi
cách truy tố tội phạm cấp thấp, tạo đòn bẩy cho bọn trộm hoành hành với mức tăng
chóng mặt.

Trong ba tháng cuối năm, phía công tố đã phê duyệt hơn 100 vụ xâm nhập và phá
hoại các chuyến tàu của chúng tôi dựa vào hồ sơ bắt giữ do Sở cảnh sát LA lập
nhưng lại tha ngay vì tội nhẹ! Thậm chí có những tên được tha khi chưa ra trình diện!
Có tên khoe với cảnh sát đường sắt là chúng sẽ không bao giờ hề hấn gì!”.



Một hộp bộ xét nghiệm COVID bị vất lại (Irfan Khan/LosAngeles Times/Getty
Images)

Phải tự cứu mình
Dù UP có lực lượng cảnh sát riêng với quyền tài phán trên 32,000 dặm đường ray sở
hữu đã mở rộng các nguồn lực an ninh và hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi
pháp luật địa phương, tình hình loạn cào cào vẫn còn nguyên. Lý do, các cá nhân sau
khi bị bắt sẽ được công tố hạ từ “ăn cắp có tổ chức” xuống “ăn trộm vặt” và ký lệnh
thả khỏi nơi giam giữ trong vòng 24giờ. Có tên phải nộp phạt nhưng chỉ một khoản
tiền cho có lệ!

Chỉ thị nương tay với các tệ nạn xã hội nhẹ nêu lý do khó khăn về việc làm, nhà ở, ít
học, ít nhận được phúc lợi của chính phủ, tình trạng nhập cư và thuộc thành phần
dân số nghèo.

Theo Gascón, sau khi chỉ thị của công tố được áp dụng, nghiên cứu cho thấy hình
phạt đối với các tội nhẹ chỉ ở mức tối thiểu, nên tác động cũng… tối thiểu, không có
tính răn đe, thậm chí làm phát sinh suy nghĩ tiêu cực trong dân chúng về an toàn công
cộng. Hậu quả là số vụ phạm tội nhẹ không hề giảm mà còn tăng đến mức báo động.

Tuy nhiên, Alex Bastian, cố vấn đặc biệt của Gascón vẫn khẳng định với truyền thông:
“Văn phòng công tố cam kết hợp tác với cảnh sát để bảo đảm an toàn chung trên
toàn bộ cơ sở hạ tầng rộng lớn của LA County, dù tại các cảng hay trên đường ray.

Một số vụ do UP báo lên văn phòng đã xử lý. Hiệp hội Đường sắt Mỹ bày tỏ lo ngại
về đà gia tăng tội phạm đường sắt ở LA. Thực tế cho thấy thời gian gần đây, hàng
chục toa tàu chở hàng đã bị kẻ trộm đột nhập mỗi ngày trên các tuyến đường sắt ở
LA.

Chúng lợi dụng các điểm tàu dừng để cướp hàng hóa mua trực tuyến, bưu kiện giá trị
và để hàng ngàn thùng hàng, gói hàng bị rút ruột vương vãi trên đường tàu. Nhóm
điều tra của hãng tin AFP thấy có tên nhiều công ty chuyển phát và bưu chính lớn của
nước Mỹ như Amazon, Target,UPS, FedEx.



Bọn trộm đợi cho đến khi đoàn tàu dài chở hàng ngưng di chuyển mới trèo lên các
container, dùng kềm công lực phá khóa (các nguồn tin nói với CBS ổ khóa của UP rất
dễ bị cắt). Sau đó, chúng chuyển những gì mang đi được, bỏ lại những thứ cồng kênh
hay rẻ tiền như đồ nội thất, thuốc men.

UP cho biết số vụ trộm cắp ở LA đã tăng 160% kể từ Tháng Mười Hai 2020. Riêng
trong Tháng Mười 2021, mức tăng là 356% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của UP, trung bình mỗi ngày có hơn 90 container bị phá hoại tại LA
County trong Quý III-2021. Hiện UP đã tăng cường các biện pháp giám sát, gồm cả
máy bay không người lái và các hệ thống phát hiện khác đồng thời tuyển dụng thêm
nhân viên an ninh cho các đoàn tàu.

UP ước tính tổng thiệt hại do trộm trong năm 2021 khoảng $5 triệu, chưa kể tiền bồi
thường do khiếu nại và tổn thất không thể tính bằng tiền đối với các khách hàng, uy
tín của công ty và toàn bộ chuỗi cung ứng tại LA.

Healthcare & Pharmaceuticals
China 's Andon Health to supply at-home COVID-19 tests to U.S.
Reuters

BEIJING, Jan 14 (Reuters) - China's Andon Health Co Ltd (002432.SZ) said on
Friday it has signed a contract worth $1.28 billion with the U.S. Army Contracting
Command to supply COVID-19 self-test kits.

Andon Health's unit iHealth Labs Inc has agreed to provide at-home coronavirus
antigen test kits that can serve 250 million people, the company said in a stock
exchange filing.

The U.S. Army Contracting Command signed the contract on behalf of the country's
Department of Health and Human Services, Andon Health said.

Earlier in the week, iHealth Labs signed a contract worth $ 120 million with the New
York State Department of Health to supply the self-test kits. It had also received
orders totaling $65.3 million sent from the New York State Department of Health in
December, Andon Health said late on Wednesday.

Andon said iHealth Labs also obtained contracts for the kits worth a combined
$148.3 million from The Commonwealth of Massachusetts and Executive office of
Health and Human Services between Dec. 3, 2021 and Jan. 5, 2022.

( Gú Gồ dịch)
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe & Dược Phẩm
Andon Health của Trung Quốc cung cấp các xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho Hoa
Kỳ
Tin Reuters

http://002432.sz/


Bắc Kinh, ngày 14 tháng 1 (Reuters) - Andon Health Co Ltd (002432.SZ) của Trung
Quốc cho biết hôm thứ Sáu họ đã ký một hợp đồng trị giá 1,28 tỷ đô la với Bộ Tư
Lệnh Hợp Đồng Quân Đội Hoa Kỳ để cung cấp bộ dụng cụ tự kiểm tra COVID-19.

Đơn vị iHealth Labs Inc của Andon Health đã đồng ý cung cấp các bộ xét nghiệm
kháng nguyên coronavirus tại nhà có thể phục vụ 250 triệu người, công ty cho biết
trong một hồ sơ trên sàn chứng khoán.

Bộ Tư lệnh Hợp Đồng Quân Đội Hoa Kỳ đã ký hợp đồng này thay mặt cho Bộ Y tế và
Dịch Vụ Nhân Sinh. Andon Health cho biết.

Đầu tuần, iHealth Labs đã ký hợp đồng trị giá 120 triệu USD với Bộ Y Tế tiểu
bang New York để cung cấp bộ dụng cụ tự kiểm tra. Nó cũng đã nhận được đơn đặt
hàng tổng trị giá 65,3 triệu đô la được gửi từ Bộ Y Tế tiểu bang Massachusetts vào
tháng 12, Andon Health cho biết vào cuối ngày thứ Tư.

NguyenDacSongPhuong H21< lượm trên Internet>

Nhà hàng Á Châu ở Pennsylvania dẹp tiệm sau khi ông chủ bán chết tên cướp
trong tiệm.

Cơ quan điều tra York County đã đưa danh tính của tên cướp được cho là Rickey Cox
Jr, 33 tuổi, ở Manchester đã bị bắn chết bởi chủ nhà hàng Asian Best vào tối thứ Ba
Jan 4. Cox đã chết tại hiện trường.

Chủ nhà hàng Asian Best Chinese and Thai Cuisine Restaurant đã bắn chết tên cướp
vào khoảng 7 giờ tối sau khi nhà hàng vừa đóng cửa.

Cox đã bước vào nhà hàng với khẩu súng và đòi tiền từ máy thu tiền, thậm chí Cox đe
dọa vợ và con trai chủ nhà hàng. Đó là khi ông chủ bước ra từ phía sau nhà hàng,
nơi ông đang nấu ăn và bắn chết kẻ cướp.

2 Ngày sau nhà hàng Asian Chinese and Thai Cuisine Restaurant ra thông báo đóng
cửa tiệm vĩnh viễn sau vụ việc trên trang mạng cá nhân.

http://002432.sz/


Officials identify man shot and killed during robbery attempt at restaurant in York
City
https://www.youtube.com/watch?v=_5b4cp5u4tU
The man was attempting to rob the Asian Best Chinese and Thai restaurant at
gunpoint when he was shot and killed by the owner, according to the York County
Coroner: https://www.fox43.com/article/news/cr...

HÃY XỬ TỘI THẰNG PHÁ RÀO, ĐỪNG ỒN ÀO VỀ TỘI THẰNG TRỘMMÍT
MÀ VÔ TÌNH GIÚP THẰNG PHÁ RÀO THOÁT TỘI DIỆT CHỦNG BẰNG KIT
TEST
Tran Hung

Phạm Nhật Vượng

Khẳng định lại, tội ban bố các chỉ thị chống dịch cúm tàu cộng rồi ép dân Việt Nam
phải xét nghiệm bằng kit test Việt Á là tội DIỆT CHỦNG do tập đoàn sản xuất tội ác
là đảng cộng sản Việt Nam gây ra, do đó nếu dân tộc Việt Nam không truy cùng tội
danh này của Việt cộng thì đừng có nói tới chuyện yêu nước thương nòi, đấu tranh
dân chủ nhơn quyền, chống cộng, diệt cộng,… chi chi nữa mà hãy cam tâm làm kiếp
nô lệ cho Việt cộng và tàu cộng đi.

Trở lại đại án DIỆT CHỦNG bằng kit test Việt Á, mặc dù Việt cộng đã tung ra liên
tục các bí kíp truyền thông để dẫn dắt dư luận tránh xa tội DIỆT CHỦNG bằng kit
test Việt Á với sự hậu thuẫn hùng hậu của đám RÁC truyền thông trên mạng xã hội
khoác áo đấu tranh dân chủ, chống cộng,… nhưng hiện nay Việt cộng vẫn thấp thỏm
lo sợ vì hậu quả của kit test Việt Á là cái miệng núi lửa đang cháy âm ỉ chờ đợi bùng
phát khi có kích ứng đủ lực.

Những trò dẫn dắt dư luận của Việt cộng vừa qua được đám đấu tranh dân chủ,
chống cộng trá hình thả lềnh bềnh trên mạng xã hội chỉ là tức thời với tác dụng
ngược nhiều hơn tác dụng thuận vì chúng càng sốt sắng với những tin tức định hướng
dư luận tránh xa tội ác tày trời của Việt cộng thì người dân Việt Nam không cộng sản,
rất căm thù Việt cộng càng dễ dàng nhận ra bộ mặt thật của chúng.

https://www.youtube.com/watch?v=_5b4cp5u4tU
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFVdmlIRXk3VklOeVpJV0hRYUVFemVEbG13UXxBQ3Jtc0trMEhTZWNjZjh5U2FJVXdDM2RXeWV2QkcxZGJyVDFRaVRXSlVCQlhuNUFHWkxpbjZXS1pIeWxXSmxzWUVQZ21mb2RUbUN1b0dlcTI1dmVfOFFtcXNXeVl3bmhOVExhU0hXb3ZXdktfaTU4SVBzVWxuNA&q=https://www.fox43.com/article/news/crime/restaurant-owner-fatally-shoots-man-attempting-to-rob-eatery-in-york-city/521-e27e5787-3c18-4c5d-8bdd-84f2097790c6


Để khắc phục tác dụng ngược trên buộc Việt cộng phải dụng tới chước “giả si bất
điên” mà xưa Tôn Tẫn bên tàu đã xài, cụ thể là chuyện Việt cộng loan tin công ty Việt
Á đã nhập hơn ba triệu que test nhanh của tàu cộng với giá 21 ngàn đồng có lẻ. Với
tin tức này, Việt cộng muốn thay đổi tội trạng của chúng từ tội DIỆT CHỦNG sang
tội án kinh tế để xẻ thịt con dê Việt Á tế thần - cứu đảng mà kế này tui gọi là kết “XỬ
TỘI THẰNG TRỘM MÍT ĐỂ CHẠY TỘI THẰNG PHÁ RÀO”. Xin nói chi tiết về kế
này như sau:

Trứơc tiên tui ví Việt Nam là một khu vườn với nhiều cây trái do người dân Việt Nam
“làm chủ” còn Việt cộng là “đày tớ giữ vườn”. Đày tớ Việt cộng có một bầy con là
các bộ ngành, các công ty, doanh nghiệp có dính líu tới vụ nghiên cứu và sản xuất kit
test.

Để phá khu vườn cây trái kia, Việt cộng đã chỉ đạo cho các bộ ngành phá rào để tài
phiệt đỏ Phạm Nhật Vượng, Phan Quốc Việt,… chui vào khu vườn hái trộm trái cây
thông qua việc quảng cáo và tạo điều kiện cho Công ty Việt Á bán độc quyền kit test
tại Việt Nam.

Rào được Việt cộng phá, công ty Việt Á dễ dàng xông vào trộm quả, phá cây. Bị chủ
vườn phát hiện, ngay lập tức thằng đầy tớ coi vườn là Việt cộng liền chạy tội bằng
cách làm um lên chuyện con nó là công ty Việt Á đã hái trộm mít vườn nhằm làm cho
chủ vườn quên đi tội ác tày trời của kẻ đã phá rào đó là tập đoàn sản xuất tội ác
mang tên đảng cộng sản Việt Nam cùng với các tên trộm là con của nó đã lợi dụng
lúc rào bị phá mà xông vào khu vườn hái trộm các quả quý hơn đó là tên tài phiệt đỏ
Phạm Nhật Vượng và những tên trộm khác sắp bị lộ.

Đúng ra tội phá rào mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân vì khi Việt cộng phá
rào và ra lịnh cho đám con của tụi nó xông vào khu vườn thì mới xảy ra hậu quả là
hơn ba vạn người tử vong oan ức, kinh tế kiệt quệ, người dân khánh kiệt chớ nếu
không có chuyện Việt cộng phá rào thì Việt Á, Việt gian Phạm Nhật Vượng,… làm sao
mà hái trộm và phá hoại khu vườn được.

Như vậy, với hậu quả nhỡn tiền là hơn ba vạn người dân chết oan, đời sống người
dân bí bách, túng quẫn,… do các chỉ thị chống dịch giết dân phối hợp với kit test Việt
Á và ép chích vaccine vô tội vạ mà thủ phạm chính không đâu khác chính là Việt cộng
- kẻ đã phá rào chớ không phải là lũ con của nó đã trộm mít trộm xoài.

Việc Việt cộng ban hành các chỉ thị chống dịch gây hoảng sợ cho người dân Việt Nam
mà chủ yếu là các tỉnh phía Nam rồi phá rào cho tài phiệt đỏ Phạm Nhật Vượng
thông đồng với Tàu cộng và công ty Việt Á và các bộ ngành để ép dân ngoáy mũi và
nhốt vào trại tập trung là nguyên nhân chính dẫn đến hàng vạn người phải tử vong và
nguy hiểm hơn là gần như toàn bộ người dân Việt Nam buộc phải lụi nhiều mũi dẫn
đến hậu quả lâu dài là hệ thống miễn dịch trời cho đã bị hủy diệt. Đây há phải là tội
DIỆT CHỦNG sao?

Như vậy, việc Việt cộng đã PHÁ RÀO mới là tội DIỆT CHỦNG để dân tộc Việt Nam
đem chúng ra pháp trường mà tru di. Chuyện Việt Á nhập hơn ba triệu que test nhanh
Tàu cộng là có thật nhưng nó chỉ là chuyện trộm mít, trộm xoài, ông chủ vườn phải
làm tới cùng tội phá rào của thằng đầy tớ giữ vườn là Việt cộng kia cà. Đừng có lu
loa cuốn theo chuyện cho rằng Việt Á nhập que test nhanh của Tàu cộng về bán giá



cắt cổ mà vô tình giúp thằng phá rào là thằng Việt cộng thoát tội tru di./.

Tran Hung

Lâm Diệu Tâm:
Dẩn chứng quá rõ ràng! Cám ơn Người Viết rất nhiều!
Minh Binh:
Cảm ơn tác giả nhiều. Bởi tới giờ nhắc đến kít test dỏm là rụng rời. Chọt lỗ mũi trâu
lành thành trâu què bắt cách ly. Thằng ra lệnh phá rào là đáng tội xử trảm!

Test Kit iHealth là của china.

Khai Nguyen:
Biden và đảng Dân Chủ đang làm lợi cho đcstq trong khi tuyên truyền ra rã để bịp
dân Mỹ là đang cứng rắn với đcstq.!



Thuy Le:
Bán không ai mua nên đem “cho không biếu không” đến tận nhà phải không? Mọi
người bị lừa rồi!
Giang Tien Nguyen:
Á đ… 7 đần lại kiếm chuyện để lấy lại quả. Ai dám xài?
Hao Nguyen :
Biểu sao sáng hôm qua dậy tôi thấy bạn bè người nhà ai cũng gửi cái tin nhắn này.
Bảo quái lạ sao giống scam vậy. Linh tính cứ bảo có cái gì đó không đúng. Thì ra là
đồ tàu
Phuong Nguyen:
Tụi nó đã chứa sẵn virus trong này để cuối năm sẽ có một con virus khác xuất hiện
một lần nữa tàn phá thế giới đồng thời “giới tính hoa Mỹ“ lại có tỷ tỷ dollas đút thêm
vào túi, đồng thời bắt dân ở nhà không được đến phòng phiếu.
Mylinh:
kiếm tiền choác chưa đủ, bây giờ kiếm tiền mask và test kit?!


