
Tin Tức Chung quanh Ta Tháng 6 Có Dấu #01

CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG ?
LÊ MINH KHÔI

Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương trình “Có Ai
Đang Nghe Không?” sáng nay.
Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay quý vị có truyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết
tôi là ai không?” thường lệ không?
Một phụ nữ gọi vào nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại trai chăn
nuôi ở Billing, tiểu bang Montana, bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà không giữ
chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đã có nhiều chủ nông trại
và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.
Ted Turner và người vợ đã ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn.
Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên,
“Cô có biết tôi là ai không?”
Người nữ tiếp viên trả lời: “Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút”
Jane Fonda lại hỏi: Quản Lý hiện có ở đây không. Khi người quản lý bước ra, ông ta
hỏi khách: Thưa tôi có thể làm gì được không ạ?
Ted Turner và Jane Fonda hỏi: Ông biết chúng tôi là ai chứ?
Viên quản lý nhà hàng trả lời: “Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng
đang chờ, tôi không thể sắp chỗ cho hai người trước họ được”
Ted liền ngỏ ý muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiêm bước ra, Jane Fonda lại
hỏi: Ông biết tôi là ai không”
Chủ tiệm trả lời “Có, biết chứ, vì tôi không quên được kẻ đã đâm sau lưng tôi. Mà Bà
có biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhà hàng này và tôi là cựu chiến binh chiến trường
Việt Nam. Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng
giềng của tôi đang đứng đợi ở đây, mà còn không có chỗ tối nay và các tối khác!
Chào ông bà! "
Chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia thật tuyệt vời phải không?
Với quý vị đọc được chuyện này, đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir
Scott’ Oasis Steakhouse, 204 W. Main, Manhattan, MT. 59741.
Nếu Quý Vị đến nhà hàng này, xin ngả mũ chào, và thưởng thức một đĩa steak,
thưởng cô tiếp viên.



Hãy chuyển cho nhau tin này! Chúng ta không bao giờ quên những kẻ phản bội đất
nước chúng ta.
ST và chuyển ngữ: LÊ MINH KHÔI
( Mkim chia sẻ từ fb BaoTran)

Tin vui hay tin buồn cho Putin.

Các tàu chở dầu của Nga sẽ không còn được mua bảo hiểm và không có công ty bảo
hiểm nào chấp nhận việc mua bảo hiểm của các tàu chở dầu của Nga, điều đó có
nghĩa là Ukraine có thể đánh chìm tàu chở dầu của Nga mà Nga không nhận được
bất kỳ khoản bồi thường nào

Báo Tin Tức Việt Đức

Anh chàng đi bán đậu phụ trở thành triệu phú

Minh Tsai từ bỏ ngân hàng đi theo… đậu phụ

https://www.facebook.com/tintucvietduc/?__cft__[0]=AZVCWScXmC_XhVmpCxXyQUzoXSNTCinlwisus9xD8XZ_TK200LnuenDg0nn3MQuTjouM2AB23nQ7z56F7ESocmr7yKJ4fk-QRQzFKF4X3me1SxiLkH8SH2qZFaw0C1XG9Ayv65YZ_CVKlpXP7Km-6-BV3qz_XRMtx67oxY8FsW2q4eUz85JdDgK1I7kp-M6YHo3C-BrX6BXYirow3_JL4Vr2&__tn__=-UC,P-R


Người đàn ông gốc Việt tên Minh Tsai từ hai bàn tay trắng trở thành triệu phú, nhờ
nỗi nhớ hương vị quê nhà. Minh Tsai cũng là người làm nên thương hiệu Hodo Soy
với những sản phẩm chất lượng cao, được người tiêu dùng yêu thích.

Từ bỏ ngân hàng, đi theo tiếng gọi… đậu phụ
Minh Tsai sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Anh sang Mỹ sinh sống từ năm 1981, lấy
bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Columbia. Sau khi tốt nghiệp, Anh làm việc trong
lĩnh vực tài chính tại ngân hàng JP Morgan Chase & Co và Charles Schwab.

Minh Tsai tâm sự, tại Mỹ, Anh không thể tìm thấy loại đậu phụ nào có thể ngon bằng
hương vị quê nhà. Và đó cũng là một trong những lý do Anh từ bỏ công việc tại ngân
hàng để chuyển sang kinh doanh đậu phụ.

Đó là một quyết định táo bạo, vì công việc ở ngân hàng có thu nhập ổn định và đủ để
Anh sống cuộc đời không quá cơ cực tại Mỹ. Nhưng Anh nhận ra một cơ hội kinh
doanh có thể phát triển từ món ăn này là hầu như các nhà sản xuất châu Á ở Mỹ tạo
ra loại đậu phụ ngon, nhưng không phải là hữu cơ. Còn các công ty Mỹ làm theo
dạng hữu cơ thì lại không ngon.

Sữa đậu nành hương vị Việt trên đất Mỹ

Đậu phụ hữu cơ ở Mỹ dường như chỉ là “một khối cứng, trắng bệch và không có mùi
thơm của đậu nành. Minh Tsai nghĩ vậy và Anh đã cất công tìm kiếm những cách thức
làm đậu phụ ở quê hương. Nhưng phải rất kỳ công, ròng rã hai năm trời, Anh mới tìm
ra được công thức của riêng mình phù hợp với loại đậu nành trồng trên đất Mỹ và tạo
ra miếng đậu phụ có hương vị gần giống với ký ức tuổi thơ của mình.

Minh tự tay làm ra những miếng đậu phụ thơm mềm và bán cho nông dân tại các chợ
ở Palo Alto. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ người mua, Anh nhận thấy họ
đặc biệt quan tâm tới những sản phẩm hữu cơ và đủ thu nhập để chi trả cho chúng,
Minh quyết định dồn hết tài sản của mình để khởi nghiệp Holo Soy vào năm 2004.

Sản phẩm đầu tiên của Hodo Soy là “yuba” , một loại sợi mềm như mì từ đậu nành
và một số nguyên liệu khác. Năm 2005, doanh nhân Minh Tsai hợp tác cùng John
Notz , người sau này trở thành Giám đốc tài chính của Hodo Soy. Notz giúp Công ty
gọi vốn để xây dựng nhà xưởng.



“Cách mạng hóa” ngành đậu phụ trên đất Mỹ
Nhà máy sản xuất đậu phụ Hodo được đặt tại khu công nghiệp ở Oakland, California.
Trung bình một ngày, Hodo Soy sử dụng khoảng 15 tấn đậu nành hữu cơ Mỹ để sản
xuất ra 20 tấn các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ nguyên chất, sữa đậu nành,
các món đã được nấu chín, ăn liền với nhiều vị khác nhau. Nhà xưởng của Minh Tsai
hiện sản xuất ra hàng tá sản phẩm và mỗi năm lại cho ra đời vài sản phẩm mới.

Trong năm 2018, Công ty tạo ra một dòng đậu phụ có hương vị Morocco và Địa
Trung Hải đóng trong các gói khoảng 8 lbs mà chỉ bán với giá $6. Các sản phẩm của
Hodo Soy được bán trên khắp nước Mỹ, từ các khu chợ cho người sành ăn tại San
Francisco tới các cửa hàng thực phẩm sạch tại Brooklyn. Sản phẩm của Hodo cũng
được dùng trong các chuỗi cửa hàng đạt sao Michelin như Sweetgreen và Bird
Provision tại San Francisco.

Minh Tsai và các sản phẩm “rặt” hương vị Việt

Vào mùa Thu năm 2018, nhà xưởng Hodo cũng được mở rộng diện tích từ gần 25,000
sqft lên 2,300 m2 lên gần 40,000 sqft, nâng công suất chế biến lên hơn 31 tấn đậu
nành mỗi ngày. Sản phẩm của Hodo có mặt ở 450 cửa hàng Whole Foods tại Mỹ. Ban
đầu, tên công ty được gọi là Hodo Soy, nhưng sau đó nó đã được rút ngắn và hiện giờ
được gọi tên là Hodo.

https://www.hodofoods.com/


Tsai giải thích, Công ty của Anh đang tìm cách mở rộng phạm vi các sản phẩm dựa
trên protein thực vật khác không chỉ là đậu nành.
- Chúng tôi sẽ thử tất cả khả năng với sản phẩm thực vật, từ đồ ăn sẵn, thức uống, tới
snack. Minh nói.

Theo một báo cáo Tháng Sáu, 2018 của Nielsen, Hodo là một trong những công ty
tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn từ thực vật. Doanh thu của
Hodo hiện đạt $15 triệu và tăng trưởng gần 36% mỗi năm.

Từ món ăn truyền thống đơn giản ở quê nhà, Minh Tsai đã tạo ra một cuộc “cách
mạng hóa” ngành công nghiệp đậu phụ và những loại thực phẩm từ thực vật. Hodo
thành công trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, tốt cho sức khỏe và luôn
đem đến hương vị thơm ngon nhất, khiến người tiêu dùng thay đổi suy nghĩ về món
đậu phụ truyền thống.

NGƯỜI ĐÀI LOAN TỰ LUYỆN TẬP QUÂN SỰ TỪ BÀI HỌC CỦA UKRAINE

TAIPEI (Reuters) -Từ hướng dẫn viên du lịch đến các nghệ sĩ xăm mình, một số người
ở Đài Loan lần đầu tiên trong đời học bắn súng khi Nga xâm lược Ukraine làm dấy
lên lo lắng trước viễn cảnh nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc có động thái tương
tự đối với đảo quốc dân chủ.

Áp lực quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hòn đảo mà họ tuyên bố là
của mình, kết hợp với cuộc xung đột ở Ukraine, đã thúc đẩy cuộc tranh luận về cách
tăng cường phòng thủ ở Đài Loan, vốn đang rất quan trọng
https://www.reuters.com/world/china/taiwan- cần kéo dài-bắt buộc-nghĩa vụ quân
sự-ngoài-4-tháng-2022-03-23 pressure có được gia hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc
hay không.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/china/taiwan-?fbclid=IwAR1Fm4JdhFzJvmF1Ew9pP0Vj2l8Lgj1oZOSPulgdnY3J7o96wmAY8Q9mpQk&h=AT0Ftjbpr422hf73ThYOo8Hk60VCVUWL_Z63DOfO9yow-0C7000rwQ5RUmnHhxLlmRz-LpAXri3NhmK9_CqWbqgWA11CyEfANftLzMwZm9qkwwUgfgzFjw-VZlbC2M0CFds&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0n6whWiJrAgCIoHax2SJyVBJh2GlZctfRrkMbSGhGaMn7NRqVs1xLtv29l2Wh2cCrYp9jSHEOS8Z38OEIXoqPU55omAvDdHCTKfx-U4jnB4sX1IXFsi_C_3heustDVCP6jitPnNBhxO9FVOH71vO-IWq01vW8w5ryrt6CY9lSg9Ay1UnSOg_fnEU0yJt2vkywzctN8bw


Một quan chức của một công ty đào tạo kỹ năng chiến đấu ở Đài Loan cho biết, kể từ
khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu cách đây 3 tháng, số lượt đặt chỗ cho các bài học
về cách bắn súng hơi hạng nhẹ, hoặc các thiết bị công suất thấp được thiết kế để bắn
đạn phi kim loại đã tăng gần gấp bốn lần.

Max Chiang, giám đốc điều hành của Polar Light, có trụ sở tại ngoại ô thủ đô Đài
Bắc, cho biết: “Ngày càng có nhiều người đến tham gia.” Ông nói, một số người đến
trường bắn năm nay chưa từng cầm súng, ông nói thêm rằng con số đã "tăng gấp ba
hoặc gấp bốn” kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, mà Moscow gọi là một "hoạt
động quân sự đặc biệt”.

Một số người ở Đài Loan lo sợ rằng Trung Quốc, chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng
vũ lực để đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của mình, có thể gia tăng sức ép, lợi
dụng việc phương Tây bị phân tâm bởi nỗ lực hỗ trợ và trang bị cho Ukraine để đáp
trả Moscow.
Đài Loan đã nâng mức cảnh báo nhưng không có thông báo nào về động thái quân sự
bất thường của Bắc Kinh.

Những người chuẩn bị chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc bao gồm Su Chun, một
nghệ sĩ xăm hình 39 tuổi, người đã quyết tâm học cách sử dụng súng hơi.
"Tôi muốn học một số kỹ năng chiến đấu, bao gồm cả những kỹ năng không chỉ giới
hạn ở việc sử dụng súng. Có thể là những kỹ năng để có thể phản ứng với bất kỳ tình
huống nào”, anh nói.

Nhưng việc huấn luyện súng sẽ hữu ích nếu chính phủ kêu gọi những người dự bị như
mình để đẩy lùi cuộc xâm lược của Trung Quốc, Su nói thêm.
"Hầu hết mọi người không muốn xảy ra chiến tranh, tôi cũng không muốn xảy ra
chiến tranh, nhưng trong trường hợp không may này thực sự xảy ra, tôi sẽ chuẩn bị
tâm lý.”

Sử dụng súng hơi hạng nhẹ, phổ biến để mô phỏng quân sự, được dạy như một môn
thể thao thi đấu ở Đài Loan, vốn kiểm soát chặt chẽ quyền sở hữu súng, nhưng nhiều



động tác và chiến thuật liên quan lại giống với kỹ năng chiến đấu, từ tư thế bắn đến
cách ngắm bắn. Các thiết bị này sử dụng khí nén để mang các loại đạn ít nguy hiểm
hơn, chẳng hạn như các quả bóng nhựa nhỏ, tới mục tiêu của chúng.

Tại trường bắn Đài Bắc vào một buổi chiều Chủ nhật, hàng chục sinh viên lần đầu
tiên cầm súng hơi khi các huấn luyện viên giải thích các hướng dẫn an toàn và các
chi tiết cơ bản.

Hướng dẫn viên du lịch Chang Yu, người đã tham gia khóa học sơ cấp cùng vợ cho
biết nhu cầu tìm hiểu thêm về vũ khí phòng thủ sau chiến tranh ở Ukraine là "khẩn
cấp”.
"Cuộc chiến Ukraine-Nga đã làm cho mối đe dọa từ bên kia eo biển trở thành hiện
thực”, người đàn ông 34 tuổi đeo đai và kính bảo hộ cho biết khi đề cập đến tuyến
đường thủy giữa Đài Loan và Trung Quốc.

"Nó khiến chúng tôi nghĩ mình nên chuẩn bị như thế nào nếu điều đó xảy ra ở Đài
Loan.”
Cặp đôi đã tự lắp ráp đồ bảo hộ ở nhà, từ bình xịt hơi cay đến hệ thống báo động cho
những kẻ đột nhập, anh nói thêm.

Bên cạnh việc huấn luyện sử dụng súng, một số chính trị gia ở Đài Loan đã kêu gọi
công chúng bắt đầu suy nghĩ về các kế hoạch sinh tồn trong thời kỳ mà hầu hết các
thành phố không có điện và nước trong nhiều ngày.

Lin Ping-yu của Đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền, người đang tranh cử ghế hội
đồng, cho biết cuộc chiến ở Ukraine đã khiến ông phải chuẩn bị bộ dụng cụ sinh tồn
cho gia đình, với đầy đủ nguồn cung cấp thực phẩm khẩn cấp và pin, đề phòng
trường hợp xấu nhất.

Lin, tác giả của một cuốn sách về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, nói thêm: “Hãy
nghĩ về cách bạn có thể giúp bản thân và những người khác tồn tại.
"Chúng ta đang phải đối mặt với những rủi ro vô cùng lớn. Nguy cơ mất tự do, dân
chủ, mất tất cả mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày”.

(Báo cáo của Ann Wang và Fabian Hamacher; Viết và báo cáo bổ sung bởi Yimou
Lee; Biên tập bởi Clarence Fernandez)



Tháng 6 năm 2022, học sinh trung học Ukraine chụp ảnh tốt nghiệp của họ ở thành
phố Chernihiv - nơi mà trong tháng Ba và suốt tháng Tư, đã bị pháo kích và tấn công
nặng nề bởi quân xâm lược Nga, những đống đổ nát vẫn còn ở Chernihiv Oblast -
phía đông bắc Ukraine.
Họ hy vọng những hình ảnh này và cuộc chiến tranh phi lý mà Nga gây ra sẽ được
nhiều người trên thế giới biết đến.



Học sinh Ukraine tốt nghiệp trung học trở lại trường cũ ở Chernihiv để chụp ảnh kỷ
yếu. Hình ảnh lưu niệm mà các em muốn lưu lại để mọi người biết những gì

người Nga đã làm với đất nước nước Ukraine.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228922533307281&set=gm.699664801119387&__cft__[0]=AZWLdEGZxx0KDCu7YyIWjIR3MtlNi8cX0h6mu0vqIgbVeiv6Wbb26fpsZJwcxZuejuXpAY7kOEj9ksPzgPFqG16PDqXBHoO760Mg7AmMH-ctNUhIC3SBABbRTZRZnnC6ISxiaLJij7tOnATEb9YFQBScS6cj8FXIkkor9y6o4S6TCcWlK9u74xPZvsuW8ti-IDjBvEPqLqLqoi7U7swn1stD&__tn__=EH-y-R


Phía sau chiến tuyến của kẻ thù, Hướng đạo sinh giúp người Ukraine thực hiện các
cuộc tấn công chết người - The New York Times

Theo một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine, một lực lượng nổi dậy bao gồm
dân thường hoặc cựu binh sĩ đã cung cấp thông tin hỗ trợ cuộc tấn công của Ukraine
vào hai căn cứ của Nga.

Tuần này, các trinh sát của đảng phái làm việc cho quân đội Ukraine đứng sau chiến
tuyến của kẻ thù đã chỉ đạo các cuộc tấn công bằng pháo vào hai căn cứ của Nga ở
khu vực Kherson bị chiếm đóng, giết chết rất nhiều binh sĩ đối phương, theo một quan
chức quân sự cấp cao của Ukraine.

Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, xác
nhận vụ tấn công và cho biết khoảng 200 lính Nga đã bị tiêu diệt.

Cuối ngày hôm đó, các trinh sát đã chỉ đạo một cuộc tấn công bằng pháo khác, giết
chết hàng chục binh sĩ đối phương, trong đó có hai tướng lĩnh, quan chức cấp cao
cho biết. Một trong những vị tướng đến từ quân đội Nga và một vị tướng khác thuộc
cơ quan phản gián của Nga, F.S.B., một quan chức quân sự cấp cao cho biết.

Nguồn Vitaliy Litvin
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"Một tội ác chiến tranh khác”: LHQ phản ứng trước bản án tử hình dành cho người
nước ngoài trong "DNR" (tổ chức khủng bố).

Phu nhân của tổng thống Ukraine - Elena Zelensky cho biết:
"Hôm nay, đã có khoảng 37.000 phụ nữ phục vụ trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang
Ukraine, hơn 1000 người trong số đó đã trở thành chỉ huy"
Trong ảnh: một binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine với khẩu súng trường tấn công
FN SCAR-L của Mỹ
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The price of a gallon of regular gasoline keeps moving higher.

TIN TỨC DĐTC– 11/6/2022
Vũ Linh

ĐIỀU TRA CUỘI THÀNH TV SHOW
Ngày thứ Năm vừa qua là ngày Ủy Ban Điều Tra vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày
6/1/2021 bắt đầu có những cuộc điều trần công khai, được truyền hình trực tiếp cho
cả nước theo dõi. Tối đầu tiên, phần lớn chương trình tập trung trên một phim cho
thấy tính cuồng điên, hung hãn, ‘phản quốc’ của đám bạo loạn.
Phim được dàn dựng bởi một đạo diễn chuyên nghiệp của đài tivi ABC, tuyển lọc kỹ
càng những màn tai hại cho TT Trump và đảng CH nhất, trong khi những màn bất lợi
cho ‘phe ta’ thì bị giấu nhẹm.
Trong cuộc biểu tình bị gọi là ‘đẫm máu’, có đúng một phụ nữ da trắng biểu tình, tay
không, bị một cảnh sát da đen bắn chết tại chỗ, nhưng dĩ nhiên chuyện này hoàn toàn
bị giấu nhẹm và viên cảnh sát da đen không bị truy tố gì hết (trong khi một cảnh sát
da trắng lỡ tay làm chết một tên du thủ du thực đen George Floyd thì bị đi tù mãn
kiếp và tên da đen được phong thánh, cả đảng DC quỳ xuống gục đầu xin lỗi).

Vì cuộc biểu tình này mà TT Trump đã bị hạ viện do phe DC nắm đa số tuyết đối hấp
tấp đàn hặc không cần bằng chứng hay nhân chứng hay điều tra gì hết, mà lại đàn
hạc sau khi TT Trump đã thất cử vì gian lận, và một tuần trước khi ông bàn giao cho
cụ Biden.
Đàn hặc thất bại tại thượng viện, nhưng phe DC nhất quyết không bỏ cuộc, thành lập
ra một ủy ban điều tra cuội hoàn toàn phe đảng với 7 dân biểu DC [trong đó có một
bà dân biểu gốc Việt, bà Stephanie Murphy chán nản đảng DC, ra tuyên bố tố cáo
đảng DC độc tài, ép buộc bà phải tuyệt đối tuân theo lệnh của bà Pelosi, sẽ không ra
tái tranh cử cuối năm nay] và 2 dân biểu CH, tất cả đều do bà chủ tịch hạ viện Pelosi
tuyển chọn và bổ nhiệm dựa trên hai tiêu chuẩn: chống Trump chết bỏ và đã biểu
quyết đàn hặc Trump.

Toàn thể khối CH tẩy chay, ngoại trừ hai dân biểu CH cuồng chống Trump chấp
nhận tham gia vào Ủy Ban Điều Tra là bà Elizabeth Cheney và ông Adam Kinzinger.
Bà Cheney sẽ ra tái tranh cử cuối năm nay và các thăm dò cho tới nay cho thấy bà sẽ
thảm bại (thăm dò mới nhất cho thấy bà Cheney thua đối thủ tới 28 điểm, với tỷ lệ



đâu 32%-60%) sau khi bị đảng CH tại tiểu bang nhà Wyoming trục xuất ra khỏi đảng.
Ông Kinzinger thính mũi hơn, nhanh chân chạy trước, cho biết sẽ không ra tái tranh
cử cuối năm nay. Cả hai đang cố sức trả thù chống ông Trump trước khi về nhà đi
câu cá.

Công lý bình thường: điều tra kỹ, thấy đủ tội trạng rồi mới bắt ra tòa. Công lý của
đảng DC: bắt ra tòa không cần tranh cãi, luật sư, bằng chứng, nhân chứng, rồi mới
đi điều tra sau khi thất bại, bị can được tòa tha bổng.

Tính cách phe đảng lộ liễu nhưng lại được phe cấp tiến và truyền thông phe ta cổ vỏ
ầm ĩ. Muốn có một nhận định chính xác về ủy ban, thì ta chỉ cần nhớ lại các tòa án
nhân dân đấu tố các điền chủ trong vụ cải cách ruộng đất ngoài bắc sau khi VC
chiếm BV thôi.

Thật ra, cả thế giới đều hiểu rõ mục đích thật sự của ủy ban. Đối tượng gần là khỏa
lấp những thất bại khổng lồ của Biden, đặc biệt là chuyện lạm phát, để chống đỡ cho
đảng DC bớt thua quá đậm trong cuộc bầu quốc hội cuối năm nay, và đối tượng xa dĩ
nhiên là chặn việc ông Trump có thể ra tranh cử tổng thống lại năm 2024. Tất cả
những phân bua ‘bảo vệ nền dân chủ’ chỉ là tuyên truyền vớ vẩn mà may ra chỉ có ba
con vẹt tị nạn tin.

Dường như đám này nghĩ không xa hơn đầu mũi, không hề nghĩ nếu như đảng DC
mất thế đa số tại hạ viện cuối năm nay thì năm tới, phe CH sẽ tung ra bao nhiêu vụ
điều tra.
https://pjmedia.com/uncategorized/matt-margolis/2022/06/07/democrats-admit-the-t
rue-purpose-of-j6-hearings-n1603715
Vấn đề là Ủy Ban có thành công lái dư luận hay không. Dân biểu DC của Cali Ro
Khanna, nhìn nhận ưu tư hàng đầu của dân vẫn là lạm phát, giá xăng; trong khi bà
chuyên gia DC Jessica Tarlov nói hụych tẹt là cuộc điều tra sẽ chẳng có bao nhiêu
ảnh hưởng trên cuộc bầu quốc hội cuối năm nay và sẽ không cứu được đảng DC.
Chris Wallace, bình loạn gia của CNN, đã tố cáo đảng DC thổi phồng quá đáng màn
xiếc Điều Tra trên tivi, nhất là việc thuê một đạo diễn chuyên nghiệp cắt xén, ráp nối
các phim thời sự về vụ biểu tình với mục đích xuyên tạc một chiều rõ rệt. Chỉ khiến
dân Mỹ nghi ngờ những toan tính của đảng DC. Những tố cáo hay ‘khám phá’ của
Ủy Ban Điều Tra chẳng có gì mới lạ và dân Mỹ đã có ý kiến về chuyện này từ lâu rồi,
chống hay ủng hộ, màn xiếc trên tivi bây giờ sẽ chẳng thay đổi được ý kiến của ai hết.
https://www.theblaze.com/news/chris-wallace-skeptical-jan-6-hearings
Tin mới nhất: Theo những tài liệu mới được tiết lộ, bốn ngày trước vụ biểu tình, bộ
Quốc Phòng của TT Trump, đã đề nghị gửi Vệ Binh Quốc Gia tới gác quanh trụ sở
quốc hội khi nghe tin có biểu tình. Tuy nhiên cảnh sát quốc hội, cảnh sát thủ đô
Washington DC dưới tay bà thị trưởng DC da đen, và các dân biểu DC bác bỏ đề
nghị này. Nếu có Vệ Binh Quốc Gia ngăn chặn thì dĩ nhiên đám biểu tình không thể
nào bao vây quốc hội và toàn thể vụ lùm xùm đã không xẩy ra.
Các chuyên gia đang thắc mắc không hiểu cảnh sát và khối DC coi thường vụ biểu
tình, hay cố tình để cửa ngỏ để có lý do đánh TT Trump và phe CH sau đó.
https://justthenews.com/government/congress/trump-pentagon-first-offered-nationa
l-guard-capitol-four-days-jan-6-riots-memo
HẬU THUẪN CỦA BIDEN
► Tổng kết
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Theo tổng kết của Real Clear Politics qua hơn một tá thăm dò, cách biệt giữa hậu
thuẫn và chống đối cụ Biden đã lại leo một mức kỷ lúc mới: 15,3 điểm.

► Quinnipiac
Theo thăm dò của Đại Học Quinnipiac, bất kể mọi nỗ lực lái dư luận qua việc súng
đạn, dân Mỹ vẫn chú tâm vào lạm phát hơn. Có tới 34% dân Mỹ lo sợ lạm phát nhất,
trong khi chỉ có 17% là ưu tư về súng đạn.
Theo Quinnipiac, hậu thuẫn của Biden đã rớt xuống mức thấp nhất từ trước đến nay:
trong 3 người, chỉ có đúng 1 người ủng hộ, còn 2 người chống. Chỉ có 28% dân Mỹ
chấp nhận chính sách kinh tế và 32% ủng hộ chính sách kiểm soát súng đạn của
Biden.
https://www.foxnews.com/politics/poll-inflation-most-urgent-issue-gun-violence-bid
en-approval-ties-lowest-yet
BIDEN VÀ TRUYỀN THÔNG
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►Wapo: Đệ nhất đẳng ‘Nói Láo Bội Tinh’
Cụ Biden bị tấn công quá mạnh trong vấn đề lạm phát, đã loay hoay chống chế. Cụ
mới cho đăng một bài của cụ -dĩ nhiên do phụ tá viết- trên báo để biện bạch về việc
này. Cụ đấm ngực khoe “kinh tế coi vậy chứ đang trong tình trạng rất tốt”.
Cụ nhấn mạnh bằng cách khoe là “theo các chuyên gia, các biện pháp chống lạm
phát của cụ đã đưa đến kết quả là mỗi gia đình sẽ tiết kiệm được đâu 500 đô tiền điện
một năm”.
Nghe cũng đáng nể. Cho đến khi bị báo phe ta Washington Post tố là … cụ bốc phét!

Theo WaPo, thứ nhất, số tiền tiết kiệm 500 đô này chỉ là dự phóng, đoán mò cho
năm 2030, tức là 8 năm nữa, nghĩa là sau khi cụ Biden đã mãn nhiệm, cho dù cụ tái
đắc cử năm 2024, chẳng liên quan xa gần gì đến các biện pháp nếu có hiện nay của
cụ Biden.
Thứ nhì, tiền điện tới năm đó được tiên đoán sẽ rẻ đi vì tiền dầu sẽ rẻ vì xăng sẽ rẻ
bớt, nhờ đa số xe chạy trên đường phố khi đó sẽ là xe điện do cả thế giới sản xuất,
cũng chẳng liên quan xa gần gì đến các biện pháp chống lạm phát nếu có hiện nay
của cụ Biden.

WaPo đã tặng cho cụ Biden 4 cái mũi Pinocchio, ‘huy chương Nói Láo Bội Tinh’ của
WaPo.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/02/bidens-fantastical-claim-500-an
nual-utility-savings/

►WaPo: Biden mất hậu thuẫn đen
Cũng báo phe ta WaPo, tuần rồi đã công bố kết quả thăm dò mới nhất của họ, cho
thấy hậu thuẫn của khối cử tri da đen dành cho cụ Biden ngày càng sa sút.

Cỡ 60% dân da đen đã cho rằng cụ Biden đã giữ lời hứa cải tiến cuộc sống họ, nhưng
đã có trên một phần ba (37%) nghĩ cụ đã KHÔNG cải tiến đời sống của họ như đã ồn
ào hứa hẹn. Đưa đến kết quả là hiện nay, cụ Biden được hậu thuẫn của khoảng 71%
dân đen trong khi gần 30% không ủng hộ cụ.

WaPo nhắc lại trong cuộc bầu tổng thống, hơn 90% dân đen đã bỏ phiếu cho cụ.
Nghĩa là hậu thuẫn của cụ trong khối da đen cho tới nay đã rớt hơn 20 điểm, từ hơn
90% xuống còn 70%.
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https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/04/biden-black-voters-softer-suppo
rt/

► Politico: Biden vẫn chưa hiểu vai trò tổng thống
Tuần trước, để chống đỡ những công kích về tình trạng bắn loạn đả, cụ Biden đã lên
TV, đọc diễn văn về vấn đề súng đạn, quảng bá một số biện pháp chống súng đạn của
cụ. Sau đó, trang mạng Politico, là một trang mạng thiên tả, từng tung hô cụ Biden
mệt nghỉ, đã có bài bình luận chỉ trích cụ khá mạnh.

Theo Politico, cụ Biden đưa ra những lập luận xưa hơn trái đất, nhạt hơn nước lạnh,
tuyệt đối chẳng thuyết phục được ai là cụ đang có những biện pháp mới lạ, hữu hiệu
nhất chống nạn tràn ngập súng, bắn giết loạn đả. Vẫn theo Politico, bài diễn văn
giống như một bài giảng của một ông cha nhà thờ giảng một bài kinh cũ rích.

Sau một năm rưỡi làm tổng thống, cụ Biden vẫn chưa nắm vững vai trò của một tổng
thống, một nhà lãnh đạo, mà vẫn xử thế như một ứng cử viên đi vận động tranh cử,
giảng giải vớ vẩn rồi hứa trăng hứa cuội. Theo Politico, không một ai nghĩ diễn văn
của cụ Biden sẽ thay đổi được chuyện gì.

Kẻ này cũng nhận thấy trong bài diễn văn 16 phút, cụ Biden đã có 8 lần kêu gọi quốc
hội “phải làm gì” -do something-, không phải một thứ ‘lệnh xuất quân’ của một nhà
lãnh đạo sẵn sàng đứng ra chỉ huy, đi tiên phong, mà chỉ giống như một tiếng kêu cầu
cứu của một người đang chết đuối.

Tin mới nhất cho biết lãnh đạo cả hai đảng đang thảo luận với nhau về việc đưa ra
một dự luật kiểm soát súng đạn mới, sẽ được cả hai đảng hậu thuẫn. Trong cuộc điều
đình này, các lãnh tụ cả hai đảng đã từ chối không cho đại diện của cụ Biden tham
gia. Không rõ tại sao. Có thể các thượng nghị sĩ sợ cụ Biden biết họ đang điều đình
chuyện gì, rồi cụ nổi hứng ra tuyên bố nhảm, gây khó khăn cho họ.

https://www.politico.com/news/magazine/2022/06/03/preacher-joe-isnt-persuading-a
nybody-on-guns-00037006?cid=apn

►NY Post: Một tổng thống trong khủng hoảng

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/04/biden-black-voters-softer-support/
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/04/biden-black-voters-softer-support/
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Báo New York Post mô tả cụ Biden như một tổng thống “cô đơn, rối trí, và tức giận”.
Báo này cũng vạch rõ cụ Biden đang loay hoay đổ thừa tất cả mọi khó khăn lên đầu
đám phụ tá, cho dù đây là đám người do chính cụ lựa chọn. Cũng theo NYP, Tòa
Bạch Ốc hiển nhiên đang là con tầu bị chìm từ từ.

Theo NYP, dân Mỹ thích một người thắng chứ không thông cảm một người thua rên rỉ,
đổ thừa tứ tung cả ngày.

https://nypost.com/2022/05/31/the-us-loves-a-winner-not-a-whiner-joe-biden/

LẠM PHÁT
► Thống kê mới nhất
Ngày thứ Sáu 10/6/2022, thống kê chính thức cho biết lạm phát trong tháng 5 lên tới
8,6%, ngang với mức tháng trước, tức là không suy giảm một ly bất kể việc Ngân
Hàng Dự Trữ Liên Bang đã tăng lãi suất mạnh hai lần liền. Chứng tỏ lạm phát rất
nặng và chưa có chiều hướng suy giảm gì hết.

Ngay trong ngày Thứ Sáu này, chỉ số Dow Jones đã rớt ngay gần 900 điểm trong một
ngày sau khi đã rớt gần 700 điểm ngày hôm trước, nâng tổng số điểm mất lên tới hơn
1.800 điểm hay 5,4% trong tuần qua, trong khi NASDAQ cũng trong tuần qua rớt 900
điểm hay 8% trong một tuần.

Tính từ đầu năm nay, trong 5 tháng, Dow Jones đã rớt 5.400 điểm hay 15%; trong khi
NASDAQ đã rớt 4.600 điểm hay gần 30%.

Nhìn một cách khác,
- trong 4 năm dưới TT Trump (1/2017-1/2021): Dow Jones tăng hơn 11.000 điểm hay
+55%; NASDAQ tăng 8.300 điểm hay +148%;
- trong một năm rưỡi dưới cụ Biden (1/2021-6/2022): Dow Jones tăng 400 điểm hay
+1,2%; NASDAQ giảm 2.100 điểm hay -16%.
Các cụ vẹt tị nạn có quyền ngồi tính nhẩm xem thần tượng Biden của quý cụ đã làm
các cụ mất bao nhiêu tiền trong quỹ tiền già rồi. Hối hận chưa? Chưa xong đâu, sẽ
còn rớt tiếp trong những tháng tới.

https://www.foxbusiness.com/economy/inflation-hits-fresh-high-may-consumer-prices
-surging

►WaPo: dân Mỹ lo sợ
Báo phe ta Washington Post mở thăm dò và khám phá ra 2/3 (66%) dân Mỹ nghĩ lạm
phát sẽ trầm trọng hơn trong thời gian tới.

Trong lo sợ đó, dân Mỹ đang phải lo chuẩn bị, đặc biệt là phải thay đổi lối sống của
họ, thảo ngân sách gia đình kỹ hơn, cắt giảm nhiều chi tiêu về ăn uống, mua sắm
quần áo, giải trí, xe cộ, du lịch,… Tất cả, dĩ nhiên sẽ nằm trong đầu họ khi họ đi bầu
quốc hội cuối năm nay.

https://nypost.com/2022/05/31/the-us-loves-a-winner-not-a-whiner-joe-biden/
https://www.foxbusiness.com/economy/inflation-hits-fresh-high-may-consumer-prices-surging
https://www.foxbusiness.com/economy/inflation-hits-fresh-high-may-consumer-prices-surging


https://www.washingtonpost.com/business/2022/06/09/inflation-worse-poll-americans
/?

► CNN: dân Mỹ lo sợ
Cơ quan thăm dò nổi tiếng Gallup mới công bố một chỉ số kinh tế quan trọng. Chỉ số
đó du di từ +100 (rất tin tưởng vào kinh tế sẽ phát triển mạnh) tới -100 (nghĩ kinh tế
sẽ đi vào khủng hoảng rất xấu). Theo Gallup, chỉ số hiện nay là -45, nghĩa là khá xấu
cho cụ Biden. Đúng ra là chỉ số xấu nhất từ ngày đại khủng hoảng khi Obama mới
nhậm chức đầu năm 2009.

Trong 100 người, chỉ có 14 người nghĩ tình hình kinh tế hiện nay tốt như cụ Biden
khoe. Con số này còn tệ hơn con số của CNN công bố mới đây khi CNN chỉ thấy có
23 người đồng ý với cụ Biden là kinh tế hiện nay tốt.

https://www.cnn.com/2022/06/01/politics/gallup-economic-confidence-biden-democra
ts/index.html

MỸ NGÀY CÀNG LOẠN
Trong dịp nghỉ lễ cuối tuần qua, đã xẩy ra hàng loạt vụ bắn giết loạn đả, ngay sau vụ
thảm sát tại trường tiểu học Uvalde.

Theo những thống kê mới, chỉ trong vài ngày cuối tuần đã xẩy ra hơn một tá vụ bắn
giết, khiến ít nhất 17 người đã chết và cả mấy chục người bị thương. Các vụ bắn giết
đã xẩy ra trên một chục tiểu bang khác nhau như bẳn đồ dưới đây cho thấy.

https://www.washingtonpost.com/business/2022/06/09/inflation-worse-poll-americans/
https://www.washingtonpost.com/business/2022/06/09/inflation-worse-poll-americans/
https://www.cnn.com/2022/06/01/politics/gallup-economic-confidence-biden-democrats/index.html
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https://www.newsnationnow.com/us-news/calls-for-action-amplify-after-weekend-gun
-violence-kills-17/

BIDEN LẠI ĐỔI ÁO
Trong khung cảnh cả nước nhốn nháo vì vụ bắn người loạn đả, cụ Biden đã hùng hổ
lên TV tố cáo nạn súng tràn lan và dĩ nhiên rất ‘hoành tráng’ kêu gọi cấm súng.

Điều cụ không dám bật mí, nhắc lại cho thiên hạ biết là năm 1985, chính thượng nghị
sĩ Biden đã là một trong những chính khách ồn ào nhất, hô hào bảo vệ quyền sở hữu
súng, chống lại mọi biện pháp kiểm soát. Khi đó TNS Biden khẳng định quyền sở hữu
súng là thiêng liêng, được Hiến Pháp bảo vệ.

Khi đó, cụ dõng dạc tuyên bố: “Trong 12 năm rưỡi là thành viên của cơ quan này
[thượng viện], tôi chưa bao giờ tin gia tăng các biện pháp kiểm soát súng sẽ giảm các
vụ phạm pháp. Tôi tin chắc một người phạm pháp muốn có súng, sẽ có thể có súng
qua những nguồn bất hợp pháp, không truy lùng được và không ghi danh, bất kể có
hay không kiểm soát súng” (nguyên văn “During my 12 and a half years as a member
of this body, I have never believed that additional gun control or federal registration
of guns would reduce crime. I am convinced that a criminal who wants a firearm can
get one through illegal, non-traceable, unregistered sources, with or without gun
control”).

Tại sao hai thái độ khác nhau? Xin thưa vì năm đó cách đây gần bốn chục năm, tuyệt
đại đa số dân Mỹ vẫn còn ủng hộ hết mình quyền sở hữu súng. Thượng viện khi đó đã
biểu quyết theo khuyến cáo của NRA, tổ chức của những người sở hữu súng, chống

https://www.newsnationnow.com/us-news/calls-for-action-amplify-after-weekend-gun-violence-kills-17/
https://www.newsnationnow.com/us-news/calls-for-action-amplify-after-weekend-gun-violence-kills-17/


mọi kiểm soát súng, theo tỷ lệ 79–15, trong đó có phiếu của TNS Biden. Bây giờ, gió
có vẻ đổi chiều, cụ chính trị gia thời cơ Biden cũng đổi chiều theo. Có vậy thôi.
Tỉnh dậy đi, các cụ vẹt!!!

https://www.breitbart.com/politics/2022/06/03/joe-biden-admitted-in-1985-criminals-
will-get-firearms-with-or-without-gun-control/

BẦU SƠ BỘ
Tuần rồi đã có bầu sơ bộ tại nửa tá tiểu bang, trong đó đặc biệt có Cali, là nơi có vài
kết quả đáng ghi nhận nhất, tuy phần lớn các kết quả khác còn phải chờ tới ngày bầu
chính thức đầu tháng 11 tới.

- Ông Chesa Boudin: công tố tiểu bang tại San Francisco, một công tố tiểu bang
-district attorney- cấp tiến cuồng, đã bị truất nhiệm qua ‘recall’. Ông này chủ trương
dân da đen bị bắt có quyền xin tại ngoại khỏi cần đóng tiền thế chân vì theo ông
Boudin, họ nghèo không có tiền mà bắt họ đóng tiền thế chân là kỳ thị, cho dù họ
phạm tội.

Ông Boudin cũng là người ra lệnh không truy tố mấy anh chị đen bị bắt vì tham gia
vào các cuộc nổi loạn cướp tiệm đốt nhà năm 2020 vì họ nghèo, cần được thông cảm
[cụ VVLộc nhà ta dường như là đệ tử chân truyền của ông Boudin này].

Ông công tố này cũng hô hào cắt giảm ngân sách cảnh sát. Trong thời gian qua, đã
xẩy ra hàng loạt vụ cướp tập thể công khai của dân da đen tại San Francisco, thản
nhiên vào các cửa hàng bán hàng sang trọng nhất cướp hàng.

Cái ghế công tố San Francisco này trước đây là ghế của bà Kamala Harris. Việc ông
Boudin bị mất job sẽ khiến một ông công tố cực tả khác của Cali, ông George Gascon
của Los Angeles run lẩy bẩy, vì ông này đã là người có những chính sách y hệt ông
Boudin và đang bị lấy chữ ký để truất nhiệm.

- School Board: 3 thành viên của hội đồng học chính của San Francisco, chủ trương
mang chính sách ‘thức tỉnh ‘ vào các trường tiểu học, cũng đã bị ‘recall’, truất
nhiệm.
- Ông David Valadao: một trong 10 dân biểu CH biểu quyết đàn hặc TT Trump, đã
rớt đài, bị một ông DC hạ, vì đã có hai ứng cử viên CH khác ra tranh cử, lấy bớt
phiếu của ông Valadao.
- Thống đốc Gavin Newsom: đại thắng, khiến phe DC hý hửng hy vọng có ngôi sao
sáng có triển vọng thay thế cụ Biden

https://www.foxnews.com/politics/san-francisco-district-attorney-recall-election

TS NAVARRO BỊ BẮT
Tin mới nhất cho biết FBI đã chặn bắt, còng tay giáo sư Peter Navarro vì tội ‘khinh
thường quốc hội’ khi ông này từ chối ra điều trần trước Ủy Ban Điều Tra vụ biểu tình
bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.

Ở đây, ta thấy rõ Tư Pháp Mỹ ngày nay đã hiển nhiên thành Tư Pháp phe đảng:
- Nghe theo lệnh một Ủy Ban mà tính chất hợp pháp là một câu hỏi lớn, trong khi tính
chất phe đảng rõ hơn ban ngày khi tất cả thành viên đều do một mình bà chủ tịch hạ

https://www.breitbart.com/politics/2022/06/03/joe-biden-admitted-in-1985-criminals-will-get-firearms-with-or-without-gun-control/
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viện Pelosi tuyển chọn và bổ nhiệm trong hàng ngũ những dân biểu chống Trump
mạnh nhất.
- Bộ Tư Pháp sẵn sàng bắt những người bị ủy ban tố về tội ‘khinh thường quốc hội’,
trong khi dưới thời Obama, những người bị quốc hội tố về tội này hoàn toàn không bị
rớ tới.
- Đã vậy, khi bắt ông Navarro, một viên chức cao cấp của chính quyền tiền nhiệm, lại
còng tay lôi đi như bắt một tên khủng bố al Qaeda, đã gây sốc cho nhiều người. Chỉ
chưa thấy FBI bịt miệng ông Navarro như công an VC bịt miệng Cha Lý thôi.

https://www.breitbart.com/politics/2022/06/03/fbi-arrests-peter-navarro-one-day-afte
r-he-vows-to-impeach-biden/

Chẳng những quá đáng vậy, mà theo giáo sư Hiến Pháp Alan Dershowitz, việc truy tố
ông Navarro hoàn toàn vi phạm Hiến Pháp. Ông Navarro, trong tư cách một cựu viên
chức cao cấp của TT Trump, hoàn toàn có quyền -được Hiến Pháp bảo đảm- không
ra điều trần trước một ủy ban của quốc hội, nhân danh ‘đặc quyền của hành pháp’
-executive privileges-, nhất là khi ủy ban đó được thành lập hoàn toàn theo tính phe
đảng, trái với thủ tục quốc hội.

Câu chuyện ông Navarro còn dài, sẽ thưa kiện mệt nghỉ. Chắc chắn sẽ lên tới Tối Cao
Pháp Viện để TCPV ấn định lại cho rõ ranh giới giữa hành pháp và lập pháp.

https://www.newsmax.com/newsfront/congressional-january-justice/2022/06/07/id/10
73283/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM33
9966_06072022&s=acs&dkt_nbr=010502k4jg3v

ÂMMƯU ÁM SÁT TP KAVANAUGH
Tin FBI cho biết một anh cấp tiến cuồng, mưu tính ám sát thẩm phán Tối Cao Pháp
Viện Brett Kavanaugh đã bị bắt khi anh ta cách nhà TP Kavanaugh vài chục thước.

Nicholas John Roske, 26 tuổi, từ Cali lên tới Maryland để tìm cách giết TP
Kavanaugh đã bị bắt với một túi trong đó có súng lục, đạn, dao găm, còng trói tay
bằng plastic, búa, gậy sắt,… Theo lời khai, anh ta tức giận vì TP Kavanaugh và
TCPV có ý định cản phá thai và cản việc cấm bán súng.

Dự luật tăng cường an ninh cho các thẩm phán TCPV đã được thượng viện thông qua
từ cả tháng nay sau khi các đám cấp tiến cuồng đã biểu tình trước tư gia của vài thẩm
phán bảo thủ của TCPV, nhưng hạ viện do phe DC nắm đa số, đã ngâm tôm không
chịu thông qua.

Cô dân biểu nhí cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez đã lớn tiếng nhận công cùng
với các đồng chí cấp tiến cực đoan chặn được việc thông qua luật này vì cô ta cho
việc ra luật cấm súng đạn quan trọng hơn việc ra luật bảo vệ vài thẩm phán bảo thủ,
do đó, chưa có luật cấm bán súng thì không có luật bảo vệ thẩm phán. Chắc họ mong
muốn hay đợi một thẩm phán bảo thủ bị giết để cụ Biden bổ nhiệm một thẩm phán
cấp tiến thay thế?
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Đám cấp tiến biểu tình trước tư gia TP Kavanaugh; cụ Biden im lặng vì đồng ý?
Bên lề câu chuyện âm mưu ám sát, có chuyện thật đáng nói: khi có kẻ gian xì tin Tối
Cao Pháp Viện dự tính thu hồi án lệ phá thai, và khi dân ủng hộ phá thai biểu tình
trước tư gia các thẩm phán, đe dọa an toàn cho các thẩm phán, cả hai việc làm hoàn
toàn bất hợp pháp, cụ Biden đã tuyệt đối im hơi lặng tiếng, không lên tiếng ngăn cản
gì hay tố cáo gì.

Một ủy ban của hạ viện đang tố cáo TT Trump đã không ngăn cản sớm cuộc biểu tình
bao vây quốc hội, và tố như vậy là TT Trump khuyến khích và có tội đồng lõa với
những người biểu tình, dựa trên lý luận im lặng là đồng lõa. Bây giờ cụ Biden im lặng
hoàn toàn, như vậy có nghĩa là cụ Biden là đồng lõa, khuyến khích hai việc làm bất
hợp pháp đó không?

Tin giờ chót: trước áp lực chính trị sau vụ mưu toan ám sát TP Kavanaugh, khối DC
trong hạ viện cho biết sẽ cứu xét luật bảo vệ các thẩm phán, có thể trong tuần tới. Dĩ
nhiên, chưa có gì gấp, cứ từ từ tà tà thôi. Bà Pelosi đã mỉa mai tuyên bố "chậm vài
ngày, tôi bảo đảm không có thẩm phán nào bị giết đâu". Đáng tiếc quá phải không,
thưa bà?

https://www.dw.com/en/man-charged-over-alleged-plot-to-kill-us-supreme-court-justi
ce/a-62069314

COVID: SỐ NGƯỜI CHẾT ‘CHẤP NHẬN’ ĐƯỢC
Trang mạng Newsmax xì tin chính quyền Biden đang loay hoay tìm cách biện giải cho
việc số người chết vì COVID tiếp tục gia tăng dưới thời ‘nhà lãnh đạo tài trí và đạo
đức’ Biden. Theo tin này thì chính quyền Biden đang nghiên cứu và dự tính thông báo
cho dân biết là COVID sẽ tiếp tục giết người, nhưng trong giới hạn ‘chấp nhận’ được
là khoảng 200 người một ngày hay 73.000 người một năm.

Đúng là hết ý! Bây giờ lại có chuyện 200 người chết mỗi ngày là ô-kê, ‘chấp nhận’
được, nghĩa là coi như đương nhiên, chẳng ai cần thắc mắc. Dĩ nhiên không kể thân
nhân những người xấu số thôi.

Mai này, khi con số người chết cao hơn, chẳng hạn nửa triệu người, thì sẽ sửa lại
‘con số người chết chấp nhận được là nửa triệu người’, có gì khó?

https://www.dw.com/en/man-charged-over-alleged-plot-to-kill-us-supreme-court-justice/a-62069314
https://www.dw.com/en/man-charged-over-alleged-plot-to-kill-us-supreme-court-justice/a-62069314


https://www.newsmax.com/newsfront/biden-covid-19-deaths/2022/06/06/id/1073108/?
ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM340676_0
6062022&s=acs&dkt_nbr=010502yqyc4f

NƯỚC MỸ NGÀY CÀNG U MÊ TRONG ‘THỨC TỈNH’
► Pizza Hut ‘thức tỉnh’

Tiệm pizza nổi tiếng Pizza Hut đã bảo trợ việc tung ra một sách hoạt họa mới cho trẻ
con mẫu giáo, trong đó ‘người hùng’ là một chú bé con gọi là drag boy.
Drag là danh từ dùng để chỉ những người đàn ông có vấn đề đầu óc, thích trang sức
và mặc quần áo phụ nữ, bất kể là đồng tính hay không. Bây giờ, qua cái ‘văn hóa
thức tỉnh’ ngày càng mát giây, đã len vào đám học trò mẫu giáo.
Một phòng trào của phụ huynh bảo thủ đang vận động tẩy chay Pizza Hut.

https://www.foxnews.com/us/pizza-hut-boycott-calls-drag-kids-book

► South Dakota kiện chính quyền liên bang
Thống đốc tiểu bang South Dakota, bà Kristi Noem, đã dọa sẽ kiện chính quyền liên
bang vì tội độc tài, vi phạm quyền nội trị của tiểu bang khi bộ Canh Nông cảnh cáo sẽ
cắt trợ cấp liên bang tài trợ tiền ăn trưa cho các học sinh trường công trong tiểu

bang nếu các trường này không thi hành chính sách ‘giáo dục thức tỉnh’, bằng những
cách như cho phép nữ sinh hay chuyển giới tham gia các môn thể thao bất kể giới tính,
hay cho phép các học sinh tự do đi vào nhà cầu chúng muốn, cũng bất kể giới tính.

https://www.newsmax.com/newsfront/biden-covid-19-deaths/2022/06/06/id/1073108/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM340676_06062022&s=acs&dkt_nbr=010502yqyc4f
https://www.newsmax.com/newsfront/biden-covid-19-deaths/2022/06/06/id/1073108/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM340676_06062022&s=acs&dkt_nbr=010502yqyc4f
https://www.newsmax.com/newsfront/biden-covid-19-deaths/2022/06/06/id/1073108/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM340676_06062022&s=acs&dkt_nbr=010502yqyc4f
https://www.foxnews.com/us/pizza-hut-boycott-calls-drag-kids-book


Việc trợ cấp tiền ăn trưa cho các trường công thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ
Canh Nông.

Câu chuyện đưa ra ánh sáng một việc mà truyền thông phe ta đã không dám loan tin:
đó là việc chính quyền Biden đang âm thầm áp đặt những chính sách ‘thức tỉnh’ quái
dị nhất, như xóa bỏ ranh giới nam nữ, vào ngành giáo dục Mỹ, nhất là giáo dục trẻ
con tiểu và trung học, vị thành niên hết.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/06/02/noem-lawsuit-trans-inclusi
ve-school-lunch/7490200001/

TIN QUỐC TẾ
► Ukraine
- Nga pháo kích ào ạt vào thủ đô Kyiv lại, sau hơn một tháng ngưng tấn công Kyiv.
- Ukraine đang phản công, loan tin đã chiếm lại được một phần thành phố
Severodonetsk.
- Thêm hai tướng Nga tử trận, nâng tổng số lên 12 người.
- Tình hình chiến sự có chiều hướng bất lợi cho Ukraine; TT Zelensky cho biết tuần
qua đã có tới 200 binh sĩ thiệt mạng mỗi ngày, mà theo đà này, mỗi tháng sẽ chết
5-6.000 lính. Ukraine có chừng 200.000 lính, tuy không rõ bao nhiêu lính tác chiến,
bao nhiêu lính văn phòng hay tiếp vận.

Trong khi đó, Ukraine sử dụng viện trợ quân sự quá nhiều, mỗi ngày bắn tới 6.000
phát đại bác. Các chuyên gia quân sự lo ngại Ukraine sẽ thua Nga sớm vì hết đạn và
hết lính. Mỹ công bố sẽ quân viện tới 40 tỷ đô, nghe thì nhiều nhưng thực tế không
bao nhiêu vì súng đạn và máy móc Mỹ rất đắt tiền trong khi nhu cầu của Ukraine lớn
hơn nhiều.
- Chiến tranh Ukraine đe dọa tạo nạn đói hay thiếu ăn cho 1,4 tỷ người trên thế giới;
Ukraine cung cấp 30% lúa mì cho thế giới, bây giờ nguồn cung ứng này đã bị gián
đoạn.
- TT Pháp Macron kêu gọi “không nên làm nhục Putin”, khiến TT Zelensky tức giận
vì thái độ vuốt Nga của Macron.
- Tiếp theo McDonald và Starbucks, IBM chuẩn bị chấm dứt tất cả mọi hoạt động tại
Nga.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/06/02/noem-lawsuit-trans-inclusive-school-lunch/7490200001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/06/02/noem-lawsuit-trans-inclusive-school-lunch/7490200001/


► Trung Cộng lén xây căn cứ hải quân sát Phú Quốc
Washington Post cho biết TC đã lén xây một căn cứ hải quân lớn trên đất Kăm Pu
Chia, gần thành phố Sihanoukville, sát cạnh đảo Phú Quốc. Căn cứ mới có tên là căn
cứ Ream. Việc xây căn cứ này đã được thỏa thuận giữa chính quyền Hun Sen và TC
từ năm 2019, dù khi đó Hun Sen cực lực cải chính, tố đó là tin phịa.

Ngay bây giờ, tòa đại sứ Kăm Pu Chia tại Hoa Thịnh Đốn vẫn cải chính, nói đó là hải
cảng dân sự, chỉ một phần rất nhỏ được dùng cho mục tiêu quân sự của hải quân xứ
này, không dính dáng gì đến TC.

Căn cứ này trước đây có vài cơ sở của Mỹ dựng lên và sử dụng trong thời kỳ chiến
tranh chống VC, nhưng sau đó, những cơ sở này đã bị phá hủy.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/06/06/cambodia-china-navy-
base-ream/?

► Trung Cộng trả đũa Biden
Trong khi cụ Biden đi Á Châu rình ràng vận động cho một tổ chức mậu dịch liên Thái
Bình Dương mới Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) để cản Trung Cộng, thì
Trung Cộng cũng tích cực vận động cho một liên minh mậu dịch liên Thái Bình
Dương đối nghịch, lấy tên là Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Cả hai tổ chức còn đang trong thời kỳ vận động và thương thảo, chưa chính thức ra
đời.

Tuy nhiên, có chuyện quái lạ là đã có nhiều quốc gia Thái Bình Dương sẽ có mặt
trong cả hai tổ chức đối nghịch, khiến thiên hạ chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Mà
những nước có mặt trong cả hai tổ chức đều là đại cường kinh tế trong vùng, đồng
minh với Mỹ như Úc, Tân Tây Lan, Nhật, Nam Hàn,…

https://www.cnbc.com/2022/06/06/left-out-of-the-indo-pacific-deal-china-pushes-tow
ard-rcep-trade-deal.html

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/06/06/cambodia-china-navy-base-ream/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/06/06/cambodia-china-navy-base-ream/
https://www.cnbc.com/2022/06/06/left-out-of-the-indo-pacific-deal-china-pushes-toward-rcep-trade-deal.html
https://www.cnbc.com/2022/06/06/left-out-of-the-indo-pacific-deal-china-pushes-toward-rcep-trade-deal.html


► Bắc Hàn
Tuần rồi, Bắc Hàn đã bắn một loạt 8 hỏa tiễn tầm gần ra biển Bắc Hàn. Đây là lần
thứ 18 BH đã bắn thử hỏa tiễn chỉ trong 5 tháng đầu năm nay.

Cụ Biden trước đã lên tiếng kêu gọi mở lại những cuộc nói chuyện song phương
Mỹ-Bắc Hàn do TT Trump khởi xướng, nhưng cậu ấm Ủn đã không trả lời, mà mở lại
những cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đã được đình chỉ trong mấy năm dưới ông Trump.

https://www.politico.com/news/2022/06/04/north-korea-test-fires-salvo-of-short-rang
e-missiles-00037246?cid=apn

► Ý Đại Lợi
Tại thành phố Milan, hơn 2.000 dân da đen từ Phi Châu được nhận vào tị nạn, đã
xuống đường nổi loạn, phá phách, phất cờ nhiều xứ Phi Châu, hô hào “chiếm lại Âu
Châu”.

Kinh hoàng hơn, cả mấy chục cô gái Ý phần lớn vị thành niên, cũng bị ‘sách nhiễu
tình dục’, tuy chưa rõ chính xác nghĩa là gì. Ý là xứ đầu tiên dân Phi Châu đi tầu
vượt biển từ Libya qua tị nạn.

https://www.breitbart.com/europe/2022/06/07/this-is-africa-two-thousand-strong-mo
b-sexually-assault-girls-and-cause-havoc-in-italian-lakefront-towns/

► Canada
Vài ngày sau khi thủ tướng Canada rình ràng ra ý kiến cấm bán súng lục -handguns-
cho dân Canada, xứ này đã gặp ngay khủng hoảng mới: dân Canada đổ xô đi mua
súng lục ào ào cho kịp trước khi luật cấm bán súng ra đời, đến độ nhiều tiệm hết súng
để bán!

https://www.breitbart.com/europe/2022/06/06/gun-control-misfire-trudeau-pistol-ban
-sees-stores-sell-out-of-handguns/

Diêu Dục Tùng
Từ khoảng 2 tháng nay (April 2022 - ) có một loạt YouTube của một trí thức trung

https://www.politico.com/news/2022/06/04/north-korea-test-fires-salvo-of-short-range-missiles-00037246?cid=apn
https://www.politico.com/news/2022/06/04/north-korea-test-fires-salvo-of-short-range-missiles-00037246?cid=apn
https://www.breitbart.com/europe/2022/06/07/this-is-africa-two-thousand-strong-mob-sexually-assault-girls-and-cause-havoc-in-italian-lakefront-towns/
https://www.breitbart.com/europe/2022/06/07/this-is-africa-two-thousand-strong-mob-sexually-assault-girls-and-cause-havoc-in-italian-lakefront-towns/
https://www.breitbart.com/europe/2022/06/06/gun-control-misfire-trudeau-pistol-ban-sees-stores-sell-out-of-handguns/
https://www.breitbart.com/europe/2022/06/06/gun-control-misfire-trudeau-pistol-ban-sees-stores-sell-out-of-handguns/


niên người Malaysia gốc Hoa, từng du học ở Đài Loan và Trung Hoa lục địa, từng là
giảng viên Đại học ở Hoa lục, đưa ra những nhận xét rất đáng chú ý về Hoa lục, Đài
Loan, về văn hóa Trung Hoa, về con người Trung Hoa ở Hoa lục hiện nay.
Anh nói tiếng Việt khá lưu loát. Loạt YouTube này cốt làm cho khán/thính giả người
Việt.
Thiết nghĩ lúc nào không quá bận, chúng ta cũng nên coi qua:
Anh ấy có tên là 姚 育 松 (Diêu Dục Tùng)
nhưng tên trên giấy tờ ở Malaysia là Yu Yih Soong hay Yu Yih-soong.

Anh từng có bài đăng trên Journal of the History of Ideas in East Asia (Đông Á Quan
Niệm Sử Tập San) do Hallym Academy of Sciences, Hallym University, và National
Chengchi University (Quốc Lập Chính Trị Đại Học) ở Đài Bắc đồng phát hành.

Anh nói tiếng Việt khá lưu loát. Loạt YouTube này cốt làm cho khán/thính giả người
Việt.
Thiết nghĩ lúc nào không quá bận, chúng ta cũng nên coi qua:

(1216) Một người Hoa chán Trung Quốc vì sao? (Tâm Sự) - YouTube

(1216) Một người Hoa bị sốc gì khi du học và làm việc ở Trung Quốc (Tâm Sự)
- YouTube

(1216) Ông Tập Cận Bình có ảnh hưởng gì với một người Hoa? (tâm sự) - YouTube

(1216) Một người Hoa làm youtuber bằng Tiếng Việt vì sao? - YouTube

(1216) Thế giới tẩy chay Trung Quốc, tôi sợ bị liên lụy! - YouTube

Phía sau là đường dẫn đưa tới bài viết của anh, đăng trên Journal of the History of
Ideas in East Asia (Đông Á Quan Niệm Sử Tập San):

0114-RNK-02.pdf (asiademo.com)

Vietnam! Vietnam!

https://www.youtube.com/watch?v=45PS48c7E7M
https://www.youtube.com/watch?v=22lzsNp37BQ&list=PL4zI-HTieJzVMSAYQ4o3MsDUW6PSEnSj8
https://www.youtube.com/watch?v=22lzsNp37BQ&list=PL4zI-HTieJzVMSAYQ4o3MsDUW6PSEnSj8
https://www.youtube.com/watch?v=qIW3JV4TYAg&list=PL4zI-HTieJzVMSAYQ4o3MsDUW6PSEnSj8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8zHxHzKh-cU
https://www.youtube.com/watch?v=8rwVTIJ8EU4&list=PL4zI-HTieJzVMSAYQ4o3MsDUW6PSEnSj8&index=6
https://asiademo.com/jhiea_en/wp-content/uploads/2019/08/0114-RNK-02.pdf


Phim VietNam! VietNam! này gồm 8 tập của Đạo Diễn John Ford (1894 -1973).
"Phim bắt đầu quay vài tháng sau cuộc tổng công kích Mậu Thân (1968) và cho đến
khi cuộn phim được hoàn tất vào cuối năm 1971." Vì một lý do thầm kín nào đó mà
phim này nay mới được xem trên mạng internet YouTube.

Phim đang phổ biến trên mạng Internet tên "Vietnam! Vietnam" được cho là cuốn
phim cuối cùng của nhà đạo diễn gạo cội hàng đầu của Hoa Kỳ John Ford
(1894-1973).

Ông đoạt tất cả 4 giải Oscars vào năm 1973, ông nhận giải AFI Life Achievement
Award cùng năm. Ford was awarded the Presidential Medal of Freedom by President
Richard Nixon.

Phim bắt đầu quay vài tháng sau cuộc tổng công kích Mậu Thân (1968) và cho đến
khi cuộn phim được hoàn tất vào cuối năm 1971.

Vào lúc đó luật pháp liên bang của Hoa Kỳ ngăn cấm chuyện trình chiếu bất cứ một
phim ảnh nào do Cơ quan Truyền Thông Hoa Kỳ (United States Information Agency),
trong đó có phim "Việt Nam! Việt Nam!" Cho nên phim tài liệu cuối cùng của ông
John Ford đã được khóa kín trong két sắt 37 năm trời cho đến khi luật pháp được
thay đổi cho phép phim được chiếu cho công chúng xem.

Đây là một phim tài liệu rất có giá trị về sự thật của chiến tranh VN, với cái nhìn
công bằng và khách quan của người Mỹ.



Phim cho thấy lý do mà Hoa Kỳ đổ quân vào VN vì thấy rõ ý đồ của Hà Nội là muốn
xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực với sự giúp đỡ của Trung cộng.

Cho thấy hình ảnh gian ác của cộng sản VN bằng lời kể của viên phi công Mỹ ở buổi
họp báo khi được trả tự do là ông bị đánh đập và tra tấn khi bị bắt và bị buộc phải
nói láo là được Hà nội đối xử tử tế.

Cho thấy hình ảnh nhân đạo của người lính Việt nam Cộng Hòa khi chăm sóc vết
thương của các tù binh Việt cộng, mà nói xin lỗi, mặt mày coi rất hung ác và ngu dốt,
không có vẻ gì là người có văn hóa hết so với hình ảnh của người lính miền Nam.

Cho thấy cả một làng bị Việt cộng tàn sát, xác đàn bà trẻ con nằm ngổn ngang.

Trong cảnh đám biểu tình chống chiến tranh ở Sài gòn do bọn phản chiến Mỹ và Việt
cộng nằm vùng tổ chức, thì có một người Hung Ga Ry nhào lại đám phóng viên
truyền hình chưởi vào mặt bọn phản chiến như sau: ''Tụi bây là đồ ngu dốt mới làm
chuyện này, bởi vì tụi bây không biết gì về Cộng sản hết. Mọi người dân miền Nam
VN đáng được hưởng một huy chương vì đang đấu tranh chống bọn Cộng sản, và cả
mọi người Mỹ đang chiến đấu nữa''. Bọn biểu tình đứng chung quanh im ru không
dám nói một lời.

Phần 2 là nói về sự tranh luận của quốc hội HK và dư luận về có nên tiếp tục viện trợ
cho miền Nam VN hay không? Thì có người nói chiến tranh VN là một cuộc chiến
tranh không thể thắng được vì Mỹ không hiểu được người VN và nếu có thắng được
HN thì liệu TC có để yên?

Tôi thích nhất lời nói nhân đạo của TT Regan là ''Liệu chúng ta có thể vẽ một lằn
ranh giữa sinh mạng con người? Một sinh mạng là một sinh mạng, không thể nói 1
sinh mạng người Mỹ có thể thay thế 1000 sinh mạng người Việt'', khi ông muốn nói
việc Mỹ muốn rút lui để tự quân đội miền Nam chống cộng sản.

Phần kết luận là câu hỏi của lương tâm người Mỹ là ''Liệu miền Nam VN có thể chiến
đấu để bảo vệ tự do sau khi HK rút quân khi mà những họng súng của CS trong miền
Nam không bao giờ ngừng nổ''.

Nên nhớ cuốn phim này được thực hiện vào lúc Hoa Kỳ đang rút quân khỏi VN, vì vậy
đã bị bộ thông tin của Mỹ cấm chiếu vì không muốn dân Mỹ thấy đây là một cuộc
chiến thật sự chống chế độ cộng sản giữa HK và nhân dân miền Nam VN và cộng sản
Bắc Việt, vì đã lỡ nói xa lầy rồi... Vì vậy không thể nói đây là phim tuyên truyền láo
khoét giống như những phim của các chế độ cs.

Đoạn phim này bị cấm vào thời đó vì nó nói lên sự thật phũ phàng dân Mỹ bị một quả
lừa của Cộng sản và luận điệu nhút nhát chủ bại của một số chính khách.

Trong các lời tuyên bố đó, đáng chú ý nhất là lời của Thượng nghị sĩ Ronald Reagan
" .... Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home.
Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness for
generation's Viet Nam borned ."



Tạm dịch : ".... Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong.
Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại
Viêt Nam về sau."

Lời tiên đoán này, nay đã thành sự thật. !!!

Tài Liệu (14.02.09) cuốn phim VietNam! VietNam! Gồm 8 tập của Đạo Diễn John
Ford (1894 -1973) . "Phim bắt đầu quay vài tháng sau cuộc tổng công kích Mậu Thân
(1968) và cho đến khi cuộn phim được hoàn tất vào cuối năm 1971." Vì một lý do
thầm kín nào đó mà Phim này nay mới được xem trên mạng internet YouTube .

Tập1:Vietnam!Vietnam! part1

Tập 2: Vietnam!Vietnam! part2

Tập 3: Vietnam! Vietnam!

Tập 4: Vietnam!Vietnam! part 4

Tập 5: Vietnam!Vietnam! part5

Tập 6: Vietnam!Vietnam! part6

Tập 7:Vietnam!Vietnam! part7

Tập 8:
http://www.youtube.com/watch?v=5meKt4UWb4o&feature=mfu_in_order&list=UL
YouTube

(AFP) - Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu : Nga đẩy thế giới vào nạn đói.

(AFP) - Nga giảm cấp khí đốt cho châu Âu. Van đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang
Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan đã bị đóng vào hôm 17/06/2022. Lượng khí đốt Nga
chuyển sang Đức, Áo và Ý cũng giảm. Pháp cũng không còn nhận được khí đốt từ
Nga.

Các nước châu Âu tố cáo Matxcơva dùng khí đốt để dọa họ trong bối cảnh châu Âu
đang muốn tranh thủ mùa hè để tích trữ thêm khí đốt cho mùa đông. Tuy nhiên, để
tránh gây lo ngại trong công luận, Đức, Pháp cũng như nhiều nước khác trấn an là
kho dự trữ đã đạt 56%, tỉ lệ trung bình ở Liên Âu là 52%.

(AFP) - Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu : Nga đẩy thế giới vào nạn đói. Ông Josep
Borrell hôm nay 18/06/2022 tố cáo Nga đặt thế giới vào mối nguy hiểm với nạn đói
do phong tỏa cảng biển, cản trở Ukraine xuất khẩu nông phẩm.

Josep Borrell trong một bài viết đăng trên blog chính thức của Lãnh đạo Ngoại giao
châu Âu là châu Âu sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc để ngăn ngừa những tác hại

http://youtu.be/mlMfG1pw_eE
http://youtu.be/1HjND6PyzNY
http://youtu.be/tLKKV3zbh4s
http://youtu.be/kZ6dk039JGc
http://youtu.be/WClPRX5tq9E
http://youtu.be/OSSR6lLlL-4
http://www.youtube.com/watch?v=5meKt4UWb4o&feature=mfu_in_order&list=UL
http://youtu.be/1c6OpC0te5k


ngoài mong đợi đối với an ninh lương thực toàn cầu do các lệnh trừng phạt của châu
Âu nhắm vào Nga tạo ra.

(AFP) - Chiến tranh Ukraine : Lysychansk chuẩn bị cho cuộc chiến đường phố với
quân Nga. Hiện quân Nga đang giao chiến với quân Ukraine ở thành phố
Severodonetsk, bên kia sông Donetsk. Các nhà báo AFP nhìn thấy các binh sĩ
Ukraine đào hào, dựng ụ bắn và giăng dây thép gai … trên đường phố để chuẩn bị
giao tranh khi quân Nga kéo đến.

Nhà văn hóa ở thành phố Lysychansk, vùng Donbass, hôm 17/06/2022 bị trúng tên
lửa của quân Nga, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng chục người bị thương. Đây
vốn là nơi trú ẩn bom đạn của những người không còn nhà cửa.

(RFI) - Chiến tranh Ukraine : Quân Nga tiến nhanh ở Donbass, người dân ồ ạt đi
lánh nạn. Tại ga Pokrovski, nhà ga cuối cùng còn hoạt động tại vùng Donbass, mỗi
ngày có vài trăm người tới. Mỗi tàu chở khoảng 400 người đi di tản.

Theo các đặc phái viên RFI Clea Broadhurst và Julien Boileau ngày 18/06/2022,
nhiều người đã sống tới 3 tháng trong các hầm ngầm tại vùng Donbass, họ được binh
sĩ Ukraine và các tình nguyện viên tới đón và được chở đến ga Pokrovsky bằng xe bọc
thép.

(AFP) - Luân Đôn xác nhận cho dẫn độ người sáng lập Wikileaks. Theo bộ Nội Vụ
Anh ngày 17/6/2022, ông Julian Assange, người Úc, 50 tuổi, vẫn có quyền kháng cáo
trong vòng 14 ngày. Nếu bị dẫn độ và bị xét xử tại Mỹ, nhà sáng lập Wikileaks có thể
bị kết án tới 175 năm tù vì tội làm gián điệp, tiết lộ thông tin mật với số lượng lớn.

Wikileaks gọi đây là « ngày đen tối cho tự do báo chí » và cho nền dân chủ Anh. Gia
đình Assange dự tính kêu gọi sự can thiệp của các nước châu Âu để buộc Anh Quốc
hủy bỏ lệnh cho phép dẫn độ ông sang Mỹ.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220618-tin-tong-hop

How A Sailor Reunited With Vietnamese Refugees He Rescued After The Fall Of
Saigon
https://www.youtube.com/watch?v=M2rNh_BmY_U
Lost at sea: Vietnamese family reunites with the men who rescued them
https://www.youtube.com/watch?v=r_ysM63d3vc
Navy heroes reunited with Vietnamese family they helped rescue in 1981
https://www.youtube.com/watch?v=oUfpibJcSgQ

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220618-tin-tong-hop
https://www.youtube.com/watch?v=M2rNh_BmY_U
https://www.youtube.com/watch?v=r_ysM63d3vc
https://www.youtube.com/watch?v=oUfpibJcSgQ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776480371650&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R


Nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn kế hoạch Ngàn Nhân Tài
Mai Thanh Truyết

https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776480371650&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776480371650&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776480371650&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776480371650&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776480371650&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776520371646&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776520371646&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776520371646&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776557038309&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776557038309&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186776557038309&set=pcb.186776573704974&__cft__[0]=AZUIBP2gOUoKZJsrTPtHJ-B5LISKvPFamFPUexTq38CTfrkJpAxccPHZXmt4Qr8ztLZYqRN0ogv2qEOCPE2Njd6ig7b6TUSrvPHlme6L7-MYYzUgYTa6s1w8q7dm3INhFmVAKlInOnlkrwoHjHZNoEy9fBSmAkbzH-Qs7_53W_8GI4_0pkxIibN5YDgIjdhY11w&__tn__=*bH-y-R


Từ năm 2008, 12 năm thao túng trong nước Mỹ, kế hoạch Ngàn Nhân tài của TC đã
tuyển dụng hàng ngàn nhà khoa học Mỹ và người Mỹ gốc Tàu ở đất nước nầy. Từ đó
hiện nay, Hoa Kỳ đã cảnh giác nhiều hơn nữa và hiện đang tìm cách ngăn chận hiện
tượng xuất cảng chất xám qua kế hoạch Ngàn Nhân tài của Trung cộng như sau:

• Thương viện Mỹ khuyến cáo: Một nỗ lực để cảnh báo các công dân Hoa Kỳ về các
mối đe dọa sắp xảy ra, một báo cáo của Tiểu ban thường trực của Thượng viện Hoa
Kỳ về các cuộc điều tra mang tên “Mầm đe dọa cho các doanh nghiệp nghiên cứu
của Hoa Kỳ: Kế hoạch tuyển chọn Nhân tài của TC”
“Threats to the U.S. Research Enterprise: China’s Talent Recruitment Plans”, hay
cũng có thể gọi trắng trợn ra là:”Kế hoạch thống trị thế giới của TC thông qua vụ
trộm công nghệ Hoa Kỳ” - “China’s plans to rule the World Through the Theft of U.S.
Technology”.

Báo cáo còn ghi thêm, “…không chỉ có thời gian và chi phí mà TC đã bỏ ra để đánh
cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, mà còn là sự thật gây sốc rằng các cơ quan liên bang của
chúng ta đã làm rất ít để ngăn chặn hành động của TC mặc dù biết rõ về họ”.

“…TC xử dụng không công bằng các nghiên cứu và chuyên môn của Mỹ mà họ có
được cho lợi ích kinh tế và quân sự của họ. Trong những năm gần đây, các cơ quan
liên bang đã phát hiện ra các thành viên của kế hoạch tuyển dụng nhân tài đã tải
xuống các tập nghiên cứu điện tử nhạy cảm trước khi rời đi để trở về Tàu, họ gửi
thông tin sai lệch khi xin cấp quỹ và cố tình không tiết lộ nhận tiền từ chính phủ TC
trên các đơn xin tài trợ của Hoa Kỳ”.

• Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng: “Qua nhận định về Đảng Cộng sản Tàu đã xâm
nhập vào nhiều cấp độ khác nhau của cơ sở hạ tầng Mỹ và đang nỗ lực phá hủy các
giá trị của Hoa Kỳ,

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một bài phát biểu và đồng thời cảnh báo các
Thống đốc các tiểu bang cảnh giác với sự xâm nhập của TC rằng:”Chúng tôi có thể
bỏ qua các hành động và ý định chiến lược của TC. Chính phủ Tàu đã có phương
pháp theo cách họ phân tích hệ thống của chúng tôi. Họ đã đánh giá các lỗ hổng của
chúng tôi và TC đã quyết định khai thác các quyền tự do của chúng tôi, để giành lợi
thế ở cấp liên bang, cấp tiểu bang và cấp địa phương trong Hoa Kỳ”.

• Bộ Năng Lượng Mỹ cảnh giác và dứt khoát qua quyết định: “Nhiều nhà khoa học
nước ngoài có thể bị cấm làm việc tại các cơ sở của Bộ Năng lượng như Trung tâm
Vật liệu nano tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne - Center for Nanoscale
Materials at Argonne National Laboratory ở Lemont, Illinois”.

Các chính sách mới của DOE sẽ ngăn chặn nhiều hợp tác nghiên cứu nước ngoài qua
quyết định trên. Các nhà khoa học làm việc cho/hoặc nhận tài trợ từ Bộ Năng lượng
Hoa Kỳ (DOE) ở Washington, D.C., đang phải đối mặt với lệnh cấm hợp tác với các
nhà nghiên cứu từ hàng chục quốc gia được coi là có thể gây ra rủi ro an ninh, trong
đó các khoa học gia Tàu được lưu ý nhiều nhứt.

Được triển khai từ năm 2008, chương trình này đã giúp Bắc Kinh tuyển dụng hơn
7.000 nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân của Mỹ, khuyến khích họ làm việc vì lợi ích
của TC, thậm chí đánh cắp thành quả của giới học giả Mỹ, theo tờ South China



Morning Post ngày 20/10/2019 dẫn báo cáo của Tiểu ban Điều tra thường trực
Thượng viện.

Tiểu ban Điều tra thường trực Thượng viện, đứng đầu là thượng nghị sĩ Rob Portman,
cáo buộc TC đã có hơn 200 chương trình nhằm vào các nhà khoa học từng tiếp cận
với công nghệ tiên tiến của Mỹ. Từ nguồn học giả “săn” được, Bắc Kinh thiết lập các
phòng thí nghiệm trong bóng tối để xử dụng và xin cấp bằng sáng chế trước khi
những thành quả công nghệ của Mỹ được công khai, mang về cho TC lợi thế chiến
lược và kiểm soát trước công nghệ.

Chính sách mới, được nêu ra trong hai bản ghi nhớ gần đây của Phụ tá DOE, Dan
Brouillette, nhằm ngăn chặn những nỗ lực của chính phủ nước ngoài nhằm hầu đánh
cắp nghiên cứu do Hoa Kỳ tài trợ. Nhưng một số nhà khoa học lo ngại DOE có thể
phản ứng thái quá với mối đe dọa gián điệp và sợ cách tiếp cận của họ có thể kìm
hãm sự tiến bộ trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh kinh tế và quốc gia của
Hoa Kỳ.

Bản ghi nhớ đầu tiên, ngày 14 tháng 12 năm 2018, hạn chế các nhà nghiên cứu do
DOE tài trợ làm việc trong các khu vực nghiên cứu và công nghệ mới nổi chưa được
xác định rõ ràng từ cộng tác với các đồng nghiệp từ các quốc gia nhạy cảm. Với các
ưu tiên nghiên cứu gần đây của DOE, các lĩnh vực bị ảnh hưởng có thể bao gồm trí
thông minh nhân tạo, siêu máy tính, thông tin lượng tử, khoa học nano v.v…

Bản ghi nhớ thứ hai, được phát hành vào ngày 31 tháng 1, 2019 và được báo cáo đầu
tiên do Tạp chí Wall Street, sẽ cấm các nhà khoa học do DOE tài trợ tham gia vào
các chương trình tuyển dụng nhân tài nước ngoài như chương trình China Ngàn
Nhân tài.

Thay lời kết
Qua phần trình bày trên người viết chỉ đưa ra vài gợi ý sơ lược về Kế hoạch Ngàn
Nhân tài – The Thousand Talents Plan của TC, cũng như nêu lên mối quan tâm của
Hoa Kỳ về những hệ quả có thể gây thiệt hại cho nước Mỹ qua Kế hoạch trên của TC.

Trong những Phần sắp đến Quý Bà Con sẽ thấy thêm nhiều âm mưu rất thâm sâu của
TC trong kế sách chiêu dụ người ngoại quốc và dĩ nhiên trong đó không thiếu vài con
nhạn lạc đàn.

Mặc dù không chính thức tuyên bố chấm dứt Kế hoạch Ngàn Nhân tài, nhưng vào
năm 2018, sau khi rất nhiều “con tu hú Mỹ” và “giáo sư gián điệp khoa học Tàu” bị
sa lưới, tất cả hồ sơ, tin tức về kế hoạch nầy được TC gỡ bỏ, không để lại dấu vết gì
cả.

Tuy nhiên, với tính giảo hoạt của người Tàu, với tính gian manh của TC, thế giới tự
do nên cần lưu tâm và đề cao cảnh giác trước tình trạng nầy, vì TC sẽ còn nhiều
mánh khóe khác để thu thập những công nghệ tối tân khác qua việc chiêu dụ tinh hoa
của khối tự do, nhứt là ở Hoa Kỳ.

Nên nhớ, tiền tài, người đẹp chân dài, hay đặc quyền và danh vọng là những miếng
mồi nhạy cảm mà…con người khó cưỡng lại.



Mai Thanh Truyết

TIN TỨC DĐTC
Vũ Linh

TIN KINH TẾ

Dân Mỹ đang run

► Kinh tế suy thoái
Đài tivi phe ta CNBC làm một cuộc thăm dò với khoảng trên 250 tổng giám đốc CEO
của các đại công ty Mỹ, khám phá tuyệt đại đa số nhận định kinh tế sẽ suy thoái
-recession-, tức là GDP giảm xuống số âm, trong nửa đầu -first half- của năm tới
2023. Không có một CEO nào nghĩ Mỹ sẽ tránh được suy thoái.

Được hỏi về những ưu tư của họ, hơn 40% cho rằng lạm phát là đe dọa lớn nhất cho
kinh doanh Mỹ, sau đó là chính sách tiền tệ của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, rồi
tới nạn kẹt cung ứng hàng hóa. Chỉ có 9% lo ngại về chiến tranh Ukraine, trong khi
Biden gân cổ đổ thừa cho chiến tranh Ukraine về tất cả những khó khăn kinh tế của
Mỹ hiện nay.



https://www.cnbc.com/2022/06/09/recession-will-hit-in-first-half-2023-the-dow-is-hea
ded-lower-cfos.html

Các con vẹt cuồng mê Biden tìm cách bào chữa cho Biden, đổ thừa lạm phát là hiện
tượng cả thế giới phải chịu, chứ chẳng riêng gì Mỹ. Thật ra, nước Mỹ với tổng sản
lượng quốc gia bằng một phần tư tổng sản lượng cả thế giới, tất nhiên có vai trò đầu
tầu, dẫn dắt cả thế giới theo. Mỹ có lạm phát trước, kéo theo cả thế giới lạm phát theo.
Mà Mỹ có lạm phát mạnh chính là do quyết định tung ra gói quà cứu trợ COVID
1.900 tỷ đô ngay sau khi Biden vừa nhậm chức. Đó không phải là tố sảng của Vũ Linh
này đâu, mà là ý kiến của ông Larry Summers, cựu bộ trưởng Tài Chánh của Clinton,
và cựu chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế của Obama đấy.

https://nypost.com/2022/05/24/larry-summers-slams-biden-over-inflation-hipster-anti
trust-policies/

Muốn biết tại sao ông Summers tố Biden, chỉ cần nhìn kỹ biểu đồ dưới đây xem giá cả
bắt đầu tăng vọt khi nào thôi:

►Giá xăng
Tuần qua, giá xăng tiếp tục leo thang. Bây giờ giá trung bình trên cả nước đã vượt
qua mức 5 đô rồi. Điều đáng lưu ý là theo bản đồ dưới đây của Wall Street Journal,
những tiểu bang giá xăng cao nhất nước phần lớn là tiểu bang DC, trong khi vùng
xăng rẻ nhất là đất của CH.

https://www.cnbc.com/2022/06/09/recession-will-hit-in-first-half-2023-the-dow-is-headed-lower-cfos.html
https://www.cnbc.com/2022/06/09/recession-will-hit-in-first-half-2023-the-dow-is-headed-lower-cfos.html
https://nypost.com/2022/05/24/larry-summers-slams-biden-over-inflation-hipster-antitrust-policies/
https://nypost.com/2022/05/24/larry-summers-slams-biden-over-inflation-hipster-antitrust-policies/


Theo giải thích của cụ Biden, giá xăng cao vì Putin đánh Ukraine. Câu hỏi cho các cụ
vẹt tị nạn cuồng mê Biden: vậy tại sao ở Mỹ giá xăng đắt nhất là trong các tiểu bang
DC, rẻ nhất là trong các tiểu bang CH? Sao chiến tranh Ukraine lại có hậu quả khác
biệt tại Mỹ, tùy theo đảng nào nắm quyền ở tiểu bang nào? Kẻ này u mê không hiểu,
xin các cụ vẹt chuyên gia bình loạn cao siêu như NNDụng, ĐDzũng, ĐQAThái,
NTNgọc, MLoan,… giải thích giùm đi!

Giá xăng mới nhất của Cali:

Los Angeles: 16/6/2022
Ai cũng biết giá xăng tăng trên cả thế giới chứ không phải chỉ có ở Mỹ. Tuy nhiên,
Mỹ là nước sản xuất dầu xăng nhiều nhất thế giới, hơn 11 triệu thùng mỗi ngày, tới
15% tổng số sản xuất trên thế giới, do đó giá xăng trên thế giới không thể nào không
chịu ảnh hưởng của chính sách năng lượng của Mỹ.

Việc đổ thừa giá xăng lên việc Nga đánh Ukraine khiến Mỹ ngưng nhập cảng dầu



Nga, đưa đến tăng giá xăng Mỹ không giải thích được việc tại sao giá xăng tăng ngay
đúng lúc cụ Biden vừa nhậm chức, mà không tăng dưới thời Trump, mà lại tăng cả
tháng trước khi Putin tung quân đánh Ukraine và 2 tháng trước khi quốc hội Mỹ ra
luật ngừng nhập cảng dầu của Nga. Chưa hết, dầu của Nga chỉ chưa tới 8% dầu Mỹ
xài. Đổ thừa giá xăng Mỹ tăng 50% hay hơn nữa vì không có 8% dầu Nga đó thì xin
lỗi, chỉ những người mù tịt về kinh tế mới tin thôi.

Còn nói chiến tranh Ukraine khiến khan hiếm dầu trên cả thế giới đưa đến tăng giá
xăng trên cả thế giới càng bá láp hơn khi cho đến nay, Nga vẫn suất cảng dầu ào ào
cho cả thế giới, kể cả Tây Âu vẫn mua dầu hỏa và dầu khí Nga như thường.

Nếu cụ Biden đừng đóng các ống dẫn dầu, đừng cản việc khai thác thêm dầu, đừng
cấm việc khoan dầu trên đất liên bang, tiếp tục trợ giá cho các công ty dầu cỡ nhỏ, thì
giá dầu trên thế giới có tăng, cũng không thể tăng mạnh như bây giờ. Chính miệng cụ
Biden đã xác nhận nước Mỹ đang trải qua thời kỳ chuyển tiếp để sau này sẽ trở thành
một xứ ‘sạch sẽ’ hơn. Nghĩa là chính sách để xăng tăng giá lên chín tầng mây hoàn
toàn là cố ý, ai chết ráng chịu. Dưới đây là những cam kết của Biden khi tranh cử:

Vài con vẹt bào chữa cho Biden, cho rằng giá xăng Canada, Âu Châu và cả VN vẫn
cao ngất ngưởng hơn giá xăng Mỹ. Mấy con vẹt này chắc trước đây chưa hề ra khỏi
nước Mỹ nên không biết giá xăng cả thế giới đắt hơn xa giá xăng Mỹ từ cả mấy chục
năm nay, có thời giá xăng Âu Châu đắt gấp 4 lần giá xăng Mỹ (do đó, xe Âu Châu
mới nhỏ xíu), bây giờ vẫn đắt hơn, chẳng liên quan gì đến chuyện tăng giá xăng hiện
nay. Nhưng với chính sách của Biden, giá xăng Mỹ đang cố chạy theo cho bằng giá
xăng Âu Châu, và có nhiều triển vọng cụ “tài trí hơn người” Biden sẽ thành công lớn,
bắt theo kịp giá xăng thế giới.

Tin mới nhất, bộ trưởng Giao Thông, chị Buttigieg kêu gọi dân Mỹ giải quyết nạn
xăng tăng giá bằng cách theo gương của chị: mua xe điện trị giá có gần 50.000 đô



thôi. Wá rẻ! Yêu cầu quý độc giả cứ từ từ, đừng chen lấn nhau, xe còn nhiều lắm. Nếu
cần, cứ mang food stamps đi mua xe Tesla, may ra họ sẽ nhận.

► Thị trường chứng khoán lao xuống hố
Thứ Hai đầu tuần rồi, sau khi có tin lạm phát vẫn hùng hục leo thang bất kể Ngân
Hàng Dự Trữ Liên Bang đã hai lần tăng lãi suất, thị trường chứng khoán Mỹ lao
Xuống Hố Cả Nút. Trong nguyên tuần, Dow Jones rớt gần 1.000 điểm. Trong vỏn vẹn
3 tháng qua, Dow Jones rớt gần 5.000 điểm, trong khi NASDAQ rớt hơn 3.000 điểm.
Giới tài chánh hiển nhiên không tin cụ Biden có khả năng đối phó với lạm phát.
So sánh Biden với Trump:

[Ghi chú: những ngày ghi trên không chính xác là ngày nhậm chức hay mãn nhiệm,
chỉ là những ngày gần đó nhất]

Có cần bàn thêm không?
Hôm Thứ Tư tuần rồi, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang tăng lãi suất lên 0,75% như mọi
người đã dự đoán. Quý độc giả có quyền chuẩn bị trả thêm tiền lãi trên các nợ nhà,
nợ xe, nợ thẻ tín dụng, cộng vào phụ chi về tiền xăng, tiền thực phẩm, tiền thuê nhà,…
Rồi nhìn lại xem tiền lương, tiền già thay đổi ra sao. Good luck!!!

Nếu muốn tiếp tục tung hô cụ Biden "tài trí hơn người", xin tùy tiện! Xứ này tự do, ai
muốn mù, muốn điếc, muốn u mê, tha hồ, tự do mà.



Chứng khoán Mỹ: 13/6/2022
https://www.washingtonpost.com/business/2022/06/13/markets-inflation-interest-rate
s/?

Theo CBS, thị trường chứng khoán lao xuống hố từ đầu năm nay đã khiến 3.000 tỷ đô
biến mất trong các quỹ hưu SSA, 401k,... của dân Mỹ!!! Các cụ vẹt tỉnh ngủ chưa?
https://www.cbsnews.com/news/stocks-drop-recession-retirement-savings-401k-ira-3-
trillion-2022/

► Khan hiếm hàng lạ
Kinh tế Mỹ càng ngày càng lạ. Từ một xứ mà tất cả đều thừa thãi, lãng phí vô giới
hạn, bây giờ biến thành một nhà kho rỗng tếch, thiếu hết thứ này qua cái nọ. Bắt đầu
bằng việc thiếu vật liệu xây cất, thiếu chip điện tử làm xe hơi, nhẩy qua thiếu đủ thứ
hàng, bớt được chút đỉnh thì lại thiếu sữa bột cho trẻ con, bây giờ thiếu… băng vệ
sinh cho các bà.
Chưa nghe tin cụ Biden huy động luật Sản Xuất Quốc Phòng để tất cả thủy quân lục
chiến và lính dù Mỹ cất súng vào nhà kho, đi làm nhân công sản xuất … băng vệ sinh
cho các bà.
Câu hỏi cho các con vẹt tị nạn: những thiếu thốn đó bắt đầu từ khi nào? Câu trả lời:
từ khi cụ Biden vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc.
https://www.cnn.com/2022/06/10/business/tampon-shortage-amy-schumer-tampax/in
dex.html

► Biden nói láo
Cụ Biden đang cuống cuồng chống đỡ tỷ lệ lạm phát kỷ lục. Không phải bằng biện
pháp cụ thể hay hữu hiệu nào, mà bằng… mồm mép, ngụy biện và nói láo khỏa lấp!
Trả lời một phỏng vấn của Associated Press -AP- tuần rồi, cụ khẳng định “tỷ lệ lạm
phát của tất cả các nước kỹ nghệ tiên tiến đều cao hơn Mỹ” (nguyên văn “If it’s my
fault, why is it the case in every other major industrial country in the world that
inflation is higher?”).
Lại nói láo! Dưới đây là tỷ lệ lạm phát của các nước tiên tiến:

https://www.washingtonpost.com/business/2022/06/13/markets-inflation-interest-rates/
https://www.washingtonpost.com/business/2022/06/13/markets-inflation-interest-rates/
https://www.cbsnews.com/news/stocks-drop-recession-retirement-savings-401k-ira-3-trillion-2022/
https://www.cbsnews.com/news/stocks-drop-recession-retirement-savings-401k-ira-3-trillion-2022/
https://www.cnn.com/2022/06/10/business/tampon-shortage-amy-schumer-tampax/index.html
https://www.cnn.com/2022/06/10/business/tampon-shortage-amy-schumer-tampax/index.html


- Mỹ: 8,6%
- Đức: 7,9%
- Pháp: 5,2%
- Ý: 6,8%
- Canada: 6,8%
- Nhật: 2,5%

Bị hỏi "Tại sao Biden nói như vậy?", phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Karine
Jean-Pierre mắc nghẹn, né đạn, không trả lời mà nói lòng vòng "Hiện nay, lạm phát
đang lan tràn khắp thế giới”. Nghệ thuật họp báo dưới thời Biden đã có một thông lệ
mới: báo chí hỏi một đàng, phát ngôn viên trả lời một nẻo.

https://www.theblaze.com/news/peter-doocy-calls-out-biden-narrative-inflation?utm_
source=theblaze-dailyPM&utm_medium=email&utm_campaign=Daily-Newsletter__
PM%202022-06-17&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Daily%20
PM

► CNN tố Biden bốc phét
Trong khi dân đang khốn khổ và thị trường chứng khoán đang lao xuống hố thì cụ
Biden, như một người vừa từ cung trăng trở lại trái đất, trong một cuộc nói chuyện
rất ‘thân thiện’ với tay bình loạn phe ta Jimmy Kimmel trên đài tivi ABC, đã nổ hơn
kho đạn Long Bình, đấm ngực khoe “kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh nhất thế giới
trong năm 2021”, nhấn mạnh “nhất thế giới” tới ba lần!!!

Đấm ngực lố bịch tới độ đài phe ta CNN đã phải có bài bình loạn, tố cụ Biden nổ
sảng, bốc phét quá lố.

Theo CNN, kinh tế tăng trưởng 5,7% trong năm 2021, tính theo chỉ số tăng trưởng
của Tổng Sản Lượng Nội Địa Mỹ -GDP-, nhưng đó chỉ là hậu quả của kinh tế mở cửa
lại sau khi đã bị COVID đóng cửa cả năm trời, chẳng phải là tăng trưởng bình
thường, hay do chính sách kinh tế mới lạ nào của chính quyền Biden. Đặc biệt là
cũng trong năm đó, kinh tế cả thế giới cũng đều tăng trưởng mạnh vì lý do tương tự,
chẳng có gì độc đáo cho riêng một nước Mỹ.

Hơn thế nữa, vẫn theo CNN, đã có hơn 50 quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn mức
5,7% của Mỹ, không thể nói tăng trưởng mạnh nhất thế giới như cụ Biden bốc phét.
CNN cũng thêm chi tiết là qua tam cá nguyệt đầu của năm 2022, GDP Mỹ đã giảm
hơn 1% trong khi nhiều nước khác tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Bản tin của CNN
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Tuần rồi, Diễn Đàn Trái Chiều loan tin báo Washington Post tố Biden nói láo, được
tặng 4 cái mũi Pinocchios. Tuần này, tới phiên CNN tố Biden nói láo. Khi truyền
thông phe ta phải bấm bụng tố Biden nói láo, thì chỉ có nghĩa là cụ đã nói láo quá lố
đến độ truyền thông công cụ tuyên truyền của đảng ta cũng không dám chạy theo hay
bao che.

https://www.cnn.com/2022/06/10/politics/fact-check-biden-fastest-growing-economy-j
immy-kimmel/index.html

BIDEN LẠI NÓI HỚ
Cụ Biden chia buồn gia đình một người vừa qua đời bằng câu nói quái lạ gây sốc cả
nước. Cụ tuyên bố nguyên văn "... my sympathies to your – the family of your CFO,
who dropped dead very unexpectedly". 'Drop dead' có nghĩa là chết, nhưng đây là
ngôn ngữ thô bạo. Nếu có thể dịch ra tiếng Việt để phản ảnh tính thô bỉ, thì chắc phải
dịch là 'ngủm', kiểu như "tôi xin chia buồn cùng gia đình ông X đã ngủm bất thình
lình".
Tổng thống ơi là tổng thống!!!

https://www.foxbusiness.com/politics/biden-under-fire-uncouth-condolences-joann-st
ores-cfo-dropped-dead

LUẬT BẢO VỆ THẨM PHÁN TCPV
Sau khi tin thu hồi án lệ Roe v. Wade bị xì ra, đám cấp tiến cuồng điên nhất đã tổ
chức những cuộc biểu tình trước tư gia các thẩm phán để khủng bố tinh thần họ.
Ngay sau đó, thượng viện đã thông qua một dự luật với tỷ lệ 100-0 tăng cường bảo vệ
an ninh các thẩm phán và gia đình.

Nhưng qua tới hạ viện thì bị phe DC ngâm tôm, không bàn tới. Mãi tới khi FBI bắt
một tên cuồng âm mưu ám sát thẩm phán Kavanaugh thì hạ viện mới bị áp lực mạnh
để thông qua luật này, hôm thứ Ba tuần rồi.

Tuy nhiên, trong hạ viện cũng đã có tới 27 dân biểu, tất cả thuộc đảng DC biểu quyết
chống lại dự luật này. Trong đó có nhóm Tứ Quái cuồng tín nhất, cầm đầu bởi cô dân
biểu cựu bán bar Ocasio-Cortez. Bà dân biểu đen hết sức ồn ào cổ võ cho việc khủng
bố tinh thần các chính khách ủng hộ Trump là bà dân biểu Cali Maxine Waters, cũng
chống.

Chưa hết!
Chuyện đáng nói hơn cả là trong vụ mưu sát TP Kavanaugh, từ đó tới nay, cụ Biden
đã không lên tiếng một lần nào hết, tuyệt đối không lên án, không cảnh cáo đám
cuồng điên, không trấn an TCPV, zero. Chỉ cho bà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc lửng
lơ trả lời khi bị nhà báo hỏi là “Biden lên án hành vi của thủ phạm”. Mà cũng chẳng
khuyến cáo hạ viện thông qua luật bảo vệ TCPV luôn, để yên cho hạ viện ngâm tôm
cả tháng trời.

Chuyện đáng nói hơn nữa là gần 60% cử tri đảng DC chấp nhận việc biểu tình trước
nhà, khủng bố các thẩm phán, là chính đáng. Đảng DC hóa cuồng thật rồi sao? Cũng
may là còn 70% cử tri CH và 62% cử tri độc lập không theo đảng nào, lên án các
biểu tình này.
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https://www.foxnews.com/politics/27-democrats-voted-against-protections-supreme-c
ourt-justices

BẦU SƠ BỘ TUẦN RỒI
► South Carolina
Thứ Ba tuần rồi, tiểu bang South Carolina có bầu sơ bộ. Ông Trump đại thắng nhưng
cũng có thua. Đại thắng là dân biểu CH Tom Rice, đã từng biểu quyết đàn hạc TT
Trump, đã mất job. Nhưng thua vì dân biểu Nancy Mace đã hạ đối phương là bà
Katie Arrington được ông Trump ủng hộ.

Trong 10 dân biểu CH biểu quyết đàn hặc Trump, đã có 4 người tự ý rút lui, 1 người
đại bại, 5 người số phận chưa quyết định tuy trong đó bà dân biểu Cheney -thành
viên Ủy Ban 6/1- chắc chắn sẽ thảm bại.

► Texas
Một ứng cử viên CH đánh bại ứng cử viên DC trong một cuộc bầu đặc biệt thay thế
một dân biểu DC từ chức. Bà CH Mayra Flores sẽ là dân biểu Mỹ sanh tại Mexico
đầu tiên của hạ viện Mỹ, chủ trương chống việc mở toang cửa biên giới, được hậu
thuẫn mạnh của TT Trump. Việc bà thắng cử đã gây sốc lớn vì khối dân gốc Mễ dọc
biên giới Texas với Mễ thông thường luôn bỏ phiếu cho đảng DC, đánh dấu việc khối
dân này không ủng hộ chính sách di dân mở toang cửa biên giới của Biden.

Chiến thắng này có thể rất ngắn hạn vì tới tháng 11 tới này, sẽ có cuộc bầu chính
thức cho nguyên nhiệm kỳ hai năm. Câu chuyện đáng nói là hiện nay, tất cả các cuộc
bầu sơ bộ hầu như đã biến thành một thứ trưng cầu dân ý về Trump cho dù ông này
đã hết làm tổng thống từ cả năm rưỡi nay rồi. Mỗi lần có kết quả là truyền thông lo
chạy tít “Trump thắng” hay “Trump thua”, không bao giờ thấy “Biden thắng” hay
“Biden thua”, như thể Trump vẫn còn là tổng thống vậy. Bàn tay vô hình của Trump
quả là còn rất dài.

FBI THÔNG ĐỒNG VỚI TRUYỀN THÔNG ĐÁNH TRUMP
Văn phòng Tổng Thanh Tra Bộ Tư Pháp vừa công bố tin theo điều tra của họ, trong
mùa bầu cử tổng thống năm 2016 giữa bà Hillary và ông Trump, một viên chức cao
cấp của FBI phụ trách việc điều tra vụ bà Hillary sử dụng hệ thống email riêng, đã có
những quan hệ mật thiết nhất với khối truyền thông dòng chính cấp tiến.

Viên chức này, ông Michael Steinback, đã trao đổi emails, đi ăn nhậu, nhận quà cáp,
và thăm viếng nhiều nhà báo, cung cấp cho họ những tin tức tối mật của cuộc điều tra
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của FBI. Theo bản tin của Tổng Thanh Tra, ông Steinback cho biết những quan hệ
này được cấp lãnh đạo cao nhất của FBI cho phép và khuyến khích cho dù đây là việc
làm vi phạm tất cả luật lệ cũng như vi phạm nguyên tắc làm việc của FBI. FBI khi đó
dưới quyền giám đốc James Comey, sau này bị TT Trump cách chức.

Không rõ là FBI sẽ có biện pháp nào với ông Steinback không khi mà ông này đã
nghỉ hưu năm 2017 rồi.

https://www.politico.com/news/2022/06/14/fbi-media-contacts-2016-campaign-00039
383?cid=apn

HẬU THUẪN CỦA BIDEN: 6 THÁNG KHÁC BIỆT
Hai biểu đồ dưới đây của Real Clear Politics cho thấy rõ hậu thuẫn của cụ Biden
ngày càng tuột dốc không ’phanh’ trong sáu tháng qua:
- Tháng Giêng: cách biệt hậu thuẫn và chống đối: - 12,5%
- Tháng Sáu: cũng cách biệt đó: - 15,7%

Real Clear Politics: 7/1/2022

https://www.politico.com/news/2022/06/14/fbi-media-contacts-2016-campaign-00039383?cid=apn
https://www.politico.com/news/2022/06/14/fbi-media-contacts-2016-campaign-00039383?cid=apn


Real Clear Politics: 13/6/2022

TIN ĐIỀU TRẦN 6/1/2021
► Đối chất
Bình luận gia của đài Fox, cựu dân biểu Trey Gowdy lên tiếng thách đố Ủy Ban Điều
Tra 6/1 chấp nhận mang các nhân chứng của họ ra cho đối chất (cross-examination)
với một nhân chứng khác, hay với một luật sư của ông Trump.
Ủy Ban cho đến nay, đã đưa ra nhiều nhân chứng, kết án TT Trump trên căn bản về
ba tội:
1) thua phiếu nhưng ngoan cố không chấp nhận,
2) biết là không có gian lận mà vẫn khư khư tố gian lận, và
3) đồng ý ‘treo cổ’ PTT Pence.

Theo ông Gowdy, mỗi tội đều là những tố giác của MỘT người (3 người khác nhau),
chẳng có bằng chứng, nhân chứng nào, mà cũng chẳng có ai ra đối chất, chất vấn họ,
nên chẳng ai biết có thật hay phịa. Do đó, những tố giác đó hoàn toàn vô giá trị trên
phương diện pháp lý, chỉ là những đòn chính trị phe đảng, một chiều, chỉ thuyết phục
được những người phe phái có thành kiến từ trước. Trong suốt cuộc điều tra cho tới
nay, không một nhân chứng nào đã phải trải qua cuộc đối chất nào hết.



Thật ra, đòi hỏi của ông Gowdy hoàn toàn vô ích. Ngay từ việc bổ nhiệm một chiều
các thành viên của ủy ban cũng quá đủ để biết giá trị của ủy ban rồi, khỏi cần làm gì
khác cho mất công, mất thời giờ và tốn tiền thuế của dân.

https://www.foxnews.com/media/trey-gowdy-cross-examination-witnesses-jan-6-heari
ngs

► TV lỗ khẩm
Báo phe ta New York Times loan tin cuộc trực tiếp truyền hình đầu tiên của Ủy Ban
Điều Tra về vụ biểu tình 6/1/2021 đã có hơn 19 triệu người coi. Thật ra, NYT nói láo
không hơn không kém. Cuộc điều trần được cố ý tổ chức đúng giờ gọi là ‘prime time’
trên TV là giờ buổi tối, bình thường có nhiều người coi nhất, mỗi tối thường có trung
bình 20 triệu người coi. Và NYT đã dựa vào đó để loan tin có 20 triệu người coi.

Sự thật khác rất xa. Theo thống kê chính thức của Nielsen là công ty chuyên tính số
người coi TV, cuộc điều trần trực tiếp trên TV ngày đầu tiên chỉ có khoảng 11 triệu
người coi, cỡ một nửa số người coi bình thường coi TV mỗi tối. Để có một khái niệm
so sánh, bài diễn văn năm 2016 chấp nhận được đảng CH đề cử ra tranh cử tổng
thống của ông Trump đã có tới 35 triệu người coi. Số người coi Super Bowl là hơn
112 triệu.

https://www.newsmax.com/politics/networks-television-jan-6-committee/2022/06/10/i
d/1073943/?e=bnNfbWFpbF91aWQ9ODk5YTE1YzMtNzY0NC00ODRlLTk5NTAtOT
RiYmZjZjZiMzA3Jm5zX21haWxfam9iPURNMzQyNzM2XzA2MTEyMDIyJnM9YWNz
JmRrdF9uYnI9MDEwMTA0bnF5bXE0

LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ KHÔNG MUỐN BIDEN TÁI TRANH CỬ
Báo phe ta New York Times mở cuộc thăm dò đặc biệt, phỏng vấn hơn 50 viên chức
trong hàng ngũ lãnh đạo đảng DC như các thống đốc, dân biểu, nghị sĩ tiểu bang và
liên bang, chính quyền địa phương, và khám phá ra hầu hết họ không muốn cụ Biden
ra tái tranh cử năm 2024, mà trái lại, muốn cụ thông báo ngay bây giờ, trước cuộc
bầu quốc hội cuối năm nay, là cụ sẽ chính thức rút lui, không ra tái tranh cử để về
hưu luôn. Theo họ, việc loan báo sớm này sẽ giúp đảng DC tránh thảm bại trong cuộc
bầu quốc hội cuối năm nay.

Lý do chính tất cả đưa ra là ‘cụ đã quá già’, một cách tế nhị để nói cụ quá lẩm cẩm
và lờ mờ. Họ trách cụ Biden đã đưa đảng DC đến nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hạ
viện lẫn thượng viện, khiến cho không biết bao nhiêu dân biểu, nghị sĩ, quan chức DC
sẽ mất job cuối năm nay.

Cựu thầy dùi tối cao của TT Obama, ông David Axelrod, cho rằng trách nhiệm tổng
thống cực kỳ khó khăn và phức tạp, trong khi thực tế, Biden sẽ gần 90 tuổi sau khi hết
nhiệm kỳ thứ nhì; cách cư xử và nói chuyện của cụ Biden trước TV đã đưa ra một
hình ảnh của một người không còn linh động, nạn nhân của tuổi tác, và việc này đã
nêu lên vấn đề khả năng của cụ
(nguyên văn: “The presidency is a monstrously taxing job and the stark reality is the
president would be closer to 90 than 80 at the end of a second term, and that would
be a major issue, … he looks his age and isn't as agile in front of a camera as he once
was, and this has fed a narrative about competence”).
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Đám quan chức cũng lo ngại bà phó Kamala không phải là giải pháp thay thế. Một
bà thành viên của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC nói thẳng “đảng DC cần có lãnh
đạo mới và bạo gan -bold- cho cuộc bầu tổng thống năm 2024”.

https://www.newsmax.com/newsfront/joe-biden-2024-democrats-president/2022/06/1
1/id/1073971/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job
=DM342729_06112022&s=acs&dkt_nbr=010104e43fq3

MỸ CÓ QUỐC KỲ MỚI?
Bà Muriel Bowser, thị trưởng da đen của District of Columbia, thường được gọi tắt là
D.C., là vùng thủ đô Washington, đã ra lệnh nhân dịp ngày Lễ Quốc Kỳ -Flag Day,
14/6- cả quận treo cờ Mỹ kiểu mới, do bà sáng tạo ra, trong đó có 51 ngôi sao trắng,
biểu tượng cho các tiểu bang của Mỹ. Bà cố tình thêm một ngôi sao để nói lên đòi hỏi
quận Columbia phải được nhìn nhận như tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Nếu được nhìn nhận như một tiểu bang thì hạ viện sẽ có thêm một dân biểu, nhưng
thượng viện sẽ có thêm hai thượng nghị sĩ. Đảng DC đã và đang nỗ lực để quận
Columbia được nhìn nhận là tiểu bang vì đương nhiên sẽ thêm phiếu trong quốc hội.

Đây là nơi mà đảng DC luôn luôn hốt được trên 90% phiếu. Trong tình trạng phân
hóa tối đa hiện nay, khi mà thượng viện bị chia đều 50-50 giữa hai chính đảng thì
việc đảng DC được bảo đảm có thêm hai thượng nghị sĩ tất nhiên là chuyện rất hệ
trọng.

Cờ mới với 51 sao

Thật ra, việc cho D.C. thành tiểu bang không dễ chút nào. Quận này được thành lập
qua một Tu Chánh Án của Hiến Pháp, do đó, nếu muốn trở thành tiểu bang, phải tu
chánh lại Hiến Pháp, là chuyện khó hơn đi bộ lên cung trăng trong tình trạng phân
hóa chính trị hiện nay.

Muốn sửa Hiến Pháp, cần phải có đồng ý của 2/3 hạ viện và 2/3 thượng viện. Sau đó,
muốn được nhận là tiểu bang, còn phải được cả hạ viện lẫn thượng viện thông qua,
đặc biệt là phải đủ 60 phiếu tại thượng viện để vượt qua ‘filibuster’, cũng là chuyện
vô phương đạt được hiện nay.

Một điều chắc chắn: đảng CH sẽ chống tới cùng, do đó không có cách nào đủ phiếu
để sửa Hiến Pháp cũng như để được chấp nhân thành tiểu bang.

https://www.newsmax.com/newsfront/joe-biden-2024-democrats-president/2022/06/11/id/1073971/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM342729_06112022&s=acs&dkt_nbr=010104e43fq3
https://www.newsmax.com/newsfront/joe-biden-2024-democrats-president/2022/06/11/id/1073971/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM342729_06112022&s=acs&dkt_nbr=010104e43fq3
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Quận Columbia chỉ là một phần của cả thủ đô, cả quận có khoảng 700.000 dân mà
đại đa số là da đen và công chức, là hai thành phần cử tri nồng cốt của đảng DC.

Phần lớn dân da trắng trung lưu sống ngoài Columbia, phía nam, trong tiểu bang
Virginia, cũng là một thành đồng của đảng DC, tuy mới đây đã bầu ông CH Glenn
Youngkin làm thống đốc. Về phía bắc là tiểu bang Maryland, cũng là một thành đồng
của đảng DC nhưng với thống đốc CH là ông Larry Hogan. Chính trị Mỹ oái ăm là
vậy.

https://www.foxnews.com/politics/washington-mayor-bowser-51-star-american-penns
ylvania-avenue-flag-day

COVID: KHÓC HAY CƯỜI?
Cụ bác sĩ tắc kè, Anthony Fauci, chủ nhân ông của tất cả các biện pháp chống dịch
COVID, đã bị nhiễm dịch! Có phải nghĩa là các biện pháp ghê gớm cụ đưa ra cuối
cùng chẳng hữu hiệu gì ráo?

https://www.marketwatch.com/story/dr-anthony-fauci-who-has-led-the-us-through-the
-pandemic-has-tested-positive-for-covid-19-2022-06-15

TIN QUỐC TẾ
► Ukraine
- Biden chuẩn bị chiến dịch đổ thừa mới. Cách đây hơn một tháng, khi quân Nga có
vẻ thất thế, bỏ các tấn công vào thủ đô để tập trung đánh vùng Donbass phịa đông, cụ
Biden hấp tấp nổ, khoe ngay công của cụ đã giúp Zelensky chiến thắng. Bây giờ tình
hình chiến sự chuyển hướng, Nga đang thắng thế lớn, cụ Biden mau mắn chuyển
hướng, đổi giọng, tố ngay Zelensky trước đây đã sai lầm, không nghe lời cảnh giác
của cụ là Nga sắp đánh, nên đã không chuẩn bị chu đáo. Một con người tráo trở như
vậy đang lãnh đạo nước Mỹ, nếu chưa phải là đại họa thì là gì?

https://www.foxnews.com/politics/washington-mayor-bowser-51-star-american-pennsylvania-avenue-flag-day
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- Quân Nga tiếp tục nã đại bác hàng ngày vào thủ đô Kyiv. Cuộc chiến đã trở thành
cuộc chiến đại bác khi hai bên đều không dùng lục quân hay không quân, mà chỉ bắn
đại bác qua lại không ngừng trên khắp các mặt trận., đưa đến đổ nát tan hoang của
tất cả các thành phố lớn nhỏ. Riêng quân Ukraine bắn mỗi ngày khoảng 6.000 phát
và kho đạn đại bác bắt đầu cạn. Tin tình báo ước đoán quân Nga có số đại bác và
đạn lớn gấp 10 hay 15 lần quân Ukraine.

- Ukraine cầu cứu thế giới viện trợ quân sự thêm vì hết súng đạn.

- Hai công dân Anh bị Nga bắt tại vùng Donbass vì tham chiến cùng quân Ukraine,
đã bị tòa án quân sự Nga kết án tử hình về tội làm lính đánh thuê -mercenaries-. Anh
Quốc và Liên Hiệp Quốc đã lên án Nga vi phạm công ước Geneva về tù binh chiến
tranh, nhưng Nga đã bác và tố hai người này không phải là quân nhân quân đội
chính quy, nên công ước Geneva không áp dụng.

- Một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt tình nguyện qua chiến đấu bên Ukraine đã bị mất
tích, với nhiều dự đoán đã bị Nga bắt, tên là Andy Tài Huỳnh, 27 tuổi. Anh Huỳnh có
vợ Mỹ, sống tại Alabama, là cựu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Anh bị bắt cùng một cựu
quân nhân tình nguyện khác cũng là công dân Mỹ. Đám quân của hai anh gồm 10
người bị 100 lính Nga với xe tăng bao vây và có thể đã bị bắt sống. Chưa nghe cụ
Biden phản ứng về chuyện công dân Mỹ bị Nga bắt và có thể xử tử hình.

Anh Andy Tài Huỳnh

- Thành phố Mariupol sau hơn hai tháng bị quân Nga phong tỏa kín mít, đã trở thành
một đại thảm họa y tế, với xác chết nằm ngổn ngang sình thúi, bệnh hoạn lan tràn,
dịch tả hoành hành khắp tỉnh.

- Putin lo sợ cho mạng mình tới độ đi đâu cũng mang theo ‘ống bô’ riêng để tiểu và
đại tiện, rồi cho mật vụ thiêu hủy ngay, sợ có kẻ thù lấy được, mang đi nghiên cứu về
tình trạng sức khỏe của ông ta.

- Tạp chí TIME phân tích Ukraine đang thua nặng: mất 80% vùng Donbass, mất
25.000 lính trong đó có 11.000 chết (có tin không kiểm chứng được là lính Nga chết
nhiều gấp hai, nhưng dân số Nga lớn gấp ba lần dân số Ukraine); quân đội Ukraine
không đủ nhân sự và phương tiện để sử dụng số vũ khí đang được Mỹ và NATO viện
trợ, đã vậy, nhiều vũ khí quá lạ, quân Ukraine không có thời giờ học tập sử dụng, hay
hư hỏng không biết sửa chữa; chưa kể có điều kiện, bị Biden cấm không được bắn
qua đất Nga; không đủ thời giờ và phương tiện huấn luyện các chí nguyện quân tham



gia cuộc chiến để rồi 16.000 chí nguyện quân từ khắp thế giới tới, chết rất nhiều, số
còn lại chỉ là gánh nặng phải nuôi ăn thôi.
https://time.com/6176748/ukraine-war-economy/

Cái họa của Ukraine là đã bị đánh… không đúng lúc. Năm xưa, Bắc Hàn đánh Nam
Hàn, Mỹ huy động cả thế giới đánh BH cứu NH. Cách đây không lâu Saddam chiếm
Kuwait, Mỹ huy động hơn một triệu lính từ khắp thế giới đánh Iraq cứu Kuwait.

Thời đại của đảng DC ngày nay, cọp Mỹ thành cọp giấy. Nga chiếm Crimea của
Ukraine, Obama chống mắt nhìn, cấm các lãnh tụ Nga không được đi Mỹ tham quan
Disneyland. Bây giờ, cụ phó của Obama nắm quyền, Nga công khai đánh cả nước
Ukraine, Mỹ chỉ gửi súng đạn, mà lại gửi thứ súng đạn kiểu phòng thủ, bắn không xa,
không được bắn qua Nga,… Khiến cuộc chiến kéo dài lê thê, dân Ukraine chết như rạ
để rồi cuối cùng, Nga vẫn đại thắng

Bóp phải bóp cho mạnh nó mới tắt thở

Nước Nga có một lãnh thổ nhỏ không dính với bản đồ Nga ,vùng đất Kaliningrad
15.000 km2 vốn là đất Đông Thổ của Đức bị Liên Xô chiếm sau 1945 nhỏ bé nằm kẹt
giữa Litva và Ba Lan.

Liên lạc trên bộ với Nga được thực hiện qua một hành lang hẹp, dài hơn 60 km, mang
tên hành lang Suwalki, chạy dọc theo biên giới Ba Lan-Litva đến biên giới Belarus,
một nước "liếm trôn" Nga.

Ngoài ra còn có tuyến đường sắt nối liền Nga với Kaliningrad xuyên qua Minsk, thủ
đô Belarus và Vilnius, thủ đô Litva. Tức là mọi tiếp tế hàng hóa,quân sự của Nga cho
Kaliningrad phải đi qua đất Litva,một nước thuộc NATO.

Là một trong 3 quốc gia từng bị người Nga đè đầu cởi cổ nên Litva rất ghét Nga ,nhứt
là sau khi Nga xâm lăng Ukraine.

https://time.com/6176748/ukraine-war-economy/


Hôm 19/06 vừa qua, Litva đã áp dụng một số biện pháp cấm vận thương mại đối với
Kaliningrad, không cho các mặt hàng Nga bị Châu Âu cấm giao dịch trung chuyển
qua lãnh thổ của mình để đến vùng lãnh thổ của Nga.

Litva áp dụng lịnh cấm vận "chặn” đường xe lửa làm Nga tức điên và lại giở thói đe
dọa.

Trên mạng xã hội Nga, đã có nhiều người kêu gọi Matxcơva dùng võ lực giành quyền
kiểm soát hoàn toàn hành lang Suwalki và NATO cũng đáp trả, sẽ áp dụng Điều 5
của Hiệp Ước NATO khi Nga tấn công vào một quốc gia thành viên sẽ bị coi là cuộc
tấn công vào toàn khối.

Chơi là chơi như Litva ,chơi thẳng,bóp là phải cho nó mắc nghẹn,bóp phải cho nó
đau.

Ukraine : Chiến sự trở nên sôi động ở Hắc Hải
Thụy My

Hình ảnh vệ tinh góc phía bắc của Đảo Rắn, Ukraina, ngày 21/06/2022. via
REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Đối đầu vì một hòn đảo chiến lược, chiến hạm Nga bị đánh đắm, bắn vào cơ sở khí
đốt, phản công ở vùng duyên hải... Chiến sự đang sôi bỏng tại Hắc Hải, ngoài khơi
vùng duyên hải Ukraine, nơi quân kháng chiến thách thức lực lượng hải quân hùng
hậu của Nga.

Chỉ trong vòng vài ngày, theo các bên tham chiến và những nhà quan sát, các sự kiện
dồn dập diễn ra, nhất là xung quanh đảo Rắn mang tính chiến lược. Một chuyên gia
quân sự phương Tây tóm lược : "Rõ ràng là đang dữ dội hơn với các hoạt động của
cả hai bên”, sau bốn tháng chiến tranh mà người Nga không đạt được vị trí thống trị
trên biển.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=741867753823764&set=a.100218011322078&__cft__[0]=AZVH21Se-u8o66jq1pJorHv1AM1TM7N4ia2MavC88xfzWzxQxFCpYqaBIZQU5aPfL1mIZScxy_qgupJ6_0X_PVNKeTGW7rSN9M-SqQuLKUB7o3bRFbVeruKcpxZkqCV_O3MyXyrpkTzGqTfCL-0zHbj8eaJq_BKM6ajKyEX_PwIiAoEQdLoTO1FIOet764qRqHE&__tn__=EH-y-R
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Chiến sự sôi động trở lại chủ yếu do Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, chẳng hạn
hỏa tiễn chống hạm Harpoon, bắn đi từ bờ biển. Tuy chính là một hỏa tiễn chống hạm
khác - Neptune do Ukraine sản xuất - hồi tháng Tư đã đánh chìm soái hạm Moskva ở
Hắc Hải.

Trận thắng vẻ vang này là một cái tát dành cho Nga. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine
đã thành công trong việc bảo vệ vùng duyên hải, nhờ các hỏa tiễn phóng từ mặt đất,
máy bay không người lái và mìn.

Giai đoạn mới với vũ khí phương Tây
Nhà phân tích quốc phòng độc lập H.I. Sutton giải thích cho AFP : "Giờ đây chúng ta
đang trong một giai đoạn mới, theo hướng Ukraine sở hữu những vũ khí mới của
phương Tây như Harpoon hay hỏa tiễn địa-không Brimstone. Ukraine có thể bắt đầu
thách thức hải quân Nga, vốn kém táo bạo”.

Nhiều chuyên gia được hãng tin Pháp tham khảo, và bộ Quốc Phòng Anh đều nêu ra
việc Kiev tuyên bố phá hủy một tàu hộ vệ Nga bằng hỏa tiễn Harpoon tuần trước.

Hôm thứ Hai 20/06/2022, lực lượng Ukraine tấn công vào một cơ sở khí đốt cũng
bằng Harpoon, gây ra vụ hỏa hoạn có thể nhìn thấy từ một địa điểm của NASA. Theo
chuyên gia quân sự trên, hỏa tiễn này được Hà Lan hay Đan Mạch chuyển giao. Hoa
Kỳ đã hứa viện trợ nhưng vũ khí có thể chưa đến nơi.

Đến thứ Ba 21/06, Matxcơva khẳng định đã phá hủy một số lượng lớn drone tấn công
vào đảo Rắn, có thể là trong một chiến dịch đổ bộ nhưng sau đó bị hủy bỏ. Những
hình ảnh vệ tinh được các chuyên gia xem xét cho thấy một số drone bị bắn hạ, nhưng
những drone khác tấn công kịch liệt vào hòn đảo bị Nga chiếm giữ từ đầu cuộc xâm
lăng.

Chuyên gia H.I.Sutton nói : "Có những bằng chứng cho thấy đảo Rắn bị tấn công,
nhưng không phải vì người Ukraine muốn đổ bộ lên đó. Ukraine giờ đây có thể bắn
hỏa tiễn từ xa, có nghĩa là họ không cần cố sức đặt chân lên đảo”.

Phương Tây đã cung cấp cho Kiev những khẩu đại bác 155 ly, một số có thể tấn công
hòn đảo, và nhất là hệ thống phóng rốc-kết tự chỉnh hướng Himars được cho là sắp
được đưa đến, có tầm bắn xa hơn hẳn.

Từ nay Nga khó thể đổ bộ vào duyên hải Ukraine
Trong khi những trận đánh trên đất liền được thông tin rộng rãi từ các chiến binh và
những người ủng hộ trên mạng xã hội, cuộc hải chiến diễn ra khá yên lặng. Những tin
tức được đưa ra chủ yếu nhờ hình ảnh vệ tinh, tuyên bố của các bên tham chiến, hay
do những chính phủ khác đang giám sát khu vực này muốn đưa ra.

Người Nga đã cố dùng hỏa tiễn đánh vào các phương tiện của Ukraine ở vùng duyên
hải. Chẳng hạn họ nhắm vào các drone Baryaktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ông
Sutton khẳng định : "Đã có một cuộc tấn công vào Odessa, thấy rõ qua ảnh vệ tinh,
trúng vào các nhà kho nhưng không có bằng chứng rõ ràng là Ukraine bị thiệt hại
nặng”.



Về phía bộ Quốc Phòng Anh cho biết : "Từ nay năng lực bảo vệ vùng duyên hải của
Ukraine được tăng cường, hoàn toàn có thể vô hiệu hóa khả năng của Nga trong việc
kiểm soát vùng biển và tung lực lượng vào tây bắc Hắc Hải”.

Người Ukraine cảm thấy chưa có khả năng phá vỡ phong tỏa của Nga, nhưng "điều
quan trọng là răn đe không cho Nga đổ bộ, nhất là vẫn chưa biết Matxcơva muốn xử
lý trường hợp Transdniestria như thế nào” - chuyên gia Sutton nhấn mạnh.

Nga có thể mưu toan nối liền Transdnestria, mảnh đất ly khai thân Nga của nước
Moldova láng giềng, thông qua vùng duyên hải Ukraine.

Tên lửa Vân Phong của Đài Loan chính thức sản xuất hàng loạt, điều này có ý
nghĩa gì với Bắc Kinh?
Trần Phong

Ngày 12 tháng 6, Du Tích Khôn – Chủ tịch Nhân dân lập pháp Đài Loan, cho biết,
tên lửa Vân Phong siêu thanh của Đài Loan đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt, tên
lửa có tầm bắn 2.000 km và có thể bắn tới Bắc Kinh. Tin tức này có ý nghĩa gì đối với
chính quyền TQ?

Giáo sư Chương Thiên Lượng – một nhà bình luận về các vấn đề thời sự nói với
We-media, Ông đã đưa ra phân tích của mình trong chương trình “Thiên hạ chính
luận”. Sau đây là những nội dung chính trong bài phân tích của ông.

Tên lửa Vân Phong của Đài Loan có thể đe doạ Trung Quốc
Ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Đài Loan Du Tích Khôn đã có video
diễn thuyết, tiêu đề là “Ý chí phòng vệ là một cách tốt để bảo vệ Đài Loan – Sự khai
sáng của Chiến tranh Ukraine-Nga”.

Ông nói rằng sự tự lực và viện trợ con người là chìa khóa của cuộc chiến
Ukraine-Nga nó là một gợi ý quan trọng nhất cho Đài Loan, người Đài Loan nên
giống Ukraine chống lại quân địch, những kẻ sẽ gây ra tội ác trong tương lai.

https://www.dkn.tv/author/tranphong


Ông đã đề cập đến một sự kiện trong buổi diễn thuyết, từ năm 2002 đến 2005 khi là
giám đốc điều hành ông đã biết tên lửa Vân Phong của Đài Loan đã có thể tấn công
Bắc Kinh, nhưng lúc đó ông không nói được. Hiện tên lửa Vân Phong đã được sản
xuất hàng loạt, có nghĩa là Đài Loan về cơ bản đã sẵn sàng.

Sau đó ông nói một số điều rất thú vị, ông nói: Tất nhiên, Đài Loan không có ý định
xâm lược Trung Quốc, không giống như Tưởng Giới Thạch muốn phản công đại lục,
Đài Loan sẽ không chủ động tấn công Bắc Kinh và đập Tam Hiệp. Nhưng trước khi
Bắc Kinh muốn tấn công Đài Loan, trước tiên phải xem xét rằng Đài Loan cũng có
khả năng tấn công Bắc Kinh.

Điều này rất đáng nói, như những chiếc kim được giấu trong bông, mặc dù ông Du
Tích Khôn nói rằng Đài Loan sẽ không chủ động tấn công Bắc Kinh và đập Tam Hiệp,
nhưng ông ấy nói rõ ràng rằng Đài Loan có khả năng tấn công Bắc Kinh và đập Tam
Hiệp.

Chúng ta biết rằng, Đập Tam Hiệp là một nguy cỡ lũ lụt trên đầu của 600 triệu người
ở Trung Quốc, rất rất nguy hiểm, nếu nó bị vỡ, từ Nghi Xương đến Vũ Hán tới Nam
Kinh và Thượng Hải sẽ bị lũ nhấn chìm. Đây là vùng đồng bằng sông Dương Tử phát
triển kinh tế nhất ở Trung Quốc

Vì vậy, chúng ta đã có thể thấy từ bài phát biểu của Du Tích Khôn, tên lửa Vân
Phong là một sản phẩm cách đây gần 20 năm. Hiện tại, nó không chỉ được sản xuất
hàng loạt sau hơn mười năm phát triển, nó nhất định đã được phát triển nâng cấp lên
thế hệ thứ 2.

Đây không thực sự là một bí mật lớn. Theo bản cập nhật năm 2018 trên trang Mối đe
dọa Tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại
Washington, tên lửa Vân Phong là một loại tên lửa hành trình đặt trên bệ phóng mặt
đất với tốc độ siêu âm, là một trong số ít tài sản chiến lược ở Đài Loan được thiết kế
để nhắm mục tiêu vào miền bắc và miền trung Trung Quốc.

Nếu bạn vẽ một vòng tròn với 2000 km, đập Tam Hiệp, Nghi Xương và những nơi
khác chắc chắn nằm trong tầm tấn công của tên lửa.

Việc nghiên cứu và phát triển tên lửa này bắt đầu vào năm 1996, khi cuộc khủng
hoảng eo biển Đài Loan xảy ra, Đài Loan bắt đầu bầu cử, sau khi Lý Đăng Huy mở
lệnh cấm đảng, do các đảng đối lập từ Lục doanh (lượng lượng vũ trang thời Hán lấy
cờ xanh làm hiệu ở các địa phương dưới thời Thanh) ra tranh cử nên Đài Loan bắt
đầu dân chủ hóa vào năm 1996.

Nói cách khác, nó không còn là quy tắc độc đảng nữa. ĐCSTQ vô cùng bức xúc vì
điều này, vì nếu Đài Loan không bị chi phối bởi một bên, nếu nhà độc tài không có
tiếng nói, tương lai của Đài Loan sẽ không còn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa Quốc
Dân Đảng và Đảng Cộng sản, mà phụ thuộc vào ý chí của người dân Đài Loan.

Vì vậy, khi bầu cử diễn ra ở Đài Loan, ĐCSTQ không ngừng sử dụng tên lửa để uy
hiếp Đài Loan. Đài Loan bắt đầu phát triển tên lửa Vân Phong ngay sau cuộc khủng
hoảng eo biển Đài Loan năm 1996.



Kỳ thực, việc như thế này không thể giấu được. Chúng ta biết rằng mỗi khi Triều Tiên
thử tên lửa, ngay lập tức các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rằng Triều
Tiên đã bắn một tên lửa. Vì vậy trên thực tế, những thứ như phóng thử tên lửa có thể
được nhìn thấy bởi vệ tinh, cho nên ĐCSTQ hẳn đã biết điều đó từ lâu.

Năm 2018, Tống Triệu Văn – thành viên Ủy ban Cố vấn Quốc phòng Quốc gia Đài
Loan và chuyên gia quân sự, cho biết trong một bài đăng trên Facebook, trong tương
lai nếu Đài Loan có thể có hơn 500 tên lửa hành trình tầm cao Vân Phong, nó có thể
tạo ra một mối đe dọa hiệu quả đồng thời có thể gây rối tác chiến nhịp nhàng của các
hoạt động xâm phạm Đài Loan. Nó sẽ có lợi cho sự phát triển hòa bình của cả hai
bên eo biển.

Trên thực tế, đôi khi hành vi phạm tội là cách tự vệ tốt nhất. Không chỉ có vũ khí
phòng thủ, khi bạn có vũ khí tấn công, nó cũng sẽ ngăn chặn kẻ thù không dám hành
động hấp tấp.

Tống Triệu Văn cũng tiết lộ trên Facebook, tên lửa Vân Phong có tầm bắn hơn 2.000
km, có thể đạt tốc độ Mach 3. Mach ba gấp ba lần tốc độ âm thanh, vì vậy nó là tên
lửa siêu nhanh, hệ thống chống tên lửa nói chung rất khó chống lại.

Trong tin tức mới nhất, ngày 13 tháng 6 Tống Triệu Văn đã thông báo với Đài Loan,
kỹ thuật sản xuất hàng loạt là một số lượng mà Vân Phong II đã thiết lập, nó được
phủ một lớp sơn tàng hình, không dễ bị radar phát hiện và cũng không dễ tìm. Việc
Đài Loan có những tên lửa như vậy đã là một thông tin công khai, điều này sẽ làm
cho ĐCSTQ càng giảm quyết tâm tấn công Đài Loan.

Sự khác biệt giữa Chiến tranh Đài Loan và Chiến tranh Nga-Ukraine
Cuộc chiến eo biển Đài Loan không có ranh giới, không giống như cuộc chiến giữa
Nga và Ukraine. Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ cho đến nay, châu u và
Mỹ đều nỗ lực hết sức để ngăn chặn Ukraine phản công vào Nga, vì sợ Nga nổi cơn
thịnh nộ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí có thể nổ ra chiến tranh thế giới thứ
ba. Vì vậy, Ukraine thỉnh thoảng quấy rối bên trong Nga, và cũng chỉ dừng đến đó.

Khi Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine, vụ phóng tên lửa Haimas không chỉ cố tình hạ
thấp tầm bắn, từ 300 xuống 80 dặm, đồng thời cũng khiến Ukraine hứa sau khi có
được vũ khí này sẽ không bắn phá vào đất liền Nga. Cho nên cuộc chiến Nga-Ukraine
thực sự dựa trên biên giới của Nga và Ukraine, bất kể Ukraine đánh thế nào thì cũng
không tiến vào biên giới của Nga.

Đây cũng là lý do tại sao Putin tự tin: dù tôi có chiến đấu thế nào thì cũng không thua,
họ cũng sẽ không đánh vào trong lãnh thổ của Nga.

Nhưng cuộc chiến eo biển Đài Loan không như vậy. Chúng ta đều biết rằng một khi
cuộc chiến ở eo biển Đài Loan bắt đầu, ĐCSTQ chắc chắn sẽ không thể chiến thắng
trong một cuộc chiến thông thường.

Trước tiên, hầu như không có hy vọng đổ bộ, chắc chắn phải có tên lửa và ném bom
bằng máy bay trước khi đổ bộ. Bây giờ họ có thể tấn công Đài Loan bằng tên lửa và



ném bom bằng máy bay, tại sao Đài Loan không thể đánh trả bằng tên lửa? họ không
thể ngăn cản điều đó.

Nếu Đài Loan thực sự tấn công đập Tam Hiệp bằng tên lửa, chỉ cần đập Tam Hiệp
sụp đổ, bộ máy chiến tranh của ĐCSTQ về cơ bản sẽ bị tê liệt. Vì từ Vũ Hán đến Nam
Kinh và Thượng Hải, nếu xảy ra lũ lụt, toàn bộ giao thông bắc nam sẽ bị gián đoạn,
đường sắt Bắc Kinh – Quảng Châu cũng bị gián đoạn; Nếu giao thông nam bắc bị
gián đoạn, nam bắc khó kiểm soát, ngay cả việc điều quân không không điều được,
sản xuất kinh tế cũng bị gián đoạn.

Đài Loan sẽ chiến đấu? Giờ chỉ đợi xem ĐCSTQ có đẩy Đài Loan đến bước đó hay
không.
“các tiểu hồng phấn” của ĐCSTQ không bao giờ hiểu được chân lý chiến đấu ác liệt
và nguy hiểm, chỉ khi bản thân họ bị nhấn chìm bởi lũ lụt, họ mới nhận ra, cái gọi là
“tấn công Đài Loan bằng mọi giá” của ĐCSTQ sẽ khiến họ phải trả.

Mà khi giao thông bắc nam bị gián đoạn, khi nền kinh tế và đời sống không bền vững,
Tập Cận Bình không còn có thể kiểm soát phía nam của Trung Quốc từ phía bắc, sẽ
dẫn đến toàn bộ chế độ của ĐCSTQ bị phá vỡ và mất kiểm soát.

Tập Cận Bình không dám tấn công Đài Loan, đây cũng là một lý do.
Tất nhiên, cần nhắc lại rằng các nhà bình luận chính trị và các chính trị gia nghĩ
khác nhau. Bình luận của ông Chương Thiên Lượng ở đây là một thảo luận chính trị,
không là chính trị gia ông có thể nói rằng Tập Cận Bình 100% sợ hãi khi chiến đấu
với Đài Loan.

Nhưng nếu là một chính trị gia, ông nói mình chắc chắn sẽ tích cực chuẩn bị cho cuộc
chiến ở eo biển Đài Loan, vì chỉ khi bạn sẵn sàng, ĐCSTQ sẽ không dám hành động
hấp tấp, điều này rất quan trọng.

Binh pháp Tôn Tử có nói, dùng binh đánh trận, ta không hy vọng kẻ thù không đến, ta
chỉ có thể dựa vào sự chuẩn bị tốt của bản thân, như vậy kẻ thù mới không dám tấn
công; Ta không hy vọng kẻ thù sẽ không tấn công mình, mà hãy ở tâm thế kẻ thù có
tấn công cũng không thắng được ta, chỉ có như vậy ta mới không sợ.

Mặc dù xác suất ĐCSTQ tấn công Đài Loan là rất nhỏ, nhưng với tư cách là một
chính trị gia, chúng ta phải chuẩn bị đối ứng, vì chỉ khi ta chuẩn bị tinh thần 100% để
chống lại, thì họ mới thực sự 100% sợ tấn công ta, ông Chương kết luận.

Nguồn: Sound Of Hope

https://www.soundofhope.org/post/629360


Nga đe dọa sẽ có biện pháp mạnh để bảo vệ lợi ích quốc gia nếu Lithuania không mở
lại tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa đến Kaliningrad (thuộc Nga). Tưởng rằng
hù như vậy là Lithuania sợ, nhưng không ngờ Lithuania không những không mở cửa
đường sắt mà còn đóng cửa luôn đường bộ qua Kaliningrad.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, Mỹ đã ra thông báo rằng họ hoàn toàn ủng hộ
Lithuania trong cuộc đọ sức với Nga về việc phong tỏa này!

Hãy chờ xem đòn trả đũa của Nga như thế nào.

Một vị cứu tinh của nhân loại đã ra đi
Dành tặng nhà khoa học tôi yêu mến

Suốt 26 năm vừa qua, hàng nghìn người vô tội bị kết án tử hình khắp 13 bang nước
Mỹ đã được giải oan và trả tự do, tất cả nhờ vào một…

Suốt 26 năm vừa qua, hàng nghìn người vô tội bị kết án tử hình khắp 13 bang nước
Mỹ đã được giải oan và trả tự do, tất cả nhờ vào một người có tên Kary Banks Mullis
Không phải luật sư hay nhà hoạt động xã hội, Mullis là cha đẻ của chuỗi phản ứng
PCR – tiền đề tạo nên phương pháp xác định DNA trong khoa học hình sự và mở
đường cho nhân loại sống sót trước những căn bệnh virus nguy hiểm nhất.



Nhà khoa học dị thường
Tờ New York Times gọi Kary Mullis là nhà khoa học quái gở nhất từng nhận giải
Nobel. Trong mắt đồng nghiệp, ông chẳng khác nào một kẻ gàn tự cao tự đại. Còn
theo lời của 4 bà vợ trong đời Mullis, ông là gã đàn ông tồi.

Kary Mullis bắt đầu con đường khoa học từ năm 13 tuổi, tự mình thiết kế và vận hành
một quả tên lửa cỡ nhỏ lấy cảm hứng từ vệ tinh Sputnik của Liên Xô. Với niềm đam
mê hoá học và trí thông minh kiệt xuất, ông nhanh chóng lấy bằng thạc sĩ ngành sinh
hoá của Trường Đại học California và hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng trong
giới khoa học.

Thế nhưng ông quyết định bỏ ngang việc nghiên cứu để… làm nhà văn và tập tành
kinh doanh cửa hàng bánh. Thoát khỏi sự nghiêm túc của phòng thí nghiệm, Kary
Mullis bắt đầu chìm đắm trong rượu, chất kích thích và đàn bà, với vẻ ngoài phóng
khoáng đến mức cẩu thả - trông chẳng giống một người làm khoa học.

Quyết định trở lại con đường khoa học sau lời năn nỉ của người bạn thân, Kary
Mullis vẫn không được lòng đồng nghiệp vì tính cách có phần đồng bóng và thói
nghiện rượu khiến ông từng động tay động chân với một người trợ lý trong trung tâm
vi sinh ông làm việc.

Thái độ cợt nhả ấy còn theo chân ông lên tận bục trao giải khoa học ở Nhật Bản, nơi
ông cả gan buông lời tán tỉnh hoàng hậu của đất nước mặt trời mọc. Hay như chuyện
ông suýt bị bắt ở Stockholm ngay trước đêm nhận giải Nobel vì hành vi quấy rối
người qua đường cũng khiến người ta không thể cắt nghĩa.

Cuộc sống phóng túng của ông đến từ một quan niệm kỳ lạ, rằng “không phải cứ
chăm chỉ là làm khoa học tốt đâu, bạn phải là một người ham vui”. Chính vì không bị
áp lực bởi danh vọng, hình tượng bản thân hay tiền tài, Kary Mullis thoải mái rong
chơi trong khu vườn khoa học – nơi ông như biến thành con người khác, đầy đam mê
và trách nhiệm.



Phút ơ-rê-ka của thiên tài
Năm 1983, Kary Mullis, khi ấy là giám đốc phòng thí nghiệm của Công ty hoá sinh
Cetus, đang nghiên cứu một phương cách giải quyết những khó khăn trong việc phân
tách nghiên cứu DNA của con người nhưng mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt.

Vào một tối thứ sáu nọ, Kary Mullis lái xe hơi chở bạn gái vượt hơn trăm dặm trong
sự tĩnh mịch hun hút của màn đêm. Giữa miên man suy nghĩ và tiếng ngáy đều đều
của người tình, tâm trí ông bỗng bất động với một tia sáng loé lên trong 1/1000 giây.

Chiếc xe thắng gấp và tiếng Mullis reo to trong bóng tối, đúng như cái cách
Archimedes đã từng làm: Ereuka! Ereuka! Eureka! Tại sao mình không nghĩ ra chứ?

Sẵn giấy bút trong hộp xe, Mullis nhanh chóng phác thảo ra ý tưởng về phản ứng
chuỗi polymerase (sau đây gọi là phản ứng chuỗi PCR) giúp khuếch đại một đoạn
DNA bất kỳ và dành trọn đêm hôm đó để vui sướng vì ông biết chắc mình sẽ giành
giải Nobel!

Những người đồng nghiệp của Mullis đón nhận ý tưởng của ông với sự thờ ơ vì không
ai tin vào điều không tưởng mà ông vẽ ra trước mắt. Nhưng thật may mắn cho nhân
loại, Mulllis đủ nhiệt huyết và tài năng để hiện thực hoá phản ứng chuỗi PCR – một
trong những phát minh vĩ đại nhất của lịch sử loài người.

Vậy phản ứng PCR là gì mà ghê gớm đến thế?
Nói nôm na, PCR cho phép khuếch đại một đoạn DNA dù là nhỏ nhất thành một chuỗi
DNA có thể dài đến vô tận. Phát minh này giúp cho việc giải mã DNA trở nên dễ
dàng và nhanh chóng, quá trình xác định tác nhân virus gây các bệnh như viêm gan
siêu vi, SARS, N5N1 hay chẩn đoán ung thư được rút ngắn từ vài tuần xuống còn vài
ngày hoặc thậm chí, chỉ vài giờ mà không cần thông qua các vi khuẩn khác.

Thời gian được rút ngắn khiến việc lên phác đồ điều trị và nghiên cứu về bệnh hiệu
quả hơn, qua đó giúp cứu sống hàng triệu bệnh nhân. Hứa hẹn hơn, phát minh của
Mullis tạo điều kiện cho việc tạo lập bản đồ gen người có những bước tiến sâu sắc,
đưa nhân loại đến gần hơn tham vọng điều trị tất cả bệnh lý của con người.

Chưa dừng lại ở đó, phản ứng PCR còn cho phép khoa học hình sự khiến những kẻ
thủ ác phải đền tội, trả lại công lý cho người bị oan sai. Chỉ cần một chút da hay sợi
tóc của hung thủ để lại hiện trường là đủ để lực lượng chức năng xác định đúng đối
tượng.

Gary Dotson (tù nhân người Mỹ) là người đầu tiên trên thế giới được trả tự do nhờ
vào xét nghiệm DNA. Năm 1979, Dotson bị tuyên án 50 năm tù với cáo buộc cưỡng
hiếp và bắt cóc dựa trên chứng cứ không rõ ràng. Mãi đến năm 1988, chứng cứ DNA
chỉ ra rằng Dotson vô tội.

5 năm sau đó, cựu binh Kirk N. Bloodsworth thoát án tử hình nhờ vào giám định DNA,
cũng là trường hợp đầu tiên. Sự xuất hiện của công nghệ DNA trong khoa học hình sự
đã đưa ra ánh sáng hàng trăm nghìn vụ án bí ẩn – điều mà Kary Mullis chẳng thể
ngờ đến trong cái đêm lái xe định mệnh ấy.



Phản ứng PCR còn được ứng dụng trong việc xác định huyết thống cũng như danh
tính của nạn nhân trong các vụ tai nạn hoặc thảm hoạ thiên nhiên. Phát minh của
Mullis là nguồn cảm hứng cho loạt phim Công viên kỷ Jura – tác phẩm hư cấu tin
rằng có thể dùng phản ứng PCR để phóng đại đoạn DNA cổ đại của những con khủng
long!

Tuy thế, Kary Mullis lại chẳng thể làm giàu nhờ phát minh để đời của mình. Công ty
nơi Mullis làm việc trả cho ông 10 nghìn USD phần thưởng để rồi bán bản quyền
phản ứng chuỗi PCR cho một tập đoàn khác với giá 300 triệu USD.

Chán nản, Mulllis trở về viết sách và đi thuyết giảng khắp nơi để kiếm sống, cho đến
khi một tin dữ khiến ông thức tỉnh lần nữa: Người bạn của ông qua đời vì lờn thuốc
kháng sinh.

Con đường để lại
Cái chết của người bạn thôi thúc Mullis nghiên cứu và phát hiện ra cách thức chống
bệnh nhiễm trùng ở người. Ông tìm thấy một loại chất có trong van tim lợn, thứ có thể
ngay lập tức đánh thức hệ miễn dịch của chúng ta. Bất kể khi nào phân tử chất này
xuất hiện trong cơ thể con người, hệ miễn dịch sẽ tự động phản ứng với chúng.

Ý tưởng của Mullis là ông sẽ cố gắng đính kèm phân tử này vào các vi khuẩn gây
bệnh cho người để làm mồi nhử giúp hệ miễn dịch kích hoạt ngay mà không cần đợi
đến vài ngày. 14 con chuột bị nhiễm bệnh than đã sống sót 100% nhờ phương pháp
này của Mullis vì hệ miễn dịch của chúng đã hoạt động ngay trước khi bệnh than kịp
giết chúng.

So với phản ứng chuỗi PCR, ý tưởng táo bạo này cũng có giá trị đột phá không kém
và rất có thể, nó sẽ là cách giải quyết triệt để tình trạng lờn thuốc kháng sinh đang ở
mức báo động hiện nay.

Bên cạnh những phát minh để đời, Mullis còn biết đến với phát ngôn mạnh mẽ nhắm
thẳng vào giới khoa học. “Các nhà khoa học đang phá hoại thế giới này nhiều hơn là
xây dựng nó như họ vẫn nhân danh”, là câu nói rất đáng suy ngẫm của ông.

Có thể ông đã cay đắng trải qua những góc khuất của khoa học. Hoặc có thể, đó là
lời răn với chính ông và các đồng nghiệp, rằng đừng nhân danh khoa học để đạt được
những mục đích vị kỷ mà quên đi trách nhiệm lớn lao nhất: Cải biến thế giới thành
một nơi tốt đẹp hơn.

Ngày 7-8-2019, Kary Mullis qua đời sau một cơn bạo bệnh ở tuổi 74. Nhân loại mất
đi một nhà khoa học kiệt xuất, giới chuyên môn tiễn biệt một trong những cá tính dị
thường nhất.

Nhưng những gì tuyệt vời nhất của Mullis vẫn ở lại trong những phòng thí nghiệm và
hàng trăm nghìn ứng dụng từ phát minh của mình. Tên ông đã, đang và sẽ có một chỗ
đứng đặc biệt trong lịch sử khoa học thế giới.

Gánh xiếc 6 tháng 1 của đảng Dân Chủ



Carrie Sheffield - The Daily Caller
Nguyễn Thị Bé Bảy phỏng dịch

SHEFFIELD: As Biden’s Economy Goes Down In Flames, Democrats Want America
To Focus On Their Jan. 6 Carnival

Khi nền kinh tế của Biden chìm trong biển lửa, đảng Dân Chủ muốn nước Mỹ tập
trung vào "lễ hội" ngày 6 tháng 1 của họ.

Các đảng viên Đảng Dân Chủ điều hành chính quyền tại Washington hiện giờ đang
chú trọng vào việc điều khiển gánh hát xiệc ngày 6 tháng 1 được mệnh danh là Ủy
Ban Đặc Biệt Ngày 6 Tháng 1, hơn là giúp đỡ gia đình quý vị vượt qua cơn lạm phát
đau đớn hiện nay để sống còn.

Cái lằn ranh không thể nào rõ ràng hơn và quả thật nó rất rõ ràng: nỗ lực tuyệt
vọng của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện nhằm hâm nóng lại các hành động của "những
kẻ bạo loạn" từ một năm rưỡi trước đây, trong khi phớt lờ sự tàn phá ở hiện tại mà
các gia đình trên toàn quốc đang phải chịu đựng.

Sao không thấy "Ủy Ban Đặc Biệt chống lạm phát" ở đâu hết vậy? Cũng không thấy
các chương trình truyền hình bom tấn ở khung giờ vàng, đặc biệt nói về về việc giữ
cho các gia đình được ổn định và hưng thịnh?

Đảng Dân Chủ thà tấn công cựu Tổng Thống Donald Trump, người đã mất quyền lực
1 năm rưởi nay, hơn là giúp gia đình của quý vị giữ được thức ăn trên bàn.

Những người được gọi là chuyên gia đã hứa với chúng ta rằng lạm phát đã ở mức
cao nhất, đã tuyệt đỉnh, nhưng một lần nữa họ đã nhầm. Sau khi giảm nhẹ xuống
8,3% trong tháng 4 từ mức 8,5% trong tháng 3, lạm phát đã tăng trở lại vào tháng 5
lên 8,6%, theo Cục Thống Kê Lao Động.

Điều đó bao gồm giá xăng tăng, hiện là mức cao nhất trong mọi thời đại. Trên toàn
quốc giá trung bình là 5 đô la 1 cent/ mỗi gallon. Chi phí nhà ở cao hơn, hàng tạp
hóa đắt hơn và giá vé máy bay mắc hơn. Chỉ số năng lượng tăng 34,6% so với năm
ngoái và chỉ số thực phẩm tăng 10%, mức tăng lớn nhất kể từ cuối tháng 3 năm 1981.

Không có gì ngạc nhiên khi Ngân Hàng Thế Giới đưa ra cảnh báo dự đoán nền kinh
tế toàn cầu chỉ tăng trưởng 2,9%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 5,7% vào năm
2021 và trái với 4,1% được dự đoán trong năm nay. Họ cũng cảnh báo có thể xảy ra
“lạm phát đình trệ”, là sự kết hợp giữa lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế ảm đạm.

Ngân Hàng Thế Giới còn dự đoán rằng giá dầu sẽ tăng 42% trong năm nay và giá
hàng hóa phi năng lượng sẽ tăng gần 18%, tuy nhiên, họ cũng dự đoán giá dầu và
các hàng hóa khác sẽ giảm 8% vào năm 2023.



Về phần Tổng Thống Joe Biden, ông có kế hoạch gì để ngăn chặn tình trạng lạm phát
đình trệ kinh khủng này?

Không nhiều!

Joe Biden đã chuyển hướng trong một bài báo đăng trên Tạp Chí Wall Street Journal,
quy trách nhiệm chính cho Cục Dự Trữ Liên Bang, nơi mà các thành viên của họ đã
khốn khổ không biết lạm phát sẽ tồi tệ đến mức nào.

Một mặt, Biden nói rằng ông ta muốn giảm giá năng lượng, trong khi mặt khác, chính
quyền của ông làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc sản xuất dầu và khí đốt
tự nhiên của Hoa Kỳ. Tất cả đều nhằm theo đuổi nghị trình Green New Deal mang
tinh xã hội chủ nghĩa.

Thật là buồn cười, Biden cũng chào hàng việc giảm thâm hụt để giúp làm chậm lạm
phát, nhưng thâm hụt đang giảm nhờ sự can đảm của 2 Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ
Joe Manchin và Kyrsten Sinema, (cùng với tất cả TNS Cộng Hòa) đã chống lại những
người đồng đảng Dân Chủ của họ đang tìm cách thông qua hàng nghìn tỷ đô la trong
ngân sách chi tiêu mới của chính phủ.

Hầu hết người Mỹ không tin các “chuyên gia” lạm phát nói rằng nó sẽ giảm, thay
vào đó họ nhìn thấy lạm phát sẽ tồi tệ hơn, theo một cuộc thăm dò mới của The
Washington Post và Trường Chính Sách và Chính Phủ của Đại Học George Mason.
Washington Post cũng cho biết, gần 9/10 người Mỹ khẳng định họ đã bắt đầu tìm
kiếm các sản phẩm rẻ hơn, và “khoảng 3/4 đang cắt giảm việc đi ăn nhà hàng và
sinh hoạt giải trí, hoặc ngừng mua những món hàng đã được dự tính trước ”.

Đó là những gì mà người Mỹ đang làm. Khi các nhà lãnh đạo thất bại, chúng ta sẽ
tìm cách thích nghi. Bất chấp "lễ hội" ngày 6 tháng 1 của Đảng Dân Chủ đang rình
rang khua chiêng đánh trống, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nhóm lãnh đạo mới sẽ
đến sau tháng 11 năm nay.




