Hoa Kỳ buộc tội một viên cảnh sát thành phố New York vì làm đặc vụ
bất hợp pháp của Trung Cộng
Vào thứ hai (ngày 21 tháng 9), một viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát thành phố New
York (NYPD) đã bị buộc tội vì làm đặc vụ bất hợp pháp cho chính quyền Trung Cộng.
Baimadajie Angwang, 33 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở Long Island và sẽ phải ra tòa ở
Brooklyn vào chiều cùng ngày. William Sweeney, phụ tá giám đốc phụ trách văn
phòng của FBI tại New York, cho biết trong một tuyên bố rằng Angwang là một mối
đe dọa nội gián đã làm nhiệm vụ cho chính phủ ngoại quốc, lừa đảo để lấy bằng cấp
và sử dụng vị trí của mình là cảnh sát NYPD để hỗ trợ các nỗ lực phá hoại và bất hợp
pháp của chính quyền Trung Cộng nhằm tuyển dụng các nguồn tin tình báo.
Các công tố viên cho biết Angwang, một công dân Hoa Kỳ nhập tịch sinh ra ở Trung
Cộng, đã hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước này ít nhất kể từ năm 2014.
Anh ta cũng bị buộc tội lừa đảo và khai báo gian dối. Theo các tài liệu của tòa án,
Angwang đã báo cáo với các viên chức tòa lãnh sự Trung Cộng về các hoạt động của
công dân Trung Cộng trong khu vực thành phố New York và đánh giá các nguồn tin
tình báo tiềm năng trong cộng đồng người Tây Tạng địa phương.

New York police officer and US army reservist Baimadajie Angwang has been
charged with acting as an unregistered foreign agent for China. Photo: Facebook
Đơn tố cáo hình sự cho thấy Angwang nói với người cai quản mình trong chính quyền
Trung Cộng rằng anh ta muốn được thăng chức ở NYPD để có thể hỗ trợ Trung Cộng
và mang lại “vinh quang cho Trung Cộng.”
Trong một tuyên bố hôm thứ Ba (ngày 22 tháng 9), Tổng lãnh sự quán Trung Cộng tại

New York cho biết các nhân viên của họ đã “hoàn thành các nhiệm vụ phù hợp với
luật pháp quốc tế và luật pháp của Hoa Kỳ.

Chân dung nữ nghi phạm gửi thư chứa chất độc chết người ricin tới
ông Trump

Nữ nghi phạm Pascale Ferrier. (Ảnh: Reuters)
Trên tài khoản Twitter, nữ nghi phạm có tên Pascale Ferrier, 53 tuổi, ở Quebec
(Canada) hôm 9/9 đã đăng tải trên Twitter một dòng trạng thái kích động với hashtag
#giếtTrump.
CBC News đưa tin, nữ nghi phạm Pascale Ferrier (53 tuổi) ở Quebec bị bắt giữ hôm
21/9 ở khu vực biên giới giáp ranh giữa thị trấn Fort Erie (Canada) với Buffalo (New
York, Mỹ). Pascale Ferrier bị cáo buộc đã gửi thư chứa chất kịch độc ricin đến Tòa
Bạch Ốc, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sống.
Theo thông tin từ CNN, vào thời điểm bị bắt, Ferrier có mang theo một khẩu súng và
cố tìm cách nhập cảnh Mỹ trên cầu Hòa Bình. Pascale Ferrier mang 2 quốc tịch
Pháp và Canada.

Nữ nghi phạm Pascale Ferrier khi bị bắt.

Một tài khoản Twitter được cho là của Ferrier hôm 9/9 đã đăng tải một dòng trạng
thái kích động với hashtag #giếtTrump. "Tôi đồng ý… Đã đến lúc phải thay đổi!
#giếtTrump", dòng tweet này cho biết.
Cùng ngày, tài khoản này cũng đã tweet: "Tôi có một cái tên mới cho Trump: 'Gã hề
bạo chúa xấu xí'".
Trang Facebook dưới tên Pascale Ferrier cho biết nữ nghi phạm là người làm nghề
tự do. Còn các nguồn tin CTV News cho hay, Ferrier làm việc như một lập trình viên
máy tính.
Dẫn lời một giới chức tình báo cao cấp, New York Times cho biết, nghi phạm Ferrier
từng sống ở Mỹ vào năm ngoái, đã bị trục xuất về Canada sau khi nhà chức trách
phát hiện cô ở quá hạn visa 6 tháng và phạm tội khi ở Mỹ.
Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) hôm 21/9 cho biết, họ đã tiến hành khám xét
căn hộ của nữ nghi phạm Pascale Ferrier ở ngoại ô Montreal.
"Có tổng cộng 6 phong bì thư đã được gửi, một trong số đó được gửi đến Tòa Bạch
Ốc và 5 phong bì thư còn lại được gửi đến Texas. Hiện chưa thể xác nhận người phụ
nữ này có sống trong căn hộ hay không song căn hộ này có liên quan đến cô ấy",
Charles Poirier, sĩ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada cho hay.
Bên cạnh đó, nữ nghi phạm này còn gửi thêm 6 phong bì thư tương tự đến các nhà tù
ở Texas, nơi nghi phạm từng bị giam giữ vào năm ngoái.

Nghị sỹ Mỹ trình dự luật chấm dứt chính sách 'Một Trung Quốc'
BBC Tiếng Việt
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Nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Tiffany vừa giới thiệu dự luật kêu gọi Mỹ bãi bỏ chính sách 'Một
Trung Quốc' và 'bình thường hóa quan hệ với Đài Loan'. theo Taiwan news.

Dân biểu Hoa Kỳ Tom Tiffany hôm thứ Tư (16/9) cũng kêu gọi Mỹ bắt đầu đàm phán
về Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Đài Loan.
Trong một thông cáo báo chí đăng hôm thứ Năm, ông Tiffany chỉ ra rằng trước năm
1979, Mỹ và Đài Loan duy trì quan hệ ngoại giao bình thường và hữu nghị. Tuy nhiên,
Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan "mà
không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp" và thay vào đó chọn công nhận chế độ
cộng sản ở Bắc Kinh.
Ông Tiffany tuyên bố rằng Quốc hội Mỹ sau đó đã thông qua "Đạo luật Quan hệ Đài
Loan" (TRA) như nền tảng của quan hệ kinh tế và văn hóa Mỹ - Đài Loan, đồng thời
cho phép Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Ronald Reagan
sau đó đã "nâng cấp mối quan hệ" bằng cách ban hành "Sáu điều đảm bảo".
Bất chấp những biện pháp này, Hoa Kỳ vẫn không chính thức công nhận Đài Loan.
Nghị sĩ than thở rằng đất nước của ông đang "đối xử không thể giải thích được" với
chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan giống như cách họ đối xử với "các chế
độ tàn bạo" ở Bắc Hàn và Iran.
Dựa trên văn bản văn phòng nghị sỹ Tiffany gửi Lưỡng viện Hoa Kỳ mà Taiwan News
được tiếp cận, Quốc hội Mỹ cho rằng Mỹ nên nối lại quan hệ ngoại giao chính thức
với Đài Loan, hủy bỏ các rào cản đối với trao đổi bình thường giữa hai nước, đàm
phán và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ), và ủng hộ việc Đài Loan trở
thành thành viên của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Gửi một thông điệp thách thức tới Bắc Kinh, ông Tiffany đã viết: "Nước Mỹ không
cần giấy phép của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nói chuyện với bạn bè và đối tác
của mình trên khắp thế giới".
Về chính sách "một Trung Quốc" mà chế độ cộng sản 'đã gông cùm Đài Loan và Hoa
Kỳ trong nhiều thập kỷ', ông Tiffany viết: "Bây giờ là lúc Hoa Kỳ ngừng lặp lại hình
ảnh 'một Trung Quốc' của Bắc Kinh, và để chính sách của Hoa Kỳ phản ánh thực tế
rằng Đài Loan là một quốc gia tự do, dân chủ và độc lập. "
Đề cập đến việc Israel bình thường hóa quan hệ với kẻ thù cũ Ả Rập, ông Tiffany nói
thêm, "Nếu Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain có thể bình thường
hóa quan hệ với Israel, chắc chắn chúng ta có thể chính thức hóa tình bạn lâu dài với
Đài Loan."
CẢNH B
T D V CH NH S CH TRUNG ĐÔNG C A TT TRUMP Đ ĐRoC
CH NG MINH L SAI L M Đ NG U H C A BAMA
Tổng thống Trump có cách tiếp cận Trung Đông khác hẳn so với người tiền nhiệm, và
ở mỗi bước đi, các cựu quan chức chính sách đối ngoại bama-Biden và các đồng
minh của họ liên tục cảnh báo về kết quả thảm khốc. Tuy nhiên, không chỉ có những
cảnh báo thảm khốc không được thông qua, mà còn có những bước đột phá lịch sử
đối với hòa bình trong khu vực.

Sáng kiến Liên minh Dân chủ, một nhóm chính sách đối ngoại bảo thủ mới, đã xuất
bản một báo cáo xem xét một số quyết định cấp cao mà Trump đã đưa ra và xem xét
các tuyên bố được đưa ra vào thời điểm đó của các cựu quan chức bama-Biden, đại
sứ và các chuyên gia về tổ chức tư vấn. Kết quả không đẹp.
Khi Trump đưa ra quyết định chính xác là rút khỏi thỏa thuận thảm khốc với Iran, Joe
Cirincione, chủ tịch của Quỹ Cày thuê (một bên ngoài ủng hộ quan trọng của thỏa
thuận), đã dự đoán, "Chúng tôi thực sự đang trên con đường hướng tới chiến tranh ở
Trung Đông." Colin Kahl, cố vấn an ninh quốc gia của Joe Biden khi ông còn là phó
tổng thống, tuyên bố rằng “trống trận” đã “vang lên”.
Khi Trump ra lệnh giết chủ mưu khủng bố Iran Qassem Soleimani, nó cũng được cho
là sẽ gây chiến. Thượng nghị sĩ Tim Kaine, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng
Dân chủ năm 2016, tuyên bố vụ giết người “đã đưa chúng ta đến bờ vực của một
cuộc chiến khác ở Trung Đông”.
Thượng nghị sĩ Chris Murphy nói rằng Trump có thể đã gây ra một "cuộc chiến tranh
khu vực lớn tiềm tàng." Và Susan Rice, cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của
Barack bama được đồn đại là đã nằm trong danh sách rút gọn của Biden để tranh
cử người phó tổng thống, đã dự đoán một loạt các leo thang, kết luận, "Thật khó để
hình dung điều này sẽ kết thúc như thế nào".
Các tuyên bố khoa trương cũng mở rộng cho các hành động của Trump ủng hộ Israel.
Khi Trump lần đầu tiên thảo luận về việc chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ đến Jerusalem,
Nicholas Burns, hiện là cố vấn cho chiến dịch Biden, tuyên bố rằng động thái này sẽ
“thổi bùng niềm đam mê trong [thế giới] Hồi giáo” và “là một sai lầm lịch sử”, nói,
“Tất cả những người tiền nhiệm của ông ấy hiểu rằng Mỹ sẽ phải trả giá như thế nào
về ảnh hưởng / uy tín đối với người Palestine + Thế giới Ả Rập ”.

Cựu Ngoại trưởng của chính quyền bama-Biden, John Kerry, đã đi xa đến mức nói
rằng, "Bạn sẽ có một vụ nổ, một vụ nổ tuyệt đối trong khu vực, không chỉ ở Bờ Tây,
và có lẽ ngay cả ở chính Israel, mà trên toàn khu vực . ”
Phản ứng tương tự khi Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên
Golan. Ilan Goldenberg, người từng là cố vấn Trung Đông của bama-Biden, nhận
xét rằng động thái này “đặt các quốc gia Ả Rập vào thế phòng thủ hơn nữa và khiến
họ khó hỗ trợ Mỹ hơn nếu không bị Iran kêu gọi”.
Tất nhiên, trong thực tế, không có dự đoán hoặc cảnh báo cuồng loạn nào trở thành
sự thật. Các hành động cứng rắn chống lại Iran không dẫn đến chiến tranh, khu vực
không bùng lên ngọn lửa khi Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán đến Jerusalem, và các động
thái ủng hộ Israel của Trump không làm tổn hại đến uy tín của Hoa Kỳ với thế giới Ả
Rập.
Thay vào đó, Trump đã có thể môi giới các giao dịch lịch sử mở ra mối quan hệ giữa
Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.
Thay vì trở nên chia rẽ hơn bởi các hành động của Trump, các nước Ả Rập đã nhận
ra rằng ở Israel, họ có một đồng minh đáng tin cậy chống lại kẻ thù chung là Iran cùng một chế độ xấu xa mà chính quyền bama-Biden đã nuôi dưỡng trong 8 năm.
Nhìn lại những câu nói này, và rất nhiều câu tương tự, sẽ khiến bạn đọc hài hước.
Nhưng bình luận sai lầm của giới tinh hoa chính sách đối ngoại cánh tả là một vấn đề
nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là bởi vì những người này, những người đã hết lần này
đến lần khác sai lầm về chính sách đối ngoại, lại chính là kiểu người sẽ giúp Joe
Biden định hình chương trình nghị sự chính sách của mình nếu như ông Biden được
bầu làm tổng thống.

Đại Sứ Chris Stevens Tại Lybia ( tử trận 2012)

Nạn nhân của Barrack bama bỏ rơi sau nhiều ngày cầu cứu bởi quân phiến loạn tại
Bengazhi - Lybia ! Chris Stevens đã bị giết cùng với 3 đặc vụ an ninh, tất cả họ đã
chiến đấu hết đạn.
Bài học xương máu cho những ai còn tin vào đảng Dân Chủ ! Chris là người ở
California, ra đi để lại 3 đứa con thơ chỉ vì tin tưởng đi làm đại sứ cho một tổng
thống bama quá hèn và bỏ rơi đồng đội

Gần đến ngày bầu cử nhắc lại chuyện đau thương 8 năm trước cho một công chức đã
bị hy sinh tánh mạng vì bị bỏ rơi !
Nhưng điều đáng nói ở đây, mặc dù phiến quân vây hãm và kêu gọi Chris đầu hàng
nhiều ngày, nhưng Chris chấp nhận chiến đấu cho đến chết không đầu hàng !
You're A Hero Chris Stevens

Lần đầu tiên sau 48 năm, một thủ tướng Nhật Bản muốn gọi điện thoại
cho tổng thống Đài Loan
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Kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1972, đây có thể là
động thái có ý nghĩa rất quan trọng.
Trong chuyến thăm gặp mặt Tổng Thống Đài Loan hôm thứ Sáu (18/9), ông Yoshiro
Mori chuyển lời của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide muốn được nói chuyện
với Tổng thống Thái Anh Văn qua điện thoại. Nếu ông Suga Yoshihide thực hiện, đây
sẽ là cuộc gọi điện thoại ngoại giao đầu tiên giữa lãnh đạo Nhật Bản và Đài Loan
sau 48 năm, theo Taiwan News.
Ngày 18/9 theo giờ địa phương, ông Mori Yoshiro đã dẫn đầu phái đoàn tới Đài Loan
để dự lễ viếng cố Tổng thống Lý Đăng Huy. Trong cuộc gặp mặt Tổng thống Thái
Anh Văn, cựu thủ tướng Mori Yoshiro chuyển lời chào của tân Thủ tướng Suga
Yoshihide tới bà Thái và người dân Đài Loan. Ông cho biết thêm, ông Suga mong
muốn nói chuyện với bà Thái qua điện thoại.
Phát ngôn viên phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm (Zhang Dunhan) nói rằng, ông
Mori Yoshiro đã đề cập trong cuộc trò chuyện với bà Thái, “Nếu có cơ hội trong
tương lai, Tổng thống Thái Anh Văn cùng Tân Thủ tướng Suga Yoshihide có thể nói
chuyện qua điện thoại”. Tuy nhiên, phiên dịch tiếng Trung tại chỗ đã không hoàn
thành kịp thời việc phiên dịch, sau khi được nhân viên giải thích bổ sung, bà Thái đã
bày tỏ lòng biết ơn.
Theo lời Trương Đôn Hàm nói với báo chí, mặc dù hai bên vẫn chưa sắp xếp cuộc gọi,
nhưng chính phủ Đài Loan cũng mong rằng, Đài Loan và Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng
cường các hoạt động trao đổi khác nhau trong tương lai và cùng nhau giải quyết mọi
vấn đề có lợi cho nhân dân hai nước.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Mori Yoshiro đã thực hiện lời hứa của mình. Ngay cả khi bị
thương, ông ấy vẫn không thoái thác, đến Đài Loan để tham gia lễ tưởng niệm cựu
Tổng thống Lý Đăng Huy. Tình hữu nghị của ông Mori Yoshiro với Đài Loan thực sự
khiến người ta rất xúc động, bà Thái bày tỏ với giới truyền thông.
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Thứ trưởng Kinh tế Hoa Kỳ Keith Krach (phải) và cựu Thủ tướng Nhật Bản Mori
Yoshiro dự lễ tưởng niệm cố tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy tại nhà nguyện của
Đại học Aletheia ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan ngày 19/9/2020. (Ảnh: Thông
tấn xã Trung ương Đài Loan / dẫn qua Reuters).
Bà Thái cũng nói: “Tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nội các mới của Nhật
Bản, tới Thủ tướng Suga và cảm ơn cựu Thủ tướng Abe Shinzo vì những đóng góp của
ông trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đài Loan – Nhật Bản trong nhiệm kỳ của
mình. Tôi tin rằng với những nỗ lực chung của chúng ta, tình hữu nghị Đài Loan –
Nhật Bản sẽ có thể đánh dấu thêm nhiều mốc son hơn nữa”.
Sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức vì lý do bệnh tật, ông Suga
Yoshihide, tân chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, chính thức được bầu làm
Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản vào ngày 16/9.

TT Trump sẵn sàng hy sinh Hiệp định thương mại để bảo vệ Hong
Kong
Đông Phương
Theo Epoch Times

Vào ngày 22/9, Viện nghiên cứu Macdonald-Laurier (MLI) đã tổ chức hội thảo trên
web để thảo luận về tình hình Hong Kong và những hành động mà các quốc gia dân
chủ nên thực hiện.
Bài phát biểu của Giáo sư Miles Yu (Dư Mậu uân), một chuyên gia về Trung Quốc
tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và là cố vấn chính của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đã
gây chú ý. Ông đã mô tả về quá trình thay đổi "mang tính căn bản" trong chính sách
của chính quyền Tổng thống Trump đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ông Yu đã đề cập đến một điểm quan trọng, đó là để ngăn chặn việc ĐCSTQ đàn áp
Hong Kong, Tổng thống Trump thà để mất Hiệp định thương mại Mỹ - Trung còn hơn.
“Chúng tôi yêu cầu chính quyền Hong Kong và bà Lâm Trịnh [Nguyệt Nga] có trách
nhiệm hơn, yêu cầu họ lắng nghe tiếng nói của người dân”. Giáo sư Yu nói rằng
trong toàn bộ phong trào biểu tình năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã kêu gọi chính
quyền Hong Kong, đặc biệt là bản thân Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga,
nhưng không có hiệu quả.
Ông cho biết: "Chúng tôi (chính quyền Tổng thống Trump) cũng ủng hộ các cuộc
biểu tình của người dân. Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã
tiếp ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh), ông Martin Lee, bà Anson Chen, ông La Quán
Thông (Luo Guancong) và các nhà hoạt động dân chủ Hong Kong khác".
Ông đề cập rằng, Tổng thống Trump coi Hiệp định thương mại Mỹ-Trung như một
kho báu: "Bạn biết đấy, đối với Trump mà nói, điều ông ấy coi trọng nhất là hoàn
thành giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ đầu tiên
của mình".
“Tuy nhiên, cho dù có phải bỏ qua thỏa thuận thương mại này thì ông ấy cũng phải
ngăn cản ĐCSTQ trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình dân
chủ ở Hong Kong”, ông Yu cho biết.
Ông bày tỏ: "Tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng. Đối với vị Tổng thống này, vấn
đề duy nhất có thể khiến ông ấy hy sinh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là vấn đề

Hong Kong. Chúng tôi phải ghi nhớ điều này".
Trong ba năm qua, ông Yu là người đứng sau và giúp chính quyền Tổng thống Trump
định hình lại chính sách Trung Quốc của Hoa Kỳ, cũng như là xác định lại ĐCSTQ là
đối thủ chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Sự hiểu biết sâu rộng và phân tích
sắc bén về ĐCSTQ đã cho ông một góc nhìn sâu sắc mà các “chuyên gia về vấn đề
Trung Quốc” của phương Tây không có được.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Matt Pottinger từng nói: “Kinh nghiệm trưởng
thành dưới chủ nghĩa toàn trị khiến ông ấy (Miles Yu) trở thành một trong những kẻ
thù mạnh nhất của chủ nghĩa toàn trị”.
ĐCSTQ căm ghét ông Miles Yu (Dư Mậu uân) và đã tạo ra một chương trình hài ở
Trung Quốc rằng "Du Mậu uân đã bị gia tộc họ Dư ở tỉnh An Huy đuổi ra khỏi gia
phả". Trước sự việc này, ông Yu đã trả lời thông qua tài khoản Twitter cá nhân của
mình rằng, việc xóa tên ông khỏi cái gia phả mà ông chưa bao giờ nghe nói đến hoặc
cũng chẳng quan tâm đến ấy, quả thật là quái đản.
Đông Phương
Theo Epoch Times

