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Mời quý vị xem các video và hình ảnh về Diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa, nam Cali,
và video về Hội Chợ Tết sinh viên:

1) Video Diễn Hành Tết (của Jimmy TV) trên đại lộ Bolsa, thành phố Westminster,
Nam California. Theo một thành viên trong BTC cho biết có 54 xe hoa tham dự cuộc
diễn hành này vào sáng ngày Thứ bẩy Feb. 05th, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=iA-Bw8tHwvU

2) Video về Diễn Hành Tết (của Văn Hóa NBLV)
https://www.youtube.com/watch?v=wuTmZ28xPdw

3) Video về Hội chợ Tết Sinh viên tại Orange County, nam California (PhoBolsaTV)
https://www.youtube.com/watch?v=cOqsZarRlec

4) Hình ảnh về diễn hành Tết (của anh Vương Trùng Dương)

https://www.youtube.com/watch?v=iA-Bw8tHwvU
https://www.youtube.com/watch?v=wuTmZ28xPdw
https://www.youtube.com/watch?v=cOqsZarRlec


ELON MUSK- BỘ NÃO NHÂN TẠO GIÚP NGƯỜI BỊ LIỆT HOẠT ĐÔNG TRỞ
LẠI

NHẶT TỪ NET:

Musk nói với Tạp chí phố Wall rằng Neuralink hy vọng sẽ cấy ghép thiết bị của mình
vào não người vào năm 2022.

Hôm thứ Ba vừa qua một bản tin ngắn được đăng trên trang web của Nasdaq cho hay
hãng Neuralink, một hãng chuyên chế tạo các tế bào điện tử, hay còn gọi là các con
“chip” điện tử, vừa tuyên bố họ đã thành công trong việc chế tạo một con “chip”
điện tử có thể gài vào trong thân thể con người.



Loại “chip” này là loại “chip” theo kỹ thuật mới gọi là Artificial Intelligence, mà nói
theo tiếng Việt là “bộ não nhân tạo”.

Nghe tên hãng Neuralink chắc ít ai biết tới. Ông chủ của hãng chính là Elon Musk,
cũng là chủ nhân ông của hãng xe Tesla, và cũng là chủ hãng SpaceX. Anh chàng này
coi vậy mà quá giỏi. Làm đủ thứ chuyện. Năm nay anh chàng 50 tuổi. Không chỉ thò
tay vô kỹ nghệ xe hơi, anh chàng còn xía vô kỹ thuật không gian, và giờ đây là cả
thiết bị y khoa, tiếng Mỹ gọi là Medical Device, mà thiết bị y khoa này không phải là
những loại bình thường lâu nay, mà là thiết bị y khoa ... tân kỳ.

Tại sao lại gọi là tân kỳ?
Lâu nay ngành Medical Device của Mỹ đã sáng chế, phát minh ra rất nhiều thứ để
giúp chữa bịnh cho các bịnh nhân.

Medical Device cũng nằm dưới sự quản lý của FDA, nhưng ít ai biết đến. Thường thì
chúng ta chỉ biết các hãng dược phẩm bào chế ra thuốc men để trị bịnh này, bịnh kia,
và chịu sự quản lý của FDA. Medical Device không bào chế thuốc, nhưng tìm tòi và
sản xuất ra các thiết bị chữa bịnh, hay chẩn đoán bịnh.

Những năm gần đây, chúng ta thường nghe nói về chuyện bác sĩ “thông tim”, chữa
trị các bịnh về tim, v..v... rất hay. Nhưng ít ai biết là nhờ các hãng Medical Device
sáng chế ra các ống nhỏ còn hơn sợi dây, cỡ như mạch máu để bác sĩ đưa vào trong
người bịnh nhân, nối các mạch máu, hay thông các mạch máu, v..v... Nhờ vậy mà
cứu nhiều bịnh nhân bị nghẽn mạch máu, hay bị các động mạch vành tim chai cứng.

Những thứ này đã hay rồi, giờ lại có thứ tân kỳ hơn. Medical Device kết hợp với ... kỹ
nghệ tân tiến, của các con “chip” điện tử, hay các vi mạch điện tử trong các máy điện
toán. Không những thế, các con “chip” điện tử đời nay đã tiến đến bậc được xem là
“bộ não nhân tạo” (artificial intelligence) khi có thể nhận biết vạn vật xung quanh.

Và đó là chuyện mà Elon Musk đã làm. Trả lời phỏng vấn với báo Journal, Elon
Musk cho biết Neuralink đang chờ sự chấp thuận của FDA cho thiết bị mới này. Theo
Elon Musk, anh chàng mong rằng Neuralink sẽ là công ty đầu tiên có thiết bị đưa vào
con người có thể giúp những người đã bị liệt, tủy sống đã bị hư, hồi phục trở lại hoạt
động như người bình thường. Elon Musk cho biết thêm kết quả thử lâm sàng rất thành
công. Neuralink đã thử trên những chú khỉ và thấy các chú khỉ này thậm chí còn có
thể chơi ... trò chơi điện tử (video games).

Chưa biết FDA sẽ chấp thuận hay không. Nhưng rõ ràng một thời đại tân kỳ mới
đang đến trong lịch sử loài người. Từ những thiết bị như một cái ống nhỏ xíu được
đưa vào trong mạch máu, đến những tế bào điện tử nhỏ tí xíu đưa vào trong lỗ tai
thay cho màn nhĩ, rồi những giọt tinh thể nhỏ vào mắt thay cho những cặp kính lão,
thì bây giờ sắp sửa đến những tế bào điện tử thay cho tế bào thần kinh của loài
người.

HOÀNG LAN CHI VIẾT: THAM KHẢO TỪ BLOOMBERG



Vận động viên Mỹ thi đấu dưới màu áo Trung Quốc: Những người “ăn cháo đá
bát”?
Mỹ Anh

Eileen Gu với huy chương vàng

Mạng xã hội Trung Quốc đang “lên đồng” với chiến thắng của Eileen Gu (tên tiếng
Hoa là Cốc Ái Lăng). Được dân Trung Quốc gọi là “nữ hoàng tuyết”, Eileen Gu, 18
tuổi, dân Mỹ gốc Hoa, đã giành huy chương vàng trong cuộc thi ngày 7 Tháng Hai tại
Thế vận hội Mùa Đông 2022. Việc Eileen Gu, sinh đẻ và trưởng thành ở Mỹ, mang
quốc tịch Mỹ, lại thi đấu dưới màu cờ sắc áo Trung Quốc, đang gây ra nhiều tranh
cãi

Người hâm mộ Eileen Gu trên mạng xã hội Weibo, nơi cô có 2.6 triệu người theo dõi,
đã ào vào “thả tim” với hơn 90,000 bình luận bày tỏ sung sướng trong vòng chưa đến
30 phút sau khi có tin Eileen Gu giật được huy chương. Hashtag ‘Cốc Ái Lăng giành
huy chương vàng’ nhận được hơn 300 triệu lượt xem trong vòng một giờ.

Khỏi phải nói, giới chức trách Trung Quốc cũng nhảy dựng vỗ tay. Chính quyền
thành phố Bắc Kinh phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng khi Cốc Ái Lăng, một vận
động viên Bắc Kinh, đã giành chiến thắng huy chương vàng quý giá cho đoàn thể
thao Trung Quốc và vinh danh đất nước với sự thể hiện tuyệt vời ở vòng chung kết
môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh”.

Khắp các thành phố lớn Trung Quốc, đâu đâu cũng có hình Eileen Gu (ảnh: Xing
Yun/Costfoto/Future Publishing/Getty Images)

Người được gọi là “một vận động viên Bắc Kinh” – Eileen Gu – sinh ngày 3 Tháng
Chín 2003 tại San Francisco trong gia đình với mẹ người Hoa và bố người Mỹ. Mẹ
của Eileen Gu – bà Gu Yan (Cốc Yên) – đến Mỹ du học ở độ tuổi 20. Bà học Đại học



Auburn, Đại học Rockefeller; và lấy bằng MBA Đại học Stanford. Eileen Gu học tại
trường tư University High School nơi có học phí $54,130 (thời điểm hiện tại). Báo chí
Trung Quốc viết rằng Eileen Gu đạt điểm SAT gần như tuyệt đối (1,580/1,600).

Tháng Mười Hai 2020, Eileen Gu post lên Instagram một video ngắn cho biết khoảnh
khắc mình nhận được thông báo đậu vào Stanford. Được mẹ tập trượt tuyết từ nhỏ,
Eileen Gu trở thành vận động viên chuyên nghiệp từ niên thiếu. Xinh đẹp, Eileen Gu
còn là người mẫu thời trang của vô số nhãn hàng danh tiếng.

Tháng Một 2019, khi 15 tuổi, Eileen Gu – dưới màu áo đại diện Mỹ – giành được cúp
tại Giải Thế giới tổ chức ở Ý. Một tháng sau, người ta thấy Eileen Gu ngồi hàng ghế
đầu cùng các vận động viên Trung Quốc chụp hình với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Vài tháng sau, Eileen Gu tuyên bố mình sẽ thi đấu dưới màu áo Trung Quốc. “Đây là
một quyết định cực kỳ khó khăn đối với tôi” – Eileen Gu viết trên Instagram – “Tôi tự
hào về di sản mình, và cùng lúc cũng tự hào về môi trường giáo dục Mỹ”. Phát biểu
của Eileen Gu đã gây thất vọng đối với các huấn luyện viên Mỹ, những người từng
giúp Eileen Gu lên đài danh vọng.

Trẻ trung và xinh đẹp, Eileen Gu hiện là người mẫu cho nhiều nhãn hàng danh tiếng
(ảnh: Eileen Gu dự chương trình ‘2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon
Of Fashion’ – John Shearer/WireImage)

Câu chuyện Eileen Gu không đơn giản là câu chuyện “đổi cờ, thay áo”. Eileen Gu
đang mang lại niềm tự hào dân tộc ở một đất nước “lừng danh” thế giới về vi phạm
nhân quyền. Học ở Mỹ, tiếp nhận và được “bồi bổ” bằng những giá trị Mỹ từ lúc lọt
lòng, Eileen Gu lại phớt tỉnh trước vô số cáo buộc nhân quyền mà đảng cai trị Trung
Quốc gây ra.

Ở một góc độ, Eileen Gu chẳng khác gì con cờ chính trị của Trung Quốc, nơi luôn
thèm khát “hơn người” ở mọi lĩnh vực, nơi mà khi mang lại chiến thắng thì được xem
là “niềm tự hào cho tổ quốc” nhưng khi thất bại thì bị chửi rủa là “nỗi nhục quốc
gia”, như trường hợp Zhu Yi (Chu Dị)

Trước chiến thắng của Eileen Gu chỉ một ngày, vận động viên trượt băng nghệ thuật
Zhu Yi đã bị cộng đồng mạng Trung Quốc “làm thịt” sau khi cô thi hỏng. Không như
“niềm tự hào Eileen Gu”, cộng đồng mạng Trung Quốc gào thét rằng, “bộ Trung
Quốc hết người rồi sao lại dùng một con bé người Mỹ!”.

“Con bé người Mỹ” Zhu Yi cũng là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra (2002) và trưởng
thành tại Mỹ (Los Angeles), trong gia đình bố mẹ người Hoa. Zhu Yi thật sự là một
đứa “Mỹ con”. Không như Eileen Gu – có thể sử dụng tiếng Quan Thoại tốt, Zhu Yi
nói không rành tiếng Hoa.

Zhu Yi bị chửi không tiếc lời sau khi thất bại
Đều cùng thế hệ, đều sinh trưởng ở California và lớn lên hoàn toàn trong môi trường
giáo dục Mỹ, Zhu Yi và Eileen Gu là hai hình ảnh phản chiếu nhiều mặt. Nó cho thấy
sự giằng co không chỉ trong nhận thức về quê hương cội nguồn của những người như
Eileen Gu và Zhu Yi mà còn là nhận thức giằng xé về sự chọn chỗ đứng, giữa các giá
trị phổ quát trong đó có nhân quyền và giá trị con người.



Cả Eileen Gu lẫn Zhu Yi đều ít nhiều là “nạn nhân” của chính trị hóa, đặc biệt tại
Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn chứng minh họ đang thắng Mỹ, ít
nhất ở khoản giành được nhân tài, dù họ không tốn một xu trong việc đào tạo những
tài năng như Eileen Gu.

Khó có thể kết luận Eileen Gu gặt hái được vinh quang như ngày nay không, nếu cô
sinh đẻ và lớn lên ở Trung Quốc. Chẳng phải tự nhiên mà Fox News gọi Eileen Gu là
“đứa trẻ vô ơn của nước Mỹ”…

Vì luật Trung Quốc không chấp nhận người hai quốc tịch nên Zhu Yi phải từ bỏ quốc
tịch Mỹ (Eileen Gu thì chưa bao giờ công khai cho biết điều này). Có một điều gần
như chắc chắn: Vì lý do “cội nguồn” hay “ý thức dân tộc”, những người như Eileen
Gu hoặc Zhu Yi có thể khoác áo Trung Quốc cho các cuộc thi đấu mang lại vinh
quang cho cố quốc nhưng họ chắc không bao giờ rời bỏ nước Mỹ để sống vĩnh viễn
trên quê hương của họ.

https://www.facebook.com/diemchi.nguyen.543908/posts/706664163828917

Nước mắm Vị Quê: Sản xuất tại Hoa Kỳ
Đằng-Giao

Nước mắm Vị Quê, sản phẩm của TP Food.

Hãng sản xuất thực phẩm TP Food Processing Inc. (TP Food) vừa được FDA (Cơ
Quan Quản lý Thực và Dược phẩm Hoa Kỳ) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ
sinh và cấp giấy phép sản xuất tại Mỹ vào đầu Tháng Mười Hai, 2017.

Từng có nhà máy sản xuất thực phẩm để xuất cảng đi các nước tại Việt Nam, những
sáng lập viên TP Food không thể mường tượng sự khó khăn và căng thẳng khi xin mở
nhà máy tại Hoa Kỳ.

https://www.facebook.com/diemchi.nguyen.543908/posts/706664163828917


Hãng sản xuất TP Food tại Westminster.

Anh Phillip Mã, giám đốc, kể: “Giấy phép sản xuất này là một thành quả vô cùng
quan trọng đối với chúng tôi. Để được giấy phép của FDA là cả một công trình hết
sức gian nan.”

Hơn một năm rồi, anh đã phải chật vật với biết bao thủ tục phức tạp của Hoa Kỳ.
“Trước hết, muốn được FDA xét đơn, chúng tôi phải được sự chấp nhận của Hazard
Analysis and Critical Control Points (HACCP), một cơ quan kiểm nghiệm thủy sản,”
anh nói.

Bà Anh Trương, mẹ anh Phillip, nói: “Chúng tôi làm việc trong ngành thực phẩm đã
40 năm rồi. Ở Việt Nam, chúng tôi từng là chủ hãng Thuận Phát, xuất cảng thức ăn
khắp nơi nên không xa lạ gì với những tiêu chuẩn quốc tế, nhưng xin giấy phép của
Mỹ quả là khó khăn nhất.”

Anh Phillip tiếp lời: “Lúc trước, đạt được tiêu chuẩn ISO 9001 đã là chuyện khó, mà
bây giờ, để vượt qua ‘cửa ải HACCP’ càng khó khăn gấp bội.”

Anh giải thích: “Mà HACCP khó khăn cũng là phải vì công đoạn đầu tiên là đánh cá
tại Việt Nam, và vì vấn đề vệ sinh môi trường ở khu vực biển Việt Nam có nhiều vấn
đề nên họ kiểm tra rất khắt khe.”
Từ địa điểm đánh cá đến phương thức sản xuất đều được trình báo một cách hết sức
tỉ mỉ.



“Sau nhiều tháng xét nghiệm từ nhiều mẻ cá tươi, cách ướp muối trên tàu đến mọi
ngóc ngách trong nhà máy, rồi đến toàn bộ qui trình sản xuất của chúng tôi tại Phú
Quốc, họ mới cấp giấy chứng nhận rằng hãng TP Food đạt mọi đòi hỏi để được sản
xuất thực phẩm chính thức tại Mỹ,” anh Phillip nói.

Như vậy, cá và nhà máy sơ chế của TP Food tại Việt Nam được chứng nhận là đạt
tiêu chuẩn Mỹ.

Mọi ngóc ngách trong xưởng phải sạch sẽ.

Giai đoạn kế là xin giấy phép sản xuất tại Mỹ. HACCP lại kiểm soát lại lần nữa.
Một trong những sản phẩm cốt tủy của TPF là nước mắm hiệu Vị Quê.
Yếu tố mấu chốt mà HACCP quan tâm là hàm lượng “histamine”, một chất gây dị
ứng trong hải sản.



Họ điều chỉnh từng ly, từng tí cách thức làm nước mắm của chúng tôi. Nấu mà không
đúng nhiệt độ, họ bắt làm lại. Pha chế mà không theo tiêu chuẩn, họ bắt làm lại. Sai
cái gì họ cũng bắt làm lại,” bà Anh nói.

Nếu chỉ nhập cảng, các cơ quan kiểm nghiệm không chú tâm bằng khi xin giấy phép
sản xuất tại Hoa Kỳ. “Họ nói rằng, hàng nhập cảng, nếu có chuyện gì, họ có thể yêu
cầu hủy bỏ đợt hàng đó lập tức. Nhưng vì đây là giấy phép sản xuất, họ không thể hủy
bỏ ngay được,” anh Phillip nói. “Vì giấy phép là được sản xuất thực phẩm cho mấy
trăm triệu người Mỹ ăn mà.”

Rồi đến giai đoạn kiểm soát vệ sinh thực phẩm của California Department of Health,
cơ quan kiểm tra thực phẩm của California.

Bà Anh kể: “Họ săm soi rất kỹ lưỡng, bất cứ nhân viên nào ăn mặc không đúng cách
là họ không cấp giấy phép.”



Nghĩa là nhân viên không được đeo bông tai. Dây chuyền thì phải bỏ vào trong áo.
Lúc nào cũng phải có găng tay và luôn luôn đeo lưới che tóc. Các chai đựng phải qua
giai đoạn rửa sạch và sấy nóng cẩn thận, theo bà Anh.
Rồi đến cơ quan kiểm tra thực phẩm của Orange County. Mỗi nơi có tiêu chuẩn khó
khăn riêng.
Vệ sinh và sức khỏe của mọi người là điều chính yếu, và đó là lý do mà TP Food
không có mùi. Ngay cả những cơ sở bên cạnh cũng không ngờ đây là nơi sản xuất
nước mắm.

Khu gạn lọc của TP Food.

Rốt cục rồi thì TP Food cũng được cấp giấy phép.
Anh Phillip vẫn chưa tin được sự thật này.
Đầu óc anh vẫn còn bị những thử thách của thời gian qua ám ảnh. “Nếu chỉ để kiếm
tiền, tôi bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng vì yêu nghề, chúng tôi mới cắn răng mà vượt qua.”

Sự thôi thúc khiến anh Phillip phải hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để sản xuất thực
phẩm rất đơn giản.
Anh nói: “Mình từng làm nước mắm ở Việt Nam mà bây giờ, ra chợ thấy toàn nước
mắm của nước khác cứ lấy tên Việt Nam, trong lòng tôi rất khó chịu.”

Vì thế, anh mới có đủ quyết tâm và kiên nhẫn.
Nước nắm Vị Quê của TP Food là nước mắm đầu tiên do người Việt sản xuất tại Hoa
Kỳ, theo anh Phillip.



Đưa nước mắm cốt làm bằng cá cơm từ Phú Quốc theo kiểu gia truyền sang đây, TP
Food pha chế, đun nóng rồi lọc lại theo đòi hỏi của FDA.

Anh Phillip nói: “Trước khi được gởi nước mắm, chúng tôi phải nộp bản phân tích
thành phần nước mắm cho HACCP. Sau đó, lại phải nộp bản tường trình khác cho họ.
Mọi bản tường trình đều do cơ quan độc lập họ chỉ định.”

Và TP Food đã vượt qua tất cả.

Bà Anh cho biết trong 40 năm làm nước mắm ở Việt Nam, bà chưa hề dùng bột ngọt.
“Công thức gia đình tôi không có bột ngọt xưa nay rồi,” bà nói. “Để hợp khẩu vị bên
này, tôi dùng chất ngọt từ trái cây tươi.”

Bà thêm: “Mà bên này, nói không bột ngọt là phải đúng. Không thể nói gian được.
Nước mắm Vị Quê làm bằng cá cơm tươi chứ không xài mùi hóa chất đâu.”

Nước mắm Vị Quê quả xứng danh là chai nước mắm đầu tiên được sản xuất tại Mỹ.



Nước mắm Vị Quê đang được bày bán tại siêu thị Đà Lạt, Garden Grove, siêu thị
Best Choice, Garden Grove, và siêu thị Mỹ Thuận , Westminster.

Anh Phillip cho biết khách ở xa có thể mua Vị Quê trên internet, qua Amazon hay
eBay.
Cô Katie Nguyễn, cư dân Tustin, khen: “Không cần pha chế, chỉ cắt vài lát ớt rồi ăn
với cơm cũng ngon miệng rồi.”
Cô cho mấy người cháu học đại học ăn thử. “Cháu nào cũng khen làm tôi đưa các
cháu nguyên chai đem vô trường luôn,” cô nói.
Anh Danny Ngô, ở Stanton, cũng khen. “Lạ lắm, con trai tôi ít khi nói về thức ăn Việt
Nam, vậy mà được nếm thử Vị Quê, nó đòi tôi mua ngay,” anh kể.

Bà Daisie Nguyễn, ngụ tại Westminster, nói: “Mới thử rồi, tôi ghé mua một chai.
Lóng rày trời lạnh, chỉ cần chấm chả quế với nước mắm ớt là đủ ‘hao cơm’ rồi.”
Ước muốn của anh Phillip là Vị Quê sẽ là chai nước mắm đầu tiên của người gốc Việt
được người Việt tin dùng.

Đằng-Giao

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI
Đạt doanh thu “khủng” 20 triệu đô la: Hồi ký của Donald Trump tiết lộ điều gì mà
bán chạy như vậy?

Chưa đầy hai tháng sau khi phát hành, cuốn sách “Our Journey Together” của cựu
Tổng thống Donald Trump đã thu về 20 triệu đô la. Đây là một con số vô cùng ấn
tượng, mà như người đứng đầu nhà xuất bản cuốn sách này cho biết, “chưa từng có
ai bán một sản phẩm cao cấp nào nhanh như vậy cho một số lượng lớn người như
vậy”.

Bất chấp nhiều kênh truyền thông lớn như The Guardian, Express, The Telegraph…
đưa tin khoảng giữa năm 2021 rằng, nhiều nhà xuất bản lớn tại Mỹ thờ ơ sau khi cựu



Tổng thống Trump thông báo đang viết hồi ký, cuốn “Our Journey Together” có giá
khoảng 75-230 USD này đã trở thành best-seller, có doanh thu khổng lồ kể từ khi
được bày bán trên các kệ sách vào cuối tháng 11/2021.

Tin tức về việc mọi người đổ xô mua cuốn hồi ký này lần đầu tiên được CNN đưa tin.
CNN cho biết, không có nhiều thông tin rầm rộ về cuốn sách của ông Trump như các
cuốn hồi ký của các cựu Tổng thống Mỹ khác.

Theo truyền thống, các cựu tổng thống thường phát hành hồi ký kể chi tiết thời gian
tại vị của mình để "nhắc nhớ" di sản của họ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã có một
cách tiếp cận độc đáo đối với cuốn sách của mình, bằng cách tạo ra một bộ sưu tập
ảnh hấp dẫn về những khoảnh khắc trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Điều đặc biệt là tất cả các chú thích và thông điệp trong cuốn sách ảnh này đều do
chính Tổng thống Trump tự viết. Trong đó ông không ngần ngại bày tỏ những suy
nghĩ thẳng thắn và có phần châm chọc tới các đối thủ của mình đúng như tính cách
vốn có của ông.

Nhiều người nhận xét “Our Journey Together” lột tả trọn vẹn tính chân thực và trung
thực một cách “không hối lỗi” của cựu Tổng thống Trump - điều khiến ông trở nên
khác biệt so với các tổng thống Mỹ trước đây.

Một bản sao chưa ký của cuốn sách được bán lẻ với giá khoảng 75 đô la, và một bản
sao có chữ ký có giá 230 đô la. Tuy nhiên chưa đầy 2 ngày sau khi mở bán trên
Amazon, Barnes & Noble và 45books.com, cuốn "Our Journey Together" có chữ ký
đã được bán hết một cách nhanh chóng.

Ông Sergio Gor, sáng lập viên nhà xuất bản Winning Team Publishing chia sẻ: “Ban
đầu chúng tôi đã in 200.000 bản” và không ngờ đã bán hết trong vòng chưa đầy 6
tuần. Nhiều người háo hức muốn mua nhưng phải chờ đợi Winning Team Publishing
in thêm. Nhà xuất bản này đang chuẩn bị in thêm 300.000 cuốn. Tuy nhiên, những
người đặt hàng "Our Journey Together" phải chờ đến cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3
mới có thể nhận được sách. Một số bản có chữ ký sẽ được bán trên eBay với giá 899
đô la.

Dailymail đã hé lộ lý do vì sao cuốn sách này lại được nhiều người háo hức chờ đón
như vậy. Không giống như những người tiền nhiệm, những điều được Tổng thống
Trump tiết lộ trong hồi ký không phải phân tích đi sâu vào khoảng thời gian ông ở
Nhà Trắng, mà là những lời bình luận sâu sắc của ông về các sự kiện hay các nhà
lãnh đạo trên thế giới một cách trực diện.

Ví dụ bức ảnh chụp cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump
chú thích dí dỏm như sau: “Chủ tịch Tập hiểu rằng chúng ta phải gặp khó khăn,
nhưng chúng ta đang đạt được tiến bộ thực sự. Nếu COVID không xảy ra, cả hai quốc
gia của chúng ta sẽ thịnh vượng”.

Ông cũng nhắm vào các thành viên trong chính quyền của mình, khi “đá xéo” Cố vấn
An ninh Quốc gia John Bolton là người “câm như đá” trong một bức ảnh có mặt Thủ
tướng Đức Angela Merkel.
Tổng thống Trump không ngại châm chọc các đối thủ chính trị của mình khi chú thích

http://45books.com/


bức ảnh chụp ông với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào năm 2018: “Đang cố gắng
lắng nghe Nancy Pelosi điên rồ trong Phòng Bầu dục - bất đồng tự nhiên như vậy".

Ông “lột trần” Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York bị thất sủng như sau:
“Thống đốc của New York lúc bấy giờ là Andrew Cuomo, người bị buộc thôi việc mà
không có một cuộc chiến nào, rất đáng ngạc nhiên. Tôi đã cung cấp cho New York
mọi thứ mà thành phố này cần, bao gồm tàu bệnh viện, phòng ở, hàng nghìn máy thở
và cuối cùng là vắc xin''.

Một bức ảnh chụp gia đình Obama rời thủ đô Washington được chú thích khá hài
hước như sau: “Barack và Michelle Obama đã sẵn sàng rời Washington. Tạm biệt!".

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden về quá trình rút quân khỏi Afghanistan và
lạm phát xảy ra tại Mỹ: “Quý vị hãy xem điều gì đang xảy ra, từ 1,87 đô la một
gallon ở California, mà giờ đây là hơn 7 đô la một gallon giá xăng cho ô tô của bạn.
'Thật buồn khi thấy những gì đã xảy ra với đất nước của chúng ta.'

Tuy nhiên, ông cũng dành những lời “có cánh” cho bức ảnh chụp với Thủ tướng Anh
Boris Johnson: “Boris là một người có một không hai - và là một nhà lãnh đạo tuyệt
vời của Vương quốc Anh. Ông ấy sẽ trở thành Thủ tướng xuất sắc nhất kể từ sau
Winston Churchill! ”

Cuốn “Our Journey Together” cũng nêu bật một số khoảnh khắc tuyệt vời của Tổng
thống Trump trong Nhà Trắng, trong đó có lễ kỷ niệm quốc khánh của Mỹ khi pháo
hoa bừng sáng trên bầu trời gần Nhà Trắng vào ngày 4/7.

Các bức ảnh trong cuốn "Our Journey Together" đều được chụp vào khoảng thời
gian ông Trump làm Tổng thống. Tác giả của 90% bức ảnh trong cuốn sách này là
nhiếp ảnh gia Nhà Trắng.

Không đợi nền tảng TRUTH Social của chồng, cựu Đệ nhất phu nhân Trump sử
dụng mạng xã hội Parler

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump quyết định sử dụng nền tảng truyền thông
Parler làm trang chủ của bà, công ty tuyên bố hôm thứ Tư (9/2), mặc dù nền tảng



TRUTH Social của chồng bà dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới. TRUTH Social sẽ là đối
thủ cạnh tranh của Parler, theo New York Post.

New York Post đưa tin, trong một thông cáo báo chí được đăng trên Substack, Parler
cho biết, cựu đệ nhất phu nhân “đã mời Parler tham gia một thỏa thuận đặc biệt cho
việc giao tiếp trên mạng xã hội của bà”.

Tháng 12/2021, Parler đã giúp cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ – Melania Trump ra mắt bộ
sưu tập NFT của riêng mình, theo The Epoch Times.

“Là một phần của mối quan hệ hiệp đồng, bà Trump sẽ chia sẻ thông tin liên lạc độc
quyền về Parler”, công ty cho biết.

Một tuyên bố được cho là của cựu đệ nhất phu nhân cho biết: “Tôi rất phấn khích và
được truyền cảm hứng bởi các nền tảng ngôn luận tự do giúp giao tiếp trực tiếp với
mọi người trên toàn thế giới. Parler đã đi đầu trong việc sử dụng công nghệ Web3 và
trao quyền cho người dùng của mình để thúc đẩy các bài diễn thuyết hiệu quả”.

Parler dự kiến sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mạng xã hội TRUTH Social của cựu Tổng
thống Donald Trump nếu nó ra mắt theo kế hoạch vào tháng tới.

Không rõ quyết định của Melania Trump có ý nghĩa gì đối với TRUTH Social. Gần
đây, cựu Chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện Devin Nunes đã từ chức khỏi Quốc hội để
giúp điều hành mạng này.

TRUTH được cho là sẽ ra mắt vào ngày 21/2, nhưng ông Nunes, hiện là Giám đốc
điều hành của Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump, cho biết tuần trước rằng,
sự ra mắt của nền tảng này sẽ bị trì hoãn đến tháng 3.

Ông Nunes nói với Newsmax: “Điều rất khó là chúng tôi không thể sử dụng bất kỳ
công ty Big Tech nào. Chúng tôi đã thấy điều gì đã xảy ra với các công ty khởi nghiệp
nhỏ khác. Và khi Amazon quyết định họ không thích chúng, họ sẽ cắt bỏ chúng".

Ông Nunes nói với Fox Business vào tháng Giêng rằng TRUTH đang làm việc với
công ty khởi nghiệp Hive ở San Francisco để kiểm duyệt nội dung tự động nhằm biến
nền tảng Trump mới trở thành một trang web “rất thân thiện với gia đình”.

Tháng 12/2021, TRUTH Social cho biết, họ đã “tham gia một thỏa thuận công nghệ
và dịch vụ cloud trên phạm vi rộng” với công ty Rumble, bao gồm việc lưu trữ nội
dung cloud của mạng xã hội và cung cấp các dịch vụ video phát trực tiếp.

“Là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi, TMTG tiếp tục liên kết với các nhà cung
cấp dịch vụ không phân biệt đối xử về hệ tư tưởng chính trị”, cựu chủ tịch cho biết
vào ngày 14/12. “Vì vậy, tôi đã chọn Rumble Cloud để phục vụ như một xương sống
quan trọng cho cơ sở hạ tầng TMTG .

TMTG đã ra mắt Truth Social trên Rumble Cloud chỉ dành cho những khách được
mời và lần ra mắt Beta đầu tiên đã rất tuyệt vời. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho TRUTH
Social, và đặt dấu chấm hết cho văn hóa tẩy chay”.



Parler là nền tảng lớn đầu tiên tự quảng cáo cho những người dùng bảo thủ bị loại
khỏi các nền tảng truyền thông xã hội chính thống. Nó tạm thời ngừng hoạt động vào
tháng 1 năm 2021 khi Amazon Web Services ngừng lưu trữ trang web.

Ứng dụng Parler được ra mắt vào năm 2018 như một trang web truyền thông xã hội
dành cho những người đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho các nền tảng chính
bao gồm Twitter. Nó có hơn 16 triệu người dùng, theo The Epoch Times

Một mạng xã hội mới nổi khác, GETTR, được điều hành bởi cựu phát ngôn viên của
Trump, Jason Miller, người đã không thành công khi tìm cách kêu gọi cựu tổng thống
tham gia.

Cựu Tổng thống Trump đã bị Twitter cấm vĩnh viễn và bị Facebook đình chỉ vô thời
hạn sau cuộc bạo động ở Điện Capitol năm 2021 làm gián đoạn chứng nhận chiến
thắng của Tổng thống Biden tại Đại cử tri đoàn.

Nếu Trump ra mắt mạng xã hội của riêng mình hoặc tham gia Parler hoặc GETTR,
động thái này sẽ ngay lập tức thu hút đám đông những người ủng hộ cơ sở và thu hút
sự chú ý của truyền thông quốc gia và các quan chức chính trị.

Một cuộc thăm dò của Morning Consult / Politico vào tháng 10 cho thấy 61% thành
viên Đảng Cộng hòa và 63% cử tri ủng hộ Trump dự định sử dụng TRUTH Social
"nhiều" hoặc "thỉnh thoảng" vào thời điểm đó.

Ông Trump đã thúc đẩy lưu lượng truy cập mạng xã hội lớn trong nhiệm kỳ tổng
thống của mình bằng cách sa thải nhân viên, đưa ra các trục chính sách và đánh bại
kẻ thù trên Twitter, vốn thường xuyên tạo và điều khiển chu kỳ tin tức quốc tế thông
qua tweet. Cựu tổng thống đang hé lộ về khả năng tái tranh cử vào năm 2024 với
Biden.
Thương mại Mỹ – Trung:Bắc Kinh chỉ thực hiện 57% so với cam kết

Theo dữ liệu thương mại do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày 8/2, trong giai
đoạn đầu của Hiệp định Thương mại Mỹ – Trung, chính quyền Bắc Kinh chỉ hoàn
thành 57% chỉ tiêu mua hàng so với hiệp định. Ngoại giới lo lắng, điều này sẽ nhen
nhóm lại cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.



Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, những gì chính quyền Bắc Kinh thực hiện
còn cách xa chỉ tiêu của giai đoạn đầu trong Hiệp định thương mại Mỹ – Trung.
Trung Quốc chỉ hoàn thành 57% chỉ tiêu mua hàng theo thỏa thuận, thậm chí không
bằng cả mức nước này mua hàng của Hoa Kỳ trước khi cuộc chiến thương mại Mỹ –
Trung xảy ra.

Liên minh Các nhà sản xuất Mỹ (AAM) và Liên đoàn Lao động Mỹ đánh giá các con
số này là “đáng thất vọng”. “Mua hàng hóa chưa bao giờ là giải pháp cho sự mất
cân đối trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cũng
không thể thực hiện đúng cam kết nữa”, ông Scott Paul – chủ tịch AAM cho hay.

“Cho đến khi các vấn đề nền tảng được giải quyết, như doanh nghiệp nhà nước, trợ
cấp của chính phủ, nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, luật môi trường và lao động
lỏng lẻo, khoảng cách lớn về thương mại sẽ vẫn tồn tại.”

Điều này có nghĩa là chính quyền Bắc Kinh không hề thực hiện cam kết trong giai
đoạn đầu: Mua 200 tỷ USD giá trị hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ.

Năng lượng là lĩnh vực thiếu nhiều nhất, với chỉ một phần ba cam kết. Trong khi đó,
đạt tỷ lệ hoàn thành cao nhất là nông sản, với 83%. Hàng hóa sản xuất – lĩnh vực
Trung Quốc cam kết có mức tăng lớn nhất hiện cũng mới đạt gần 65% chỉ tiêu.

Tháng 1/2020, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó thủ tướng Trung Quốc
Lưu Hạc đã ký Hiệp định thương mại Mỹ – Trung giai đoạn đầu, với thời hạn 2 năm.
Hai bên bảo lưu thuế quan nhập khẩu hàng hóa đã tăng hàng trăm tỷ USD giữa 2
nước, để tạm ngưng cuộc chiến thương mại gần 3 năm giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế
giới này.

Chính quyền Bắc Kinh cam kết vào những năm 2020 và 2021, sẽ tăng hạn mức nhập
khẩu các sản phẩm nông sản, sản phẩm ngành chế tạo, năng lượng và dịch vụ lên 200
tỷ USD so với mốc năm 2017.

Cụ thể, chính quyền Bắc Kinh đã đồng ý mua các sản phẩm của Hoa Kỳ với mức tối
thiểu là 227,9 tỷ USD vào năm 2020, và 274,5 tỷ USD vào năm 2021, tổng hạn mức 2
năm là 502,4 tỷ USD. Giai đoạn đầu của Hiệp định thương mại Mỹ – Trung còn quy
định cụ thể về các thành phẩm, dịch vụ, nông sản và các sản phẩm năng lượng.

Ngày 9/2, theo báo cáo của VOA, ông Chad Bown, nhà nghiên cứu cao cấp, kiêm
chuyên gia về các vấn đề thương mại thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nơi vẫn
luôn theo dõi tình hình thực hiện hiệp định, cho biết Bắc Kinh chỉ hoàn thành 57%
các cam kết mua hàng, tương đương với việc không hề tăng mức nhập khẩu hàng hóa
của Hoa Kỳ.

Ông nói: “Trên thực tế, Trung Quốc không hề mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của
Hoa Kỳ theo thỏa thuận mua hàng, thậm chí nước này còn không đạt được mức điểm
chuẩn, tức hạn mức năm 2017 trước cuộc chiến thương mại.”

Có phân tích cho rằng dịch bệnh hoành hành trên toàn cầu khiến nhu cầu sụt giảm là
nguyên nhân vì sao chính quyền Bắc Kinh không thể thực hiện được cam kết của mình.



Tuy nhiên, ngay từ đầu các chuyên gia thương mại đã hoài nghi về việc liệu các nhà
chức trách Bắc Kinh có thực hiện cam kết hay không.

Mức xuất khẩu những sản phẩm nông sản chịu ảnh hưởng khá lớn từ cuộc chiến
thương mại của Hoa Kỳ đã được khôi phục đến hạn mức của năm 2017, nhưng vẫn
không đáp ứng được mục tiêu như cam kết của Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng nhập khẩu ròng (nhập khẩu – xuất khẩu)
thực phẩm năm 2020 là 139 triệu tấn, năm 2020 tăng 29,9% so với năm 2019. Từ
tháng 1 – 12/2021, Trung Quốc nhập khẩu thực phẩm 164,539 triệu tấn, tăng 25,273
triệu tấn, tức 18,1% so với năm trước.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy gần 2 năm qua, Trung Quốc đã nhập khẩu một
lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp như thực phẩm, nhưng số liệu này vẫn không
hoàn thành được hạn mức theo thỏa thuận của Hoa Kỳ.

Ngày 8/2, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Sarah Bianchi cho biết, Bắc Kinh
không thực hiện được cam kết trong “giai đoạn đầu” có kỳ hạn 2 năm và hiện phía
Mỹ đang thảo luận với chính quyền Bắc Kinh về vấn đề này.

Các chuyên gia thương mại chỉ ra rằng Chính phủ Biden có các lựa chọn khác nhau
để trừng phạt hành vi không thực hiện cam kết của chính quyền Bắc Kinh, như khôi
phục thuế quan đã cắt giảm theo thỏa thuận thương mại, khởi động một cuộc điều tra
mới, hoặc xây dựng các quy định thương mại mới.

Ông David Dollar, nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Viện
Brookings bày tỏ: “Tôi hy vọng chính quyền Biden có thể rút được bài học kinh
nghiệm từ thử nghiệm này, và đạt được giai đoạn thứ 2 của Hiệp định qua đàm phán,
khiến Trung Quốc cởi mở hơn nữa đối với ngành nghề; và tăng cường bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ, nhằm lấy đổi lấy việc hủy bỏ thuế quan từ đối với hàng hóa nhập khẩu
của Trung Quốc.”

Nhà Trắng cử bà Kamala Harris lãnh đạo ứng phó với khủng hoảng Ukraine



Mặc dù không có tiến triển đáng kể nào trong các nhiệm vụ trước đây như xử lý cuộc
khủng hoảng biên giới phía Nam hoặc cuộc chiến chống lại luật bỏ phiếu của đảng
Cộng hòa, Nhà Trắng đã cử Phó Tổng thống Kamala Harris đến châu Âu để lãnh đạo
ứng phó với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bà Harris được cho là sẽ tới Đức để tham dự Hội nghị An ninh Munich, khi các
nguyên thủ châu Âu tiếp tục nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga vào
Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục điều quân ồ ạt dọc biên giới
Ukraine.

Sabrina Singh, phó thư ký báo chí của phó Tổng thống, cho biết trong một tuyên bố
rằng chuyến thăm của bà Harris sẽ “thể hiện cam kết chặt chẽ của chúng tôi đối với
các Đồng minh NATO, tái khẳng định lợi ích chung của chúng tôi trong việc duy trì
các nguyên tắc đã củng cố hòa bình và an ninh châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, và
nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
Ukraine.”

Nhà Trắng đã nhiều lần cử bà Harris xử lý các vấn đề liên quan đến chính trị, bao
gồm cả việc giao cho bà nhiệm vụ giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc khủng
hoảng biên giới phía Nam và cuộc chiến chống lại luật bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa.

Tuy vậy, không có tiến bộ đáng kể nào về cả hai vấn đề trên.

Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho bà Harris ngăn chặn dòng
người di cư ở biên giới phía nam vào tháng 3 năm ngoái.

Trong những tháng tiếp theo, lượng người di cư ở biên giới phía nam đã gia tăng lịch
sử đều đặn mỗi tháng từ tháng 2 đến tháng 7, đạt đỉnh điểm là hơn 213.000 người
trong 1 tháng.

Tháng 6 năm ngoái, NBC News đưa tin rằng bà Harris sẽ dẫn đầu nỗ lực thông qua
dự luật bầu cử quan trọng tại Quốc hội.

Tuy vậy, Thượng viện đã bác bỏ đạo luật “vì người dân”, với việc các đảng viên Dân
chủ thiếu 60 phiếu để vượt qua filibuster của đảng Cộng hòa.

Bà Harris khẳng định rằng bất kỳ sự xâm lược nào của Nga vào Ukraine đều không
thể được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

“Nếu Nga và Vladimir Putin vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine thì
sẽ có hậu quả nghiêm trọng và chúng tôi rất rõ ràng về điều đó”, bà nói trong một
cuộc phỏng vấn hồi tháng Giêng.

Bức tranh Mỹ nhiều sắc xám thời Biden
Andy Van



Khi mới nhậm chức, Biden tuyên bố những ngày tốt đẹp nhất của Mỹ đang ở phía
trước, nhưng nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi ngày đó chưa tới.

Sau hơn một năm Tổng thống Joe Biden nắm quyền, nước Mỹ vẫn là một quốc gia mệt
mỏi vì đại dịch kéo dài, vật lộn với giá thực phẩm và khí đốt liên tục tăng, lo lắng vì
trường học đóng cửa và chia rẽ chính trị. Cuộc thăm dò được CNN/SSRS công bố
ngày 10/2 cho thấy trong số những người Mỹ không tán thành cách Biden xử lý công
việc, gần 60% không thể chỉ ra bất cứ điều nào họ thích ở ông.

"Ông ấy không phải Donald Trump, đó là điều quan trọng", một người tham gia khảo
sát chán nản nói, trong khi một người khác trả lời "tôi thích con mèo mới của ông
ấy".

Cũng trong ngày 10/2, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu
dùng trong 12 tháng, tính đến tháng 1, đã tăng 7,5%, mức cao nhất trong vòng 40
năm qua. Giá cả leo thang không chỉ khiến cử tri hoảng sợ, mà còn gieo mầm rối
loạn chính trị, khi tạo điều kiện cho những chính trị gia có quan điểm cứng rắn trỗi
dậy.

Nỗ lực công kích của cựu tổng thống Trump vào các vấn đề của Mỹ hiện tại, được hỗ
trợ bởi các phương tiện truyền thông cánh hữu, khiến người ủng hộ khao khát quay
lại thời kỳ nắm quyền của ông.
Nhiều người Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ quan điểm của Trump rằng cuộc bầu cử tổng
thống năm 2020 "bị đánh cắp". Thăm dò mới của CNN chỉ ra 37% người Mỹ nói rằng
Biden không giành đủ số phiếu hợp lệ để trở thành tổng thống.



Cáo buộc của Trump rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp đã khiến hàng triệu người Mỹ cho
rằng Biden trở thành lãnh đạo bất hợp pháp, điều mà Tổng thống Mỹ hiện tại khó có
thể hàn gắn.

Tỷ lệ tội phạm bạo lực gia tăng đang làm cho một quốc gia tràn ngập súng đạn cảm
thấy kém an toàn. Tình trạng chia rẽ đảng phái của Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu suy
giảm sau cuộc bầu cử tổng thống nhiều tranh cãi.

Phe cánh hữu đang chĩa vào quy định đeo khẩu trang và tiêm chủng để khuấy động
làn sóng bất bình trong dư luận, với quan điểm rằng quyền tự do cá nhân của người
Mỹ bị xói mòn. Nhưng nỗi lo ngại cũng xuất hiện ở bên cánh tả, nơi nhiều người tức
giận khi đại dịch kéo dài vì tâm lý bài vaccine.

Tổng thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 4/2021. Ảnh: Reuters.



Người Mỹ càng trở nên bất an bởi tác động từ các sự kiện ở nước ngoài. Thế giới đơn
cực do Mỹ dẫn đầu cuối thế kỷ 20 giờ bị thách thức với sự trỗi dậy mạnh mẽ của
Trung Cọng và một nước Nga đang muốn tìm lại ảnh hưởng.

Trong nước, Covid-19, khủng hoảng y tế cộng đồng "trăm năm có một", vẫn tiếp tục
gây khó khăn. Ngay cả khi số ca nhiễm mới hàng ngày trên đà giảm, đại dịch vẫn để
lại những tổn thương nghiêm trọng cần nhiều năm để chữa lành.

Theo Stephen Collinson, nhà phân tích của CNN, chính quyền Biden đã đạt được khá
nhiều thành công trong năm đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ thất nghiệm giảm xuống mức thấp
nhất trong gần 50 năm. Nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh hơn bất kỳ quốc gia phát triển
nào sau đại dịch. Chiến dịch tiêm chủng giúp cứu sống hàng nghìn người.

Dự luật cứu trợ Covid-19 của Biden được quốc hội thông qua, giúp người Mỹ giảm
bớt gánh nặng từ đại dịch. Biden còn làm được điều mà tất cả những người tiền
nhiệm gần đây không làm được, đó là thông qua dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng.

Tuy nhiên, những thành tựu đó vẫn không thể giúp tỷ lệ ủng hộ Biden tăng lên.
Collinson cho rằng tâm lý mệt mỏi, phẫn nộ vì đại dịch trong một quốc gia đang bị
chia rẽ theo nhiều cách đã khiến niềm tin của người dân vào giới lãnh đạo và hệ
thống chính trị ngày càng suy giảm.

"Chúng ta phải tiếp tục. Và tôi nghĩ rằng những ngày tốt nhất của chúng ta đang ở
phía trước", Biden nói tại một sự kiện tháng trước. Nhưng nỗ lực của Tổng thống để
cải thiện tâm lý quốc gia và triển vọng chính trị của chính ông không phát huy hiệu
quả.

Chỉ 41% người được hỏi tán thành cách làm việc của Biden, theo khảo sát của CNN.
Tỷ lệ ủng hộ ông về mặt kinh tế giảm xuống 37%, thấp hơn 8% so với đầu tháng
12/2021. Chỉ 45% người tán thành cách ông ứng phó đại dịch.

56% người được khảo sát nói Biden không có điểm gì tích cực để khen ngợi. "Tôi khó
có thể nghĩ được một điều nào ông ấy đã làm mang lại lợi ích cho đất nước", một
người tham gia khảo sát nói.

Không có tổng thống Mỹ thời hiện đại nào phải đối mặt với nhiều khủng hoảng như
Biden khi ông tuyên thệ nhậm chức cách đây 13 tháng.

"Lịch sử của chúng ta là một cuộc đấu tranh liên tục giữa lý tưởng Mỹ và thực tế khắc
nghiệt rằng phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại cùng những nỗi sợ đã chia rẽ
chúng ta từ lâu", Biden nói sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Qua năm đầu nhiệm kỳ, phần sau của lời phát biểu đó vẫn lấn át, trong đó một phần
bởi tầm ảnh hưởng của Trump, người dường như đang ấp ủ nỗ lực trở lại chính
trường vào năm 2024.

Biden có thể đã làm quá ít để đoàn kết quốc gia, theo Collinson. "Ông ấy thiếu sự tự
tin vững vàng như tổng thống Franklin Roosevelt, người đã chèo lái Mỹ vượt qua
những cuộc khủng hoảng lớn như Đại suy thoái và Thế chiến II", Collinson nhận xét.



Một số người Mỹ coi tham vọng trong dự luật chi tiêu xã hội của Biden là "sự phản
bội" hình ảnh ôn hòa mà ông xây dựng trong chiến dịch tranh cử. Thực tế Mỹ chưa
thể thoát được đại dịch trong năm đầu nhiệm kỳ Biden làm giảm danh tiếng về năng
lực của ông. Cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan cũng khiến ông hứng nhiều chỉ
trích.

Biden đã khôi phục trang nghiêm cho Tòa Bạch Ốc, nhưng một tổng thống gần 80
tuổi có thể thiếu đi hình ảnh mạnh mẽ để truyền cảm hứng cho những người Mỹ trẻ
tuổi. Tháng trước, Biden thừa nhận rằng ông chưa thực sự quen với vai trò tổng
thống sau nhiều thập niên làm việc tại Thượng viện Mỹ.

"Một trong những điều tôi nghĩ cần được làm rõ là công chúng không muốn tôi trở
thành 'thượng nghị sĩ tổng thống'. Họ muốn tôi trở thành tổng thống và để thượng
nghị sĩ làm thượng nghị sĩ", ông nói.

Cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện ở Texas, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Tình trạng chia rẽ của Mỹ nghiêm trọng tới mức Biden khó có thể giành thêm 10-15%
ủng hộ. Ngay cả khi đất nước thoát Covid-19 và nền kinh tế được thúc đẩy, người Mỹ
cũng khó có thể thay đổi nhận thức về một quốc gia đang gặp khủng hoảng, nhất là
khi thiếu sự đoàn kết.

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là cơ hội cho phe Cộng hòa giành lại
quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, ngay cả nội bộ đảng Cộng hòa
cũng đang lục đục giữa phe ủng hộ Trump và phe muốn thoát khỏi ông.

Tuần này, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell đã chỉ trích một
nghị quyết của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, trong đó mô tả cuộc bạo loạn Đồi
Capitol ngày 6/1 là "diễn ngôn chính trị hợp pháp". Trump và đồng minh nhanh
chóng đáp trả, làm tăng khả năng xung đột nội bộ và làm giảm thông điệp của đảng
cho cuộc bầu cử giữa kỳ, cũng như có thể khiến cử tri quay lưng với các ứng viên
Cộng hòa.



56% người Mỹ trong cuộc thăm dò của CNN nói họ có rất ít hoặc không có niềm tin
rằng các cuộc bầu cử phản ảnh ý nguyện của người Mỹ, trong khi khoảng 50% nghĩ
rằng một cuộc bầu cử tương lai có thể bị đảo lộn vì lý do đảng phái.

"Trước đây, một cuộc bầu cử thường được xem là công cụ để giảm bớt chia rẽ và thất
vọng,
nhưng tình hình hiện tại có thể khiến bức tranh nhiều màu xám này trở nên ảm đạm
hơn", Collinson nhận định.

Trung Cộng cài gián điệp ảnh hưởng bầu cử ở Úc.
Nguyễn Quang Duy

Thứ tư ngày 9/2/2022 vừa qua, Cơ quan Tình Báo Úc (ASIO) đã phổ biến Bản Đánh
Giá An Ninh Hằng Năm, cho biết đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp ngoại quốc âm
mưu gây ảnh hưởng các cuộc bầu cử tại Úc. Sắp tới đây Úc sẽ bầu lại một chính phủ
liên bang nên Bản Đánh Giá đang trở thành một đề tài gây tranh cãi trong sinh hoạt
chính trị tại Úc.

Bản Đánh Giá cho biết:
Mạng lưới gián điệp do một người nước ngoài giàu có, người này có quan hệ trực
tiếp và lâu dài với chính phủ nước ngoài và với các cơ quan tình báo nước ngoài,
người này sử dụng tài khoản ngân hàng nước ngoài để tài trợ các chi phí hoạt động
gián điệp tại Úc.

Người này thuê các nhân viên Úc tìm hiểu, đánh giá và xác định các ứng cử viên ra
tranh cử có quan điểm và lập trường ủng hộ lợi ích của chính phủ nước ngoài, hoặc
những ứng cử viên dễ bị chính phủ nước ngoài gây ảnh hưởng.

Mạng lưới gián điệp sau đó lên kế hoạch hỗ trợ tài chánh, giúp thông tin bằng tiếng
nước ngoài và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác giúp các ứng cử viên có khuynh
hướng thân nước ngoài được thắng cử. Điều đáng nói là các ứng cử viên này đều
không hề hay biết các âm mưu và kế hoạch của mạng lưới gián điệp.

Khi ứng cử viên đắc cử, mạng lưới gián điệp sẽ cài các gián điệp vào làm việc bên
cạnh những người này để thâu nhặt những thông tin mật về chính sách quốc phòng,
nhân quyền, đầu tư nước ngoài hoặc thương mại, để chuyển cho chính phủ và các cơ
quan tình báo nước ngoài.

Gián điệp đồng thời ảnh hưởng đến các chính trị gia Úc, khi biểu quyết trước Quốc
Hội, các chính trị gia này sẽ bỏ phiếu cho những quyết định có lợi cho nước ngoài.
Những người Úc bị cơ quan tình báo ngoại quốc nhắm tới bao gồm nhiều quan chức
và cựu quan chức chính phủ cao cấp, nhiều học giả, thành viên của các tổ chức tư
vấn, giám đốc điều hành doanh nghiệp và thành viên của cộng đồng sắc tộc.

Ông Mike Burgess Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Úc cho biết thông tin về thỏa thuận
an ninh AUKUS với Hoa Kỳ và Anh rất được các cơ quan tình báo nước ngoài quan
tâm.



Ông Burgess còn cho biết mặc dù mạng lưới gián điệp đã bị phá vỡ nhưng Cơ Quan
Tình Báo Úc luôn đặt trong tình trạng đề phòng lực lượng gián điệp ngoại quốc vẫn
đang cố gắng gầy dựng lại mạng lưới này, đặc biệt trong năm nay, năm có bầu cử
chính phủ liên bang.

Bắc Kinh chỉ huy mạng lưới gián điệp ?
Ông Mike Burgess từ chối nêu tên quốc gia đứng sau hoạt động gián điệp, cũng như
từ chối cho biết đã xảy ra ở cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương nào,
cũng như đã ảnh hưởng đến ứng cử viên đảng chính trị nào.

Tờ The Sydney Morning Herald và tờ The Age cho biết nhiều nguồn tin mà họ thâu
nhặt được đã xác nhận gián điệp Trung Cộng đứng sau âm mưu và mạng lưới gián
điệp liên quan đến sinh hoạt bầu cử sơ bộ của đảng Lao Động tại tiểu bang New
South Wales.

Báo chí còn nhắc đến việc Cựu Giám đốc Cơ Quan Tình Báo Úc ông Duncan Lewis,
trong một cuộc phỏng vấn sau khi nghỉ hưu đã cho biết gián điệp Trung Cộng chính
là nỗi bận tâm lớn nhất của Chính phủ Úc.

Ngay sau khi Bản Đánh Giá được phổ biến, trước Quốc Hội Liên Bang Bộ trưởng
Quốc phòng Peter Dutton tuyên bố chính đảng, nhà nước Cộng sản Trung Hoa đang
ủng hộ để đưa đảng đối lập Lao Động lên cầm quyền.

Lời tuyên bố của ông Peter Dutton ngầm ám chỉ Bắc Kinh đã chọn Lãnh tụ đảng Lao
Động, ông Anthony Albanese làm ứng viên thắng cử trong cuộc tranh cử liên bang
sắp tới.

Lời tuyên bố đã bị Dân biểu Tony Burke thuộc đảng Lao Động lên tiếng bác bỏ, ông
Tony Burke cho rằng việc vu cáo ai đó tội phản quốc hoặc bị dụ dỗ phản quốc phải
được xét xử “theo những điều khoản nghiêm khắc nhất”.

Ông Dutton sau đó trả lời ông chỉ dựa trên thông tin từ Bản Đánh Giá An Ninh và
“không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại Lãnh đạo phe đối lập ông Anthony
Albanese”.

Báo chí Úc nhận xét lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng ngầm xác nhận các
nguồn tin an ninh mà họ thâu nhặt được có liên quan đến đến âm mưu của Trung
Cộng nhằm can thiệp vào quá trình sơ tuyển ứng cử viên đảng Lao Động tại tiểu bang
New South Wales.

Bản Đánh Giá An Ninh của Cơ Quan Tình Báo Úc đang trở thành một đề tài được dư
luận tại Úc đặc biệt chú ý và đang ảnh hưởng đến cuộc bầu cử lần này.

Cử tri Úc gốc Việt
Mặc dù lá phiếu của cử tri gốc Việt có thể ảnh hưởng đến kết quả ở một số đơn vị bầu
cử và như thế có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của cả nước Úc.

Nhưng cử tri Việt thường không thích gia nhập và trực tiếp đóng góp cho các đảng
chính trị, người Việt lại thường bầu cho đảng mình ưa thích mà không hề quan tâm



đến ứng cử viên của đảng này và thường khá dễ dãi tin rằng người Việt nên bầu cho
người Việt.

Bản Đánh Giá An Ninh của Cơ Quan Tình Báo Úc cho thấy tình trạng cộng sản xâm
nhập nước Úc đã đến mức cần phải báo động để cử tri Úc gốc Việt phải thay đổi
phương cách quyết định lá phiếu của mình.

Việc chọn đúng ứng cử viên để dồn phiếu vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ nước
Úc trước sự xâm nhập của gián điệp cộng sản, cử tri gốc Việt cần cẩn thận đánh giá
quan điểm và lập trường của những ứng cử viên ra tranh cử, đồng thời phải tìm hiểu
cặn kẽ những ai đã đóng góp tài chính và cả những ai đang đứng đằng sau hỗ trợ các
ứng cử viên ra tranh cử.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi


