TRUMP LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO KHAN HIẾM MÀ NƯỚC MỸ MAY MẮN CÓ
ĐƯỢC VÀ TOÀN THẾ GIỚI.
Tổng thống Trump công khai chỉ trích Trung cộng tại LHQ. "DÂN MỸ VÀ THẾ GIỚI
HÀI LÒNG "
Bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22/9 của Tổng thống Trump
được mở đầu với nội dung chỉ trích Tc vì đại dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư đảng cộng sản tàu Tập Cận Bình được cho
là sẽ bày tỏ nhiều quan điểm khác biệt trong phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ. (Ảnh:
AP, Getty Images)
Mở đầu bài phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ ngày 22/9, Tổng thống Donald Trump
đã cáo buộc Tc góp phần gây ra đại dịch này.
< góp phần là lịch sự THỦ PHẠM MỚI LÀ ĐÚNG VỚI THỰC TẾ >
"Chúng ta phải truy cứu trách nhiệm của quốc gia đã làm dịch bệnh lan ra khắp thế
giới", Tổng thống Trump nói, gọi dịch Covid-19 là "kẻ thù vô hình" và "virus Trung
cộng".
Tổng thống Trump sau đó tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho vấn
đề ô nhiễm môi trường. TC hiện là quốc gia phát ra khí thải nhà kính nhiều nhất trên
thế giới, chiếm đến 28% tổng số lượng khí nhà kính toàn cầu.
<tại sao mỹ phải chi tiền khi tc gây ô nhiễm toàn cầu.>
Sau nội dung chỉ trích Tc, Tổng thống Trump liệt kê danh sách những điều mà ông coi
là thành tựu sau 4 năm nắm quyền.
"Tôi tự hào đặt nước Mỹ lên trên hết", Tổng thống Trump nói.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, LHQ năm nay đề nghị lãnh đạo các quốc gia
thành viên gửi bài phát biểu dưới hình thức video thu sẵn và phát tại phiên họp toàn
thể của Đại Hội Đồng LHQ.

Thời lượng video được khuyến nghị là 15 phút. Bài phát biểu của Tổng thống Trump
chỉ kéo dài khoảng 7 phút. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi
tới Liên Hợp Quốc một bài phát biểu dài 40 phút. Theo Guardian, bài phát biểu của
hầu hết các nguyên thủ quốc gia sẽ kéo dài khoảng 15 phút.
Nhiều tháng nay, chính quyền Trump đã chỉ trích kịch liệt TQ về hàng loạt vấn đề, từ
sai lầm trong chống dịch Covid-19, can thiệp bầu cử, do thám hay đánh cắp tài sản
trí tuệ ở Mỹ, cho đến các yêu sách phi lý ở Biển Đông.
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình cũng có bài phát biểu sau Tổng thống Trump tại phiên
họp. Trước khi giới thiệu bài phát biểu của Tập Cận Bình, đại diện Tc tại LHQ phản
đối việc nước này bị đổ lỗi vì đại dịch Covid-19, theo Guardian.
"Tc kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ", đại diện Tc tuyên bố ngày 22/9.
Phản đối bất thành,một khi thế giới đã có đủ nhân chứng về thủ đoạn tàn độc của tụi
bay.
Trong bài phát biểu thu trước phát tại Đại Hội đồng LHQ, tổng bí thư đảng cộng sản
tàu Tập Cận Bình cho rằng không có lý do gì để các quốc gia chống lại vấn đề toàn
cầu hóa.
<toàn cầu hóa kiểu để hàng hóa độc hại của tụi bay tự do thâm nhập sâu vào toàn thế
giới như 8 năm 3 Rác >
Tập khẳng định không quốc gia nào được phép hành xử theo cách "bá chủ, bắt nạt,
hay ông chủ của thế giới".
< nhìn lại cho rỏ chuyện tụi bay đã làm, trước khi phát biểu ? >

Báo đảng cộng sản Trung Quốc: ‘Sẽ không chấp nhận thỏa thuận
TikTok’
Global Time

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Tờ Trung Quốc Nhật Báo (China Daily), tờ báo
tiếng Anh của đảng cộng sản Trung Quốc, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, nói rằng
quốc gia này không có lý do gì để chấp nhận một thỏa thuận “dơ bẩn và bất công” do
“hành vi bắt nạt và đe dọa” mà Oracle Corp và Walmart Inc nói đã đạt được với
công ty ByteDance của Trung Quốc.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, bài xã luận của tờ báo này viết rằng: “Điều
phía Mỹ đã làm với TikTok cũng giống như băng đảng ép một công ty làm ăn ngay
thẳng phải nhận thỏa thuận vô lý và không công bằng.”

(Hình minh họa: Kevin Frayer/Getty Images)
Cả ba công ty nói trên đã đưa ra các thông cáo có nội dung tương phản về thỏa thuận
mà họ hy vọng sẽ cho phép công ty TikTok, hiện trực thuộc ByteDance, được tiếp tục
hoạt động ở Mỹ, sau khi Washington đe dọa sẽ cấm app này vì lý do an ninh.
ByteDance nói đã thành lập một công ty của họ ở Mỹ, có tên TikTok Global, trong đó
ByteDance có 80% cổ phần.
Tuy nhiên, Oracle và Walmart lại nói đa số cổ phần của TikTok sẽ do người đầu tư
Mỹ kiểm soát, đáp ứng đòi hỏi của sắc lệnh do Tổng Thống Trump ký ngày 14 Tháng
Tám, theo đó ByteDance phải từ bỏ quyền sở hữu TikTok trong 90 ngày.
“An ninh quốc gia nay trở thành lý do Washington thường dùng tới mỗi khi muốn
ngăn chặn sự phát triển của bất cứ công ty ngoại quốc nào mà họ thấy làm ăn vượt
trội hơn công ty Mỹ,” theo bài báo.
Tờ báo nói “ByteDance sẽ không chỉ bị mất đi quyền kiểm soát công ty mà cả các kỹ
thuật quan trọng đã tạo ra và làm chủ. Trung Quốc không có lý do gì để bật đèn xanh
cho một thỏa thuận như vậy.”
Một tờ báo khác của đảng cộng sản Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (The Global
Times), hôm Thứ Ba cũng gọi thỏa thuận này là “hành vi tống tiền.”
“Trung Quốc là một nước lớn, sẽ không chấp nhận hành động tống tiền từ phía Mỹ.
Và cũng không giao nạp một công ty kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc cho bọn tống
tiền,” theo tờ báo đảng này. (V.Giang)

Tướng McMaster: Tổng thống tạo điều kiện dễ dàng cho Putin bằng
những thuyết âm mưu
Theo CNN

(CNN) – Cựu cố vấn An ninh Quốc gia nội các ông Donald Trump, Tướng HR
McMaster vào thứ Ba cho rằng, Tổng thống và các nhà lập pháp khác “đang tạo điều
kiện dễ dàng” cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách thúc đẩy những lý
thuyết âm mưu về tính liêm chính của bầu cử Mỹ và ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.

“Việc này hoàn toàn sai,” ông McMaster chia sẻ trên chương trình “The Lead” với
xướng ngôn viên CNN Jake Tapper. “Nó đang tạo điều kiện dễ dàng cho Vladimir
Putin. Và tôi nghĩ, điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo là phải chịu trách nhiệm
về vấn đề này, vì thực sự, như anh đã biết, Putin không tạo ra những chia rẽ này
trong xã hội chúng ta, ông ta không tạo ra những nghi ngờ này, mà ông ta phóng đại
chúng lên.”
“Và chúng ta phải thực sự cẩn trọng để không trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính
mình,” ông McMaster nói thêm.
Bất chấp những cảnh báo thường xuyên từ các viên chức tình báo và Giám đốc FBI
rằng, Nga đang tiến hành những cuộc tấn công trắng trợn vào nền dân chủ Mỹ, ông
Trump tại buổi vận động tranh cử vào hôm thứ Hai đưa ra quan điểm của mình rất
đơn giản: “Tôi thích Putin, ông ta thích tôi.”
Tổng thống Mỹ luôn bày tỏ ngưỡng mộ cá nhân dành cho đồng nhiệm Nga kể từ khi
nhậm chức cách đây gần 4 năm. Nhưng sự thật rành rành, ý kiến ông Trump mới đưa
ra diễn ra vào lúc các cơ quan tình báo Mỹ đang gióng hồi chuông báo động về
những hoạt động can thiệp bầu cử của Moscow đang diễn ra vào bầu cử năm nay là
lời nhắc nhở đáng kinh ngạc rằng, Trump không quan tâm gì đến nước ngoài can
thiệp miễn là giúp ông ta về mặt chính trị.
Cách Tổng thống đối với Nga hiện đang đối mặt với những chỉ trích dữ dội từ những
người từng nắm giữ chức vụ cố vấn an ninh Toà Bạch Ốc của Trump.
Cùng với McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thường xuyên chỉ trích
chiến lược dành cho Nga của ông Trump. “Tất cả mọi người hiểu bản chất các hoạt
động của Nga, ngoại trừ Tổng thống,” Bolton tuyên bố trên CNN vào tháng 7 vừa
qua. Cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên Michael Flynn đột ngột từ chức vào năm 2017
trước những cáo buộc ông ta lường gạt chính phủ về những trao đổi, liên lạc với đại

sứ Nga trước khi ông Trump nhậm chức.
Và trong khi Trump cùng với một số đồng minh Cộng hoà hàng đầu gần đây tìm cách
tô vẽ Trung Quốc là mối đe doạ bầu cử lớn nhất, thì chứng cớ vẫn tiếp tục cho thấy
Nga không chỉ đã can thiệp mà còn đang làm việc này theo chỉ thị của Putin và các
viên chức cao cấp khác tại Kremlin, như lời Giám đốc FBI Christopher Wray.
Khi được hỏi về can thiệp của Nga như được tường trình, McMaster cho rằng, “Đó là
những gì họ làm.”
“Thực sự những gì họ đang tìm cách làm, nói chung là giảm lòng tin của chúng ta
vào những tiến trình Dân chủ. Và đây là những gì họ làm rõ ràng vào năm 2016, và
nó thực sự là một phần chiến dịch lật đổ chính trị,” McMaster cho Tapper hay.
FBI và Cơ quan An toàn Hạ tầng và An ninh Mạng vào thứ Ba cảnh báo công chúng
về thế lực ngoại quốc có thể đang phát tán những thông tin bị bóp méo về kết quả bầu
cử 2020. Các cơ quan đặc biệt khuyến cáo, tác nhân bên ngoài có thể tìm cách gây
hoang mang cử tri bằng cách tạo ra và phát tán những thông tin bị bóp méo về “đàn
áp bầu cử, tấn công mạng nhắm vào hạ tầng bầu cử, gian lận cử tri hay phiếu bầu
cử” sau khi phòng phiếu đóng cửa.
McMaster đánh giá, Putin “vui mừng” vì Trump không lên án vụ Kremlin đầu độc
nhà lãnh đạo Alexey Navalny, mặc dù các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đều đổ lỗi
cho Nga.
“Ông ta lấy làm vui mừng về việc đó,” McMaster nói về phản ứng của Tổng thống
Mỹ. “Tôi nghĩ điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta là có trách nhiệm, vén bức
màn về những hoạt động của họ và không tin vào những câu chuyện của Nga khi
thuận tiện cho quan điểm chính trị đảng phái.”
McMaster giữ chức cố vấn an ninh quốc gia từ đầu năm 2017 đến tháng 4 năm 2018,
và được John Bolton thay thế.
Hương Giang (Theo CNN)

Johnson & Johnson khởi sự giai đoạn cuối cuộc thử nghiệm vaccine
COVID-19
NEW BRUNSWICK, New Jersey (AP) — Công ty dược phẩm Johnson & Johnson
hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, loan báo khởi sự giai đoạn cuối của cuộc thử nghiệm
vaccine ngừa
COVID-19, với sự tham dự của hàng chục ngàn người tình nguyện ở một số quốc gia
trên thế giới.
Cuộc thử nghiệm, được coi là giai đoạn cuối trước khi xin giấy phép để đưa ra thị
trường, sẽ là một trong những cuộc thử nghiệm thuốc chủng ngừa COVID-19 lớn
nhất thế giới cho tới nay, với sự tham dự của 60,000 người, ở Mỹ, Nam Phi,
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico và Peru.

Một cơ sở của công ty dược phẩm Johnson & Johnson ở Irvine, California. (Hình:
Mark Ralston/AFP via Getty Images)
Hiện cũng có một số ít vaccine khác ở Mỹ, như của Moderna Inc. và Pfizer Inc., cùng
sản phẩm của công ty ở các quốc gia khác, cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm
cuối cùng. Giới chức y tế hy vọng rằng có thể biết được kết quả thử nghiệm ở Mỹ của
ít nhất là một công ty, trước cuối năm nay, hoặc sớm hơn.
Giới chức y tế chính phủ Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua để đưa vaccine ra thị
trường này sẽ không khiến các công ty dược phẩm có hành động cẩu thả hay tìm cách
bỏ qua các biện pháp an toàn.
“Chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể làm được mà vẫn không bỏ qua sự an
toàn hay hữu hiệu của vaccine. Chúng tôi sẽ không làm điều đó. Chúng tôi muốn chắc
chắn là sản phẩm có được sẽ cứu được mạng người,” theo lời Bác sĩ Francis Collins
thuộc Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) nói với báo chí.
Tuy nhiên, hiện cũng có nhiều chuyên gia về vaccine đặt câu hỏi là liệu Cơ Quan
Thực Phẩm và Dược Phẩm, nơi cấp giấy phép, có sẽ đi theo đường hướng này hay
không, do có các áp lực chính trị mạnh mẽ từ chính phủ của Tổng Thống Trump là
phải gấp rút đưa vaccine ra thị trường.
Cá nhân Tổng Thống Trump cũng nhiều lần đưa ra các ước tính thời điểm có vaccine
trên thị trường mà theo các chuyên gia nói là quá sớm, không thể đạt được vì không
đủ thời gian để hoàn tất các cuộc thử nghiệm.
Hôm Thứ Tư, ông Trump gửi bản tweet về tin liên quan đến cuộc thử nghiệm của
Johnson & Johnson, và nói rằng FDA “phải nhanh chóng có hành động!”
V. Giang

Sau Đại Hội Đảng Cộng Hoà : Dân Chúng Nô Nức Xuống Đường Ủng
Hộ Tổng Thống Trump.
Ông Đạo Long An!

Người dân Little Saigon lại xuống đường ủng hộ Tổng Thống Trump.
Tuần cuối cùng của tháng 8 ,một tuần sôi động , những người có thể gọi là khối cử tri
thầm lặng của Hoa Kỳ bắt đắt đầu có những hành động phô trương sự ủng hộ của họ
đối với Tổng Thống Trump sau thành công vượt bực của Đại Hội đề cử Ứng Viên
tranh cử chức vụ Tổng Thống năm 2020.
Khởi đầu là một trong những tiểu bang Dân Chủ California , ở quận Cam đông đảo
người Tỵ nạn gốc Việt đả có một cuộc biểu tình và tuần hành bằng một đoàn xe , treo
cờ và biểu ngữ ủng hộ Tổng Thống Trump .Đám đông tuần hành còn hô hào kêu gọi
chính phủ mở cửa lại trường học, kinh tế và những nơi sinh hoạt tôn giáo. Ai đi
ngang qua Phước Lộc Thọ cũng nghe được những câu “Mở cửa trường học” hay
“Tôn trọng tự do tôn giáo.”
Ngoài ra, buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám còn có mục đích kêu gọi cư dân Little
Saigon ký thỉnh nguyện thư bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom của tiểu bang
California.
(Theo nguoivietonline.com)
Cuộc biểu dương khác củng ở Southern California hôm cuối tuần đả xảy ra ở thành
phố Woodland Hills, có hơn 600 chiếc xe đả biểu dương lực lượng qua các đường
phố, có một chiếc xe của đoàn biểu tình bị bắn thủng vỏ xe khiến đoàn biểu tình phải
dừng lại cho đội đặc nhiệm SWAT Team truy lùng kẻ nổ súng, sau gần 4 tiếng đồng
hồ, cảnh sát đả bắt được 3 người tình nghi là kẻ đả nổ súng vào đoàn biểu tình.

Hai ngày sau khi ẩu đả bạo lực nổ ra giữa các cuộc biểu tình đấu tranh ở trung tâm
thành phố Portland, Thị trưởng Ted Wheeler hôm thứ Hai cho biết ông đang hỏi
Cảnh sát trưởng Chuck Lovell tại sao các cảnh sát không can thiệp.
(Theo Oregonian.)
Tổng Thống Trump và Thị Trưởng Thành Phố Portland Ted Wheeler thuộc Tiểu Bang
Oregon do Dân Chủ hôm Chủ Nhật đã đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm làm gia tăng
bạo động tại thành phố giữa các cuộc biểu tình Black Lives Matter và những người
chống biểu tình Proud Boys đã dẫn tới vụ nổ súng chết người vào tối Thứ Bảy.
(theo bản tin của The Hill.)
"Tất cả chúng ta phải có lập trường chống lại bạo lực. Không quan trọng bạn là ai
hay chính trị của bạn là gì. Tất cả chúng ta phải ngăn chặn bạo lực", ông nói tại một
cuộc họp báo, đổ lỗi cho Tổng Thống Trump một phần về bạo lực ,một việc mà chúng
ta thường thấy các chính khách đảng Dân Chủ thường làm .
Ông Wheeler ngu xuẩn ví von :
"Người đàn ông bị bắt sau nỗ lực hãm hiếp phụ nữ trên sân ga tàu điện ngầm ở New
York.
"Ông có thực sự thắc mắc không, thưa Tổng Thống, tại sao đây là lần đầu tiên trong
nhiều thập niên nước Mỹ chứng kiến mức độ bạo lực như vậy? Chính ông", Wheeler
nói.
Một điểm thấy rỏ , ông Ted Wheeler đang đứng giữa ngả ba đường tiến thối lưỡng
nan, khi Cảnh Sát đả không còn hợp tác hữu hiệu như ông trông đợi,vì chính sách
khuynh tả của ông, hơn nữa ,ông đả nhảy qua, nhảy lại giữa các phong trào, theo
cánh hữu Proud Boys hay cánh tả BLM củng không xong, ông chỉ mong giữ lại được
cái ghế Thị Trưởng mà thôi, ngoài ra theo đảng Dân Chủ với chính sách ủng hộ bạo
loạn, ông không thể yêu cầu sự trơ giúp từ Liên Bang, vì như làm thế ngoài việc đi
ngược lại đường lối của đảng ông, Tổng Thống Trump còn được ghi công là người
dẹp được bạo loạn, kết quả một người ủng hộ Tổng Thống Trump bị bọn bạo loạn bắn
chết tối hôm cuối tuần ở Portland.

Paramedics work on a man who was shot and killed during a pro-Trump caravan in
downtown Portland on August 30, 2020. The man had a (thin blue line) patch on his
shorts and was wearing a Patriot Prayer hat, a group known for engaging in violence
during right wing demonstrations.
(Jonathan Levinson)
Tổng Thống Trump đã chỉ trích thị trưởng và ca ngợi đoàn caravan ở Portland vào
sáng Chủ nhật, gọi các thành viên của nó là "NHỮNG NGƯỜI THÂN TUYỆT VỜI"
trên Twitter.
Tổng Thống thường kêu gọi trở lại "luật pháp và trật tự" ở Portland, nơi các cuộc
biểu tình Black Lives Matter tiếp tục diễn ra kể từ tháng Năm.
Donald J. Trump @RealDonaldTrump
"Lực lượng Vệ binh Quốc gia vĩ đại của chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề này
trong vòng chưa đầy 1 giờ. Chính quyền địa phương phải yêu cầu trước khi quá muộn.
Người dân Portland và các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành khác đều ghét
Schumer, Pelosi, và các “nhà lãnh đạo” địa phương của họ. Họ muốn Luật Pháp &
Trật Tự!"
"Phản ứng dữ dội đang diễn ra ở Portland không thể nằm ngoài dự đoán sau 95 ngày
theo dõi và Thị Trưởng bất tài thừa nhận rằng ông ấy không biết mình đang làm gì",
ông viết trên Twitter.
Thống đốc Oregon Kate Brown đã chỉ trích Tổng Thống Trump vào Chủ Nhật, đổ lỗi
cho ông về hành vi bạo lực trong một tuyên bố.
Thống Đốc cho biết: "Tổng Thống Trump đã khuyến khích chia rẽ và châm ngòi bạo
lực. Nó đã xảy ra ở Charlottesville. Nó xảy ra ở Kenosha. Và bây giờ, thật không may,
nó đang xảy ra ở Portland, Oregon".
Qua cách ứng xử và nhửng phát biểu của Thống Đốc và Thị Trưởng ở Oregon , họ
thật sự lú lẩn, và hoàn toàn mất đi khái niệm với thời gian khi cáo buộc Tổng Thống
ủng hộ bạo lực và trói buộc sự liên quan giữa Kenosha, Tiểu Bang Wisconsin, nơi
bạo loạn xảy ra SAU Oregon đến 92 ngày !
Theo chính sách phân quyền quy định bởi hiến pháp, nếu Thống Đốc và Thị trưởng
không đồng ý, Tổng Thống Trump không thể điều động nhân viên chấp pháp Liên
Bang hoạt động ở các Tiểu Bang được.
Muộn màng không, khi có một tiếng nói yếu ớt vọng lên từ căn hầm sâu dưới ba tấc
đất khi Ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ Joe Biden đã đồng thanh với bà
Brown.
"Tôi lên án mọi hình thức bạo lực của bất kỳ ai, dù ở bên trái hay bên phải. Và tôi
thách thức Donald Trump cũng làm như vậy", Joe Biden nói. "Sẽ không thành vấn đề
nếu bạn thấy quan điểm chính trị của đối thủ đáng ghê tởm. Bất kỳ thiệt hại nào về
nhân mạng đều là một bi kịch."

(theo NBC NEWS)
Trong khi đó khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, hàng ngàn người đổ xuống đường từ
nay cho đến ngày bầu cử, vào cuối tuần. Từ Clearwater Florida đội tàu ủng hộ phá
kỷ lục thế giới, qua Newport Beach, San Diego, California. Từ Houston, Texas, lò lửa
Porland Oregon, qua Maine, Massachusetts , New York. Khắp nơi tàu thuyền, xe cộ,
máy bay, biểu ngữ ủng hộ Tổng Thống Trump phất phới tung bay trong gió, như nổi
hân hoan mong chờ của những người dân Hoa Kỳ yêu nước, yêu pháp luật được thực
thi đúng đắn đang nô nức chờ đợi ngày 3 tháng 11 bỏ phiếu cho ông thêm nhiệm kỳ
số 2.
(theo Winknews.com)

Ông Đạo Long An!

DFW: 4 More Years For Donald Trump
Quân Linh và Phan Trọng

Những tiếng hô vang dội một góc phố nhằm biểu lộ tinh thần và quyết tâm của đám
đông thầm lặng ủng hộ đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump, bắt đầu cho
chương trình diễn hành bằng xe từ 9:30 sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, tại khuôn
viên Khu Thương Mại Vietnam Plaza, thành phố Haltom, tiểu bang Texas.

1/ 8 giờ sáng, trong bầu không khí hây hây lạnh, các anh em Việt Mỹ có trách nhiệm
bảo vệ an ninh và trật tự trong buổi diễn hành bằng xe đã có mặt tại địa điểm tổ chức.
Anh Nguyễn Văn Luân, Trưởng Ban An Ninh & Trật Tự nhanh chóng phân phối công
tác cho các anh em trong Ban. Trong lúc đó, anh Nguyễn Phương Hùng và các anh
em khác lo trang hoàng sân khấu và sắp đặt hệ thống âm thanh. Còn hai anh Tom Hà
(Hà Thúc Thanh) và anh Phan Quang Trọng lo xem lại “bài vở” chuẩn bị cho vai trò
MC chính của buổi “Lễ Xuất Quân”, diễn hành bằng xe.

2/ 9 giờ sáng, các chị các cô trong Ban Tài Chánh bận bịu với hàng đống cờ lớn nhỏ,
gồm cờ Mỹ, cờ Việt, cờ tiểu bang TX, cờ ủng hộ cảnh sát và cờ ủng hộ Trump 2020,
áo thun, nón … Có khoảng hai mươi xe tham dự diễn hành đến sớm. Rồi lần lượt các
xe từ các thành phố lân cận như Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, New
Orleans, vv. đã đến, chúng tôi đếm được khoảng 80 xe trang trí cờ Hoa Kỳ, Việt Nam
Cộng Hòa, biểu ngữ với những câu kêu gọi ủng hộ TT Trump và cảm tạ lực lượng

cảnh sát. Tuy bãi đậu xe nằm rải rác bốn nơi trong khuôn viên khu thương mại
Vietnam Plaza, ban trật tự đã nhanh chóng sắp xếp chỗ đậu xe cho quý vị đến tham
gia cuộc diễn hành bằng xe.
3/ 10:15 sáng, BTC quyết định làm “Lễ Xuất Quân” sớm hơn dự định 15 phút vì có
nhiều vị khách quan trọng sẽ đọc diễn văn trong buổi lễ. Tất cả đồng hương lần lượt
rời xe đứng tụ tập trước kỳ đai nơi hai là quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa
tung bay trước gió thu. Trên kỳ đài, BTC treo một khẩu hiệu trên cao có hàng chữ
“Vietnamese Americans and Friends for Trump”.
Mở đầu chương trình là nghi thức Chào Cờ & Mặc Niệm do ban hợp ca gồm các chị
em thiện nguyện hát Quốc Ca VNCH và ca sĩ Sherri Heizman hát Quốc Ca Hoa Kỳ.
Trong không khí trang nghiêm, BTC kêu gọi đồng hương cùng nhớ về các vị anh hùng
tử sĩ đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ tự do cho quê hương Miền Nam Việt Nam
cũng như Hoa Kỳ.
Phút mặc niệm cũng là giây phút thinh lặng để cầu nguyện cho vị nguyên thủ Hoa Kỳ,
Donald Trump, cũng như tất cả những công dân Hoa Kỳ đang từng ngày phải chiến
đấu với cơn đại dịch Vũ Hán, những cuộc xuống đường cổ vũ cho bạo động, cũng như
các dân cử, chiến binh có trách nhiệm và lương tri trong việc bảo vệ các giá trị tự do,
công bình, hòa bình của đất nước Hoa Kỳ.
4/ Về phía quan khách tham dự có Tiến Sĩ Trương Minh Ẩn-Thị Trưởng Haltom City;
ông Bill Waybourn-Tarrant County Sheriff; Tiến Sĩ Geoffrey Mitchell-Street Team
Commander và đại diện Tổ chức Frederick Douglas Republicans of Tarrant County;
Tiến Sĩ Troy Jackson-Chủ tịch tổ chức Southwest Dallas County Republicans, ông
Michael Dailey-cố vấn an ninh; đặc biệt có một vị khách từ xa tới tham dự là bà Amy
Phan West, Ứng Cử Viên Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ (thuộc Đảng Cộng Hòa), Khu
Vực 47, tiểu bang California, và nhiều cảnh sát của Haltom City, Tarrant County
Sheriff Department, và cảnh sát mặc thường phục do anh Michael Dailey điều động
đứng lẫn trong đám đông như dự định để bảo đảm anh ninh nếu có hữu sự.
Đại diện BTC, anh Nguyễn Kinh Luân ngỏ chào mừng quan khách và nêu lý do tại
sao chúng ta ủng hộ TT Donald Trump. Anh, cho biết mặc dù bị nhiều phe đảng, giới
truyền thông giòng chính v.v… chống đối, phá hoại từ khi vừa đắc cử và chưa một
ngày nhậm chức, TT Trump đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp từ đối nội đến đối
ngoại.
“Trước bối cảnh bị đánh phá nặng nề từ lúc chưa bước chân vào Tòa Bạch Ốc cho
đến khi đại dịch do Chinavirus gây ra, TT Trump đã làm được những việc phi thường
mà các vị Tổng Thống tiền nhiệm không làm được. Ông đã gặt hái rất nhiều thành
quả tốt đẹp trên các lãnh vực đối nội và đối ngoại. Các điều hứa hẹn của TT khi tranh
cử, hầu như đều đạt được kết quả trọn vẹn.
Kinh tế tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, lợi tức bình quân tăng cao, quân đội hùng
mạnh xứng đáng với vai trò cường quốc số một trên thế giới, người cựu quân nhân
được chăm sóc tốt hơn.
Biên giới được xây thêm tường để ngăn chận làn sóng di dân bất hợp pháp. Bọn
khủng bố ISIS bị tiêu diệt. Các nước trong khối NATO đã phải đóng thêm tiền cho quỹ
NATO theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ. Nhật và Đại Hàn cũng tăng thêm kinh
phí để giữ quân đội Mỹ đóng quân giữ gìn an ninh trên đất nước của họ.

Đặc biệt, đối với Trung cộng, chính quyền Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của TT Trump đã
chặn đứng sự bành trướng của Trung cộng trên thế giới và càng ngày gọng kềm càng
siết chặt hơn, ảnh hưởng nặng nề đến sự sống còn của Trung cộng. Riêng đối với tập
thể người Việt tỵ nạn cộng sản, việc chống lại Trung cộng đáp ứng được ước nguyện
ngày VN thoát Trung và mở ra vận hội mới cho đất nước Việt Nam.”
Anh Nguyễn Kinh Luân cho rằng:
“Vì những điều nêu trên, chúng tôi nhận thấy rằng việc ủng hộ TT Trump tái đắc cử
là một việc làm tối cần thiết và phải thực hiện cho bằng được, bằng tất cả khả năng
của chúng tôi, của quý vị và của cử tri toàn quốc. Chúng tôi vững tin rằng TT Trump
sẽ tái đắc cử trong lần bầu cử sắp tới.”
Kế tiếp là phần phát biểu của các quan khách nêu rõ sự quan trọng của cuộc bầu cử
ngày 3 tháng 11 năm 2020. Đồng thời các quan khách cũng nói lên sự ích lợi khi TT
Trump tái đắc cử và những điều tệ hại xảy ra cho nước Mỹ nếu chẳng may liên danh
Joe Biden – Kamala Harris đắc cử.
Ông Waybourn, Tarrant County Sheriff, được Ts. Trương Minh Ẩn nhường phát biểu
trước, đã nói lên tầm quan trọng của cuộc bầu cử 2020, năm mà đảng dân chủ đã
dùng mọi hình thức và mánh lới để tranh thắng bằng mọi giá từ hành pháp đến lập
pháp. Ông vinh danh người tỵ nạn CS từ Việt Nam đã hiểu rõ sự tàn bạo và tai hại
của chủ nghĩa xã hội và đã từ bỏ nó để đổi lấy tự do bằng chính mạng sống của họ.
Ts. Ẩn, thị trưởng thành phố Haltom, đã chia sẻ tại sao chúng ta phải ủng hộ những
giá trị mà TT Trump đang cố gắng lập lại tại đất nước Hoa Kỳ. Được biết Ts. Ẩn đã
giúp đỡ rất nhiều cho BTC trong ngày diễn hành từ việc xin permit đến việc điều động
cảnh sát TP Haltom đến Vietnam Plaza để giữ an ninh cho ngày tụ hội và diễn hành.
Tiến Sĩ Troy Jackson mang theo rất nhiều bảng hiệu ủng hộ việc tái ứng cử của TT
Trump và PTT Pence, ông cho biết tổ chức của ông mua và phát miễn phí khoảng
20,000 các bảng hiệu tương tự. Là một người da đen gốc Phi, Ts. Jackson đã tuyên
dương các giá trị bảo thủ và có bài diễn văn hùng hồn về những thành quả của TT
Trump trong bốn năm làm nguyên thủ quốc gia.
Ông chia sẻ không ai có thể đối đầu các thế lực nhằm suy yếu sức mạnh Hoa Kỳ từ
chính trường, thương trường, đến chiến trường như TT Donald Trump và nội các. Vì
không có thời giờ để đọc tất cả gần 10 trang đúc kết những thành quả của TT Trump,
Ts. Jackson đã trao lại cho BTC tài liệu nói về thành quả của TT Trump để tùy nghi
xử dụng.
Ts. Geoffrey Mitchell cũng là giáo sư môn lịch sử tại một đại học địa phương đã mở
đầu bài chia sẻ bằng lời cảm tạ Thiên Chúa, ông nhắc lại câu nói của Frederick
Douglass, một nhân vật lịch sử và lãnh tụ trong việc tranh đấu chấm dứt chế độ nô lệ
tại Hoa Kỳ “chúng ta không thể tiếp tục mặc y phục của những thế hệ đã mất” kêu
gọi người công dân Hoa Kỳ chân chính hãy biết đi tìm sự thật và chắt lọc giữ lại
những giá trị bất biến.
Ông cũng nêu lên chủ trương hành động của FDRTC street team là xây dựng lại cộng
đồng Hoa Kỳ từ những viên gạch, những cánh cửa và những con đường. Ý nói dấn
thân trên con đường cải thiện xã hội không bằng những lý tưởng mơ hồ, xa xôi mà
ngay chính trong cộng đồng, khu phố, chúng ta đang sống.

Ứng Cử Viên Dân Biểu Khu Vực 47, CA, cô Amy Phan West cũng có đôi lời tâm tình
và nói lên sự quan trọng của một Dân Biểu gốc Việt ở Quốc Hội, đặc biệt là Dân Biểu
thuộc đảng Cộng Hòa.
Chương trình đươc điều hành một cách tuyệt vời bởi MC Tom Hà. Nhờ MC khéo léo
dẫn dắt, đồng hương tham dự đồng thanh câu thét lên nhiều lần khẩu hiệu “FOUR
MORE YEARS!” mỗi khi hai MC hô “DONALD TRUMP!” Ngoài hai MC trên, chị
Thu Nga, Giám Đốc đài truyền hình SBTN TX và đài phát thanh 1600AM cũng góp
tiếng nói làm cho chương trình thêm phong phú.
Đặc biệt sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh đã khích động đồng hương qua
nhạc phẩm “Hãy Đi Bầu (cho Donald Trump)” do chính anh sáng tác. Các tổ chức
truyền thông như Ông Thái Hóa Lộc của Người Việt Dallas và Việt TV Radio, ông
Trương Sĩ Lương của Thế Giới Mới đã có mặt rất sớm và được BTC mời lên kỳ đài để
chào hỏi đồng hương.
Xin mời xem toàn bộ hình ảnh ở link dưới đây:
https://photos.google.com/share/AF1Q...FWd01IcktxMkJR
Sau cùng đoàn xe diễn hành cũng lăn bánh theo sự hướng dẫn của Ban An Ninh &
Trật Tự. Dọc đường, có nhiều xe chạy ngược xuôi hai chiều đã bóp kèn inh ỏi biểu lộ
sự đồng tình và tán thưởng đối với đoàn diễn hành.
Anh Nguyễn Văn Luân, Trưởng Ban AN&TT cho biết có ít nhất là 80 xe tham dự cuộc
diễn hành lần này. Đây cũng là điều vượt qua dự tính của BTC. Vì cảnh sát công lộ
của City Fort Worth Motorist Escort Service đã không tham dự như dự tính do phải
hộ tống 2 đám tang trong cùng ngày thứ bảy, đoàn xe diễn hành chia ra làm 3 nhóm
nối đuôi nhau.
Tuy nhiên đoàn xe diễn hành với mầu cờ rực rỡ và khẩu hiệu ủng hộ TT Trump đã tạo
ra một quang cảnh đẹp mắt và hùng hậu. Các cư dân và khu thương mai dọc hai bên
đường của lộ trình đã có những phản ứng lạc quan và nồng hậu dành cho đoàn diễn
hành ủng hộ TT Trump. Có lẽ đây là cuộc diễn hành bằng xe đầu tiên tại TP Haltom
và Fort Worth.
Chương trình được chấm dứt với các anh chị em trong BTC chụp hình lưu niệm dưới
kỳ đài Việt Mỹ.
Quân Linh và Phan Trọng tường thuật tại Haltom City, Fort Worth, Texas

TRONG CHỨC VỤ PHÓ TỔNG THỐNG JOE BIDEN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO
NƯỚC MỸ ?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Có rất nhiều người cho rằng Joe Biden là một tên phản quốc nhưng tôi cũng không
lấy làm chắc chắn lắm. Với tôi Biden chỉ là một người tham danh vọng và quyền lợi
riêng cho mình và gia đình mình.

Tuy Joe Biden đang đi dưới trào lưu của Xã Hội Chủ Nghĩa từ Bernie Sanders và
những hứa hẹn của đảng Cộng Sản Hoa Kỳ trong tương lai, nhưng Biden không phải
là một chính trị gia có ý thức hệ mà chỉ là một con người theo chủ nghĩa thời cơ danh
vọng. Như vậy Biden một khi đắc cử sẽ trở thành con rối của Trung Cộng và đảng CS
Hoa Kỳ nguỵ trang dưới dạng đảng Dân Chủ .
Tuy nhiên những bài viết hôm nay trên mạng đã cho thấy trong thời gian Joe Biden
giữ chức vụ Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Biden, ông ta đã bán đứng Hoa Kỳ cho Trung
Cộng.
Biden "bán đứng Hoa kỳ" cho Trung Cộng khi Biden làm việc với Hollywood.
Đầu năm 2012 Joe Biden đã suy nghĩ đến con đường tương lai cho mình sau khi mãn
nhiệm kỳ với TT Obama. Nhất là một năm trước đó, người bạn thân nhất của Joe
Biden là Thượng Nghị Sĩ Chris Dodd đã rời Thượng Viện để đi điều hành một tổ chức
khác là MOTION PICTURE ASSOCIATE OF AMERICA (MPAA).
MPAA là một hiệp hội thương mại của Hollywood và ngành điện ảnh tại đây.
Hollywood và ngành điện ảnh ở đây muốn làm ăn với Trung Cộng và sẵn sàng đồng ý
với TC dưới bất cứ một cuộc trả giá nào. Sự việc này đã làm cho Joe Biden nghĩ về
Hollywood, và những tay tài phiệt điện ảnh tỷ phú tại đây có thể tài trợ tài chánh cho
Joe Biden trong một cuộc tranh cử Tổng Thống vào tương lai.
Nói về TNS Chris Dodd thì ông này là một trong những Nghị Sĩ tồi tệ nhất của
Thượng Viện Hoa Kỳ. Nhưng Chris Dodd là một người bạn thân của Joe Biden. Qua
tình bạn đó, PTT Joe Biden đã cho Chris Dodd một con đường đi thẳng vào chính
quyền Obama và đổi lại Chris Dodd đã cho Joe Biden một con đường vào Hollywood.
Sau đó Joe Biden đã có một buổi phát biểu tại MPAA. Chris Dodd biết Hollywood
đang muốn làm ăn với TC và Joe Biden chính là một nhân vật đúng với sự tuyển chọn
của Hollywood vì Joe Biden có một tầm ảnh hưởng rất phù hợp.

Và chính xác, đó là những gì mà Joe Biden đã chứng minh tại Los Angeles, khi Biden
vây quanh Tập cận Bình với các tài phiệt Hollywood, đặc biệt là Jeffrey Katzenberg,
một nhà tài trợ lớn cho việc tranh cử tổng thống năm nay của Joe Biden. Trong buổi
Hội Nghị của Bộ Thương mãi TC họp tại Los Angeles năm 2012. Có Tập cận Bình
đến và vây quanh Tập cận Bình có PTT Hoa Kỳ Joe Biden, Thống Đốc Cali lúc bấy
giờ là Jerry Brown Thị Trưởng LA Antonio Villaraigosa và Cảnh sát Trưởng của LA.
Trong khi mọi việc đang tiến hành trong khách sạn JW Marriott thì bên ngoài Mục Sư
Eddie Perez Romero và đám biểu tình giơ cao biểu ngữ "Free China" Cảnh sát đã tới
còng tay Mục Sư trong khi Mục Sư vẫn cao giọng kêu gọi PTT Joe Biden, Thống Đốc
Jerry Brown và Thị Trưởng Antonio Villagaigosa là “sẽ không vì bất cứ một lý do gì
mà làm ngơ trước ranh giới Kinh Tế và Nhân Quyền”.
Nhưng chua chát thay,những người mà Mục Sư đang gọi tên để kêu gọi nhân quyền
cho China thì chính những người này đang bán Hollywood cho TC.
Vài tháng sau cuộc họp giữa Biden với Tập Cận Bình thì Tập Đoàn Wanda của TC đã
mua lại nhà hát AMC với giá 2.6 tỷ đô la. Tập đoàn Wanda được điều hành bởi một
tài phiệt Trung Cộng có rất nhiều liên quan mật thiết với các Đảng viên cao cấp của
đảng CS Trung cọng và tất cả các nhà đầu tư đều làm việc trong Cơ Quan Công Viên
Giải Trí của TC và trong đó có cả Chị của Tập cận Bình. Wanda còn làm chủ độc
quyền một số phim của Spike Lee's như Pokeman King Kong và Jurassic Park.
Từ đó tất cả phim ảnh của Hollywood đều được phép tham gia Chế độ Cộng sản
Trung cộng.
Sau đó Joe Biden khoe với MPAA là "sau bửa ăn trưa đó chúng tôi đã có một cái bắt
tay", Biden nói với MPAA. “Năm tới, số lượng phim nước ngoài chiếu ở Trung Cộng
đã tăng hơn một nửa và lợi nhuận doanh thu phòng vé của chúng tôi đã tăng gấp đôi
- hay lợi nhuận phòng vé của bạn đã tăng gấp đôi”. Rồi Biden nói với Chris Dodd
“Keep me in mind for Chris' assistant later" Một ám hiệu chia chát nửa đùa nửa thực
của Joe Biden.
Sau này các hãng phim lớn thành lập MPAA tại Hollywood đều làm việc cho đảng
Cộng sản Trung cọng. Đó là lý do tại sao phần đông tài tử Hollywood ra tay chửi bới
TT Trump, và đó cũng là lý do tại sao các miếng dán cờ Đài Loan và Nhật Bản biến
mất khỏi áo khoác của Tom Cruise trong phần tiếp theo của Top Gun 2 (phim được
Tencent hậu thuẫn, độc quyền truyền thông xã hội của TC. TC được quyền kiểm duyệt
những phim bất đồng chính kiến và có tác dụng đối với Wonder Woman, Venom và
nhiều bộ phim khác). Nói một cách khác TC có toàn quyền kiểm soát.
Việc Biden làm môi giới cho mối quan hệ giữa Hollywood và giới thượng lưu Cộng
sản không chỉ là tài chính mà còn là văn hóa. Hollywood đánh đổi quyền kiểm soát,
và vì thế, những phim ảnh được chiếu chỉ dựa trên những gì người Tàu thích chứ
không phải người Mỹ thích. Phim ảnh của Mỹ bị giảm xuống thành một loạt phim
hoạt hình CG và những lời đối thoại trong phim phải qua sự kiểm duyệt của TC và
phải được sự chấp thuận của Trung Cộng.
Một năm sau cuộc gặp gở giữa Biden và Tập Cận Bình tại khách sạn JW Marriott ở
Los Angeles , Phó TT Hoa kỳ Joe Biden đã cùng con trai là Hunter Biden đáp Air

Force number two bay qua Trung Cộng năm 2013. Sau đó một công ty BHR đã được
thành lập và con trai của PTT Joe Biden là Hunter Biden đã chễm chệ nằm trong Hội
Đồng Quản Trị.
BHR là chữ viết tắt của Bohai Industrial Investment Fund Management Company và
Harvest Fund Management . Hai tuần sau khi trở về Mỹ Hunter Biden thành lập tổ
chức Rosement Seneca Partners đặt trụ sở tại Washington D.C và phụ tá điều hành là
Chris Heinz, con riêng của John Kerry. Một tổ chức nữa là Thorton Group .
Hai tổ chức này nằm trong BHR của Trung Cộng dưới danh hiệu Tư Vấn và Đầu Tư.
Thorton Groups cũng là một công ty Tư Vấn và Đầu Tư Xuyên Biên giới do Michael
Lin và James Bulger điều hành. James Bulger là con trai của William Bulger thuộc
đảng Dân Chủ từng là Chủ Tịch Thượng Viện của tiểu bang Machassussett. Đây đã
chứng tỏ cho thấy cả con đẻ và con nuôi của các đảng viên đảng dân chủ ở Hoa Kỳ
đều làm việc cho TC.
Sau khi thành lập, Rosement Seneca Partners đã ký một thoả thuận cổ phần tư nhân
là 1 tỷ đô la dưới sự tài trợ của nhà nước Cộng Sản Trung cộng. Như vậy Trung Cộng
đã tài trợ cho một công ty doanh nghiệp và đồng sở hữu với TC là con trai của PTT
Joe Biden. Những số tiền thu được của tổ chức này bằng đô la và tiền Nhân Dân Tệ.
Sau đó tiền Nhân dân Tệ của TC được đổi sang Đô La Mỹ và được gởi về Mỹ.
Joe Biden trong thời gian giữ chức Phó Tổng Thống Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ Obama
đã làm những công việc không ích quốc lợi dân mà chỉ có mục đích đem quyền lợi
đến cho mình và gia đình mình dưới bất cứ điều kiện nào cho dù là những điều kiện
mất đất mất quyền tự chủ như một Hollywood đã mất quyền kiểm soát và phải nằm
dưới sự điều khiển của TC.
Có ai ngờ rằng một PTT Hoa kỳ lại có thể bán Hollywood cho TC không? Và không
biết hành động này gọi là hành động gì? Cho đến nay thì tất cả sự việc đang bị
Thượng viện điều tra và Hunter Biden lại đang bị dính dáng với sở thuế mà đảng Dân
Chủ không hề xót thương trước vấn nạn của Hunter Biden. Có lẽ vì đó mà Joe Biden
đã trả thù bằng cách chọn Kamala Harris làm PTT cho mình trong cuộc chạy đua
vào White House đi ngược lại sự kỳ vọng của đảng Dân Chủ.
Cuối cùng Joe Biden ra ứng cử chức vụ tổng thống, một người đã từng bán đất nước
của mình nay lại tìm cách cai trị nó. Nếu Joe Biden đắc cử thì nước Mỹ sẽ nằm dưới
sự thống trị của Trung Cộng và chủ nhân ông của Toà Bạch Ốc là đảng CS Trung
cọng, Joe Biden chỉ là con rối trong một màn kịch xuống cấp của đất nước vĩ đại Hoa
kỳ.
© Andrew An Nguyen
(theo Tôn Nữ Hoàng Hoa)

