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NHAC SI TRINH CÔNG SƠN LAI GÂY ÔN AO
Nguyễn Khoa

Ông luôn gây ra sự ồn ào từ khi ông bắt đầu sáng tác cho đến khi ông lìa đời. Và bây
giờ, hàng chục năm sau khi ông vĩnh biệt cõi vô thường, ông lại gây ra ồn ào một lần
nữa.

Điều đáng nói là lẽ ra sự ồn ào phải vây quanh những gì thuộc về nghệ thuật mà ông
sáng tạo ra, đằng này, sự ồn ào lại vây quanh con người chính trị của ông, hay nói
đúng hơn là những bối cảnh chính trị mà ông phải rơi vào đó.

Ông Trịnh Công Sơn lớn lên tại miền Nam Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam,
trong đó có hai lực lượng đối nghịch nhau đều là người Việt, lực lượng cộng sản từ
miền Bắc Việt Nam, và Việt Nam cộng hòa, đồng minh với Hoa Kỳ.

Ông sáng tác những bài nhạc ca ngợi tình yêu, những ca khúc phản chiến, những lời
lẽ mang nội dung siêu thoát của triết lý Phật giáo.

Ngày 30/4/1975, ông lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay lớn, ca ngợi sự
chấm dứt chiến tranh, không còn cảnh người Việt bắn giết nhau nữa.

Ông bị những người cộng sản đưa ông về quê đi lao động để “cải tạo” tiểu tư sản,
khi họ mới nắm quyền trên cả nước. Nhạc của ông bị họ cấm, vì bị cho là ủy mỵ, mà
ngay cả những ca khúc phản chiến (Ca khúc Da vàng) của ông cũng bị họ cấm mà
không nói lý do (lý do có thể là người cộng sản không thích khái niệm nội chiến trong
các ca khúc ấy, họ cứ đòi rằng cuộc chiến đó là cuộc chiến chống xâm lược).
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Đối với bên cộng sản là như thế, ông cũng chẳng được bên chống cộng nhìn ông khá
hơn.
Phe này cho rằng ông sáng tác các ca khúc phản chiến góp phần làm Việt Nam Cộng
hòa … sụp đổ (!?)

Phe này cũng cho rằng một số ca khúc của ông sau năm 1975 là a dua về phe những
người cộng sản, chẳng hạn như Em ở nông trường em ra biên giới, hay là Huyền
thoại mẹ.

Họ quên khuấy mất ông có cả những ca khúc sáng tác sau 1975 có đầy “vấn đề” đối
với những người cộng sản, chẳng hạn như Đời gọi em biết bao lần (phe tuyên giáo
cộng sản cho rằng ông nói về những người Việt bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế
độ), hay là bài Quỳnh Hương, rồi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,…

Bản thân người viết bài này từng chứng kiến ông dạo trên phím guitar bài Quỳnh
hương giữa giảng đường đại học tại Sài Gòn, giữa không gian vẫn vừa hồng chuyên
trong những năm 1980. Một sự thách thức đầy trào lộng.

Rồi thì mọi chuyện cũng qua. Từ năm 1986 trở đi, người cộng sản bắt đầu không
quan tâm nhiều tới những vấn đề … ý thức hệ trừu tượng nữa. Họ vẫn không dỡ lệnh
cấm các nhiều ca khúc “có vấn đề” của ông Trịnh Công Sơn nữa (làm sao mà cấm
được một bản nhạc nhỉ?!), nhưng cũng bớt hằn học với chúng hơn.

Rồi thì bộ phim Em và Trịnh ra đời, được chiếu rộng rãi ở Việt Nam trong tháng
6/2022. Theo tôi việc làm bộ phim này thể hiện rất rõ bản chất duy lợi của chế độ
hiện hành tại Việt Nam hiện nay.

Cơ quan “văn hóa” Việt Nam, cùng các “đơn vị hoạt động văn hóa” tư nhân hiểu rõ
là một số rất đông công chúng Việt Nam thích nhạc Trịnh Công Sơn, thế là họ thêm
mắm dặm muối vào chuyện tình cảm của ông để gây ra một sức hút rất mạnh.

Bộ phim chắc chắn là lời rất to, và nếu tôi nhớ không lầm thì hãng thực hiện phim
này là Galaxy có chủ nhân là con gái của một vị cán bộ cộng sản quan trọng trong
Bộ ngoại giao Việt Nam trước kia.

Rõ ràng đây là một bộ phim thương mại hơn là nghệ thuật.
Nhưng cũng có thể có những người tham gia làm phim vì yêu thích thực sự ông Trịnh
Công Sơn và nhạc của ông.

Có nhiều người từ chối xem phim này, trong đó có tôi, vì cho rằng làm sao có thể làm
1 bộ phim về một nhân vật có tầm vóc, và nhiều góc cạnh, như Trịnh Công Sơn, trong
hoàn cảnh kiểm duyệt ở nước Việt Nam cộng sản được.

Bà Khánh Ly, người ca sĩ rất thân cận với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng bộ phim
là một sự xúc phạm người nhạc sĩ, xúc phạm cả chính bà, với những chi tiết và ngôn
ngữ thô tục.

Là người lớn lên tại miền Nam Việt Nam sau năm 1975, tôi không hề ngạc nhiên về
những gì bà Khánh Ly nhận xét.



Phe chống cộng, và chống Trịnh Công Sơn, lại được kích động dữ dội, nhất là trên
các trang mạng xã hội. Người ta lại lặp lại rằng ông Trịnh Công Sơn là thủ phạm làm
cho chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ.

Từ sự giả thuyết táo bạo đó, người ta tiến tới tin rằng ông Trịnh Công Sơn, và cả bà
Khánh Ly nữa là… điệp viên cộng sản, rồi người ta nói rằng lời nhạc (ca từ) của ông
là … bắt chước … các nhà sư, không có gì hay ho cả!

Điều lạ là sự thâm thù này của họ đối với ông Trịnh Công Sơn kéo dài quá day dẳng,
nhiều người trong số họ đã già lắm rồi (47 năm rồi còn gì), nhưng cũng có những
người trẻ hơn, tự nhận là … Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa (?!).

Xem ra phe cộng sản lại một lần nữa thắng thế, họ vừa thu được tiền, vừa thu được
một ít sự hài lòng đối với nhóm công chúng hâm mộ người cố nhạc sĩ.

Phe chống cộng thì nhờ mạng xã hội cũng rất ồn ào, nhưng tôi không cho rằng họ
thắng, vì họ không thu được cái gì cả, ngoài những xúc cảm rất âm tính có hại cho
chính họ. Họ lại một lần nữa tiếc nuối và bực bội.

Một đặc điểm có lẽ là chung cho cả những người Việt bên trong và bên ngoài Việt
Nam là họ rất ít tham gia chính trị, nhưng lại rất hay bàn về chính trị. Mà không phải
là bàn, mà là cãi nhau, mắng nhau. Ông Trịnh Công Sơn xui xẻo rơi vào đó.

Ông chỉ là một nghệ sĩ có tài, yêu cái đẹp, và … chống chiến tranh (có mấy nghệ sĩ
ủng hộ chiến tranh?!).

Những người chống ông, dù có to tiếng đến đâu, cũng không cản được hàng chục
triệu người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, hát karaoke
nhạc Trịnh Công Sơn hàng ngày. Mà đâu chỉ người Việt Nam, người ngoại quốc nữa.

Tôi không xem bộ phim Em và Trịnh, vì tôi không thích tính thương mại của nó, cũng
như những chi tiết thô tục mà bà Khánh Ly nêu ra, nhưng tôi nghĩ rằng đối với công
chúng Việt Nam, bộ phim có tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực.

Xem phim về ông Sơn, dù là kiểu phim mùi (soap opera) vẫn còn hơn xem phim về
một… dũng sĩ diệt Mỹ nào đấy.

Tôi nhớ về đám tang ông Trịnh Công Sơn cách đây hơn 20 năm. Đây mà một đám
tang lớn bậc nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại (các đám tang kia là cụ Phan Chu
Trinh, nhạc sĩ Văn Cao, và tướng Võ Nguyên Giáp).

Lúc ấy ông Trần Công Sung, một cây bút bên Pháp nhận xét rằng: dân tộc Việt Nam
vẫn còn có thuốc chữa vì họ vẫn còn tôn trọng cái đẹp. Ông Sung giải thích với tôi
rằng Dostoevsky có nói rằng cái đẹp sẽ cứu thế giới.

Nay nhân câu chuyện ồn ào ít nhiều mang tính ý thức hệ xung quanh người nhạc sĩ
quá cố cũng như bộ phim thương mại về ông, tôi lại nghĩ thêm đến câu của nhà triết
học Đức, Goethe, rằng mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi xanh tươi.



Cây đời là các bản nhạc Trịnh Công Sơn. Người Việt vẫn hát nhạc Trịnh Công Sơn
thôi. Biết đâu điều đó sẽ chữa lành cơn sang chấn tinh thần của dân tộc này!

*** Tác giả gửi cho viet-studies ngày 22-6-22

Hàng nghìn người Trung Quốc có thể mất trắng tiền gửi ngân hàng
Phượng Hoàng

Người dân biểu tình yêu cầu trả lại tiền sau khi tài khoản của họ bị đóng băng. Ảnh:
CNN.

Tiền gửi tại 4 ngân hàng địa phương ở Trung Quốc đã bị đóng băng trong gần 2
tháng. Nhiều khách hàng không thể lấy lại tiền, thậm chí đứng trước nguy cơ mất
trắng

Theo CNN, ông Peter (tên do nhân vật cung cấp) - 45 tuổi, một doanh nhân Trung
Quốc - là một trong số hàng nghìn người đang tìm cách lấy lại tiền tiết kiệm từ các
ngân hàng nhỏ ở tỉnh Hà Nam. "Tôi suy sụp và không thể chợp mắt", ông Peter chia
sẻ.

Ông gửi khoảng 6 triệu USD nhưng đã không thể truy cập tài khoản ngân hàng kể từ
tháng 4. "Website của ngân hàng luôn báo bảo trì dịch vụ khi tôi cố đăng nhập", ông
Peter kể lại.

Rắc rối bắt đầu vào đầu tháng 4, khi 4 nhà băng nhỏ ở tỉnh Hà Nam tạm ngừng cho
khách hàng rút tiền. Các nhà băng này bao gồm Ngân hàng Nông thôn Vũ Châu,
Ngân hàng Thượng Thái, Ngân hàng Cộng đồng Chá Thành và Ngân hàng Phương
Đông Khai Phong.

KHÔNG THỂ LẤY LAI TIỀN
Ở Trung Quốc, các ngân hàng địa phương chỉ được nhận tiền gửi tiết kiệm từ người
trong vùng. Nhưng theo giới chức Trung Quốc, một số ngân hàng đã dùng "nền tảng
bên thứ 3" để thu hút tiền gửi ngoài khu vực. Chẳng hạn, ông Peter sống cách Hà
Nam tới hơn 1.000 km.
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Theo Ủy ban Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, kết quả điều tra chỉ ra New
Fortune Group Hà Nam - một công ty đầu tư tư nhân có cổ phần ở cả 4 nhà băng - đã
thông đồng với các nhân viên ngân hàng để huy động vốn trái phép thông qua những
nền tảng trực tuyến của bên thứ 3.

"Quy mô của các bê bối trong ngành ngân hàng, nhất là những vụ biển thủ tiền gửi,
rất đáng báo động. Những gì mà chúng ta nhìn thấy có thể chỉ là phần nổi của tảng
băng"

Giáo sư Frank Xie tại Đại học Nam Carolina Aiken.
Hiện chưa có con số chính thức về khoản tiền bị giam tại các nhà băng. Nhưng theo
ước tính của tạp chí Sanlian Lifeweek, khoảng 400.000 khách hàng trên khắp cả nước
không thể lấy lại tiền tiết kiệm.

"Quy mô của các bê bối trong ngành ngân hàng, nhất là những vụ lãnh đạo ngân
hàng chiếm đoạt tiền gửi, rất đáng báo động. Những gì mà chúng ta nhìn thấy có thể
chỉ là phần nổi của tảng băng", giáo sư Frank Xie tại Đại học Nam Carolina Aiken
cảnh báo.

Tháng trước, hàng trăm người đã tập trung trước văn phòng của Ủy ban Điều tiết
Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc tại Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) để đòi lại tiền.

Mới đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã mở cuộc điều tra công ty đầu tư New
Fortune Group Hà Nam. Cuối ngày 20/6, 4 ngân hàng tại Hà Nam thông báo sẽ bắt
đầu thống kê thông tin của những khách hàng bị ảnh hưởng theo yêu cầu của các cơ
quan quản lý.

Thông tin khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Những khoản tiền gửi trên 500.000
NDT (khoảng 75.000 USD) sẽ được đảm bảo trong trường hợp ngân hàng phá sản.
Nhưng với những người như ông Peter, nếu cảnh sát kết luận rằng khoản tiền gửi là
trái phép, họ có thể mất trắng.

RỦI RO LAN TỎA
Đầu năm 2021, chính quyền Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm các ngân hàng huy động
tiền gửi thông qua những nền tảng trực tuyến thuộc bên thứ 3. Giới chức lo ngại rằng
sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực fintech (tài chính công nghệ) sẽ tạo ra nhiều
rủi ro hệ thống.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gọi đó là "những hoạt động tài chính phi pháp".
Trong khi đó, việc huy động tiền gửi thông qua bên thứ 3 có thể giúp các nhà băng
lách những hạn chế về phạm vi hoạt động.

Ở Hà Nam, theo truyền thông địa phương, các sản phẩm tiền gửi được rao bán trên
những nền tảng liên kết, hoặc trực thuộc các gã khổng lồ công nghệ như Baidu và
JD.com.

“Vấn đề cốt lõi là hệ thống tài chính của Trung Quốc mở rộng quá nhanh so với nền
kinh tế", ông Logan Wright - Giám đốc Nghiên cứu thị trường Trung Quốc của

https://l.facebook.com/l.php?u=http://JD.com/?fbclid=IwAR3MaLtDrtzsWPnpg1f4O2r2BQqeKgbtRP1wvhpyoqaEQvCGdbSzSkVJpbk&h=AT22_bx1-pf206kQpI80PUf_-A9FreM11QG0PX1RolkZK5DYalamVEMl4PEe9ITctwm3AbEwp0PYuH9nvXIjSQ53CTuAG6VZn5YCtbelbuhjGiamB79wfTLSjnw4_AlgNEhrVQ_VuVXg_hDhxyNi&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2GDta1o9BX0hZf3-5gUiVCMY5wtFW7tG1_pYvaaFqtpPkJpy4wK1m9lnfAW7srzfbRHRII4V2HX5odXiuuUuEp-__8NYfcW9h6dHIEJkVNS1S4wM4Iy6BeLNmiH6YqXTv2-ENJFmxrmBBb20X_OtOyiSjGQzztNX65KwKva41lmzWpEs9ZoFKzb3HV6_IFD32cx4or11gUlMo


Rhodium Group - nhận định. Quy mô của ngành ngân hàng Trung Quốc đã tăng gấp
6 lần kể từ năm 2008, với tổng tài sản đạt 50.000 tỷ USD.

So với những ngân hàng lớn, các nhà băng nhỏ gặp nhiều rủi ro hơn. Bởi họ phụ
thuộc vào tiền gửi và thường đưa ra mức lãi suất cao để thu hút khách hàng. Nhưng
khi kinh tế giảm tốc tăng trưởng, khách vay không đủ khả năng trả lãi, khiến các ngân
hàng nhỏ cũng gặp khó trong việc trả tiền khách gửi.

Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng vụ việc ở Hà Nam sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa cho
những nhà băng khác.

“Nền kinh tế suy thoái là nguyên nhân chính khiến các ngân hàng ở Hà Nam gặp khó.
Nhiều khả năng những ngân hàng khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ngay cả các nhà
băng lớn", ông George Magnus - chuyên gia phân tích tại Oxford University - bình
luận.

Ông Magnus cũng chỉ ra sự suy yếu của thị trường bất động sản, vốn đóng góp vào
25% GDP của Trung Quốc.

Theo Zingnews.vn
https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-trung-quoc-co-the...

Nga đã tháo dỡ và đánh cắp nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất Ukraine
Nó nằm gần thành phố Tokmak, tỉnh Zaporozhie.
Theo người dân thành phố, các tấm pin năng lượng mặt trời đã được tháo dỡ, đóng
gói và chở đi từ rất lâu.
Với diện tích 96 hectar, công suất 50 MW, SES Tokmak Solar Energy là nhà máy điện
mặt trời lớn nhất Ukraine.

(_Real War_ tiếng Nga)

https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-trung-quoc-co-the-mat-trang-tien-gui-ngan-hang-post1330253.html?fbclid=IwAR1o6tgqqMDLfIh1pVyhTH-K_5DphdDFkXreMvdGfQd_ri1MA6qXSAXpRPM


Hơn 1 triệu cử tri Dân Chủ đang chuyển hướng sang Cộng Hòa
V. Giang

WASHINGTON, DC (NV) — Một sự thay đổi chính trị đang bắt đầu diễn ra trên khắp
nước Mỹ khi hàng chục ngàn cử tri ở các khu ngoại ô, những người vốn dĩ trước đây
ủng hộ và tạo nên thành công cho đảng Dân Chủ, lại đang dần chuyển hướng sang
ủng hộ đảng Cộng Hòa, theo AP.

Dữ liệu ghi danh cử tri của AP cho thấy trong năm ngoái có hơn một triệu cử tri ở 43
tiểu bang chuyển sang đảng Cộng Hòa. Tại các vùng ngoại ô, những người có học
thức trước đây đã quay lưng với đảng Cộng Hòa dưới thời ông Trump. Thế nhưng
gần đây họ đang quay trở lại với đảng Cộng Hòa.

Bà dẫn cháu gái đến nơi bỏ phiếu ở Kent, Ohio. (Hình minh họa: Jeff Swensen/Getty
Images)

Sự ủng hộ cho đảng Cộng Hòa dần tăng cao ở những vùng ngoại ô từ Denver đến
Atlanta, Pittsburgh và Cleveland, cũng như tại những vùng xung quanh các thành phố
cỡ trung như Harrisburg, Pennsylvania; Raleigh North Carolina; Augusta, Georgia
và Des Moines, Iowa.

Ông Ben Smith, sống ở ngoại ô Larimer County, Colorado, phía Bắc Denver, cho biết
đầu năm nay ông dự định ghi danh đảng Cộng Hòa vì ông lo lắng trước việc đảng
Dân Chủ ủng hộ lệnh bắt buộc chích vaccine ở một số khu vực, cũng như việc đảng
này không thể ngăn chặn tội phạm bạo lực và thường tập trung vào đòi hỏi công bằng
chủng tộc.

AP đưa ra được thông tin này dựa trên việc kiểm tra gần 1.7 triệu cử tri, những người
có khả năng chuyển đổi đảng ở 42 tiểu bang trong 12 tháng qua. Mặc dù việc chuyển
đổi đảng phái không phải là hiếm, thế nhưng con số cho thấy sự thay đổi hoàn toàn
so với thời kỳ ông Trump tại vị. Khi đó đảng Dân Chủ có được lợi thế hơn một chút về
số lượng người chuyển đổi đảng phái.



Còn hiện tại trong khoảng 1.7 triệu cử tri có ý muốn chuyển đổi thì có khoảng hai
phần ba, tức một triệu người, theo đảng Cộng Hòa. Số lượng cử tri ủng hộ đảng Dân
Chủ còn khoảng 630,000.

Con số này vẫn không bảo đảm rằng đảng Cộng Hòa có thể thành công lớn trong
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào giữa Tháng Mười Một, vốn sẽ quyết định việc kiểm
soát Quốc Hội và các ghế thống đốc. Đảng Dân Chủ hy vọng phán quyết hôm Thứ
Sáu, 24 Tháng Sáu của Tối Cao Pháp Viện về vụ kiện Roe – Wade sẽ khiến nhiều
người ủng hộ họ hơn. Mặc dù vậy, dữ liệu chuyển đổi đảng vẫn là một dấu hiệu đáng
lo ngại cho đảng Dân Chủ.

Việc đổi đảng trong những năm bầu cử là điều thường thấy ở Mỹ. (Hình minh họa:
Angerer/Getty Images)

Còn khoảng bốn tháng đến Ngày Bầu Cử, đảng Dân Chủ vẫn chưa có chiến lược rõ
ràng để giải quyết tỷ lệ tín nhiệm thấp của ông Biden cũng như nỗi lo của cử tri rằng
đất nước đang đi sai hướng dưới sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ. Trong khi đó, đảng
Cộng Hòa hoạt động hiệu quả và tận dụng những thiếu sót của đảng Dân Chủ.

Năm ngoái đảng Cộng Hòa được lợi khi các bậc phụ huynh ở những vùng ngoại ô
liên tục thất vọng vì tình trạng trường học đóng cửa dài hạn cho dịch. Gần đây khi
lạm phát tăng cao, Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa (RNC) tổ chức một sự kiện ghi
danh cử tri tại những trạm xăng ở các khu vực ngoại ô trên khắp các tiểu bang như
Arizona, Michigan, Nevada và Pennsylvania để gán giá xăng tăng cao kỷ lục và tình
trạng thiếu sữa bột trẻ em cho chính quyền ông Biden.

Bà Ronna McDaniel, chủ tịch RNC, cho biết vì ông Biden và đảng Dân Chủ không thể
kết nối với người dân, vậy nên họ mới đổ xô chuyển hướng sang đảng Cộng Hòa.
Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ (DNC) từ chối đưa ra bình luận về việc cử tri
chuyển sang đảng Cộng Hòa.



Đảng Cộng Hòa đang có nhiều nỗ lực ghi danh cử tri. (Hình minh họa: Andrew
Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Việc chuyển hướng cử tri dường như đạt được động lực ngay sau khi ông Trump rời
Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên lý do cụ thể cho sự chuyển đổi này vẫn chưa rõ ràng.
Trong số những cử tri chuyển đổi, có một số người sang đảng Cộng Hòa chỉ để phản
đối một số ứng viên được ông Trump ủng hộ trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng
Cộng Hòa. Những người như vậy sẽ quay lại bầu cho đảng Dân Chủ vào cuộc bầu cử
Tháng Mười Một năm nay.

Mặc dù vậy, quy mô của hiện tượng chuyển đổi này cho thấy những điều lớn hơn.
Trong năm ngoái, gần như tất cả các tiểu bang, ngay cả những tiểu bang không có
ứng viên cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, vẫn chuyển sang ủng hộ đảng
Cộng Hòa. Chỉ có Virginia, nơi tổ chức các cuộc bầu cử năm 2021, thì mới ghi nhận
xu hướng tăng ở đảng Dân Chủ.

Ở Iowa, đảng Dân Chủ từng giữ lợi thế với tỷ lệ 2:1. Thế nhưng trong năm ngoái, con
số này bị đảo ngược, 2 cho đảng Cộng Hòa và 1 cho đảng Dân Chủ. Ở Ohio tình
trạng tương tự cũng diễn ra. Tại Florida, tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng Hòa tăng từ 58%
lên 70%. Ở Pennsylvania, những người thay đổi đảng phái và theo đảng Cộng Hòa
tăng từ 58% lên 63%.

AP nhận thấy rằng đảng Cộng Hòa đang chiếm lợi thế lớn hơn ở các khu vực “rìa”
ngoại ô, so với những thị trấn và quận hạt nhỏ hơn. Số lượng người đổi đảng theo
đảng Cộng Hòa tăng ở 168 trong số 235 (tức 72%) vùng ngoại ô mà AP khảo sát.
Những khu vực này bao gồm ngoại ô Georgia, Iowa, North Carolina, Pennsylvania,
Tennessee, Texas, Ohio, Virginia và tiểu bang Washington.

Đảng Cộng Hòa cũng giành được chỗ đứng ở những vùng ngoại ô xa hơn, những nơi
được gộp chung với các thành phố cỡ trung và được gọi là “đô thị loại trung,” với tỷ
lệ 62% các địa điểm.



Những nơi này bao gồm các quận hạt ở vùng ngoại ô của các nơi như Larimer, ở
phía Bắc của Denver, Colorado, cho tới Ventura and Santa Barbara ở California.

Tại một số địa điểm nhất định, lợi thế của đảng Cộng Hòa thậm chí còn rõ ràng hơn.
Chẳng hạn ở Lorain County, Ohio, bên ngoài Cleveland, gần như tất cả những người
chuyển đảng trong năm ngoái đều theo đảng Cộng Hòa.

Một số lãnh đạo phe bảo thủ lo lắng rằng lợi thế của đảng Cộng Hòa ở ngoại ô sẽ bị
hạn chế nếu đảng Cộng Hòa không thể trình bày rõ ràng cho cử tri ở đây về những gì
họ đại diện, chứ không phải những gì họ đang chống lại, vì có những cử tri đơn giản
“là không tin tưởng cả hai đảng” và sẵn sàng bỏ phiếu chống lại đảng Cộng
Hòa.

V. Giang

Tin Ngắn Thế Giới từ rfI

(AFP) - Hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu đi trên thế giới. Theo kết quả một cuộc
khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew Research Center công bố ngày 29/06/2022, người
dân các nước phát triển, như Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Canada, Thụy Điển, Hàn Quốc …
ngày càng có cái nhìn kém thiện cảm về Trung Quốc, chủ yếu liên quan đến sức mạnh
quân sự và kinh tế đang lên của Trung Quốc, chính sách nhân quyền của Bắc Kinh,
cũng như nguồn gốc Covid-19. Thăm dò ý kiến được thực hiện với hơn 24.500 người
trên 18 tuổi tại 19 nước, từ ngày 14/02 đến ngày 03/06/2022.

(AFP) - Nga cho xuất cảng một tầu chở ngũ cốc Ukraine. Chuyến tầu đầu tiên kể từ
khi Nga tấn công Ukraine và phong tỏa các cảng của nước này, chở khoảng 7.000 tấn
ngũ cốc được hạm đội biển Đen của hải quân Nga giám sát đã rời cảng Berdiansk
của Ukraine ngày 30/06/2022. Trên mạng Telegram, người đứng đầu chính quyền
thân Nga cho biết là số hàng này được giao cho « các nước bạn hữu », nhưng không
nêu rõ chi tiết. Cảng Berdiansk ở biển Azov không bị đánh phá do bị Nga chiếm ngay
từ đầu cuộc chiến.

(AFP) - Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria. Lý do được tổng thống
Volodymyr Zelenski nêu trong một đoạn video đăng tối 29/06/2022 là chế độ Damas
đã công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, được
Nga hẫu thuẫn từ năm 2014. Nguyên thủ Ukraine cũng khẳng định « áp lực trừng
phạt » nhắm vào Damas, đồng minh của Nga, « sẽ còn lớn hơn ».

(AFP) - Anh tăng cường viện trợ vũ khí tấn công cho Ukraine. Các khoản viện trợ bổ
sung sẽ nâng viện trợ quân sự của Anh cho Kiev lên 2,3 tỷ bảng Anh. Thông báo được
đưa ra hôm 29/06, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. Anh là một trong
những quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, đặc biệt với hơn 5000
tên lửa chống tăng, hỗ trợ quân sự, trang bị vũ khí cũng như đào tạo binh lính
Ukraine.

(AFP) - Giải ngân khoản viện trợ kinh tế Mỹ trị giá 1,3 tỷ đô la cho Ukraine. Bộ Tài
chính Hoa Kỳ hôm 29/6 đã thông báo đây là một phần của khoản hỗ trợ ban đầu 7,5
tỷ đô la mà chính phủ Biden đã hứa hẹn vào tháng 5/2022. Số tiền 1,3 tỷ này được



chuyển qua Ngân hàng Thế giới. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, do cuộc xâm
lăng của Nga GDP Ukraine suy giảm 45% trong năm 2022.

Lần đầu tiên NATO coi Trung Quốc là ‘‘thách thức’’ đối với an ninh của khối.

Cuộc thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Madrid,
Tây Ban Nha, khép lại hôm nay, 30/06/2022, sau ba ngày hội nghị. Lần đầu tiên một
‘‘tài liệu chiến lược’’ của Liên minh quân sự NATO, được thông qua coi Trung Quốc
là một ‘‘thách thức’’ đối với ‘‘các lợi ích’’ và ‘‘an ninh’’ của khối.

Khối NATO cũng đặc biệt lên án ‘‘quan hệ đối tác chiến lược’’ giữa Trung Quốc và
Nga đang được tăng cường, “các nỗ lực chung của Matxcơva cùng Bắc Kinh trong
việc làm sói mòn trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Theo giới quan sát, thượng đỉnh NATO tại Madrid có ý nghĩa ‘‘lịch sử’’. Ngoài thay
đổi nói trên, thượng đỉnh này cũng mở ra cánh cửa cho Thụy Điển và Phần Lan gia
nhập khối. Hỗ trợ Ukraine về quân sự và tài chính cũng là một trọng tâm của hội
nghị.

Đặc phái viên Romain Lemaresquier tường trình từ Madrid :
Cuộc thượng đỉnh này đã thực hiện được tất cả các hứa hẹn. Chấm dứt các bất đồng
giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia muốn gia nhập NATO.
Một thỏa thuận giữa ba nước đã được ký kết, và kể từ giờ, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã
từ bỏ quyền phủ quyết đối với việc kết nạp hai thành viên mới. Chiến tranh tại
Ukraine, sợi chỉ đỏ thực sự của thượng đỉnh này, cũng đã được đề cập đến nhiều
trong suốt thời gian hội nghị.

NATO cam kết cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và quân sự hơn cho Kiev. 30 quốc
gia thành viên đã thông qua cương lĩnh chiến lược mới, xác định các mục tiêu chính
trị và quân sự trong những năm tới. Trong tài liệu này, Nga được khẳng định là mối
đe dọa lớn nhất đối với các quốc gia thành viên, và đây là lần đầu tiên Trung Quốc



được dẫn ra trong văn bản về chiến lược của NATO. Một bước ngoặt thực sự trong
tiến trình hoạt động của Liên minh NATO.

Sáng nay 30 quốc gia thành viên NATO đã họp phiên cuối cùng. Nội dung cuộc họp
liên quan chủ yếu đến thông cáo chung của thượng đỉnh. Thượng đỉnh sẽ phải khép
lại với cuộc họp báo của tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, người Na Uy.

Nguyên thủ các nước cũng sẽ phát biểu trong cuộc họp báo trước khi rời khỏi Madrid
vào buổi chiều, khép lại cuộc thượng đỉnh, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220630-nato-trung-qu%E1
%BB%91c-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-an-ninh

Bài viết ngắn của Megyn Kelly: đã phá hủy Ủy ban ngày 6 tháng Giêng với sự thật
tàn khốc này.

Megyn Kelly Destroyed the January 6 Committee With This Devastating Truth
https://conservativerevival.com/latest-news/megyn-kelly-destroyed-the-january-6-com
mittee-with-this-devastating-truth/_0

Matt Gagnon, Public domain, via Wikimedia Commons

The January 6 Committee thinks they have Donald Trump nailed. But the committee
and the rest of the Trump haters found out some bad news. And Megyn Kelly
destroyed the January 6 Committee with this devastating truth.

Activists in the corporate media and Nancy Pelosi’s handpicked attack dogs on the
January 6 Committee celebrated the testimony of obscure low-level Trump aide
Cassidy Hutchinson as deliver the smoking gun that will lead to criminal charges
against Trump.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220630-nato-trung-qu%E1%BB%91c-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-an-ninh
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220630-nato-trung-qu%E1%BB%91c-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-an-ninh
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Cassidy testified that Trump tried to choke his secret service detail and grab the
steering wheel of the Presidential SUV after the Secret Service refused to drive Trump
to the Capitol following his speech at a rally on January 6.

In addition, Cassidy testified that Donald Trump demanded the Secret Service take
down the metal detectors to allow armed rally goers to attend and then march to the
Joint Session of Congress.
Much of Cassidy’s testimony was hearsay and fantastical.

On her podcast, Megyn Kelly explained to listeners that the committee sacrificed its
credibility and exposed itself as another witch hunt against Donald Trump by putting
on witnesses like Hutchinson who got caught telling falsehoods.

“It cloaks itself in sanctimony, purporting to be a fair-minded, down-the-middle
finder of fact, just looking to get to the truth of January 6th,” Kelly stated. “It’s a lie.
And they prove every time they get together it’s a lie.”

Kelly added that Hutchinson’s testimony was so full of holes that a first-year law
student could have dissected the tale Hutchison weaved.

“What actually happened?” Kelly continued. “Did the Secret Service stop screening
people? Were they let in? No one has suggested that … A first year law student could
have driven a truck through the holes in that testimonial. Unfortunately, none was
present yesterday, never mind a full-fledged lawyer presenting Donald Trump’s
defense or even just pressing the witness on certain problems with her testimony.”

The point of the committee is to present a one-sided picture of Trump’s actions to
pressure highly political Attorney General Merrick Garland to indict Donald Trump.
Nancy Pelosi banned Trump supporters from serving on the committee and instead
appointed two pliant Never Trump puppets.

The committee wanted a lack of cross examination and adversarial process so as not
to interfere with the narrative it planned to present. Committee members never
checked with the Secret Service to confirm Hutchinson’s claim that she heard Donald
Trump attacked his agents and tried to commandeer an SUV.

That’s because the Secret Service agents involved later stated that they would testify
under oath that Donald Trump never assaulted them or tired to grab the steering
wheel of the SUV.

Hutchinson also told another falsehood about writing a note that was text of a
message Trump was supposed to deliver telling people at the Capitol to go home.

Hutchinson’s story was full of holes and the committee let her testify with full
knowledge her testimony was either hearsay or unconfirmed.
And that’s because – as Megyn Kelly explained – this entire exercise is a fishing
expedition.

Conservative Revival will keep you up to date on any new developments in this
ongoing story and the rest of the breaking news in politics, please bookmark our site,



consider making us your homepage and forward our content with your friends on
social media and email.

Tạm dịch của Google:

Ủy ban ngày 6 tháng 1 cho rằng họ đã dứt điểm (đóng đinh) TT Donald Trump.
Nhưng ủy ban và phần còn lại của những người ghét TT Trump đã phát hiện ra một
số tin xấu.
Và Megyn Kelly đã phá hủy Ủy ban ngày 6 tháng Giêng với sự thật tàn khốc này.

Các nhà hoạt động trong các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp và những kẻ
(con chó) tấn công được lựa chọn cẩn thận của Nancy Pelosi trong Ủy ban ngày 6
tháng 1, đã vui mừng với lời khai của phụ tá cấp thấp của Trump, Cassidy
Hutchinson khi đưa ra những chứng cớ rõ ràng (theo họ) sẽ dẫn đến những cáo buộc
hình sự truy tố Tổng Thống Trump.

Cassidy đã khai rằng TT Trump đã cố gắng chặn cổ nhân viên mật vụ của mình và
giành lấy tay lái của chiếc SUV của Tổng thống, sau khi nhân viên Mật vụ từ chối chở
Trump đến Điện Capitol sau bài phát biểu của ông tại một cuộc biểu tình vào ngày 6
tháng 1.

Ngoài ra, Cassidy còn khai rằng TT Donald Trump đã yêu cầu Cơ quan Mật vụ gỡ
các máy dò kim loại xuống, để cho phép những người đi biểu tình có vũ khí tham dự
và sau đó diễu hành tới Phiên họp chung của Quốc hội.

Phần lớn những lời khai của Cassidy là tin đồn và lố bịch..

Trên podcast của mình, Megyn Kelly giải thích với người nghe rằng, ủy ban đã hủy
diệt / hy sinh uy tín của mình, và tự coi mình là một cuộc săn phù thủy khác chống lại
TT Donald Trump, bằng cách đưa những nhân chứng như Hutchinson, bị bắt quả
tang chỉ toàn nói láo!!

" Ủy ban tự che mình trong sự tôn nghiêm, có mục đích trở thành một công cụ để tìm
kiếm công bằng, trung thực, chỉ tìm cách đi đến sự thật của ngày 6 tháng 1," Kelly nói.
"Đó là một sự láo khoét. Và Ủy ban họ chứng minh rằng mỗi khi họ gặp nhau, đó chỉ
là một lời nói láo.”

Kelly nói thêm rằng lời khai của Hutchinson đầy lỗ hổng đến nỗi một sinh viên luật
năm nhất cũng có thể mổ xẻ được câu chuyện mà Hutchison đã thêu dệt.
"Điều gì thực sự đã xảy ra?" Kelly tiếp tục. “Sở Mật vụ đã ngừng khám xét người?
Họ có cho vào không? Không ai tin như thế … Một sinh viên luật năm nhất có thể đã
lái một chiếc xe tải qua những lỗ hổng trong lời chứng thực đó.

Thật không may, không có ai có mặt ngày hôm qua, đừng bận tâm đến việc một luật
sư chính thức trình bày bào chữa cho Donald Trump hoặc thậm chí, chỉ ép nhân
chứng về một số vấn đề nhất định với lời khai của cô ấy.”

Quan điểm của ủy ban là đưa ra bức tranh một chiều, tố cáo các hành động của TT
Trump nhằm gây áp lực lên Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland là có tính chính trị
cao để từ đó buộc tội TT Donald Trump.



Nancy Pelosi đã cấm những người ủng hộ Trump phục vụ trong ủy ban và thay vào
đó chỉ định hai con rối khôn ngoan, thù ghét TT Trump " Never Trump ".
Ủy ban không muốn đối chất để không can thiệp vào câu chuyện mà họ đã dự định
trình bày.

Các thành viên của ủy ban chưa bao giờ kiểm tra với Sở Mật vụ để xác nhận tuyên bố
của Hutchinson rằng cô ấy thực sự thấy Donald Trump tấn công các nhân viên mật
vụ của mình và cố gắng giành điều khiển một chiếc SUV.

Đó là vì các nhân viên Mật vụ liên quan sau đó tuyên bố rằng họ sẽ tuyên thệ làm
chứng rằng Donald Trump không bao giờ hành hung họ hoặc mệt mỏi khi nắm lấy tay
lái của chiếc SUV.

Hutchinson cũng nói với một sự giả dối khác về việc viết một ghi chú là nội dung của
một thông điệp mà Trump được cho là sẽ gửi cho mọi người ở Điện Capitol về nhà.

Câu chuyện của Hutchinson đầy lỗ hổng và ủy ban đã để cô ấy làm chứng với đầy đủ
kiến thức mà lời khai của cô ấy là tin đồn hoặc chưa được xác nhận.
Và đó là bởi vì - như Megyn Kelly giải thích - toàn bộ bài tập này là một cuộc thám
hiểm câu cá.

Conservative Revival sẽ giúp bạn cập nhật bất kỳ diễn biến mới nào trong câu
chuyện đang diễn ra này và phần còn lại của tin tức nóng hổi về chính trị, vui lòng
đánh dấu trang web của chúng tôi, cân nhắc đặt chúng tôi làm trang chủ của bạn và
chuyển tiếp nội dung của chúng tôi với bạn bè của bạn trên phương tiện truyền thông
xã hội và email

BMH ///
Washington, D.C
**************************************************

BAI 237: LAI ĐIỀU TRA CUỘI

Vũ
Linh: https://diendantraichieu.blogspot.com/2022/07/bai-237-lai-ieu-tra-cuoi.html#m
ore
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Từ cả tháng nay, tivi và báo chí cấp tiến bắt tay với đảng DC, đã liên tục diễn tuồng
hát bộ gọi là Điều Tra về Biến Động 6/1/2021, tức là điều tra về cuộc biểu tình của cả
trăm ngàn người xuống đường bao vây quốc hội để phản đối việc họ cho là bầu cử
gian lận đưa đến việc TT Trump thất cử.

Đúng ra, Diễn Đàn Trái Chiều không muốn viết bài về cuộc điều tra này vì đây chỉ là
màn xiếc chính trị, mà mọi chú tâm vào chỉ có nghĩa đã mắc bẫy đảng DC và phe cấp
tiến đang cố lái dư luận quần chúng ra khỏi những thảm họa như giá xăng và nhu yếu
phẩm gia tăng, kinh tế suy thoái, những thất bại tại Tối Cao Pháp Viện về súng, phá
thai,…

Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của vụ điều tra, cùng với cả lô bài phiên dịch sảng của
đám vẹt tị nạn đã khiến nhiều người bị xuyên tạc, hoang mang, DĐTC đành phải có ít
ra cũng là một bài. Không phải để bàn về nội dung cuộc điều tra hay những khám
phá của cuộc điều tra là những chuyện bá láp, mà để vạch mặt trái của màn xiếc, để
quý độc giả thấy rõ cái gian trá của đảng DC và toàn bộ câu chuyện. Và cái u mê của
đám vẹt!

Ta vào đề.
BỐI CẢNH
Kết quả bầu cử tổng thống đưa đến việc TT Trump thất cử đã gây sốc lớn cho khối cử
tri bảo thủ ủng hộ TT Trump, nhất là người thắng cuộc lại là một chính khách lờ mờ
nhất, tuyệt đối không xứng đáng chút nào, mà trong suốt hơn nửa thế kỷ lăn lộn trong
chính trường đã không để lại một thành quả hay dấu ấn đáng kể nào hết, đã 2 lần ra
tranh cử tổng thống mà chẳng lần nào có được hơn 2%-3% hậu thuẫn ngay trong nội
bộ đảng DC, phải rút lui sớm.

Việc cụ lẩm cẩm này thắng cử là chuyện khó tin và khó xẩy ra nếu bầu cử đã hoàn
toàn trong sạch, không gian lận. Chuyện gian lận, diễn đàn này đã bàn quá nhiều,
không cần lập lại trong bài này.

Chỉ biết khối cử tri bảo thủ nổi giận đến độ tổ chức một cuộc biểu tình với cả trăm
ngàn người từ khắp nước đổ về tham dự, dự tính sẽ tuần hành qua các đường phố lớn
của thủ đô trước khi đến trước quốc hội khi đó đang chính thức kiểm phiếu bầu tổng
thống của đại cử tri đoàn, để nói lên tiếng nói bất mãn của dân.

Biểu tình trở thành rối loạn khi đám biểu tình tràn vào bên trong quốc hội, khiến các
nghị sĩ và dân biểu vì an toàn cá nhân, đã bị cảnh sát quốc hội bắt phải xuống hầm
trú ẩn an toàn. Sau khi tràn vào các phòng họp, đi lòng vòng chụp hình tự sướng như
du khách, đám biểu tình rút lui, và quốc hội tái nhóm, dưới sự chủ tọa của PTT Pence,
và xác nhận cụ Biden là tân tổng thống đắc cử. Hơn hai tuần sau, TT Trump bàn giao
cho Biden.

Chẳng có gì ghê hồn, câu chuyện tưởng như xong, nhưng không. Đảng DC vốn sợ
ông thần Trump hơn sợ ‘Ông Ba Mươi’, chụp lấy cơ hội, dựa vào thế đa số trong hạ
viện, hấp tấp tổ chức biểu quyết, đàn hặc TT Trump.

Đàn hặc thất bại, đảng DC tung ra chiêu mới, thành lập một ủy ban đặc nhiệm gọi là
điều tra về cuộc biểu tình, mà trong thực tế là đi bới rác, tạo ra tội để trừng phạt
Trump không hơn không kém. Điều ta đang thấy qua TV và báo chí là ủy ban này



đang ‘làm việc’. Ta nhìn qua cách đảng tự xưng là ‘Dân Chủ’ làm việc, từ đàn hặc
tới hạ viện điều tra.

ĐAN HẶC
Đàn hặc là thủ tục nghiêm trọng nhất để ‘trừng phạt và truất phế’ một tổng thống bị
kết tội phản quốc hay một đại tội hình sự cực ghê gớm. Câu hỏi là TT Trump đã chính
thức thất cử, và sẽ bàn giao hai tuần nữa, còn có thể phạm đại tội phản quốc nào để
phải hấp tấp đàn hặc, để làm gì nữa? Câu trả lời: để thượng viện ra quyết định cấm
ông Trump và cả gia đình, con cháu, vĩnh viễn không được tham gia chính trị Mỹ.

Đảng DC sợ ông sẽ ra tái tranh cử năm 2024, rồi sau đó, tới đám con của ông ra
tranh cử các chức vụ trong chính quyền. Đủ thấy đảng DC khiếp sợ ông Trump và cả
đám con cháu ông đến mức nào.

Đàn hặc được tổ chức hấp tấp vì cần có bản án cuối cùng trong vòng chưa tới hai
tuần, trước lễ bàn giao, trước khi ông Trump hết làm tổng thống vì dĩ nhiên chẳng ai
truất phế tổng thống nếu ông không còn làm tổng thống nữa.

Vì hấp tấp nên cực kỳ luộm thuộm, vi phạm tất cả mọi luật lệ và thủ tục pháp lý cũng
như thủ tục sinh hoạt của quốc hội, nhưng phe DC bất cần vì có đủ phiếu trong cả hạ
viện lẫn thượng viện để hợp pháp hóa tất cả mọi vi phạm.

Mở cuộc ‘xử án và kết tội’ khẩn cấp mà không cần điều tra, không nhân chứng, không
bằng chứng, không có kiểm chứng vài tài liệu lèo tèo có được, không có đối chất với
nhân chứng được lựa chọn theo các tiêu chuẩn một chiều, không cho các bị can khai
gì, cũng chẳng có luật sư của các bị cáo có tiếng nói hay hiện diện.

Chỉ có bà chủ tịch hạ viện và vài dân biểu DC ra đọc diễn văn lên án, rồi cả hạ viện
biểu quyết đàn hạc ngay. Hết chuyện. Rồi chuyển ngay qua thượng viện để xử. Cũng
vậy, thượng viện cũng chẳng tôn trọng bất cứ thủ tục hành chánh hay pháp lý nào.

Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện, theo Hiến Pháp, phải chủ tọa cuộc họp của thượng
viện để kết án, nhưng Chánh Thẩm John Roberts không nhìn nhận và từ chối không
tham gia phiên ‘tòa’ đàn hặc cuội vi phạm Hiến Pháp, không một thẩm phán TCPV
nào nhận thay thế hay tham gia, kể cả ba thẩm phán cấp tiến.

Phe đa số DC bất cần, bầu ngay một thượng nghị sĩ DC chủ tọa, là TNS Patrick
Leahy, một chuyện không hề có trong Hiến Pháp. Dù vậy, vẫn thất bại, không đủ
phiếu truất phế ông Trump hay có bất cứ trừng phạt nào.

ỦY BAN ĐIỀU TRA
Thua keo này, ta bày keo khác. Sau lễ bàn giao, có tổng thống mới với quốc hội mới.
Hạ viện, với thế đa số, ra chiêu trò khác. Thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt để
điều tra và kết tội Trump nữa.

Công lý cả thế giới: điều tra, có đủ tội trạng rồi mới truy tố ra tòa để kết án. Công lý
của đảng DC thời nay: truy tố ra tòa, thất bại, rồi mở cuộc điều tra đi mò tội lại.

Thành lập



Trên nguyên tắc, các ủy ban của quốc hội luôn luôn phải có đại diện của cả hai đảng,
với đảng đa số nắm quyền chủ tịch và có nhiều thành viên hơn. DB McCarthy, lãnh
đạo khối CH, nộp cho bà Pelosi danh sách 5 thành viên CH. Trái với thông lệ mấy
trăm năm qua, bà Pelosi không chấp nhận hai thành viên do ông McCarthy đưa ra là
các dân biểu Jim Jordan và Jim Banks với lý do họ ‘ủng hộ Trump’. Bà Pelosi chỉ
nhận những thành viên chống Trump thôi.
Đây là lần đầu tiên thành viên đảng đối lập thiểu số bị bác, dù là thiểu số, vẫn không
được quyền có tiếng nói vì là… ‘trái chiều’. Đảng CH phản đối, cho biết sẽ tẩy chay
không tham gia nếu danh sách của họ không được nhận.

Bà Pelosi, bất cần, loại hết luôn, rồi tự ý bổ nhiệm hai dân biểu CH đã từng chống
Trump tận cùng, đã từng biểu quyết đàn hặc Trump, đó là bà Elizabeth Cheney của
Wyoming, và ông Adam Kinzinger của Illinois. Hai dân biểu phản đảng này hý hửng
nhận ngay.

Công lý thế giới: quan tòa và bồi thẩm đoàn phải triệt để trung lập, công tâm, không
có thành kiến gì trước. Công lý của đảng Dân Chủ thời nay: quan tòa và bồi thẩm
đoàn phải đồng ý kết tội trước khi xử án mới được bổ nhiệm.

Hạ viện biểu quyết chính thức thành lập Ủy Ban Điều Tra, với tất cả các dân biểu DC
ô-kê, tất cả 190 dân biểu CH chống, đúng 2 dân biểu CH phản đảng, ủng hộ là bà
Cheney và ông Kinzinger. Truyền thông hý hửng xuyên tạc: lưỡng đảng đồng ý điều
tra Trump!

Kết quả, Ủy Ban được thành lập với 9 thành viên, 7 DC, 2 CH. Tất cả 9 thành viên
cùng mẫu số chung, chống Trump chết bỏ, đã từng đàn hặc Trump, được chính bà
Pelosi lựa chọn và bổ nhiệm, không qua thủ tục bình thường. Hoàn toàn bất hợp lệ.
Không sao hết, vẫn tiến hành như thường. Đảng CH phản đối. Vô ích vì đảng DC
nắm đa số, biểu quyết ô-kê.

Một vài chi tiết về thành phần Ủy Ban, phía DC:
1. Chủ tịch, DB Bennie Thompson: của Mississippi, da đen, khuynh hướng cấp tiến
cực đoan nhất; tố Trump đã âm mưu lật đổ thể chế dân chủ của Mỹ khi không chịu
nhìn nhận kết quả bầu tổng thống năm 2020.
Ông này ‘sống chết bảo vệ kết quả bầu cử và thể chế dân chủ Mỹ’, mà mỉa mai thay,
lại chính là dân biểu đã không nhìn nhận kết quả bầu tổng thống năm 2004, biểu
quyết không nhìn nhận kết quả của tiểu bang Ohio nói riêng và kết quả bầu cho TT
Bush con nói riêng, vì cho rằng đã có gian lận quy mô, dù chẳng bằng chứng nào.

2. DB Adam Schiff: của Cali, khuynh hướng cực tả, loại cuồng chống Trump khùng
điên nhất, đã từng quậy mạnh nhất trong hai lần đàn hặc Trump.

3. DB Zoe Lofgren: của Cali, bạn chí thân và đồng minh chính trị của bà Pelosi.

4. DB Peter Aguilar: vẫn của Cali, đồng minh chính trị của bà Pelosi, dân biểu gốc
La-Tinh cao cấp nhất; (trong 7 người, đã có 3 từ Cali).

5. DB Jamie Raskin: của Maryland. Bà vợ là Sarah Bloom Raskin, được Biden bổ
nhiệm phó chủ tịch hệ thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, nhưng phải rút lui vì
dính đáng vào một xì-căng-đan liên quan đến một ngân hàng gì đó.



6. DB Elaine Luria: của Virginia, mới đắc cử cuối năm 2018, không có kinh nghiệm
chính trị gì, chẳng ai biết gì về bà.

7. DB Stephanie Murphy: của Florida, mới đắc cử cuối năm 2018 giống như bà Luria.
Được chọn theo tiêu chuẩn đa dạng, màu mè, cho thấy Ủy Ban có đủ trắng, đen, nâu,
vàng. Dân biểu liên bang gốc Việt duy nhất, tên Việt là Đặng Thị Ngọc Dung. Bà
Dung cho biết sẽ không ra tái tranh cử cuối năm nay, chỉ làm dân biểu tàng hình
đúng 2 nhiệm kỳ hay 4 năm.

Về hai dân biểu CH, bà Cheney -con gái cựu PTT Dick 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.

Xuyên tạc, gian trá, bóp méo,…
Xuyên tạc và bóp méo đã được Ủy Ban biểu diễn cho thiên hạ thấy ngay từ buổi điều
trần trực tiếp truyền hình đầu tiên. Ủy Ban cho mở đầu bằng một video cho thấy TT
Trump kêu gọi dân xuống đường biểu tình để nói lên tiếng nói bất mãn của mình, hiển
nhiên ý đồ của Ủy Ban là chứng minh Trump đã khích động nổi loạn.



Nhưng điều gian trá ngay từ đầu là trong diễn văn kêu gọi biểu tình đó của Trump,
cũng còn có câu kêu gọi biểu tình trong ôn hòa và trật tự -peaceful and orderly-, mà
Ủy Ban đã gian trá cắt xén không chiếu lên màn hình.

Về khúc phim này, không phải là chuyện quá đáng khi nói đây là phim giả tưởng của
Hồ Ly Vọng. Khúc phim là một tuyệt tác về nghệ thuật cắt xén, chắp nối rất công phu
của một đạo diễn phim ảnh chuyên nghiệp được Ủy Ban trả tiền khẳm để thực hiện.

Chính bình loạn gia Chris Wallace của CNN (CNN đấy, không phải Fox News đâu!)
phải than phiền là đảng DC bóp méo và thổi phồng quá đáng, nhất là khi 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.

Việc cắt xén lời kêu gọi ‘ôn hòa’ còn có mục đích là củng cố chiêu bài cuộc nổi loạn
đã là một biến cố bạo động, đẫm máu, chết người ghê gớm, kinh thiên động địa. Theo
những tố giác của Ủy Ban, được truyền thông thêm mắm muối, thì cuộc biểu tình
‘đẫm máu đã khiến hơn một chục người chết, cả trăm cảnh sát bị thương, kèm theo
đập phá tứ tung trong trụ sở quốc hội’.

Sự thật không như Ủy Ban mô tả. Trong một chục người chết đó, có đâu 5 cảnh sát tự
tử vì nhiều lý do cá nhân cả tháng trời SAU biến động, KHÔNG phải bị dân biểu tình
đánh chết trong biến động. Báo New York Times chạy tít khổng lồ một cảnh sát bị một
dân biểu tình dùng bình xịt chữa lửa đập vỡ đầu chết tại chỗ.
Sau đó, sở cảnh sát quốc hội ra thông cáo, viên cảnh sát đó chết vì đột quỵ, chẳng
liên quan gì đến tin vịt cồ là bị đập vỡ đầu chết, NYT sau đó phải chính thức đính
chính.

Trong số người biểu tình cũng đã có đâu ba người chết trong lúc đang đi biểu tình.
Chẳng ai đánh đập họ, mà có 2 người chết vì đứng tim trong lúc hò hét biểu tình, một
người chết vì bệnh nặng đã có từ trước, tất cả đều có giấy chứng tử của bác sĩ và xác
nhận của gia đình.

Tuy nhiên, cũng có một người chết vì bạo động trong cuộc biểu tình thật. Đó là một
bà cựu quân nhân da trắng đi biểu tình, bị một cảnh sát da đen bắn chết tại chỗ dù bà
chỉ tay không đứng la hét. Viên cảnh sát được phán hoàn toàn vô tội, chẳng bị truy tố
gì hết. Thử tưởng tượng đây là cuộc biểu tình ủng hộ Obama, thủ phạm là cảnh sát da
trắng và nạn nhân là một bà da đen xem sao?

Cũng chẳng có chuyện cả trăm cảnh sát bị thương, mà chỉ có đâu một chục người bị
xây sát nhẹ. Trụ sở quốc hội cũng chẳng bị đập phá gì ngoài việc đúng một cửa sổ bị
đập kính, một hai vật trang trí nhỏ trong quốc hội bị dân biểu tình lấy mang về nhà
làm kỷ niệm, và laptop của bà Pelosi bị lấy đi, nhưng qua ngày sau đã được mang lại
nộp y nguyên cho cảnh sát.

Nhân chứng
Về diễn tiến cuộc điều tra, Ủy Ban cho đến nay, đã đưa ra nhiều nhân chứng, tố cáo
TT Trump vô số tội.

Ủy Ban khoe đã gọi trên 1.000 nhân chứng. Nghe chết khiếp. Nhưng vấn đề là tuyệt
đại đa số những ‘nhân chứng’ này đều thuộc loại tép riu’ vớ vẩn như vài anh cảnh sát,



vài anh biểu tình,… Số còn lại toàn là những người có thành kiến phe đảng chống
Trump, ra trước Ủy Ban để tố cáo Trump đủ thứ tội.

Nhà báo Dana Bash của CNN đã hỏi ông DB Adam Schiff tại sao Ủy Ban Điều Tra
chỉ toàn đưa ra những nhân chứng chống Trump, những bằng chứng bất lợi cho
Trump, DC cũng như CH, mà hiếm thấy một người nào khác quan điểm với Ủy Ban,
có cách nhìn thuận lợi hơn cho ông Trump hay công kích Ủy Ban hết vậy?

Ông Schiff chối quanh, trả lời Ủy Ban luôn luôn muốn nghe tiếng nói từ nhiều phía.
Nói mà không làm.
https://www.theblaze.com/news/dana-bash-grills-adam-schiff-witness-challenge-jan-6
-narrative?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20
220620Trending-DanaBashSchiff&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%
20Breaking%20News

Ủy Ban đã đưa một vài anh chị CH ra làm nhân chứng tố Trump, như thể đây là việc
cả hai đảng đều luận tội Trump vậy. Các nhân chứng CH ra điều trần đều thuộc phe
chống Trump, hay có ân oán với Trump, trong khi các phụ tá quan trọng nhất của
Trump đều từ chối không ra điều trần, và một số đã bị Ủy Ban tố là khinh thường
quốc hội.

Con gái của Trump, bà Ivanka có ra điều trần, nhưng lại xác nhận tất cả những viên
chức phụ tá hay cố vấn đều hết sức ngỡ ngàng và khuyến cáo TT Trump nên kêu gọi
chấm dứt biểu tình càng sớm càng tốt, nghĩa là Trump và ê-kíp của ông, chẳng ai biết
trước, tham dự hay cổ võ đám nổi loạn làm chuyện bạo động hết.

Dù vậy truyền thông cũng cố bám víu vào điều trần của bà Ivanka để vặn vẹo, bóp
méo thành chuyện bà Ivanka chống lại bố, cản bố đừng xúi dục bạo động nhưng thất
bại.
https://www.cnn.com/2022/06/21/politics/ivanka-trump-election-challenge-documenta
ry/index.html

Một con vẹt tị nạn phân tích rất oai, đại khái hạch hỏi “nếu không có tội, tại sao
Trump và Pence không dám ra điều trần? Và các quan cao cấp của nội các Trump
cũng không dám ra điều trần hay ra mà không dám trả lời các câu hỏi?”. Những câu
hỏi nếu không phải ngớ ngẩn thì cũng chỉ phản ảnh tính phe phái, coi thường sự hiểu
biết của độc giả.

Thứ nhất, Trump và Pence đều không nhận được giấy mời chính thức ra điều trần,
sao có thể hỏi tại sao họ “không dám ra điều trần”?
Thứ nhì, thể chế chính trị của Mỹ dựa trên nguyên tắc ‘tam quyền phân lập’, ba
ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp ngang quyền nhau, trong đó hai người đứng
đầu ngành lập pháp là chủ tịch hạ viện và chủ tịch nhiệm chức thượng viện (president
pro-tempore) chỉ đứng hạng nhì và hạng ba (sau PTT) trong danh sách kế nhiệm
chức tổng thống, là chức đứng đầu hành pháp. Tức là xếp của lập pháp còn thua xếp
của hành pháp hai ba bậc. Thế thì vài anh chị dân biểu tép riu trong Ủy Ban lấy tư
cách gì và quyền hạn nào đòi hai người lãnh đạo hành pháp ra trước mặt họ để họ
hạch hỏi?
Thứ ba, về phần các viên chức cao cấp, trong luật Mỹ có cái gọi là ‘đặc quyền hành
pháp’ -executive privilege- bảo vệ các nhân viên nội các, phụ tá và cố vấn của tổng
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thống, cho họ quyền giữ bí mật những trao đổi, ý kiến của họ khi họ thảo luận chính
sự với tổng thống. Lý do dễ hiểu là có luật này thì họ mới có thể thẳng thắn ra ý kiến
giúp tổng thống, bất kể ý kiến đúng hay sai. Thử tưởng tượng trong cuộc thảo luận
với tổng thống, một ông phụ tá đặt giả thuyết “Nếu ta cho FBI bắt ông X thì sao?”.

Nội các có thể bàn tới bàn lui chẳng sao, để tổng thống căn nhắc, hợp pháp hay
không là chuyện khác. Nhưng nếu tin này lọt vào phe đối lập hay lọt ra truyền thông
thì bảo đảm ta sẽ đinh tai nhức óc vì những khai thác, tố khổ của đối lập, biết đâu
chừng ông phụ tá đó bị truy tố ra tòa vì xúi dục bậy bạ?

Đừng nói đây là lập luận bao che cho Trump, vì đặc quyền executive privilege áp
dụng cho tất cả các tổng thống, bất kể đảng nào, đã được ghi nhận trong Hiến Pháp
và đã được tôn trọng từ ngày lập quốc.

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 các nhân chứng khác của phe CH đưa ra, hay với các luật sư của ông Trump.

Mỗi tội đều là tố giác của MỘT người, chẳng có bằng chứng, nhân chứng nào xác
nhận, cũng chẳng có đối chất, nên chẳng ai biết có thật hay phịa. Những tố giác đó
hoàn toàn vô giá trị pháp lý, chỉ là những đòn chính trị phe đảng, một chiều, chẳng
thuyết phục được ai. Trong suốt cuộc điều tra cho tới nay, không một nhân chứng nào
đã phải trải qua bất cứ một cuộc đối chất nào.

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

Nhà báo kỳ cựu Brit Hume cho biết “Tôi theo dõi Hoa Thịnh Đốn trong hơn 50 năm
nay, chưa bao giờ thấy một ủy ban nào mà tất cả thành viên đều do một đảng chỉ định,
tất cả những điều khai đều không có đối chất, hay không có một nỗ lực trình bày vấn
đề từ cả hai phía“.
https://www.foxnews.com/media/january-6-hearing-brit-hume-never-seen-committee-
where-every-member-same-side

Câu chuyện cô Cassidy Hutchinson
Một thí dụ nhỏ mới nhất về tính khả tín của cuộc điều tra của Ủy Ban. Một thư ký 23
tuổi được truyền thông thổi phồng thành ‘phụ tá cao cấp’ của Chánh Văn Phòng của
Trump, cô Cassidy Hutchinson tuần qua đã điều trần, kể chuyện TT Trump nổi điên,
gần như đánh nhau với cận vệ, giựt tay lái trên xe, đòi đi tới quốc hội để sách động
đám biểu tình. Khiếp quá!
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Công tố (bà Cheney) và nhân chứng (cô Hutchinson) sao thân nhau vậy?
Ngay sau đó, Sở Mật Vụ -Secret Service- có trách nhiệm bảo vệ tổng thống (hiện nay
dưới quyền Biden đấy), đã cho biết câu chuyện này phịa 100% và Sở Mật Vụ sẵn sàng
đưa cận vệ chính cùng với tài xế của ông Trump ra điều trần trước quốc hội về
chuyện này.

Chờ xem Ủy Ban cuội này dám đưa họ ra điều trần hay không. Sở Mật Vụ than phiền
Ủy Ban đã không tham khảo ý kiến của sở trước khi đưa bà Hutchinson ra điều trần
công khai. Thế mới gọi là hấp tấp và luộm thuộm.

Nên nhớ xe còn có kính chắn ngay sau lưng tài xế để bảo mật các cuộc nói chuyện với
khách hay qua điện thoại của tổng thống.

Sau khi Sở Mật Vụ lên tiếng, được hỏi lại, cô Hutchinson khẳng định đó chính là
những gì cô… nghe được từ ông Tony Ornato, phụ tá của chánh văn phòng Mark
Meadows.

Ngay sau đó, phóng viên Shimon Prokupecz và Gabby Orr của CNN cho biết ông
Ornato đã lên tiếng cải chính, cho biết ông không hề kể vậy cho cô Hutchinson. Thế
thì cô Hutchinson có nói thật dưới lời tuyên thệ không? Chẳng ai biết. Ông Ornato
khi đó cũng không ngồi trong xe cùng TT Trump.



Được hỏi về chuyện này, ông dân biểu CH trong Ủy Ban, Kinzinger tuyên bố “nhân
viên Mật Vụ này là người thích nói láo”. Giản dị vậy thôi, cứ tố đại là nói láo, chẳng
cần điều tra, thẩm vấn, bằng chứng gì cho mệt. Trong khi bà Cheney từ chối không
trả lời câu hỏi bà có muốn nhân viên Mật Vụ ra điều trần không. Đố dám!

Trích tin Breibart News

Cô Hutchinson tố TT Trump nhiều chuyện động trời khác nữa, nhưng một chuyện bị
lộ là phịa thì tất cả những chuyện khác đều đáng nghi ngờ.

Nhưng chưa hết. Vẹt ĐDz nhẩy lên đài tivi NV trợn mắt hô hoán “… Trump nhào tới
bẻ tay lái tài xế…”. Theo bản tin tiếng Anh, cô Hutchinson nói “… Trump tried to
grab at the steering wheel”, tức là Trump “tìm cách giựt tay lái nhưng chưa được”,
khác rất xa cái tin bóp méo “bẻ tay lái tài xế”. May quá, ĐDz nói Trump bẻ tay thôi,
chưa nói vặn cổ ai. Hay vác súng bắn ai.

Một con vẹt già biện bạch: nhưng mà Hutchinson không thể nói láo vì “phát biểu có
hữu thệ”! Cái mánh của cô Hutchinson là tuyên thệ nói thật, nhưng là nói thật về
những lời đã được nghe qua nói lại, chứ không phải nói thật về những chuyện chính
mắt thấy.



Nhân chứng Hutchinson tung fake news. Vẹt vô lương tâm nghề nghiệp, tìm cách nổ
sảng để câu thêm khách nghe, kiếm thêm chút tiền đi ăn phở, thêm mắm thêm muối,
nói láo mạnh hơn nữa, một lô cuồng mê Biden nhắm mắt phong thánh cho
Hutchinson!

Đó chính là thực trạng thê thảm của chính trị Mỹ, truyền thông và cộng đồng tị nạn
Việt ở Mỹ hiện nay. Thật là thảm hại! Nhân chứng và truyền thông như vậy mà còn có
người tin, thật là mù quáng hết chỗ nói.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10963183/Secret-Service-prepared-testify-o
ath-Trump-did-NOT-grab-steering-wheel.html

Ảnh hưởng với dân Mỹ
Nhà báo Betsy Woodruff Swan của trang mạng Politico cho biết bà đã nói chuyện với
hai dân biểu DC, và cả hai đã nhận định dân Mỹ chẳng ma nào để ý tới cuộc điều tra
của Ủy Ban 6/1 (nguyên văn “nobody gives a bleep about January 6th”), cho dù
đám truyền thông phe ta khua chiêng trống đinh tai.

Truyền thông loan tin mỗi tối có đâu 20 triệu người xem điều trần. Sự thực, theo
Nielsen là tổ chức chuyên tính số người xem TV, tối đầu tiên có số người coi cao nhất,
có được khoảng 11 triệu người coi. Để có một khái niệm, số người coi diễn văn nhận
đề cử của đảng CH của ông Trump năm 2016 là 35 triệu người, trong khi số người
coi Super Bowl vừa rồi là 120 triệu người.

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 huỵch 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.

Cho tới nay, ủy ban đã thành công ở đúng một điểm: đào sâu thêm hố phân hóa chính
trị Mỹ, khi những người ủng hộ ông Trump ủng hộ mạnh hơn, và chống ông ta thì
chống mạnh hơn thôi.

Thật ra, trong tình trạng giá xăng và giá thực phẩm tăng như hỏa tiễn, tới ngày bầu
cử trong bốn tháng nữa, sẽ chẳng ai rảnh hơi để ý tới chuyện hai đảng đấm đá nhau
về chuyện phe đảng bá láp.
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/impeachment-no-3-jan-6-panel-isnt-
swaying-swing-state-republicans-rcna34037

Hậu quả với cá nhân ông Trump
Ủy Ban đang cố gắng kết đủ thứ tội lên đầu TT Trump, với hy vọng có thể truy tố ông
ra tòa và bắt nhốt ông.
Một cựu công tố liên bang, ông Renato Mariotti, nói chuyện trên đài CNN, cho rằng
việc kết tội Trump trên TV qua các tố cáo một chiều của Ủy Ban là việc làm rất dễ
trong chính trị, nhưng việc thực sự truy tố trước tòa thì trái lại, sẽ không dễ chút nào,
và cho tới nay, ông vẫn chưa thấy bằng chứng gì có thể buộc tội ông Trump trước
một phiên tòa theo đúng thủ tục pháp lý hết.
https://www.cnn.com/videos/politics/2022/06/18/can-trump-be-prosecuted.cnn

Cựu thứ trưởng Tư Pháp đã từng phản đối TT Trump, ông Andrew McCarthy cũng đã
lên tiếng tố Ủy Ban này đúng là một phiên tòa cuội (kangoroo court) vì chỉ đưa nhân
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chứng một chiều, mà lại tuyệt đối không cho ai đối chất hết. Những ‘bị can’, từ TT
Trump trở xuống, bị tố đủ loại tội, cũng chẳng có ai có luật sư bào chữa hay giải
thích gì hết. Theo ông McCarthy, điều tra sẽ gây hại vô kể cho quốc gia trong khi
chẳng làm gì được ông Trump.
https://thehill.com/opinion/white-house/3537622-prosecuting-trump-will-ruin-our-nat
ion-and-might-not-hold-him-accountable/

Cựu bộ trưởng Tư Pháp Matt Whiteaker nhận định “Cho tới nay, tôi chẳng thấy có gì
mới lạ trong các cuộc điều trần này”. Nhưng ông lại cho rằng việc đòi cựu luật sư
của Tòa Bạch Ốc ra điều trần đã đi quá xa mức Hiến Pháp cho phép. Nên nhớ trong
luật Mỹ, các luật sư nói chuyện gì với các thân chủ là chuyện tuyệt mật, không ai có
quyền tra hỏi.

Nói cách khác, hậu quả pháp lý đối với Trump là đúng zero, nhưng Ủy Ban vẫn xúc
tiến cuộc điều tra vì đó là một việc hoàn toàn mang ý nghĩa chính trị và hậu quả
chính trị, trong mục tiêu hạ uy tín của ông khiến ông không ra tái tranh cử được,
cũng như có hy vọng hạ uy tín cả đảng CH, cứu đảng DC trong mùa bầu cử cuối năm
nay.

Lên tiếng về Ủy Ban Điều Tra này, ông Trump đã đòi hỏi và thách thức Ủy Ban dám
cho ông được quyền có ngang thời giờ -equal time- trên TV cả nước để trả lời những
tố giác của Ủy Ban.

Ủy Ban chưa chính thức lên tiếng trả lời, tuy nhiên chẳng có ma nào tin công lý của
đảng DC hết. Trời xập phe DC cũng không dám chấp nhận lời thách đố của ông
Trump.
https://www.businessinsider.com/trump-demanding-equal-time-tv-amid-january-6-pri
metime-hearings-2022-6

KẾT
Tính phe phái một chiều, những xuyên tạc, bóp méo, fake news, và nhất là những
‘ngồi xổm’ trên tất cả các nguyên tắc và thủ tục hành chánh và pháp lý trên cho thấy
rõ ràng đảng DC coi công luận như pha. Trump bị tố là đe dọa nền tảng dân chủ của
Mỹ, thế những chuyện ngồi xổm trên tất cả luật lệ và thủ tục để loại cho bằng được
một đối thủ chính trị được 48% cử tri Mỹ bầu làm quốc trưởng thì lại là ‘bảo vệ nền
dân chủ’ sao?

Khiến kẻ này thắc mắc: nếu quốc hội có luật cấm ‘không cho ai được khinh thường
quốc hội’ thì tại sao lại không có luật cấm chính khách ‘khinh thường dân’? Tại sao
dân không có quyền khinh thường chính khách mà chính khách lại toàn quyền coi
công luận như pha, khinh thường dân vô tội vạ?

Tóm lại, điều tra phe đảng cuội vẫn là phe đảng cuội. Muốn có một nhận định chính
xác về ủy ban, thì ta chỉ cần nhớ lại các ‘tòa án nhân dân’ đấu tố các ‘đại điền chủ’
sở hữu ba thước đất trong vụ cải cách ruộng đất ngoài bắc sau khi VC chiếm BV thôi.

Cũng một phương thức: tuyệt đối một chiều, không cần bằng chứng, toàn nhân chứng
phịa, không đối chất, không luật sư bào chữa, số phận bị can ai cũng biết trước khi
phiên tòa chưa bắt đầu. Chắc là Ủy Ban học sách vở của Trường Chinh để lại, do bà
Ngọc Dung phiên dịch?
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Tin buồn cho dân Mỹ: sẽ còn phải chịu đựng màn xiếc dởm vì phe DC nhất quyết sẽ
khai thác trò này dài dài với sự tiếp tay đắc lực nhất của truyền thông phe ta, ít nhất
cho tới ngày bầu cử cuối năm nay. Lá bài tẩy quá ngon trong cuộc bầu cử, không thể
bỏ qua được, bất chấp mọi chuyện khác.

Dường như phe DC cũng không nghĩ xa hơn đầu mũi, không hề nghĩ nếu như họ mất
thế đa số tại hạ viện cuối năm nay thì năm tới, phe CH sẽ tung ra bao nhiêu vụ điều
tra. Thật ra, đây là vòng xoáy luẩn quẩn của phe DC. Họ biết điều tra kiểu này, nếu
thua bầu cử sẽ là đại họa, nhưng họ cố bám vào điều tra với hy vọng điều tra sẽ giúp
họ thắng cuộc và tránh bị CH điều tra.

Cuối năm nay, chúng ta sẽ có câu trả lời cho bài toán nhức óc của đảng DC.

TIN TỔNG HỢP
Tin tổng hợp. © RFI

(Nikkei Asia) - Liên Hiệp Quốc xem xét vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông lần đầu tiên
sau luật an ninh. Liên Hiệp Quốc ngày 07/07/2022, bắt đầu cuộc rà soát đầu tiên về
nhân quyền ở Hồng Kông kể từ khi Bắc Kinh áp đặt một đạo luật an ninh bị cho là đã
bóp nghẹt quyền tự do dân sự tại đặc khu này. Các quan chức thành phố được yêu
cầu trả lời các câu hỏi từ một hội đồng chuyên gia về nhân quyền bốn năm một lần.
Nhưng chính trường Hồng Kông đã có một bước ngoặt độc tài rõ rệt kể từ khi dự luật
an ninh được ban hành vào giữa năm 2020.

(AFP) - Thụy Điển: Một phụ nữ bị giết trong một vụ tấn công bằng dao nhân một sự
kiện chính trị. Cảnh sát Thụy Điển hôm 06/07/2022 cho biết phụ nữ thiệt mạng tuổi
60. Vụ việc xẩy ra giữa ban ngày ở thị trấn Visby, thị trấn duy nhất trên đảo Gotland,
nơi các quan chức chính trị Thụy Điển cùng nhau tham dự một sự kiện thường niên.
Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra và bị coi là nghi
phạm giết người.

(Kyodo) - Cam Bốt mời ngoại trưởng Nga tham dự các cuộc họp ASEAN. Ngoại
trưởng Cam Bốt Prak Sokhonn hôm qua, 06/07/2022 cho biết đã gửi thư mời. Quyết
định của Phnom Penh có thể gây ra quan ngại trong cộng đồng quốc tế vốn đang bị
chia rẽ trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Matxcơva vẫn chưa chính thức xác



nhận sự tham gia của ngoại trưởng Lavrov. Cam Bốt sẽ tổ chức Hội nghị Ngoại
Trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các hội nghị liên quan từ ngày 30/07 đến tháng
06/08/2022.

(RFI) - Sri Lanka đang cầu cứu Nga để nhập khẩu nhiên liệu. Sri Lanka, quốc gia phá
sản từ tháng 4 và thiếu ngoại tệ, vẫn đang chật vật nhập khẩu các sản phẩm thiết yếu,
trong đó có nhiên liệu. Tình hình nguy ngập đến mức tổng thống Gotabaya Rajapaksa,
vào ngày 07/06/2022, đã trực tiếp kêu gọi đồng nhiệm Nga Vladimir Putin giúp đỡ.
Ông muốn Nga cung cấp nhiên liệu, và cả những khách du lịch mà cho đến tháng
Giêng vừa qua, vẫn đến nghỉ tại nước này.

(AFP) - Có thêm hơn 70 triệu người trên thế giới lâm vào cảnh bần cùng từ tháng 3
đến nay vì khủng hoảng lương thực và năng lượng. Theo báo cáo công bố hôm
07/07/2022 của tổ chức Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc UNDP, giá nhu
yếu phẩm, xăng dầu tăng cao cộng thêm với tác động dịch Covid-19 là những nguyên
nhân chính. Chiến tranh Ukraine lại càng thêm tai hại. Báo cáo của UNDP dựa trên
nghiên cứu tại 159 quốc gia. Vùng Balkan, châu Phi là những khu vực bị ảnh hưởng
nặng nhất.

(AFP) - Hội Đồng An Ninh Liên Hiệp Quốc biểu quyết về việc triển hạn viện trợ nhân
đạo tại biên giới Syria, chủ yếu là tại vùng Idleb, tây bắc Syria. Chiều 07/07/2022, 15
thành viên của định chế này sẽ biểu quyết về một bản dự thảo nghị quyết do Na Uy và
Ireland đề xuất. Các bên yêu cầu triển hạn thêm 1 năm các khoản viện trợ nhân đạo
cho dân cư ở sát biên giới Syria, bất chấp phản đối của chính quyền Damas. Nga
cũng đã đưa ra một đề xuất tương tự nhưng với thời hạn là sáu tháng, thay vì 1 năm.

(AFP) - Liên hoan kịch nghệ lớn nhất thế giới, Avignon Pháp, trở lại sau hai năm
Covid. Từ hôm nay 07/07/2022 cho đến cuối tháng, thành phố Avignon, miền nam
nước Pháp trở thành sân khấu kịch nghệ lớn nhất thế giới. Vì thời sự, Ukraine và
nhất là đạo diễn Kirill Serebrennikov là khách mời danh dự của chương trình Liên
hoan năm nay. Ngoài chương trình chính thức, còn có hơn 1500 vở kịch được diễn
trong chương trình « off ». Avignon trong ba tuần lễ sắp tới là điểm hẹn của hàng
trăm ngàn người yêu chuộng các thể loại kịch nghệ sân khấu.

(AFP) - Quốc Hội Phần Lan điều chỉnh luật biên phòng, củng cố an ninh tại biên giới
với Nga. Quyết định đã được thông qua vào trưa nay 07/07/2022 do Helsinki lo ngại
Nga có thể đẩy người nhập cư sang sát đường biên giới 1300 km với Phần Lan để gây
sức ép sau khi Helsinki khởi động thủ tục xin gia nhập NATO. Một cố vấn của bộ Nội
Vụ Phần Lan bà Anne Ihanus giải thích việc sửa đổi luật biên phòng càng trở nên cấp
bách kể từ tháng 2/2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraine.

Ukraine: Đảo Rắn sạch bóng quân Nga nhờ vũ khí phương Tây
Thụy My

https://www.rfi.fr/vi/t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3/th%E1%BB%A5y-my/


Ảnh vệ tinh cho thấy khói bay lên từ đảo Rắn của Ukraine, ngày 29/06/2022. via
REUTERS - PLANET LABS PBC

Giờ đây soái hạm Moskva đã nằm im dưới đáy Hắc Hải, và đảo Zmiinyi - tên Ukraine
của đảo Rắn - lại thuộc về Kiev, nỗi nhục nhân đôi cho Matxcơva.

Cờ Ukraine lại tung bay trên hòn đảo chiến lược
Le Figaro cho biết tối thứ Hai 04/07, vào khoảng 23 giờ, đảo Rắn lại khoác lên màu
cờ xanh vàng của Ukraine sau nhiều tháng bị oanh tạc và chiếm đóng. Một chiếc trực
thăng đã mang lá cờ đến, trang trọng như một nguyên thủ. Nhưng lá quốc kỳ hiện vẫn
đơn độc « trong khi chờ đợi các chiến sĩ Ukraine quay lại » - theo phát ngôn viên
quân đội Ukraine.

Không ai biết được bao giờ những người lính Ukraine mới có thể trở lại với hòn đảo
nhỏ bé nằm cách vùng duyên hải 50 km ngoài khơi Odessa. Việc này rất nguy hiểm :
pháo binh Nga sẽ bắn phá, chưa kể đến mìn bẫy gài lại.

Nhà phân tích Nick Daviduk nhận định, không nhất thiết phải đưa quân sang vì với
các hỏa tiễn tầm xa của phương Tây, Kiev có thể bảo đảm rằng hòn đảo sẽ không bị
Nga chiếm lại lần nữa. Điều quan trọng là đẩy bật quân Nga xa khỏi đảo Rắn, một
chiến thắng vừa về mặt an ninh vừa mang tính biểu tượng. Hơn nữa, quân đội
Ukraine không được trang bị để tấn công các tàu ngầm Nga ở Hắc Hải.

Hôm 30/06, sau một tuần lễ bị lực lượng Ukraine oanh tạc dữ dội vào đảo cũng như
vào các đường tiếp tế, những lính Nga cuối cùng trên đảo Rắn đã phải tẩu thoát trong
đêm đen, trên hai chiếc xuồng cao su. Tướng Nga Igor Konachenkov nói rằng « các
mục tiêu định ra đã thực hiện xong », còn chính phủ Ukraine hoan nghênh « không
còn một lính Nga nào trên đảo Rắn ».

Soái hạm Moskva và đảo Rắn : Hai cái tát cho Nga
Việc chiếm được hòn đảo là một trong những chiến thắng đầu tiên của Nga khi bắt
đầu cuộc xâm lăng. Một người lính Ukraine hiên ngang đáp trả yêu cầu đầu hàng từ
soái hạm Moskva « Tàu Nga, hãy cút đi ! ». Câu nói này đã trở thành khẩu hiệu
kháng chiến, có thể đọc được trên các áp-phích, pa-nô, hàng lưu niệm...và bưu điện
còn phát hành cả tem kỷ niệm.
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Giờ đây soái hạm Moskva đã nằm im dưới đáy Hắc Hải, và đảo Zmiinyi, tên Ukraine
của đảo Rắn, lại thuộc về Ukraine, nỗi nhục nhân đôi cho Matxcơva.

Sau nhiều lần gởi đặc nhiệm đến tái chiếm nhưng không thành công, chiến thắng này
của Ukraine là nhờ vũ khí phương Tây được chuyển đến : hỏa tiễn chống hạm
Harpoon, đại pháo Caesar của Pháp, giàn phóng rốc-kết Himars của Mỹ...Theo Nick
Daviduk, đây là bằng chứng cụ thể cho thấy việc gởi vũ khí hạng nặng có tác động
quyết định đến trận chiến. Và nếu Ukraine có đủ trang bị thì hoàn toàn có thể chiến
thắng, vì các văn phòng tuyển quân tiếp tục nhận được nhiều yêu cầu ứng tuyển.

Igor Delanoë, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga cho biết quân Nga thậm chí còn
triển khai hệ thống phòng không Tor và Pantsir S1, và theo nhà phân tích hải quân H.
I. Sutton, một tướng Nga còn định đích thân đưa đến một hệ thống phòng không mới.
Nhưng từ khi Ukraine có thể tấn công từ bờ biển, việc giữ cho được hòn đảo trở nên
quá tốn kém. Tạp chí Forbes Ukraine tiết lộ Matxcơva đã phải chi ra ít nhất 915 triệu
đô la thiết bị để giữ hòn đảo nhỏ này trong bốn tháng qua.

Chiếm đóng đảo Rắn là một phần trong kế hoạch phong tỏa Hắc Hải của Matxcơva,
khiến Ukraine không thể xuất khẩu ngũ cốc. Vì từ khi quân Nga chiếm thành phố
cảng Mariupol hồi tháng Năm, đảo Rắn là điểm chiến lược duy nhất ngăn chận lối
vào cảng Odessa.

Để gỡ thể diện cho việc rút quân khỏi đảo, Matxcơva nói rằng đó là « cử chỉ thiện chí
», « không phản đối việc Liên Hiệp Quốc tạo hành lang nhân đạo để xuất khẩu ngũ
cốc Ukraine ». Nhưng trên thực tế, tàu hàng Ukraine vẫn có thể bị quân Nga tấn công
ở Hắc Hải, và nguy hiểm từ 420 quả mìn trong khu vực. Dù sao đi nữa, việc tái chiếm
đảo Rắn giúp nâng cao tinh thần binh sĩ Ukraine đang trong một cuộc chiến không
cân sức ở miền đông.

Vũ khí phương Tây làm nên sự khác biệt
Tương tự, Les Echos nhận thấy « Tại vùng Donbass, Ukraine trông cậy vào vũ khí
phương Tây để đối phó với sự tấn công của Nga ». Phóng viên chứng kiến một cuộc
hẹn hôm qua tại một dòng suối ở cửa ngõ Sloviansk, thành phố 100.000 dân thuộc
tỉnh Donetsk ở miền đông.

Bên rìa một cánh rừng thấp, một khẩu pháo Mỹ M777 được giấu dưới những cành
cây. Vài phút sau, một quả đạn 155 ly được lắp vào, rối một sĩ quan bỗng xuất hiện từ
chiến hào, ra lệnh trong bộ đàm. Tiếng nổ ầm vang, sáu quả đạn được liên tiếp bắn đi
chỉ trong vài phút. Sau đó được biết một xe tăng Nga đã bị tiêu hủy. Một binh sĩ cho
biết nhờ những vũ khí loại này Ukraine có thể giành chiến thắng, nhưng vấn đề là số
lượng đạn pháo cần phải nhiều hơn.

Đại pháo M777 nặng hơn 4 tấn rất hữu ích, nhưng chưa tân tiến bằng đại bác tự
hành Panzerhaubitze, tức PzH 2000, đang hoạt động gần Siversk. Hiện có 12 khẩu, 7
do Đức và 5 do Hà Lan cung cấp, đang bảo vệ thành phố nhỏ bé nằm giữa Bakhmut
và thành phố Lyschansk - đã rơi vào tay quân Nga.

Về phía Pháp cho biết sẽ gởi thêm đại pháo Caesar ngoài 12 khẩu đã được chuyển
giao. Tuy những khẩu pháo tự hành này được lực lượng Ukraine đánh giá rất cao,



nhưng đến quá chậm và số lượng quá ít. Theo Viện Kiel, một think tank Đức, tổng giá
trị thiết bị quân sự do Pháp viện trợ chỉ có 162 triệu euro, so với 240 triệu euro của
Estonia, 998 triệu của Anh và 1,7 tỉ euro của Ba Lan.

Gia nhập NATO : Giấc mơ về phi đội Bắc Âu quay lại
Cũng về quân sự, La Croix lưu ý « Với NATO, các dự án quốc phòng Bắc Âu tái
xuất ». Tiến trình phê chuẩn việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển, được chính
thức khởi động hôm qua 05/07 hãy còn dài, nhưng từ nay không có gì ngăn trở việc
thành lập một phi đội thống nhất ở Bắc Âu.

Đó là một giấc mơ xưa cũ. Ba tháng sau vụ đảo chánh Tiệp Khắc ngày 10/05/1948,
Thụy Điển đề nghị với láng giềng lập ra một « Liên minh quốc phòng Bắc Âu » trung
lập, đứng ngoài NATO. Hoa Kỳ không tin tưởng vào khả năng tự vệ của các nước này,
làm mọi cách để ngăn trở. Rốt cuộc Thụy Điển, Na Uy chịu đứng về phía Mỹ, còn
Phần Lan bị láng giềng Nga đe dọa, đã chọn ký hiệp ước hữu nghị với Matxcơva
trong 10 năm.

Nhưng từ khi quân Nga xâm lăng Ukraine, việc kiểm soát bầu trời phương bắc trở
nên quan trọng. Từ nay đến 2030, số phi cơ tiêm kích thế hệ thứ năm của ba nước
Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy sẽ vượt qua Anh.

Khi chọn lựa F-35 thay vì Rafale, các nước Bắc Âu muốn có được một hệ thống chiến
đấu hỗ tương có thể kết nối với nhau, khiến nước Pháp cô đơn với tham vọng về một
hệ thống quốc phòng châu Âu.

Trung Quốc : Tiêu Kiến Hoa, « nhà băng của các thái tử đỏ » ra tòa
Nhìn sang châu Á, Le Monde chú ý đến sự kiện « Tiêu Kiến Hoa, ‘nhà băng của các
thái tử đỏ’ được đưa ra xét xử tại Trung Quốc ». Phiên tòa này diễn ra vào lúc sắp
đến kỳ đại hội của đảng Cộng sản.

Làm giàu nhờ đầu tư vào tài chính và địa ốc, Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua) được
mệnh danh là « nhà băng của các thái tử đỏ » do các quan hệ với giới tinh hoa của
đảng, trong đó có nhiều nhà cựu lãnh đạo và chị của Tập Cận Bình. Việc nhập quốc
tịch Canada và cư trú tại Hồng Kông không đủ để bảo vệ ông : năm 2017, Tiêu Kiến
Hoa bị bắt cóc đưa về Hoa lục đem về giam giữ tại một nơi bí mật suốt 5 năm qua.

Chính đại sứ quán Canada hôm qua đã tiết lộ về phiên xử hôm thứ Hai 04/07, nhưng
không cho biết cụ thể địa điểm, nhìn nhận rằng các nhà ngoại giao Canada đã bị từ
chối cho tham dự dù đã nhiều lần đưa ra yêu cầu. Theo Wall Street Journal, nhà tỉ
phú có tài sản ước lượng 5,5 tỉ euro vào lúc « mất tích », bị cáo buộc « huy động vốn
bất hợp pháp », và đế chế tài chính của ông đang bị chính quyền phá vỡ.

Bị bắt cóc trắng trợn trong khách sạn Hồng Kông
Vụ bắt cóc ông Tiêu ở Hồng Kông chứng tỏ Bắc Kinh rất quyết tâm, không cần quan
tâm đến bề ngoài. Những hình ảnh từ camera của khách sạn năm sao Four Seasons,
nơi Tiêu Kiến Hoa lưu trú từ nhiều năm qua, cho thấy một nhóm người xông vào
phòng suite tối 26/01/2017 và ra khỏi vào tảng sáng, đẩy nhà tỉ phú trên xe lăn dù
ông không hề tàn tật, đầu trùm một chiếc khăn.



Vài hôm sau tập đoàn Tomorrrow Group của ông đăng thông cáo trên trang nhất
Minh Báo nói rằng ông chủ « đang đi nghỉ ở nước ngoài ». Vào lúc đó, sự kiện này đã
gây chấn động lớn tại Hồng Kông, nhất là sau vụ bắt cóc nhiều chủ nhà xuất bản ở
đặc khu.

Nếu những vụ « mất tích » kiểu này không phải là hiếm tại Trung Quốc, thì sự biến
mất của Tiêu Kiến Hoa đặc biệt lâu, có thể do ông nắm giữ nhiều thông tin nhạy cảm.
Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc của Trường nghiên cứu phương Đông và
châu Phi ở Luân Đôn bình luận : « Trên thực tế ông Tiêu đóng vai trung gian cho
những người giàu có và quyền thế trong giới tinh hoa chính trị. Có nghĩa là ông chắc
chắn biết được những bí mật đáng ngại của một số người trên thượng đỉnh quyền
lực ».

Là người thông minh, Tiêu Kiến Hoa vào trường đại học danh giá ở Bắc Kinh năm
mới 14 tuổi, đến 17 tuổi ông lãnh đạo hiệp hội sinh viên Thanh Hoa. Nhưng khi nổ ra
các cuộc biểu tình sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989, ông đứng về phía chính
quyền.

Victor Shih, giáo sư đại học California ở San Diego cho biết chức chủ tịch hiệp hội
sinh viên giúp Tiêu Kiến Hoa phát triển mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Đoàn
Thanh niên Cộng sản, và sau đó tổ chức Đoàn có ảnh hưởng lớn trong nhiệm kỳ Hồ
Cẩm Đào (2002-2012).

Người nắm các bí mật của phe Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân
Rất ngưỡng mộ nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett, Tiêu Kiến Hoa lao vào thị trường
chứng khoán mới nổi ở Hoa lục vào đầu thập niên 90, giúp các chính quyền địa
phương và công ty quốc doanh huy động vốn.

Ông lợi dụng việc tư nhân hóa một số lãnh vực từ than đá đến địa ốc, ngân hàng, bảo
hiểm, và Tomorrow Group nắm phần vốn của khoảng 30 định chế tài chính Trung
Quốc.

Ông làm phong phú thêm tài sản của hai ủy viên Bộ Chính trị là Tăng Khánh Hồng
(Zeng Qinghong), Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin). Và trước khi Tập Cận Bình lên ngôi
năm 2012, ông Tiêu đã mua lại phần vốn của chị ông Tập trong một công ty.

Nhưng vị trí của Tiêu Kiến Hoa bắt đầu lung lay từ khi Tập Cận Bình « đả hổ, diệt
ruồi » nhằm cải thiện hình ảnh của đảng đồng thời loại đi các địch thủ. Bị bắt cóc
vào thời điểm đại hội đảng thứ 19 – đã hủy bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ cho ông Tập, và
nay ông Tiêu bị đem ra xử vào lúc chỉ còn vài tháng nữa đến đại hội đảng lần thứ 20
– sẽ giúp Tập Cận Bình tại vị thêm nhiệm kỳ thứ ba. Một lịch trình mà theo Victor
Shih không hề ngẫu nhiên.

Nhà nghiên cứu cho rằng rất có ý nghĩa : Tiêu Kiến Hoa chủ yếu giúp các nhà lãnh
đạo nhiệm kỳ trước rửa tiền. Đó là phe Đoàn Thanh niên Cộng sản của Hồ Cẩm Đào
và phe Thượng Hải của Giang Trạch Dân, những thế lực duy nhất có thể chống lại
các chính sách của Tập Cận Bình, thậm chí việc ông Tập duy trì quyền lực.

« Ông Tiêu nắm giữ chiếc chìa khóa về sự tham nhũng của họ, và biết tiền được cất
giấu ở đâu. Khi thẩm vấn Tiêu Kiến Hoa trong nhiều năm trời, Tập có thể thu thập



một lượng lớn thông tin về khối tài sản của các đối thủ, một chiếc đòn bẩy rất hữu ích
trong đại hội ».

Bắc Kinh chờ đợi Đạt Lai Lạt Ma qua đời
Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hôm nay đúng 87 tuổi. Bắc Kinh muốn áp đặt người
kế tục, nhưng giải Nobel Hòa bình 1989 chủ trương nhân vật này phải ở bên ngoài
Tây Tạng, thậm chí có thể là một phụ nữ.

La Croix cho biết cách đây hơn một chục năm một nhà ngoại giao cao cấp Trung
Quốc đã thổ lộ : « Thời gian đứng về phía chúng tôi. Đại Lai Lạt Ma ngày càng già
thêm, chúng tôi chỉ cần chờ đợi ông ấy chết và sau đó chọn lựa một Đạt Lai Lạt Ma
thích hợp với mình ».

Tờ báo nhắc lại, ngày 17/05/1995, theo đúng truyền thống Phật giáo Tây Tạng, Đạt
Lai Lạt Ma đã chỉ định cậu bé Gedhun Choekyi Nyima, 6 tuổi làm hóa thân của Ban
Thiền Lạt Ma. Ba ngày sau, cậu bé Nyima bị Trung Quốc cộng sản bắt cóc và đến nay
tất cả vẫn trong vòng bí mật.

Bắc Kinh sau đó chỉ định Ban Thiền Lạt Ma của mình là Gyancain Norbu. Nhà Trung
Quốc học Marie Holzman giải thích, Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn ý thức rằng một đại
diện bị nhuộm đỏ có nghĩa là hồi kết của Tây Tạng.

Bắc Kinh hủy diệt văn hóa vùng này nhằm tiêu diệt bản sắc của một dân tộc, và
những trẻ em Tây Tạng hiện ở các trường nội trú, xa cha mẹ, thậm chí còn không biết
đến sự hiện hữu của một Đạt Lai Lạt Ma.

Không đối đầu với Mỹ, hàng không mẫu hạm Trung Quốc chỉ nhằm bức hiếp Việt
Nam ?
Thụy My - rfI

Chiếc Phúc Kiến, tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc được tưng bừng hạ thủy tại
Thượng Hải ngày 17/06/2022. Ảnh cắt từ video của CCTV. AP

Theo giới chuyên gia, các hàng không mẫu hạm Trung Quốc không được tung ra với
mục đích đối đầu trực tiếp với Mỹ. Trong kỷ nguyên hỏa tiễn, khó thể hình dung một
trận đại chiến trên biển như trận Midway năm 1942. Rất có thể Bắc Kinh muốn sử
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dụng các tàu sân bay này để tấn công những nước yếu hơn như Việt Nam, để tranh
giành biển đảo.

Tựa chính các tuần báo Pháp tập trung cho sự kiện tổng thống Emmanuel Macron
mất đa số ở Quốc Hội trong kỳ bầu cử vừa qua. « Macron bị hạ : Hậu trường của một
thảm họa », tít của L’Express.

Le Point đăng ảnh hai lãnh tụ đảng cực hữu và cực tả, chạy tựa « Trong gọng kềm Le
Pen-Mélenchon : Thảm kịch Pháp » với hồ sơ dày đến 40 trang báo. Cũng với hai
nhân vật trên nhưng bằng hình vẽ, ở giữa là tổng thống Macron, Courrier
International chạy tít « Nền cộng hòa là họ », nhại theo câu nói của ông Mélenchon
trước đây « Nền cộng hòa chính là tôi ».

Trang bìa L’Obs là chân dung tổng thống Emmanuel Macron đầy vẻ suy tư với dòng
tít lớn « Tổng thống tương đối », đặt vấn đề « Ông ấy phải phối hợp với Quốc Hội
mới như thế nào ».

Pháp : Cử tri muốn gì khi từ chối cho tổng thống trọn quyền hành động ?
Le Figaro Magazine lo âu, « Nhưng người dân Pháp muốn gì? ». Khi chia Quốc Hội
thành ba phần tách biệt (tả-Macron-hữu) mà không bên nào có thể tự quyết định, cử
tri đã làm chính quyền tê liệt.

Lần đầu tiên kể từ Hiến pháp cải cách năm 2000 quy định bầu Quốc Hội sau khi bầu
tổng thống, đã không thể lập được đa số để thực hiện chính sách của nguyên thủ.
Theo tờ báo, điều này cho thấy việc ông Emmanuel Macron tái đắc cử trước hết là
nhờ nhiều công dân không ưa bà Marine Le Pen.

Những người lạc quan nói rằng đã tránh được điều tệ hại nhất. Kết quả lưng chừng
của Nupes chứng tỏ cánh tả dù lập được liên minh chưa từng thấy, nhưng người dân
từ chối giao phó định mệnh đất nước cho ông Jean-Luc Mélenchon. Vấn đề là họ
cũng không muốn trao chiếc chìa khóa cho Emmanuel Macron để có thể tiến hành
những cải cách thực sự.

Tuần báo thiên tả L’Obs cho rằng từ lâu Đệ ngũ Cộng hòa đã thu gọn dân chủ Pháp
vào một cuộc bầu cử duy nhất là bầu tổng thống, nên lần này « một nền Cộng hòa
mới » vừa ra đời. Đối với một tổng thống chưa bao giờ tin rằng sẽ phải rời khỏi đỉnh
Olympia của mình, đây là một sự hạ cánh thô bạo.

L’Express nhận định, thành phần Quốc Hội mới là một thách thức của nhân dân đối
với giới tinh hoa : phải thay đổi cách thức tranh luận và lãnh đạo. Ngược lại Le
Point báo động Pháp giờ đây có hàng trăm dân biểu thuộc về hàng ngũ những người
cho rằng châu Âu là vấn đề thay vì là giải pháp, và không muốn gởi vũ khí cho
Ukraine. Thật đáng ngạc nhiên khi ở phía đông người ta hy sinh vì tự do dân chủ, thì
họ lại muốn chủ trương độc đoán.

Macron yếu đi, châu Âu bị ảnh hưởng
Cựu bộ trưởng Pháp Nathalioe Loiseau trong một cuốn sách sắp phát hành tố cáo
Vladimir Putin từ lâu đã có thể trông cậy vào một nhân vật nhiều ảnh hưởng : thủ
lãnh đảng cực tả Jean-Luc Mélenchon, « kẻ thù hung hãn của Ukraine ».



Người đứng đầu đảng cực hữu Marine Le Pen, qua thắng lợi vừa rồi có thể yên tâm
với tài trợ của Nhà nước, dư sức trả món nợ 23 triệu euro vay của Nga.

Theo Le Point, « Macron yếu đi thì châu Âu càng đáng lo » : sức bật của lực lượng
thân Putin khiến các láng giềng lo ngại trong khi cuộc chiến tranh ở Ukraine cần có
quyết tâm của phương Tây.

Emmanuel Macron đã đề nghị cử tri Pháp « không làm nước Pháp lộn xộn thêm
trong khi thế giới đang hỗn loạn », nhưng nay ông phải đối đầu với cả hai tình trạng
này và phải chịu một phần trách nhiệm. Từ khi Macron bị mất đa số hôm 19/06, nước
Pháp trở thành một mối nguy chính trị cho châu Âu, vì ít nhất ba lý do.

Trước hết, ngay khi chiến tranh đang dữ dội ở Ukraine, cứ tri lại trao thế mạnh cho
các đảng thân Putin là Tập hợp Dân tộc (cực hữu) và Nước Pháp Bất Khuất (cực tả),
gây nguy hại cho sự đoàn kết châu Âu và quyết tâm ủng hộ Kiev.

Thứ hai, tổng thống Macron liệu còn có thể đại diện cho sự đổi mới châu Âu ? Nhật
báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đã mỉa mai gọi ông là « người mang hy
vọng đã về hưu ». Vào lúc vấn đề mở rộng Liên Hiệp Châu Âu (EU) được đặt ra,
Emmanuel Macron lại mất đi cơ hội giương lên ngọn cờ lãnh đạo châu Âu, có được
sau khi bà Angela Merkel ra đi cuối năm ngoái.

Thứ ba, những cải cách cần thiết để giải quyết món nợ công khổng lồ, tránh suy thoái
nay trở nên xa vời. Một nước Pháp bị trói tay sẽ thành gánh nặng cho châu Âu.

Phương Tây có cung cấp đủ vũ khí cho Ukraina ?
Về mặt quân sự, The Economist đặt câu hỏi : « Liệu phương Tây có cung cấp đủ vũ
khí cho Ukraina hay không ? ». Khi các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Rumani đến Kiev
hôm 16/06, họ đã mang theo những món quà.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định « làm mọi cách để Ukraina chiến
thắng », cam kết sẽ gởi thêm những khẩu đại pháo Caesar.
Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm Kiev một ngày sau đó hứa hẹn một chương trình
huấn luyện quân sự quan trọng, và hôm 21/06 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của
Đức được đưa đến.

Ukraina đang quá cần những sự giúp đỡ này. Những tuần lễ gần đây dù có được vài
thắng lợi nho nhỏ ở Kherson, đánh đắm được một tàu hộ vệ gần đảo Rắn, nhưng quân
Nga kiểm soát hầu hết Severodonetsk.

Một trong những lý do khiến Nga chiếm thế thượng phong là nhờ tập trung lực lượng
và hỏa lực tại Donbass, gấp 10 lần so với phía Ukraina. Quân kháng chiến Ukraina
đang thiếu đạn rốc-kết Smerch và Uragan thời Liên Xô cũ, các loại pháo hạng nặng
của phương Tây chưa đưa đến kịp.

Ngoài mặt, các nhà lãnh đạo Âu Mỹ vẫn nói cứng nhưng bên trong đã có những nghi
ngại. Các nước NATO đã chuyển giao hết các loại đạn dược từ thời Liên Xô cho Kiev,
nay không còn nữa, và việc huấn luyện quân đội Ukraina thích ứng với vũ khí NATO
mất nhiều thời gian.



Bản thân kho đạn dược của châu Âu đang ở mức thấp, và khó tìm được công nhân
cũng như vật liệu cần thiết cho các loại vũ khí phức tạp như hỏa tiễn phòng không
Javelin hay Stinger. Hơn nữa, những nước như Đức và Ba Lan đang tăng tốc tái vũ
trang, cầu vượt quá sức cung của kỹ nghệ quốc phòng.

Cặp vợ chồng nguyên thủ Ukraina đồng thời lên báo Pháp
L’Obs tuần này thử đặt mình « Trong suy nghĩ của Zelensky », với bảy trang báo
dành cho tổng thống Ukraina. Nguyên thủ trẻ tuổi không ngừng động viên người dân,
liên tục có những bài nói chuyện trước các Quốc Hội các nước. Bài viết nói về quá
trình thay đổi từ một diễn viên thành một thủ lãnh dũng cảm trong cuộc chiến tranh.

Không hẹn mà nên, Le Monde Magazine đăng chân dung bà Olena Zelenska « nhà
soạn kịch và là đệ nhất phu nhân Ukraine » trên trang bìa với dòng tựa lớn « Trong
bóng tối chiến tranh ». Tuần báo cũng dành đến bảy trang bên trong với một số hình
ảnh ấn tượng trong bài viết « Từ nụ cười đến nước mắt ».

Cuộc sống của Olena Zelenska bị đảo lộn vào sáng sớm 24/02, khi các hỏa tiễn của
Putin ập xuống thủ đô Kiev. Bà phải cùng hai con sơ tán, nhiều tháng trời không gặp
lại chồng. Cặp vợ chồng nguyên thủ đến ngày 17/05 mới cùng xuất hiện lần đầu để dự
đám tang ông Leonid Kravtchouk, tổng thống đầu tiên của Ukraina độc lập, người mà
trước khi qua đời đã nói rằng « sai lầm lớn nhất là đã tin tưởng vào Nga ».



L’Obs cũng tiết lộ thêm về mối quan hệ giữa hai tổng thống Pháp và Ukraina. Hình
ảnh ông Emmanuel Macron ôm lấy vai đồng nhiệm Volodymyr Zelensky một cách
thân thiết trong chuyến thăm Kiev lịch sử đã được báo chí và mạng xã hội đưa lại
rộng rãi.

Cả hai tổng thống có cùng độ tuổi, đắc cử trong sự ngạc nhiên của hệ thống chính trị
cũ, và có chủ trương tự do. Tuy đã điện đàm khoảng hai chục lần từ tháng 12/2021
đến tháng 3/2022, nhưng quan hệ đôi bên xấu đi do ông Macron tiếp tục nói chuyện
với Vladimir Putin và phát biểu « không nên làm bẽ mặt Nga ».

Thật ra khởi đầu rất tốt đẹp : thông qua giới thiệu của triết gia Bernard-Henri Lévy,
năm 2019 Macron đã tiếp Zelensky ngay cả trước khi nói chuyện với tổng thống
Ukraina đương nhiệm Porochenko và hai tháng sau khi đắc cử, Volodymyr Zelensky
đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Paris.

Sự phục hồi sinh khí của NATO từ khi Nga xâm lăng Ukraine
Hồ sơ của Courrier International dành cho câu hỏi « NATO hồi sinh ? ». Từ khi
Ukraine bị xâm lăng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương với Hoa Kỳ trên tuyến đầu
dường như đã tìm lại được sự hòa hợp. Nhưng liệu lợi ích của Mỹ có tương đồng với
châu Âu hay không ? Và phải chăng NATO có khuynh hướng triển khai về phương
nam và châu Á ?

Tây Âu giảm chi tiêu quân sự, Liên minh ngày càng dựa vào ngân sách quốc phòng
khổng lồ của Hoa Kỳ và sự hăng hái của các thành viên mới từ Đông Âu. Đối với
tổng thống Pháp Macron, nguyên tắc xưa cũ của NATO nhằm « ngăn chận Liên Xô
và đặt nước Đức dưới chế độ bảo hộ » không thể tồn tại.

Dù Vladimir Putin hung hăng với Ukraine năm 2014, Berlin vẫn muốn mua thêm khí
đốt Nga và Macron muốn mở ra kênh ngoại giao với Matxcơva, như De Gaulle vẫn
hy vọng châu Âu đóng vai trò thăng bằng giữa Nhà Trắng và Kremlin. Trong khi đó
Washington tiếp tục muốn rút chân khỏi châu Âu để đối đầu với Trung Quốc.

Giờ đây, « nhờ » cuộc xâm lăng của Putin, mọi cái nhìn đều hướng về châu Âu và
NATO mà Thụy Điển, Phần Lan nay muốn gia nhập. Dù hồi sinh mạnh mẽ, nhưng
người ta quên rằng nếu nhiệm vụ của tổ chức này là răn đe Nga và bảo đảm hòa bình
ở châu Âu, thì NATO đã thất bại. Chính sự kháng cự dũng cảm không ai ngờ đến của
người Ukraine đã giúp NATO được vực dậy. Mỹ viện trợ ồ ạt chưa từng thấy cho Kiev,
tuy nhiên trừ trường hợp leo thang nguyên tử, Nga không quan trọng đối với kinh tế
Hoa Kỳ, cũng như quan hệ với châu Âu.

Trung Quốc lần đầu tiên bị nằm trong tầm ngắm
Phải chăng Washington sẵn sàng làm cho Nga yếu đi là để tập trung đối phó với
Trung Quốc ? Một câu hỏi mang tính chiến lược rộng hơn, là lợi ích của châu Âu có
giống như của Mỹ đối với Trung Quốc hay không ?

Pháp không thể có vị trí quan trọng như Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, còn Đức tiếp
tục có quan hệ thương mại chặt chẽ với Bắc Kinh, như tổng giám đốc Volswagen đã
bộc bạch « Có mặt ở Trung Quốc là một cơ hội ». Trừ vùng Baltic, đa số các nước
EU không muốn bị lôi vào một cuộc đối đầu với Bắc Kinh.



Về phía Mỹ, Trung Quốc vẫn đang trong tầm ngắm. Nhật báo The New York
Times cho biết sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6/2021, lần đầu tiên các nước NATO
cảnh báo « Trung Quốc ngày càng trở thành vấn đề cho an ninh thế giới ». Đây là
bước ngoặt ý nghĩa trong của một liên minh có mục đích bảo vệ châu Âu và Bắc Mỹ.

Foreign Policy nhận thấy trong cuộc họp các ngoại trưởng NATO hồi tháng Tư, lần
đầu tiên các đại diện của Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc đã được mời tham
dự. Một cách gởi đi thông điệp đoàn kết cho Matxcơva và cả Bắc Kinh, nhưng theo
tạp chí Mỹ, Trung Quốc là « mối đe dọa khó đối phó hơn ».

Tại Hoa lục, một nhà nghiên cứu trên trang Bành Phái (Pengpai) của Thượng Hải
đặt câu hỏi, liệu NATO muốn chuyển hướng sang châu Á ? Trang web Liêu Vọng
(Liaowang) nhấn mạnh, « do sự xúi giục của Hoa Kỳ, NATO ngày càng có cái nhìn
tiêu cực về Trung Quốc ».

Liên minh muốn tránh tình trạng lệ thuộc vào Bắc Kinh, đấu tranh để nắm giữ tài
nguyên công nghệ. Theo một chuyên gia Trung Quốc, để đối phó, Bắc Kinh có thể
trông cậy vào những mâu thuẫn giữa Mỹ và châu Âu cũng như trong nội bộ của EU.
Tiến bộ công nghệ của tàu sân bay Phúc Kiến

Về Trung Quốc, The Economist lưu ý đến sự kiện Bắc Kinh cho xuất xưởng thêm hàng
không mẫu hạm mới, cho rằng đây là một minh chứng lớn lao và đắt giá cho tham
vọng của nước này.

Hàng không mẫu hạm xưa nay vẫn là biểu tượng cho sức mạnh quân sự, và việc ra
mắt chiếc Phúc Kiến (Fujian), chiếc tàu sân bay thứ ba hôm 17/06 cho thấy ý đồ soán
ngôi bá chủ của Mỹ. Dài 318 mét, trọng tải 80.000 tấn, chiếc Phúc Kiến vượt qua
HMS Queen Elizabeth của Anh, chỉ đứng sau các « siêu tàu sân bay » Mỹ. Tuy nhiên
chi tiết ý nghĩa nhất lại được che giấu trong buổi lễ hạ thủy, đó là hệ thống phóng
máy bay.

Khác với hai tàu sân bay trước đó của Trung Quốc trang bị hệ thống phóng
« ski-jet », tàu Phúc Kiến có hệ thống phóng điện từ, một tiến bộ công nghệ quan
trọng. Nếu hai chiếc Liêu Ninh và Sơn Đông chở theo các J-15, loại chiến đấu cơ ăn
cắp kiểu Su-33 của Nga, và trực thăng để giám sát xung quanh, khó thể hỗ trợ lực
lượng đặc nhiệm trên biển ; thì chiếc Phúc Kiến sẽ hoạt động với những chiến đấu cơ
J-15 được cải biến có thể mang theo các vũ khí hạng nặng như bom và hỏa tiễn thông
minh. Về lâu về dài, còn có thể mang theo những chiếc tiêm kích tàng hình loại mới
J-35.

Theo chuyên gia Henry Boyd của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Luân Đôn,
J-35 có thể được sử dụng vào nửa cuối của thập niên này cũng như KJ-600 (Không
Cảnh), giúp chiếc Phúc Kiến có được uy lực như các hàng không mẫu hạm Mỹ vốn
thường phối hợp các chiến đấu cơ phản lực đa nhiệm siêu thanh F/A-18, chiến đấu cơ
tàng hình F-35, máy bay cảnh báo sớm trên không Hawkeye…

Với hàng không mẫu hạm mới, Trung Quốc muốn tấn công Việt Nam ?
Tuy vậy, Trung Quốc còn xa mới có thể ngang hàng với Mỹ. Tàu sân bay Phúc Kiến
dùng năng lượng quy ước, trong khi các hàng không mẫu hạm Mỹ sử dụng năng
lượng nguyên tử có tốc độ nhanh hơn và bền bỉ hơn. Chưa kể Hoa Kỳ đã có nhiều



thập niên kinh nghiệm. Chiếc Phúc Kiến phải ít nhất hai năm nữa mới hoàn chỉnh, và
dù Bắc Kinh có ý định sở hữu bốn tàu sân bay nguyên tử từ nay đến 2035, vẫn phải
lẽo đẽo theo sau đuôi Mỹ.

Nhưng so sánh đơn thuần như vậy có thể dẫn đến suy luận sai lầm. Theo các chuyên
gia về hải quân, các hàng không mẫu hạm Trung Quốc không được đóng để đối đầu
trực tiếp với Mỹ. Trong một cuộc chiến tranh với Đài Loan hoặc vùng biển xung
quanh Trung Quốc, các hỏa tiễn đạn đạo bay thấp có thể nhanh chóng tiêu diệt bất kỳ
chiến hạm lớn nào. Rất có khả năng Bắc Kinh muốn sử dụng các tàu sân bay này để
tấn công những nước yếu hơn như Việt Nam để tranh giành biển đảo, hoặc bảo vệ lợi
ích Trung Quốc ở châu Phi.

Trong kỷ nguyên hỏa tiễn, khó thể hình dung một trận đại chiến trên biển như trận
Midway năm 1942 với sự tham gia của ba hàng không mẫu hạm Mỹ và bốn của Nhật.
Chuyên gia Sam Roggeveen của Viện Lowy (Úc) nói : « Tôi không cho rằng tham
vọng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc là một thách thức trực diện với sức mạnh
hải quân Hoa Kỳ ».

Theo ông, Bắc Kinh chỉ cố gắng xây dựng một lực lượng hải quân « sẽ hữu dụng một
khi Mỹ trở nên yếu hơn nhiều, để lại những khoảng trống nhờ đó Trung Quốc cưỡng
bức và trừng phạt những nước nhỏ hơn ».

THÊMMỘT NGƯỜI BI BẮT!
fb Nguyễn Phú Yên

Sáng 5-7 Công an Hà Nội đã bắt giam kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động xã
hội dân sự, về tội làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống lại Nhà nước theo điều
117 BLHS.

Hà Nội đã bắt nhiều người nhất: trước đó là các ông Phạm Thành, Nguyễn Tường
Thụy, Lê Anh Hùng, rồi Lê Trọng Hùng, Đỗ Nam Trung, Lê Dũng, Cấn Thị Thêu,
Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan
Trang, Trương Dũng và bây giờ là Nguyễn Lân Thắng.

BỐ ĐI ĐÂU HẢ MẸ?
Vũ Đan Thành
Lại một người bị bắt
Với rất quen tội danh
Đấu tranh bất bạo động
Tựa con chiên ngoan lành.
Lại vợ phải xa chồng
Từng đêm dài cô quạnh
Con gái lớn nhìn quanh
Bố không về ăn cơm?
Giấu hai tròng nước mắt
Vỗ về con ngủ ngoan
Bố con hiền lành lắm
Không hổ thẹn lương tâm.



Chỉ bầy đàn hắc ám
Chỉ bầy đàn quan tham
Cái gì chúng chẳng sợ
Khi người ta kết đoàn.
Bé con rời nhà trẻ
Không thấy bố đón đưa
Ngác ngơ nhìn hỏi mẹ
Sao bố không về nhà?
V.Đ.T.
(5-7-2022)

Trích đoạn trong bài viết: Những tâm tư của anh Nguyễn Lân Thắng gửi cho con gái
mình:

Thư gửi bé Đậu
Con thương yêu của bố,
Bố có thể có nhiều lựa chọn. Nếu chấp nhận cuộc sống giả dối, tung hô những điều
dối trá, tận dụng những quan hệ và lợi thế sẵn có thì sẽ chả thiếu thứ gì. Rồi khi mai
này đất nước tan hoang, ta có thể ra nước ngoài sinh sống không cần biết nước Việt
ra sao. Rồi con sẽ được sống trong môi trường bình yên với những điều kiện giáo dục,
y tế, văn hóa tốt nhất.

Nhưng con ơi, không ai chọn được tổ quốc, không ai lựa được gia đình. Bố yêu con
như thế nào thì bố cũng yêu mảnh đất này như thế. Bố không thể chấp nhận làm kẻ bỏ
chạy mà phải chiến đấu bằng được để giữ mái nhà tổ quốc này cho con.

Bố không thể nhởn nhơ sống cho riêng mình khi xung quanh toàn khổ đau và nước
mắt. Đối với bố đó không phải là hạnh phúc. Bố ước gì con được sống trong một
tương lai tốt đẹp hơn bố. Con được sống trong tình thân ái, trong niềm tin, niềm hân
hoan và những thứ mà một con người đáng được hưởng.

Có thể bố sẽ thất bại. Có thể bố sẽ không được ở bên con ba mươi năm còn lại như dự
tính. Nhưng dù thế nào bố cũng đã quyết định thế rồi, và nếu cuộc đời con gặp những
khó khăn vì bố gây ra thì xin con hãy nhớ về một ông bố đã tuyệt vọng chiến đấu để
con có cuộc sống hạnh phúc đích thực mà tha thứ cho bố.

Bố yêu con rất nhiều, bé Đậu tuyệt vời của bố!



https://www.facebook.com/photo?fbid=1701228696902843&set=pcb.170122921356
9458

FDA cho phép các dược sĩ quyền kê toa thuốc Paxlovid trị COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Các bệnh nhân thử nghiệm dương tính với COVID-19
nay có thể nhận thuốc Paxlovid trực tiếp từ các dược sĩ, theo loan báo của Cơ Quan
Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) hôm Thứ Tư, 6 Tháng Bảy.

Quyết định của FDA gỡ bỏ các giới hạn liên quan đến việc kê toa thuốc, vốn đến nay
chỉ cho các nơi cung cấp dịch vụ y tế hoặc các địa điểm trong chương trình “Thử
Nghiệm để Điều Trị” (Test-to-Treat), theo bản tin của US News and World Report.

Xưởng sản xuất Paxlovid cho Pfizer ở Mourenx, Pháp. (Hình: Gaizka Iroz/AFP via
Getty Images)

https://www.facebook.com/photo?fbid=1701228696902843&set=pcb.1701229213569458
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Bác Sĩ Patrizia Cavazzoni, giám đốc Trung Tâm Lượng Định và Nghiên Cứu Dược
Phẩm, nói: “FDA nhận thức vai trò quan trọng mà các dược sĩ đã và tiếp tục góp
phần trong việc chiến đấu chống đại dịch. Do Paxlovid phải được dùng trong vòng
năm ngày sau khi thấy có các triệu chứng, việc cho phép các dược sĩ có giấy phép
hành nghề của tiểu bang được quyền kê toa thuốc này sẽ giúp một số bệnh nhân có
được sự điều trị kịp thời chống lại Paxlovid.”

Thuốc viên Paxlovid, do Pfizer Inc. chế tạo, được dùng để điều trị các trường hợp
nhiễm COVID-19 từ nhẹ tới trung bình, để không có nguy cơ trầm trọng hơn, hoặc có
các di chứng lâu dài. Thuốc được chấp thuận dùng cho người lớn và trẻ từ 12 tuổi trở
lên, cân nặng ít nhất 88 pound (khoảng 40 kg).

DANH CHO NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ “BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”!
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NÓNG LÊN TOAN CẦU: SỰ LỪA DỐI LỚN NHẤT
TRONG LICH SỬ
Truyet Mai

https://trantuansang.com/bien-doi-khi-hau-nong-len-toan-cau/
Vì sao “hiện tượng nóng lên toàn cầu” biến mất?
https://trithucvn.org/.../vi-sao-hien-tuong-nong-len-toan...
Hơn 30.000 nhà khoa học tuyên bố biến đổi khí hậu chỉ là sự dối trá
https://tinhhoa.net/hon-30000-nha-khoa-hoc-tuyen-bo-bien...
Sự nóng lên toàn cầu được Liên Hợp Quốc nêu ra chỉ là lừa dối
https://tinhhoa.net/doi-voi-nhung-ke-sieu-giau-ke-thu...
Cú lừa tàn nhẫn mang tên ‘chính sách khí hậu’
https://www.ntdvn.com/.../cu-lua-tan-nhan-mang-ten-chinh...
Đồng sáng lập Hòa bình Xanh: Các câu chuyện ‘đáng sợ’ về môi trường đều có mục
tiêu chính trị
https://trithucvn.org/.../dong-sang-lap-hoa-binh-xanh-cac...
Biến đổi khí hậu: Tại sao chúng ta không thể nói về nó?
https://trithucvn.org/.../bien-doi-khi-hau-tai-sao-chung...
Dự báo ‘Ngày Tận Thế’ do Biến đổi khí hậu là Lời nói dối thế kỷ? (Kỳ 5)
https://www.ntdvn.com/.../du-bao-ngay-tan-the-do-bien-doi...
120 năm dối trá và gieo rắc nỗi kinh hoàng về biến đổi khí hậu của khoa học thế giới
https://www.ntdvn.com/.../120-nam-doi-tra-va-gieo-rac-noi...
TRANH LUẬN về “PARIS AGREEMENT” Nguyễn-Xuân Nghĩa
https://www.facebook.com/.../a.18484.../1893857847549197/...
Hiệp Ước Paris (Paris Agreement)
http://viettudomunich.blogspot.com/.../hiep-uoc-paris...
Hấp dẫn ngoạn mục hơn phim Đại Hàn
http://trachnhiemonline.com/.../DD-180123-BsDuongHongMo...
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TCPV Hoa Kỳ hạn chế quyền cắt giảm khí thải của chính phủ
https://docs.google.com/.../1Nj6KtpgeKkTRUP835LWi.../edit...

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (TCPV) hôm nay thứ Năm (30/6) đã ra phán quyết giới
hạn thẩm quyền của chính phủ liên bang trong việc ban hành các quy định cắt giảm
lượng khi thải carbon gây hiệu ứng nhà kính từ các nhà máy điện, làm suy yếu kế
hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và có thể
hạn chế thẩm quyền của các cơ quan liên bang khác.

Phán quyết ngày 30 tháng Sáu của TCPV – đưa ra theo lằn ranh đảng phái với 6
phiếu của các thẩm phán bảo thủ do đảng Cộng Hòa đề cử và 3 phiếu phản đối của
các thẩm phán Dân Chủ – đã hạn chế thẩm quyền của Cơ quan Bảo vệ Môi trường
(EPA) trong việc điều chỉnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (greenhouse gas) từ
các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than và khí đốt hiện có.

EPA là cơ quan của chính quyền liên bang giám sát và thực hiện chống ô nhiễm môi
trường sống theo Đạo luật Không khí Sạch (Clean Air Act – CAA) được Quốc Hội
thông qua từ năm 1970.

Dân Nhật chưa hết chấn động sau vụ sát hại cựu thủ tướng Shinzo Abe.
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Địa điểm tưởng niệm tạm thời tại hiện trường nơi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn ở
thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, ngày 08/07/2022. AP - Hiro Komae

Hôm nay, 09/07/2022, người dân Nhật vẫn còn bị chấn động, chưa hết bàng hoàng
sau vụ cựu thủ tướng Shinzo Abe bị bắn chết khi đang vận động tranh cử. Ông Abe đã
trúng đạn khi đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng Viện tại Nara, miền
tây Nhật Bản.

Hung thủ, 41 tuổi, bị bắt tại chỗ, khai với cảnh sát là ông muốn trả thù một tổ chức
mà ông tin cựu thủ tướng Nhật là một thành viên. Một số báo chí Nhật cho rằng đó là
một tổ chức tôn giáo. Theo cảnh sát, kẻ sát nhân, từng phục vụ trong hải quân Nhật,
đã sử dụng một khẩu súng dường như là súng tự chế.

Thi hài của cựu thủ tướng Abe đã được đưa về nhà riêng của ông ở Tokyo hôm nay.
Từ Tokyo, thông tín viên Bruno Duval tường trình về phản ứng của người dân thủ đô
Nhật:
“Những người dân Tokyo này vẫn còn bị sốc, chưa hết bàng hoàng, họ vừa đau buồn,
vừa phẫn nộ. Một người đàn ông nói: “ Các vụ bắn giết ở Mỹ, chúng ta thấy hầu như
mỗi tuần trong các bản tin truyền hình. Nhưng sao nó lại xảy ra ở Nhật, quốc gia có
luật lệ chặt chẽ nhất thế giới về súng? Thật là không thể hiểu nổi, thật đáng sợ, đáng
lo ngại”.

Một phụ nữ thổ lộ: “ Thật kinh khủng. Giết một chính khách đang vận động tranh cử,
lúc ông đang trình bày quan điểm của mình, đó là một hành động cố tình vi phạm
quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Đó là một cái tát vào nền dân chủ!.”

Mọi người đều lên tiếng ca ngợi cựu thủ tướng Nhật, như phụ nữ này: “ Ông ấy cống
hiến hết mình cho đất nước, thậm chí không màng đến sức khỏe, chính vì lý do sức
khỏe mà ông đã từ chức. Xin cám ơn ông Abe.”

Một người đàn ông nói thêm :” Chính sách kinh tế của ông, gọi là “Abenomics” đã
không giải quyết hết các vấn đề của nước Nhật, nhưng dầu sau cũng đã giúp cho đất
nước tiến triển”.

Một người đàn ông khác thì cho biết: “ Tôi đau buồn vô hạn. Ông là một người có
tinh thần dân tộc rất mạnh, không hề cúi đầu trước Trung Quốc, là chính khách duy



nhất, vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dám nói “KHÔNG” với các cường quốc
khác”.

Shinzo Abe là một nhân vật gây nhiều ý kiến trái ngược nhau, chính sách của ông
thường xuyên bị phản đối, nhưng ít ra làm trong lúc này, khi người dân Nhật đang
đau buồn, nhưng tranh cãi đó được tạm gác sang một bên.”

Về phản ứng của quốc tế, tại châu Á, Ấn Độ hôm nay để quốc tang một ngày để tỏ
tình liên đới với nhân dân Nhật Bản.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã gửi thư chia buồn đến thủ tướng
Nhật Fumio Kishida. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Tập Cận Bình “rất
đau buồn về cái chết đột ngột này”.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua đã dành một phút mặc niệm cho ông Abe
trong một cuộc họp ở New York. Phẫn nộ về vụ sát hại cựu thủ tướng Nhật, tổng
thống Joe Biden ra lệnh treo cờ rũ ở Hoa Kỳ cho đến ngày mai.

Về phần Liên Hiệp Châu Âu, trên mạng Twitter, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von
der Leyen đã lên án một “vụ sát nhân hèn hạ và tàn bạo”.

Cũng như nhiều lãnh đạo khác của châu Âu, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã
bày tỏ sự đau buồn: “ Nước Nhật vừa mất đi một vị thủ tướng lớn, đã dành cả cuộc
đời để phục vụ đất nước và giúp duy trì sự cân bằng của thế giới.”


