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Trung Quốc là kẻ hưởng lợi lớn nhất từ chính sách kích thích kinh tế của chính
quyền Biden
Trà Nguyễn - Mộc Trà

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Ngoại
trưởng Hoa Kỳ John Kerry nâng ly chúc mừng trong Tiệc trưa Nhà nước dành cho
Trung Quốc do Kerry tổ chức vào ngày 25/9/2015 tại Bộ Ngoại giao ở Washington,
DC. (Ảnh của PAUL J. RICHARDS / AFP qua Getty Images)
Dòng vốn dư thừa từ Mỹ sẽ tìm tới thị trường có chênh lệch lợi suất cao bất chấp rủi
ro, và nơi hấp dẫn nhất chính là Trung Quốc. Phố Wall sẽ kiên định đổ tiền vào
Trung Quốc vì lợi nhuận bất chấp các cảnh báo an ninh quốc gia như nó vẫn làm.
Trung Quốc còn được hưởng lợi khi ông Biden "đình chỉ" sắc lệnh trừng phạt doanh
nghiệp nước này của Tổng thống tiền nhiệm với lý do "đánh giá lại"…
Trung Quốc, nền kinh tế Kền Kền, là kẻ chiến thắng duy nhất trong đại dịch, được
cho là có thể do chính Trung Quốc tạo ra “một cách có tính toán”. Trung Quốc vẫn
là nơi hấp dẫn lớn nhất với dòng tiền từ Phố Wall, bất chấp các căng thẳng và đòn
trừng phạt tài chính được đặt định kiên quyết và chắc chắn bởi tổng thống tiền nhiệm
Donald Trump.
Biden sẽ tiếp tục duy trì chính sách mở rộng tài khóa, chi tiêu chính phủ bằng vay nợ
để theo đuổi chiến lược mở rộng chính phủ theo tôn chỉ của đảng Dân chủ. Fed hiện
đang có động thái tiếp tục ủng hộ ông Biden bằng cam kết duy trì lãi suất thấp như
hiện nay. Chính sách tiền giá rẻ và chính phủ lớn này sẽ giúp Phố Wall
Đây là 5 ý do và bằng chứng chứng minh rằng Trung Quốc lại là kẻ hưởng lợi lớn
nhất từ chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden:
Lý do thứ nhất: Dòng tiền từ Mỹ đổ vào Trung Quốc do chênh lệch lợi suất và khả
năng hấp thụ vốn của thị trường lớn thứ hai thế giới.

Gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ mới được đưa ra của Tổng thống đắc cử
Mỹ Joe Biden và việc Fed cam kết duy trì mức lãi suất thấp được các chuyên gia kinh
tế cảnh báo ba rủi ro lớn:
(i) không hề chi tiền để xử lý nguyên nhân cơ bản của khủng hoảng là "Phong
tỏa" đang giết chết nền kinh tế Mỹ;
(ii) dù chi ra hàng ngàn tỷ nhưng thuế tăng, tiền lương tối thiểu tăng (15$/h),
chấp nhận nhập cư trái phép (sẽ khiến lao động dư thừa) đi kèm phong tỏa chính là
hai gọng kìm siết chặt cổ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ; giết chết việc làm và suy
giảm thu nhập trầm trọng;
(iii) hàng trăm tỷ tiền thuế sẽ được chi cho những người không túng thiếu vì
chính sách cào bằng.
Kế hoạch kinh tế của Biden trong bối cảnh này, dù có thành công trong việc thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế Mỹ hay không, các nhà phân tích cho rằng nó cuối cùng có thể
làm tăng nhu cầu vốn đã mạnh mẽ của Mỹ đối với các sản phẩm Trung Quốc và với
thị trường tài chính Trung Quốc.
Các phân tích trên cho thấy, khi chính phủ mở rộng chi tiêu một cách xa hoa và tiền
cực rẻ trong khi nền sản xuất bị "đóng cửa" hoặc bị thu hẹp do đại dịch, một lượng
lớn tiền dư thừa lớn sẽ đổ vào các quỹ đầu cơ của phố Wall. Phố Wall sẽ tìm đến các
thị trường có chênh lệch lợi suất hấp dẫn hơn so với Mỹ. Đó chính là Trung Quốc.
Trung Quốc đáp ứng hoàn hảo hai nhu cầu của Phố Wall:
(i) chênh lệch lợi suất cao và
(ii) khả năng hấp thụ dòng vốn khổng lồ từ Mỹ cho một hệ thống tài chính khát
vốn và hết sức chênh vênh (thị trường tài chính nhỏ bé của Việt Nam hay các nước
Đông Nam Á khác không thể đáp ứng nhu cầu này).

Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ và Trung Quốc từ
tháng 2/2015 - 2/2021 (nguồn : World Government Bond)

Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc - Mỹ cùng kỳ hạn 10 năm đang
giãn rộng cao nhất trong lịch sử trong năm 2020; hiện ở mức 214 điểm phần trăm, dù
giảm nhẹ so với thời kỳ đạt đỉnh là 256 điểm phần trăm nhưng vẫn là mức cao nhất
trong giai đoạn 2/20150 - 5/2020. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc tăng cao
thuận chiều với rủi ro.
Trong 8 tháng đầu năm 2020, số lượng trái phiếu Trung Quốc do các nhà giao dịch
tổ chức ở nước ngoài nắm giữ đã tăng hơn 20% lên 2,8 ngàn tỷ Rmb (421 tỷ USD),
theo Fitch Scores.
Bất chấp nhiều cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào Trái phiếu Trung Quốc, cũng như các
cảnh báo về an ninh tài chính quốc gia Mỹ khi dòng tiền từ Mỹ đổ vào Trung Quốc,
dòng tiền đầu tư của giới tài phiệt phố Wall vào Trung Quốc vẫn tăng mạnh.
Trong bối cảnh khó khăn khi tìm kiếm lợi nhuận trong danh mục đầu tư, sự mở cửa
của Trung Quốc cho dòng vốn ngoại với lợi suất hứa hẹn vượt trội luôn là miếng
bánh hấp dẫn nhất.
Theo Refinitiv, các nhà đầu tư quốc tế đã chiếm khoảng 12% tổng số giao dịch mua
TPCP Trung Quốc. Ngoài ra, các tổ chức Phố Wall bao gồm BlackRock, Citigroup và
JPMorgan Chase đều đã được cấp phép để mở rộng hoạt động của họ tại Trung
Quốc trong vài tháng trở lại đây.
“Tiền mặt đang bắt đầu đổ vào Trung Quốc do họ [tài phiệt phố Wall] đang tìm kiếm
khoản lợi tức đó”, theo Hayden Briscoe, trưởng bộ phận thu nhập nhanh chóng khu
vực Châu Á Thái Bình Dương tại UBS Asset Administration.
“Đó là một cấp độ rất hấp dẫn trong lịch sử - Trung Quốc đã mở cửa và phần còn lại
của thế giới đang ngập trong những khó khăn thảm khốc”.
Một quan chức cấp cao của cơ quan ngôn ngữ Trung Quốc, người yêu cầu không tiết
lộ danh tính, nói rằng việc mở cửa tài chính rộng lớn hơn sẽ giúp các nhà quản lý
giải quyết những thách thức chính. Những điều này bao gồm quản trị công ty kém tại
nhiều công ty nội địa, thiếu sự đổi mới trong lĩnh vực này và môi trường pháp lý kém
phát triển.
Không chỉ vì chênh lệch lợi tức, thị trường trái phiếu Trung Quốc cũng đủ rộng cho
dòng tiền quá lớn từ Mỹ. Từ góc độ của các nhà đầu tư tài chính, thị trường trái phiếu
của Trung Quốc đã trở nên quá lớn và không thể bỏ qua, đặc biệt là với lợi suất cao
hơn nhiều so với các thị trường trái phiếu truyền thống hơn và an toàn hơn mà họ
đang có.
Trong hai mươi năm, thị trường trái phiếu trong nước của Trung Quốc đã tăng gấp
sáu lần lên khoảng 14 ngàn tỷ USD, vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường lớn
thứ hai thế giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài còn tham gia hạn chế.
Tháng trước, trái phiếu chính quyền Trung Quốc đã được thêm vào một trong nhiều
chỉ số trái phiếu quan trọng nhất thế giới, mở đường tốt nhất cho dòng vốn vào
khoảng 140 tỷ USD.

Lý do thứ hai: Phố Wall khiến Mỹ từ lâu trở thành con tin tài chính của Trung Quốc
và là hậu thuẫn lớn nhất của Trung Quốc tại Mỹ
Bắc Kinh thúc đẩy Phố Wall bỏ tiền cho các công ty của họ bằng cách tranh thủ sự
ủng hộ của các công dân Mỹ đối với việc hợp tác làm ăn với Trung Quốc. Và khi các
quan chức an ninh quốc gia Mỹ lên tiếng cảnh báo rủi ro an ninh tài chính, họ bị
buộc tội phân biệt chủng tộc, một chiến thuật phổ biến của chính phủ Trung Quốc để
bác bỏ mọi chỉ trích.
Ông Robert C. O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu tổng thống Donald J.
Trump hồi tháng 4/2020 đã đưa ra ví dụ về đầu tư "nguy hiểm vào Trung Quốc" Hệ thống Hưu trí của các Công chức California, được gọi là quỹ CalPERS. Là quỹ
hưu trí công lớn nhất cả nước, CalPERS quản lý hơn 300 tỷ USD vốn tài sản cho 1,6
triệu công chức.
Quỹ đã liên tục đổ tiền đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Ông cho biết “đó là điều
mà chúng tôi đang xem xét. Đây chính là một vấn đề đối với các nhà đầu tư Mỹ”, ông
O’Brien phát biểu tại Quỹ Di sản ở Washington. “Một số chính sách đầu tư của
CalPERS cực kỳ đáng lo ngại” (theo Washington Post).

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Robert O’Brien. (Nguồn ảnh: Getty Image)
Ông O’Brien đã chỉ ra rằng sổ sách kế toán của các công ty Trung Quốc không thể
kiểm tra được - và các công ty này nổi tiếng với việc xào nấu sổ sách kế toán của họ vì vậy các nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro vì không thể biết được gì. Ông cũng lưu
ý rằng CalPERS đang hướng đồng đô la Mỹ của những người nộp thuế ở Hoa Kỳ vào
một kẻ thù là các công ty có liên quan đến việc bành trướng quân sự.
“Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại đang bảo lãnh cho ngành công nghiệp quốc
phòng của Trung Quốc”, O’Brien nói.
Việc ông O'Brien có thật sự hiểu hay không không còn quan trọng nữa. Sự thật là các
khoản đầu tư của Phố Wall quá sâu rộng vào Trung Quốc đã khiến Mỹ trở thành con
tin tài chính của Trung Quốc. Thử nghĩ xem, điều gì xảy ra khi khối u nợ của Trung
Quốc vỡ ra và Trung Quốc không có khả năng trả nợ TPCP và TPDN mà Mỹ đã đầu
tư vào?

Quỹ CalPERS nắm giữ các cổ phần trị giá 3,1 tỷ USD tại 172 công ty khác nhau của
Trung Quốc. Và vào mùa thu năm ngoái, quỹ này đã cân bằng lại danh mục đầu tư
của mình để thêm 198 công ty nữa, một nửa các công ty đó có trụ sở tại Trung Quốc.
Các cổ phần của họ bao gồm các nhà thầu quân sự Trung Quốc như Tập đoàn Công
nghiệp đóng tàu Trung Quốc và các công ty hiện đang bị Bộ Thương mại xử phạt vì
xây dựng các trại giám sát và trại giam tại Tân Cương, như Hikvision.
Bất chấp an ninh Mỹ hay vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, nhiều 'cá mập' ở Phố
Wall tin rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.
Những người như Ray Dalio tại quỹ đầu cơ Bridgewater tin tưởng mạnh mẽ rằng
Trung Quốc đang trên đường trở thành trung tâm tài chính trong nền kinh tế toàn cầu
và cuối cùng sẽ sánh ngang với London và New York.
Các nhà quản lý tài sản nước ngoài đang mở rộng sự hiện diện của họ ở Trung Quốc,
vì quốc gia này hoan nghênh họ trong việc giúp Bắc Kinh mở cửa thị trường tài chính
của mình với phần còn lại của thế giới. Nhiều cổ phiếu và trái phiếu của Trung Quốc
đang được đưa vào các điểm chuẩn toàn cầu do các nhóm chỉ số lớn như MSCI và
FTSE Russell giám sát.
Điều đó đã thúc đẩy dòng vốn nước ngoài vào nước này tăng vọt vào năm ngoái và
giúp chứng khoán Trung Quốc vượt trội so với phần còn lại của thế giới. CSI 300 đã
tăng 35% trong năm qua so với mức tăng 16% của MSCI All World. Ông Boivin cho
biết mức độ sở hữu toàn cầu đối với tài sản của Trung Quốc thấp và triển vọng tăng
trưởng dài hạn tốt hơn ở khu vực châu Á so với phần còn lại của thế giới là một sự kết
hợp hấp dẫn.
Trong vòng 5 năm tới, BlackRock ước tính cổ phiếu hạng A của Trung Quốc sẽ đạt lợi
nhuận trung bình hàng năm là 6,4% so với con số 4,1% từ việc sở hữu các công ty
vốn hóa lớn của Mỹ. Ông Boivin nói: “Có một trường hợp rõ ràng về việc phân bổ
danh mục đầu tư lớn hơn cho các tài sản tiếp xúc với Trung Quốc để thu lợi nhuận và
đa dạng hóa,” theo quan điểm của chúng tôi.
Tờ Washington Post nhận định, các mối quan tâm về kinh tế và an ninh quốc gia có
liên kết với nhau. Áp lực của Mỹ lên những người Trung Quốc không đáng tin đã bị
phá hoại khi Phố Wall gửi hàng tỷ tiền mặt cho những người này. Đổi lại, Phố Wall
càng đầu tư nhiều vào những công ty Trung Quốc không đáng tin này, họ càng vận
động chống lại các hành động của cựu tổng thống Trump để mang lại lợi ích cho Bắc
Kinh.
Các phương tiện truyền thông khác cũng đưa tin rằng Phố Wall đã sử dụng quyền lực
chính trị của mình ở Mỹ để tác động đến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc,
chẳng hạn như can thiệp vào các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Thời báo Phố Wall đã cay đắng thốt lên “Mỹ đã trở thành con tin tài chính của Trung
Quốc”. Hiển nhiên, nguyên nhân là vì lòng tham và rất nhiều “khuất tất” đằng sau
các quyết định đầu tư như vậy.
Lý do thứ ba: Trung Quốc đã sớm thành công trong việc "tham nhũng hóa" Phố Wall

Tờ Washington Post cũng chỉ ra rằng: hàng loạt những cá nhân có quyền quyết định
đầu tư hoặc nắm giữ tri thức về khoa học công nghệ tại Mỹ lại có mối quan hệ chặt
chẽ với chính quyền Bắc Kinh qua những chương trình như “Ngàn người tài” của
họ.
Ông Ben Meng, giám đốc đầu tư của CalPERS và là một công dân Hoa Kỳ lớn lên tại
Trung Quốc, đã từng được Đảng Cộng sản Trung Quốc kết nối trong một nỗ lực
tuyển dụng được gọi là “Chương trình Ngàn người tài”. FBI cho biết Bắc Kinh sử
dụng chương trình này cho hoạt động gián điệp phi truyền thống.
Ủy ban Điều tra Lựa chọn Thường trực Thượng viện đã tiết lộ trong một báo cáo gần
đây rằng một số trường hợp của chương trình này đang được sử dụng để lạm dụng
hình sự trong các thể chế của Hoa Kỳ dưới mọi hình thức.
Năm 2017, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc báo cáo rằng ông Meng đã được
tuyển thông qua “Chương trình Ngàn người tài” trong ba năm để làm Phó Giám đốc
Công nghệ thông tin (CIO) cho Cục Quản lý Nhà nước Trung Quốc về Ngoại hối
(SAFE). Dân biểu Jim Banks (R-Ind.) đã kêu gọi Thống đốc bang California, ông
Gavin Newsom (D) cùng kết hợp để sa thải Meng.
Cuối cùng, ông Meng đã thừa nhận mối liên hệ trong quá khứ của mình với “Ngàn
người tài” vào tháng trước, trong khi CalPERS và một số đối thủ nặng ký ở Phố Wall
đã công kích các Ngân hàng. Nhà sáng lập Oaktree Capital, ông Howard Marks đã
cáo buộc các ngân hàng đang cô lập Meng "vì dựa vào nguồn gốc quốc gia của gia
đình [của ông ta]”. CalPERS là khách hàng của Oaktree.
“Ngàn người tài” soi xét kỹ lưỡng và không nhắm vào những người tham gia thuộc
dân tộc Trung Hoa. Viện nghiên cứu và trung tâm ung thư H. Lee Moffitt đã sa thải
CEO và phó chủ tịch không phải người Trung Quốc của mình vào tháng 12 vì những
người này không tiết lộ rằng họ đã tham gia vào “Ngàn người tài”.
Chủ tịch của khoa hóa học Đại học Harvard - cũng không phải là người Trung Quốc
- đã bị buộc tội hình sự vào tháng 1/2019 vì đã che giấu rằng mình có kết nối với
“Ngàn người tài” để lấy tiền của Bộ Quốc phòng.
Lời biện hộ chính yếu của CalPERS trong việc tăng cổ phần trong vốn tài sản của
Trung Quốc là vì theo dõi hai chỉ số chính của Phố Wall để đưa ra quyết định đầu tư
là FTSE Russell Index và MSCI. Cả hai chỉ số này đã tăng mạnh cổ phần trong vốn
tài sản của Trung Quốc vào năm ngoái và vẫn tiếp tục làm như vậy. Bắc Kinh đã gây
áp lực trực tiếp lên MSCI đối với vấn đề này.
Nhưng khi các chuyên gia đã chỉ ra, CalPERS không đầu tư 100% theo các chỉ số tài
chính này, mà trên quỹ này có công thức riêng để đầu tư. Quỹ có thể chọn không chấp
nhận thêm rủi ro đối với đầu tư của Trung Quốc nếu họ muốn. Vấn đề là họ đã không
làm như vậy khi người có quyền quyết định an ninh tài chính của quỹ, người sử dụng
tiền thuế của công dân Mỹ một mực “thân Bắc Kinh”.
Lý do thứ tư: Nội các của Biden lấp đầy bởi những kẻ hưởng lợi đến từ Phố Wall

Bất chấp những tuyên bố mâu thuẫn với Phố Wall trong suốt cuộc bầu cử tổng thống
năm 2020, Biden đang xếp nội các của mình với các đồng minh và những người
hưởng lợi từ một số ngân hàng lớn nhất của quốc gia. Việc bổ nhiệm không phải là
một bất ngờ đối với vành đai Washington, DC, vì Phố Wall đã chi 74 triệu đô la để lật
đổ cựu Tổng thống Trump.
Khi Phó Chủ tịch Kamala Harris được chọn làm đồng sự điều hành của Biden, các
giám đốc điều hành Phố Wall và các nhà quản lý quỹ đầu cơ đã ca ngợi động thái
này, mô tả bà là một “thành viên Đảng Dân chủ bình thường”, người “được các
ngân hàng lớn đón nhận một cách đặc biệt”. Một giám đốc điều hành nói về Harris,
"Không thấy lý do để không hài lòng?"

Biểu tượng Wall St. bên cạnh Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ngày
16/9/2008 tại thành phố New York (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, vẫn là người
hưởng lợi có liên hệ chặt chẽ nhất với Phố Wall của Biden. Như Breitbart News đã
đưa tin , Yellen đã tích lũy được hơn 7,2 triệu USD từ các ngân hàng lớn và các tập
đoàn đa quốc gia chỉ trong thời gian hai năm.
Cụ thể, Yellen đã lấy "phí phát biểu" từ các ngân hàng như Citibank, Bank of
America, Citadel, Barclays, ING, UBS, Goldman Sachs, Deloitte, Google, Salesforce
và HSM. Trong một trường hợp, Yellen đã chấp nhận hơn 800.000 USD phí phát biểu
từ Citadel.
Ngoại trưởng Antony Blinken và ứng cử viên Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS)
Alejandro Mayorkas gần đây đều đã làm việc đại diện cho các công ty Phố Wall.
Blinken, đã tư vấn cho các công ty như Blackstone, Bank of America, Lazard và
McKinsey & Company khi làm việc tại WestEx Advisors. Mayorkas, với tư cách là
một luật sư của công ty, cũng kiếm được tiền từ Blackstone.
Những người khác trong nội các của Biden như ứng cử viên Bộ trưởng Thương mại
Gina Raimondo và ứng cử viên Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg có mối liên hệ

sâu sắc với Phố Wall. Buttigieg làm việc cho McKinsey & Company từ năm 2007 đến
năm 2010, đại diện cho các khách hàng như gã khổng lồ bảo hiểm sức khỏe Blue
Cross Blue Shield và Best Buy.
Raimondo, Thống đốc của Rhode Island, đã được những người cánh tả theo chủ
nghĩa dân túy gọi là phụ thuộc vào Phố Wall khi tên của bà lần đầu tiên được đưa ra
vào tháng 10 năm 2020 như một lựa chọn tiềm năng trong nội các.
Ngoài mối quan hệ sâu sắc với Phố Wall, Raimondo còn “cắt giảm trợ cấp lương hưu
cho nhân viên công” và chuyển hướng “hơn 1 tỷ đô la tiền nhà nước sang đầu tư vào
quỹ đầu cơ”.
Vai trò của những người hưởng lợi từ Phố Wall trong Nhà Trắng của Biden không
chỉ nằm trong số những người được đề cử trong nội các của ông. Trong nhóm chuyển
đổi của mình, Biden đã lấp đầy một số vị trí cho các nhân viên từ Visa, KeyBank,
Citigroup và Goldman Sachs.
Lý do thứ năm: Biden đã chặn sắc lệnh trừng phạt Trung Quốc của cựu tổng thống
Trump
Một chứng minh về thái độ chống Trung Quốc trên bề mặt của chính quyền Biden hết
sức rõ ràng là việc ông Biden đình chỉ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cấm
các cơ sở quốc phòng Mỹ mua sắm thiết bị Trung Quốc trong vòng 90 ngày ngay
trong ngày đầu tiên nhậm chức 20/1/2021.
Ngày 1 tháng 5 năm 2020, Tổng thống Trump đã ký lệnh hành pháp số 13920 với mục
đích ngăn cản Trung quốc tham gia vào việc cung cấp các thiết bị lưới điện cho nước
Mỹ, nhất là các cơ sở quốc phòng, thì nay đã bị ông Biden rút lại trong thời hạn 90
ngày, và yêu cầu Bộ năng lượng xem xét lại vấn đề này.
Với chiến lược nhất quán chống sự xâm phạm an ninh và ăn cắp công nghệ từ chính
quyền Trung Quốc, các sắc lệnh hành pháp kiểu này của ông Trump là hành động
thực thi chiến lược này.
Tuy nhiên, chính quyền ông Biden sẽ dựa vào lập luận rằng cần phải xem xét xem các
sản phẩm Trung Quốc có thực sự gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, quốc phòng
của Mỹ hay không trước khi có quyết định cuối cùng để đình chỉ các quyết định tương
tự của Tổng thống tiền nhiệm Donald J. Trump.
Với cách tiếp cận như vậy, ngay cả khi có các kết quả điều tra thì rất có thể kết quả
đó sẽ làm hài lòng Trung Quốc và chỉ khởi tác dụng ru ngủ cho các cử tri Mỹ mà
thôi.
Gần đây nhất, chính quyền của ông Biden ban hành sắc lệnh cấm các cơ quan chính
phủ liên bang sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc". Mặc dù dịch bệnh viêm phổi Vũ
Hán bùng phát sớm nhất là ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc là điều không phải bàn
cãi, hơn nữa, Trung Quốc cũng không thể đại diện cho toàn bộ người "Á Kiều"
(người Mỹ gốc châu Á), nhưng chính quyền Tổng thống Biden vẫn cho rằng, cách gọi
“China virus” là kỳ thị đối với những người này.
Trà Nguyễn - Mộc Trà

Nhà Trắng xác nhận Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung
Quốc BHR Partners
Nguyên Hương

Hunter Biden đến dự lễ nhậm chức của cha là Joe Biden ở Cánh Tây của Quốc hội
Hoa Kỳ vào ngày 20 /1/2021. (Win McNamee / Getty Images)
Thư ký báo chí Nhà Trắng xác nhận rằng con trai của Tổng thống Joe Biden là
Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong một công ty cổ phần tư nhân của Trung
Quốc.
“Anh ấy đang chuẩn bị rút vốn khỏi công ty”, thư ký báo chí Jen Psaki cho biết trong
cuộc họp báo ngày 5/2, khi được hỏi về cổ phần của ông Hunter Biden trong Công
ty Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Bột Hải Hoa Mỹ Thượng Hải (BHR Partners).
Bà Psaki đã xác nhận một báo cáo trước đây của Daily Caller rằng ông Hunter Biden
vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc.
Sau đó, bà Psaki khuyến cáo các phóng viên đến gặp ông Hunter Biden để hỏi thêm
thông tin.
“Tôi chắc chắn là bạn cần gặp anh ấy, anh ấy là một công dân bình thường. Tôi nghĩ,
các bạn nên gặp anh ấy hoặc luật sư của anh ấy để biết thêm bất kỳ thông tin cập
nhật nào", bà Psaki nói thêm.
Ông Hunter Biden đã không trả lời yêu cầu bình luận từ The Epoch Times.
Ông George Mesires, luật sư đại diện cho con trai của Tổng thống, cho biết trong một
tuyên bố ngày 13/10/2019 rằng ông Hunter Biden dự định rút khỏi hội đồng quản trị
BHR vào hoặc trước ngày 31/10/2019.
Hồ sơ kinh doanh cho thấy ông Hunter Biden rời ban giám đốc vào ngày 20/4/2020.
Tuy nhiên, ông vẫn nắm giữ 10% cổ phần thông qua công ty Skaneateles LLC của
mình.

Hunter Biden là chủ sở hữu duy nhất có lợi của Skaneateles LLC, theo hồ sơ công ty
của Thủ đô Washington do Daily Caller thu được.
Tổng thống nói với phóng viên Jake Tapper của CNN rằng, gia đình ông sẽ hạn chế
kinh doanh với nước ngoài để tránh xung đột lợi ích.
“Con trai tôi, gia đình tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ công ty nào, bất kỳ doanh
nghiệp nào xung đột hoặc có vẻ xung đột, những nơi có khoảng cách thích hợp với
tổng thống và chính phủ”, ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 3/12/2020.
Theo đánh giá của lựa chọn thông minh hàng đầu của Biden, cổ phần của Hunter
Biden trong Đối tác BHR cần phải được đưa vào các giới hạn.
Avril Haines, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, cho biết trong phiên điều trần xác
nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là đối thủ của Hoa Kỳ “trong một số vấn đề”.
Bà nói: “Trung Quốc là đối thủ trong một số vấn đề và trong các vấn đề khác, chúng
tôi cố gắng hợp tác với họ, dù trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay các bối cảnh
khác”.
Nguyên Hương

Bắc Kinh 'nhắn nhủ' Biden phải biết tuân thủ luật chơi của ĐCS Trung Quốc
Du Miên

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu tại bữa tối do Hội đồng Kinh
doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc và Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc tổ
chức tại Washington, ngày 11/7/2013. (Mandel Ngân / AFP qua Getty Images)
Trước lời cảnh báo chính quyền ông Biden chớ nên vượt qua “ranh giới đỏ” của Bắc
Kinh, một cố vấn cấp cao nhận định: "Bắc Kinh chỉ sẵn sàng hợp tác theo các điều
khoản của Trung Quốc".

Trong bài phát biểu kéo dài nửa giờ vào tối ngày 1/2, nhà ngoại giao hàng đầu của
Trung Quốc Dương Khiết Trì cảnh báo chính quyền ông Biden chớ nên vượt qua
“ranh giới đỏ” của Bắc Kinh.
Ông Dương tuyên bố: “Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong,
Tây Tạng và Tân Cương". Ông gọi các vấn đề liên quan đến ba khu vực này là “công
việc nội bộ” của Trung Quốc.
Nhận xét này được đưa ra khi ông Dương phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do tổ
chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York là Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ Trung Quốc tổ chức.
Nhà ngoại giao Trung Quốc còn bổ sung thêm: “Các khu vực này tạo thành một lằn
ranh đỏ không được vượt qua. Bất kỳ hành vi xâm phạm nào cuối cùng sẽ làm suy yếu
mối quan hệ chung Trung Quốc - Hoa Kỳ và lợi ích riêng của Hoa Kỳ”.
Ông cũng nhắc nhở Hoa Kỳ nên “tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Một Trung Quốc”
liên quan đến Đài Loan - quốc đảo tự trị ở Biển Đông mà chính quyền Đảng Cộng
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình.
Chính quyền Tổng thống Trump đã thẳng thắn đối mặt với chế độ độc tài của Trung
Quốc về những vi phạm nhân quyền đối với các tín đồ Pháp Luân Công, người Hong
Kong, người thiểu số Hồi giáo, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, bằng cách áp
đặt các hạn chế thị thực và trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ phải chịu trách
nhiệm về những hành vi bức hại này.
Ngoài ra, vào tháng trước, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã xác định cuộc
đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ cùng các dân tộc thiểu số theo đạo
Hồi khác là tội ác diệt chủng và gọi đó là "tội ác phản nhân loại".
Chế độ Trung Quốc thường gạt bỏ các chỉ trích của quốc tế đối với các chính sách
của chính họ bằng cách tuyên bố rằng một số vấn đề, bao gồm các nỗ lực quân sự
hóa ở Biển Đông và các thủ đoạn áp bức đối với Đài Loan, là “vấn đề nội bộ” của
quốc gia này.
Ông Dương kêu gọi chính quyền ông Biden "khôi phục" quan hệ Trung Quốc - Hoa
Kỳ với một "đường hướng phát triển có thể dự đoán và mang tính xây dựng."
Ông nêu tên các lĩnh vực mà ông cho rằng 2 nước có thể hợp tác, bao gồm kiểm soát
ma túy và an ninh mạng.
Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Hoa Kỳ - Trung
Quốc, Trung Quốc là nguồn cung cấp fentanyl (một dạng chất gây nghiện có tác dụng
giảm đau, cũng có thể được trộn lẫn với heroin và cocaine) bất hợp pháp và các chất
giống fentanyl lớn nhất ở Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu từ Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy của Hoa Kỳ, đã có 70.630 ca tử
vong do sử dụng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ vào năm 2019; phần lớn các trường hợp
tử vong có liên quan đến việc sử dụng fentanyl.

Fentanyl mạnh hơn thuốc giảm đau morphin 100 lần và mạnh hơn heroin 50 lần. Chỉ
cần liều lượng ở mức 2 mg của chất này cũng đủ gây chết người. Vào năm 2020, Hoa
Kỳ đã trừng phạt một số công dân Trung Quốc và một công ty Trung Quốc vì tội buôn
bán fentanyl.
Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra hàng loạt
cáo trạng liên quan đến hành vi trộm cắp bí mật thương mại của Trung Quốc và các
tội danh liên quan vào năm 2019, nhiều hơn hẳn so với trong 8 năm của chính quyền
Obama.
Ông Dương cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump khi nhận định, “các chính
sách sai lầm” của họ đã khiến mối quan hệ song phương Mỹ - Trung rơi vào “giai
đoạn khó khăn nhất” kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Năm 1979, Washington đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ Bắc
Kinh, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ bền vững với hòn đảo này dựa trên Đạo luật
Quan hệ Đài Loan (TRA).
Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, mối quan hệ Đài Loan - Hoa Kỳ đã gần
gũi hơn đáng kể, thể hiện rõ nhất thông qua việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo quyết
định dỡ bỏ các hạn chế về cách thức các quan chức Hoa Kỳ nên tương tác với những
người đồng cấp Đài Loan của họ.
Ông Jacob Gunter, giám đốc truyền thông và chính sách cấp cao tại Phòng Thương
mại Liên minh Châu Âu ở Trung Quốc đã lên Twitter để đưa ra bản tóm tắt về bài
phát biểu của ông Dương.
Ông viết: “Trump tồi tệ, tất cả là lỗi của ông ấy/của bạn và hãy quay trở lại hiện
trạng vào năm 2015. Việc thiếu đi sự xem xét nội tâm giả tạo thậm chí không còn
đáng ngạc nhiên nữa”.
Ông Scott Kennedy, cố vấn cấp cao và là Chủ tịch Ủy ban về Kinh doanh và Kinh tế
Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại
Washington, cũng đưa ra nhận xét về bài phát biểu của ông Dương.
Ông viết: “Điểm mấu chốt: Bắc Kinh chỉ sẵn sàng hợp tác theo các điều khoản của
Trung Quốc".
Du Miên

Ông Biden vừa bước chân vào Nhà trắng, Trung Quốc đã hung hăng trên Biển
đông
Thủy Tiên

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình bắt tay sau tại Trung tâm Học tập Nghiên cứu
Quốc tế ngày 16 tháng 2 năm 2012 ở South Gate, California. (Ảnh của Jay L.
Clendenin-Pool / Getty Images)
Lợi dụng sự hỗn loạn trong bầu cử Mỹ và đặc biệt một chính quyền "gần gũi" Trung
Quốc (ngược lại với chính quyền tiền nhiệm), Trung Quốc ngày một hung hăng hơn
trên Biển đông và chính quyền mới của Mỹ im lặng hệt như cách mà chính quyền
Obama đã làm…
Các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bay gần nhau vào thứ Ba
(26/1) và một cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc đã được công bố khi một nhóm
tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng Biển Đông đang tranh chấp, điều này cho
thấy Trung Quốc đang hung hăng trở lại trên Biển Đông ngay sau khi ông Trump rời
Nhà trắng.
Một chiếc EP-3E của Hải quân Mỹ và một chiếc Y-8G của Trung Quốc, đều là máy
bay tình báo điện tử, đã bay song song gần miền nam Đài Loan hôm thứ Ba (26/1),
theo hãng hàng không Aircraft Spots.
Cũng trong ngày thứ Ba (26/1), cơ quan hàng hải của Trung Quốc thông báo rằng
một cuộc tập trận quân sự sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu ở phía
nam tỉnh Quảng Đông từ thứ Tư đến thứ Bảy.
Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tập trận, nhưng thông báo được
đưa ra khi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đi sát bãi cạn Scarborough trên Biển
Đông.
Một người trong quân đội Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ hoạt
động của nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt và phản công ngay trong ngày nhóm
này tiến vào vùng biển này.
Trung Quốc đã điều 13 máy bay chiến đấu tới cực nam của eo biển Đài Loan, theo Bộ
Quốc phòng Đài Loan. Chúng bao gồm một máy bay vận tải Y-8, tám máy bay ném

bom H-6K và bốn máy bay chiến đấu J-16. Ngày hôm trước, Trung Quốc chỉ cử một
máy bay Y-9 tuần tra cùng khu vực.
Các nhà phân tích cho biết, điều này làm dấy lên lo ngại về các cuộc đụng độ tình cờ.
Hơn thế nữa, hôm 22/1, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức
quốc hội) Trung Quốc đã kết thúc hội nghị lần thứ 25. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình ký lệnh ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh (cảnh sát biển)
nước này dùng vũ khí nhắm vào tàu nước ngoài, sau khi dự luật này được thông qua
tại hội nghị.
Luật này nhiều lần nhắc tới việc sử dụng vũ khí, với từ "vũ khí" được nhắc 15 lần.
Chương nhắc nhiều nhất tới từ "vũ khí" là chương 6, (gồm điều 46, 47, 48, 49, 50, 51)
có nội dung về "Sử dụng vũ khí và cảnh giới", nêu ra những trường hợp mà hải cảnh
Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí.
Theo báo Nikkei Asia, động thái trên của Trung Quốc đặc biệt "gây báo động" với
Nhật Bản khi nước này phải đối phó với số vụ xâm nhập ngày càng thường xuyên của
tàu Trung Quốc tại vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hơn 1.000 tàu
Trung Quốc đã đi vào các vùng nước quanh quần đảo này năm ngoái.

Bức ảnh không ghi ngày tháng này được chụp vào tháng 4 năm 2018 cho thấy tàu sân
bay hoạt động duy nhất của Trung Quốc, Liêu Ninh (phía trước), ra khơi cùng các
tàu khác trong một cuộc tập trận trên biển. Trung Quốc đã thể hiện những màn phô
diễn sức mạnh của lực lượng hải quân đang phát triển mạnh mẽ của Bắc Kinh tại các
vùng biển tranh chấp gây tranh chấp với các nước láng giềng. (Nguồn ảnh nên đọc - /
AFP qua Getty Images)
Từ trước đến nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc vốn đã nhiều lần xua đuổi tàu cá
nước khác, đôi khi dẫn đến các vụ va chạm, đâm chìm tàu đối phương. Nay, với luật
mới thông qua, người ta lo ngại rằng Trung Quốc đang khiến Biển Đông trở thành
nơi sẽ bùng nổ các vụ đụng độ ở tầm mức khốc liệt hơn nhiều.

“Những gì chúng ta thấy ở đây là hành vi khiêu khích và phản công khi Bắc Kinh đặc
biệt đang cố gắng thăm dò và kiểm tra chính quyền ông Biden và đánh giá các giới
hạn mà họ có thể đạt được với các điểm nóng đó trong khu vực”, Collin Koh, một nhà
nghiên cứu từ Trường Nghiên cứu Quốc tế tại Singapore S. Rajaratnam cho biết.
Cho tới nay, chính quyền ông Biden chưa có động thái nào ngoài các bình luận nghe
có vẻ gay gắt với Trung Quốc. Các bình luận của ông Biden và nội các của ông chỉ
dừng ở mức chung chung chứ không hề đề cập đến các động thái cụ thể của Bắc Kinh,
ví dụ như hành vi của Bắc Kinh tại Biển Đông hiện nay hay danh sách trừng phạt các
chính chính trị gia của Mỹ mà Bắc Kinh đã tuyên bố.
Cách hành xử này làm chúng ta liên tưởng tới hai nhiệm kỳ của chính quyền cực
Tổng thống Obama hồi năm 2008 - 2016.
Thủy Tiên

Rượu đế ở Mỹ
Van Nguyen

Lần đầu tiên nước Mỹ có một lò nấu rượu đế của người Việt, ngay trong vùng
Dallas-Fort Worth. Nghe tiếng, chúng tôi lặn lội đến tận nơi để hỏi thăm, thám thính
và … uống thử. Thành thật mà nói: Ngon!
Lò rượu độc đáo này mang tên ‘SuTi Craft Distillery’. SuTi là chữ viết tắt lấy từ tên
của hai nhà tiên phong Đinh Trọng Suý và Ngô Thời Tiến. Suý sang Mỹ năm 75 khi
còn nhỏ. Gia đình ngày xưa là dân Nam Định, di cư vào Nam năm 54.
Anh kể hồi ngoài Bắc Mẹ anh cũng biết nấu rượu như nhiều người trong làng. Nhưng
anh thì dĩ nhiên không biết gì về việc đó. Qua Mỹ, anh đi học và ra trường kỹ sư, làm
việc trong ngành viễn thông (telecom).
Năm 2011 Suý quen một anh bạn gốc Cái Răng, nhà ở Cần Thơ có nghề nấu rượu.
Anh tò mò học hỏi và bắt đầu thử nghiệm cất rượu lấy. Anh nói vì khi đi dự tiệc anh

hay nghe mấy ông già thắc mắc sao cứ phải uống rượu Tây hoài, không tìm đâu ra
rượu đế.
Trong quá trình thử nghiệm, Suý tự lên Internet tìm hiểu thêm về các loại men, các
loại gạo, những phương pháp nấu rượu khác nhau của nhiều dân tộc. Anh đặt mua đủ
thứ men từ Việt Nam, Âu Châu cũng như Mỹ về để thí nghiệm.
Anh bỏ nhiều năm trời tìm xem gạo nào làm rượu thơm ngon nhất. Vài năm sau tay
nghề của Suý đã kha khá, anh bắt đầu tự tin đủ để mang rượu của mình đến các buổi
tiệc để giới thiệu với bạn bè và nhận được nhiều phản hồi khích lệ. Một trong những
người khuyến khích anh nên theo đuổi đam mê của mình là Tiến, người anh em cột
chèo đồng thời là kiến trúc sư làm việc ở Dallas. Bắt đầu từ năm 2016, Suý và Tiến
hùn vốn để xây lò rượu.
Sau khi tìm mua được miếng đất gần Fort Worth, họ mất nhiều tháng trời chỉ để được
phép động thổ và khởi công. Khác với những hình thức kinh doanh thông thường như
mở nhà hàng hay mở tiệm nails, lò rượu đòi hỏi vô số điều kiện liên quan đến luật
liên bang, tiểu bang và thành phố rất khắt khe. Nhưng cuối cùng SuTi cũng thành
hình và chính thức đi vào hoạt động cách đây vài tháng.
Hiện thời SuTi có hai sản phẩm chính là ‘Rượu Đế Ông Già’ (40%) và rượu mạnh
‘Lion 45’ (45%). Vì là một nhà nấu rượu bán lẻ, SuTi chỉ có thể bán tại chỗ chứ
không thể gởi rượu qua đường bưu điện. Suý kể có người lái xe từ tận Houston lên chỉ
để mua chục chai mang về. Nghe vậy chúng tôi cảm thấy mình còn quá may mắn vì ở
cách lò đế độc nhất vô nhị này có … 60 dặm!
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng khách là một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, và
rất … Việt Nam. Cách trình bày nơi đây đơn sơ nhưng mỹ thuật, nhờ bàn tay khéo léo
và con mắt nhà nghề của kiến trúc sư Tiến Ngô. Trong một góc là chiếc máy hát dĩa
thuộc loại đồ cổ gần cả trăm năm nhưng vẫn còn chạy. Chẳng may hôm chúng tôi đến
cây kim đã bị hư, chưa được thay.
Nhưng bù lại chúng tôi được nghe một thứ nhạc rất lạ mà quen, phát ra từ chiếc máy
TEAC tuổi đời chắc cũng gần bằng của chủ nhân. Giọng hát Khánh Ly và Thanh
Thuý thời trước 75 lâng lâng đưa ta vào một thế giới nửa của quá khứ nửa tương lai.
Chưa kịp thử rượu đã muốn phê.
Toàn bộ diện tích phòng nấu rượu chiếm một không gian khiêm tốn không đầy 2000 sf
nhưng đầy đủ mọi dụng cụ được sắp xếp gọn gàng. Cuối phòng là một cái nồi khổng
lồ có thể nấu cả ngàn ký gạo một lúc.
‘Ông Già’ được làm từ một loại gạo thơm đặc biệt đến từ miền Nam Louisiana tên
Jazzmen (ghép từ gạo jasmine Á châu và gạo vùng New Orleans, quê hương của jazz).
Suý kể mất lâu lắm anh mới tìm được loại gạo này; nhờ nó mà ‘Ông Già’ có một cái
hậu rất thơm.
Suý không dùng men từ Việt Nam vì theo anh nó có nhiều mùi thuốc Bắc, đã vậy anh
không biết được thành phần gồm có những gì. Vì muốn chế biến một loại đế người Mỹ
cũng uống được, anh dùng một loại men của Mỹ cho ‘Ông Già’, và một thứ men mới
từ Âu Châu cho ‘Lion 45’. Những ai thích rượu mạnh như whiskey hay vodka bảo

đảm sẽ ưng ‘Lion 45’, nhất là khi được ướp lạnh. Ai thích mùi gạo thơm sẽ khoái
‘Ông Già’. Sắp tới đây anh sẽ thí nghiệm làm rượu nếp than.
Suý Đinh giảng giải về kỹ thuật và nghệ thuật làm rượu đế, bên cạnh cái máy cất
rượu bằng đồng thiết kế theo kiểu nấu whiskey của dân Scotch.
Rượu cất xong được nếm thử và đo nồng độ. Mỗi vụ rượu (batch) được đánh số và ghi
ngày tháng cẩn thận. Chỉ những vụ nào đạt đúng tiêu chuẩn về hương vị cũng như
nồng độ mới được giữ lại để bán. Luật liên bang quy định rượu được giữ để bán phải
có phòng chứa riêng và phải nộp thuế trước, do đó SuTi phải kiểm tra chất lượng mỗi
vụ thật kỹ trước khi quyết định dùng hay không.
Suý Đinh và Tiến Ngô là hai nhà khởi nghiệp ngành rượu đế trên nước Mỹ. Khách
hàng của họ đa số thuộc thành phần trẻ, phụ nữ, dân sành rượu và thích rượu ngon.
Với giá một chai chỉ khoảng $35-$45 (tuỳ theo vụ) rượu SuTi dễ dàng cạnh tranh với
các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Đầu năm khai bút,
Cầu chúc Hoa Kỳ và Thế Giới An Bình!
Phạm Gia Đại
NƯỚC MỸ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Một bà giáo sư âm nhạc người Nga đã qua Mỹ tỵ nạn có một câu hỏi với người Việt
hải ngoại chúng ta mà thật khó trả lời. Bà nói rằng bà đã quá thấu hiểu thế nào là
chủ nghĩa xã hội, thế nào là chủ nghĩa cộng sản,bà cũng quá đau khổ thời gian phải
sống dưới chế độ hà khắc, tàn bạo, vô nhân tính của Stalin, nên mới quyết định tìm
đường đi tỵ nạn qua Mỹ, vì bà nghĩ nước Mỹ là thiên đường của chủ nghĩa tự do, là
bó đuốc soi đường của Nữ Thần Tự Do,mở vòng tay bao dung với các nạn nhân của
chủ nghĩa áp bức, độc tài, đảng trị.Thế nhưng bây giờ con người chống không khoan
nhượng với China, chống triệt để chủ nghĩa xã hội là Tổng Thống Donald Trump đã
bị bao thế ngầm, cộng với bao big media, cộng với đám dân chủ thiên tả và cực tả, đã
và đang sử dụng bao nhiêu thủ đoạn gian lận trắng trợn trong bầu cử TT để “cướp
chính quyền” –theo đúng ý muốn của Bắc Kinh, để dần dà sẽ biến Hoa Kỳ thành một
nước xã hội chủ nghĩa một cách lặng lẽ.
Thế nhưng câu hỏi khó trả lời nhất của bà với người Việt tỵ nạn tại hải ngoại là, tại
sao nhiều người đã bị giam cầm trong tù cộng sản,đã trốn chui trốn nhủi để vượt biên
qua được Mỹ là thiên đường tự do này, lại cuồng điên chống và thù hận đến tận
xương tủy TT Trump là người đang đẩy lùi Trung Cộng, và nước Việt của họ có cơ
may thoát áp bức cộng sản nếu China bị dồn vào góc tường? Họ chỉ nhìn những đáng
ghét nho nhỏ của ông Trump mà xóa đi hết đại cuộc chống cộng của ông và chính
quyền của ông. Tại sao một thiểu số người Việt lại điên cuồng tung hô Joe Biden lên
như ông thánh, trong khi ông ta chủ trương giết người một cách hợp pháp là cho toàn
quốc phá thai - chưa có một TT nào lại tài trợ cho các nước khác để cùng nhau phá
thai như Joe Biden. Và vừa lên nắm quyền Biden đã ký 40 lệnh hành chính để giết hại
hàng chục ngàn hiện nay và hàng triệu việc làm khác nay mai tại Canada và Hoa Kỳ

qua việc đóng cửa khai thác dầu và khí đốt tại Mỹ - chỉ vì tin theo Biến Đổi Khí Hậu
mù mờ? Tại sao Biden không lên án China đã gây ô nhiễm nặng nề tại chính Hoa Lục.
Biden sẽ lấy tiền thuế của dân để đóng lại cho Climate Change hàng chục tỷ USD mà
không thay đổi được China, mà chỉ tự chặt tay mình. Nhiều người Việt tại hải ngoại vì
“tôn thờ” Biden và vì quá “thù ghét” Trump nên nói rất tự nhiên là họ bỏ qua việc
phá thai toàn quốc, bỏ qua việc mới lên Biden đã làm cho xăng dầu tăng vọt, bỏ qua
chính sách thân Trung cộng của Biden, bỏ qua việc Biden mở toang cửa chính cửa
hậu cho di dân lậu tràn vào Mỹ để di dân này được hưởng trợ cấp – và người dân Mỹ
đi làm sẽ phải đóng thêm thuế nuôi họ, nuôi cả các tội ác mà băng đảng và ma túy
cùng du nhập vào Mỹ-và xã hội sẽ không còn an ninh? Một số giới trẻ có học thức tại
Mỹ nói họ sẽ không sinh con cái nữa vì không muốn con họ sau này sẽ phải è cổ ra
đóng thuế trả nợ, phải chu cấp cho di dân lậu, cho người da đen, và cho những gì
Biden đang làm.
Biden hoàn toàn không có một chính sách nào rõ rệt ngoài việc Joe chỉ làm ngược lại
những gì mà TT Trump đã thực hiện được cho Hoa Kỳ và cho dân Mỹ- thế thôi. Qua
cuộc bầu cử gian lận Nov. 03, 2020 vừa qua, bao nhiêu tiếng nói lên án việc gian lận
có bàn tay ngoại quốc nhúng vào từ Đức, Ý, China (như bản tố cáo của bà Ls Sydney
Powell, Ls Lin Wood, Ls, Rudy Giuliani, Phát Ngôn Viên Báo Chí White House
McEnany, BTNG Mike Pompeo, v.v..). Nhất là bản tường trình rõ rệt nhất, khoa học
nhất của khoa học gia Jovan Pulitzer tại Thượng Viện cho biết chỉ trong 2 giờ ông đã
tìm ra được sự gian lận qua 500 ngàn phiếu giả bầu cho Biden và biết phiếu giả đó
được sản xuất tại Mỹ hay China.
Chưa kể vụ laptop của Hunter Biden phơi bầy quá lộ liễu cách làm ăn của gia đình
Biden bên Ukraine và với China và Nga. Thế rồi, mọi việc đều được thu vén thế nào
không biết mà đều rơi vào quên lãng?
Bà giáo sư người Nga ngậm ngùi nói cứ tưởng qua Mỹ sẽ thoát cộng sản – ai ngờ bây
giờ Mỹ đã thành nước XHCN dưới chế độ của Đảng Dân Chủ. Người dân và ngay
chính TT Trump cũng đã bị họ kiểm duyệt quá thô bạo mà không ai làm gì đượcthậm chí nhiều người Việt đã từng tỵ nạn còn hoan hỷ vỗ tay (cho đáng đời Trump?).
China đã quá thành công trong các tuyên truyền về Dân Vận, Trí Vận và Địch Vận
qua cuộc bầu cử TT tại Hoa Kỳ vì các chiêu bài của nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã
tuyên truyền chống Trump để triệt, hạ bằng được TT Trump, đã hoàn toàn dập khuôn
như ý muốn của họ Tập. Cho nên thay vì dồn oán hận lên Tập Cận Bình, lên China là
nơi xuất phát ra con virus Vũ Hán giết hại toàn thế giới và cả Hoa Kỳ, thì nhóm lãnh
đạo đảng Dân Chủ đã dồn hết thù oán đó lên ông Trump, để người dân quên China đi,
né đạn dùm họ Tập – nên chắc họ Tập không hẹp lượng gì mà không thưởng công hậu
hỹ cho đám này.
Tệ hơn nữa, Biden còn cấm dân không được dùng chữ China Virus, why? Nước Mỹ
có tự do kể cả tự do chỉ trích Tổng Thống thì sao lại cấm họ vi phạm hiến pháp Hoa
Kỳ? Nó từ Vũ Hán thì nói nó là China Virus, hay Virus Vũ Hán hay CCP Virus (như
TT Trump noi là hợp lý chứ), sợ phạm húy hay sao?
Bây giờ người hiến công sức và cả tài sản mình cho Hoa Kỳ và người dân trong 4
năm qua là cựu TT Trump, là công dân Donald Trump -nay đang bị nhóm lãnh đạo
Dân Chủ đem ra xử tội đàn hặc lần thứ hai. Bà Nancy Pelosi, ông Schummer, các dân
biểu Dân Chủ, và 6 tên Cộng Hòa phản đảng, cũng như các luật sư managers tự đóng
vai công tố tại Thượng Viện Mỹ mấy ngày hôm nay (dẫm chân lên ngành Tư Pháp), là

hình ảnh người Việt không thể quên được qua các màn đấu tố dã man, vô nhân tính
đáng ghê tởm, như thời Trung cổ, của cộng sản thời Việt Minh vừa nắm chính quyền,
khoảng 200 ngàn người tại Miền Bắc Việt Nam đã chết oan mạng vì chủ trương tiến
lên XHCN. Bao nhiêu sách vở đã viết lại, bao nhiêu nhân chứng đã tố cáo sự tàn bạo
của cộng sản đội lốt XHCN, vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn tự bịt mắt mình
(y như bị tẩy não vậy), và muốn bịt mắt người khác nữa. Họ chỉ muốn xem vài kênh
TV Mỹ theo ý mình muốn, xem vài tờ báo thiên tả, vài youtube chống Trump và bênh
Biden một cách sai lạc, và nhất định không nghe lời nói phải.
Một nữ phóng viên người Mỹ đã từ chức sau ngày bầu cử TT vừa qua, cô nói cô
không thể cứ mãi loan các tin sai lạc sự thật như vậy để hại TT Trump, vì mỗi tối về
nhà, cô thấy lương tâm cắn rứt- thà nghỉ việc kiếm việc khác ít lương hơn còn tốt hơn.
Bà giáo sư âm nhạc người Nga tỵ nạn thở dài nói nước Mỹ giờ đã XHCN hóa rồi.
Dân Mỹ nhất là giới trẻ kể cả các giáo sư trung và đại học đã bị đầu độc tại học
đường trong mấy thập niên nay, nên họ hoàn toàn không biết gì về “thiên đường cộng
sản” nên đã theo Biden. Một mai họ tỉnh ngộ thì quá trễ rồi. Chỉ mong nước Mỹ đừng
bị như Mãn, Hồi, Mông, Tạng. Nhìn trại tù Tân Cương (dán nhãn che mắt thế gian là
"Trại Dậy Nghề") đang giam giữ hàng triệu người, mà Trung Cộng hàng ngày tra tấn,
hành hình, bắt lao động khổ sai, triệt sản và tiêu diệt chủng tộc người Duy Ngô Nhĩ mà rùng mình./. (Tin Tổng Hợp).
Phạm Gia Đại

Bất mãn với việc luận tội cựu TT Trump, cựu quan chức CIA rời Đảng Dân chủ
Vũ Dương

Cựu quan chức CIA Mỹ Bryan-Dean Wright (ảnh: Youtube/Larry King).
Cựu quan chức CIA Mỹ Bryan-Dean Wright nói rằng các lực lượng cực tả đã luận tội
cựu Tổng thống Trump hai lần với mục đích đàn áp chính trị, điều này khiến ông
không thể dung thứ và cuối cùng quyết định rời Đảng Dân chủ.

Trong bài viết đăng tải trên kênh truyền thông Mỹ Daily Caller hôm thứ Tư (ngày
10/2), ông Wright bày tỏ, “Trong mấy năm qua, nhiều thành viên Đảng Dân chủ như
tôi đã chứng kiến cách các lực lượng cực tả Hoa Kỳ làm mất uy tín của cựu Tổng
thống Trump. Họ đã chi hàng tỷ đô-la, sử dụng thù hận sâu rộng và những ngôn từ
bạo lực công kích ông Trump, điều này hoàn toàn không phù hợp với các giá trị
truyền thống của Hoa Kỳ”.
“Những trò hề này hẳn đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các nhà hoạt động
chính trị Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hành động của Đảng Dân chủ
không những không gắn kết người dân với nhau mà còn gây ra những thiệt hại to lớn
về kinh tế và chia rẽ đất nước”.
Ông nói thêm rằng, “Sự thông đồng giữa phe cực tả trong nền chính trị hiện đại và
giới truyền thông đã khiến dân chúng thù ghét ông Trump. Phe cực tả không ngừng
sinh chuyện và kích động chia rẽ chính trị. Rõ ràng, hậu quả của việc làm đó đã dẫn
đến nhiều bạo lực hơn và tàn phá xã hội sâu rộng hơn”.
Ông cũng tuyên bố rằng bạo lực trên toàn quốc năm 2020 kỳ thực là kết quả của sự
xúi giục của phe cánh tả. Bài viết chỉ ra, “Trong một cuộc bạo loạn, 1 phụ nữ ở thành
phố New York đã bất ngờ ném một chai cháy vào 4 cảnh sát đang ngồi trên xe hơi.
Rất may là chai cháy không phát nổ và không có cảnh sát nào bị thương trong vụ
việc”. “Trong một lần khác, một nhóm bạo loạn ở Seattle đã cố gắng niêm phong cửa
của một khu vực cảnh sát và đốt cháy tòa nhà, thiêu sống cảnh sát”.
“Tổng cộng, hơn 700 nhân viên thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương
đã bị thương trong các vụ bạo lực do phe cánh tả gây ra, trong đó bao gồm Đại úy
cảnh sát St. Louis đã nghỉ hưu David Dorn, người đã hy sinh để bảo vệ thành phố mà
ông yêu quý khỏi những người được khuyến khích bởi sự kích động của Đảng Dân
chủ. Rõ ràng, danh sách các nạn nhân của sự căm thù và bạo lực của phe Cánh tả chỉ
đang tăng lên”.
Ông cũng chỉ trích cái gọi là “phương tiện truyền thông chính thống” vì đã ngang
nhiên kích động bạo lực trong chương trình. Ông nói: “Những nhân vật chủ chốt của
CNN như Chris Cuomo đã nói với khán giả của mình: ‘Ai nói rằng các cuộc biểu
tình cần phải hòa bình và có trật tự?’. Đài phát thanh (NPR) táo bạo tuyên bố rằng,
'đập phá và cướp bóc là một công cụ mạnh mẽ để mang lại sự thay đổi thực sự và
lâu dài trong xã hội' ”.

Ông Wright chỉ trích, “Những nhận xét cánh tả này đã thúc đẩy đám đông phạm tội.
Trớ trêu thay, Đảng Dân chủ lại một lần nữa đưa ra một cuộc luận tội chống lại cựu
Tổng thống Trump với lý do rằng ông đã kích động bạo lực. Thực tế, chính Đảng Dân
chủ và cái gọi là phương tiện truyền thông chính thống chịu sự chi phối của nó mới là
kẻ kích động bạo lực”.
“Những người theo Đảng Dân chủ như tôi không thể chịu đựng cái đảng này thêm
nữa. Tôi phải rời bỏ nó vì không còn lựa chọn nào khác. Câu hỏi đặt ra là chúng ta
còn có lựa chọn nào về mặt chính trị? Cuộc thăm dò bầu cử năm 2020 đã cho chúng
tôi câu trả lời, đó là: Nhiều người đã rời khỏi Đảng Dân chủ và gia nhập Đảng Cộng
hòa do Trump lãnh đạo để trả lại quyền lực cho người dân”, ông cho biết.

Ý Dân chuyển ngữ
LTS: Chiều ngày thứ Bảy ngày 13/2/2001 và lúc 4PM EST, Thượng Viện Quốc hội
Hoa Kỳ đã kết thúc phiên tòa luận tội TT Donald Trump với số phiếu như sau: 57
thuận và 43 chống. Kết quả TT Donald Trump được trắng án và như vậy ông bị luận
tội hai lần và cả hai đều vô tội. Ngay sau khi Phiên tòa vừa chấm dứt, TT Donald
Trump đã gởi đến công chúng lá thư đầu tiên, như sau:

Ngay sau khi được tuyên bố trắng án trong cuộc săn phù thủy mới nhất của Đảng
Dân chủ, Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố hoàn toàn mới với 74 triệu người
ủng hộ ông.
Tại một thời điểm trong tuyên bố của mình, Trump nói “Phong trào lịch sử, yêu nước
và tốt đẹp của chúng tôi để Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại chỉ mới bắt đầu”

Trươc tiên, tôi muốn cảm ơn đội ngũ luật sư tận tâm của tôi và những người khác vì
họ đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ công lý và bảo vệ sự thật.
Lời cảm ơn sâu sắc nhất của tôi cũng như tất cả các Thượng nghị sĩ và Thành viên
Quốc hội Hoa Kỳ, những người luôn tự hào về Hiến pháp mà tất cả chúng ta tôn
trọng cũng như các nguyên tắc pháp lý thiêng liêng ở trung tâm của đất nước chúng
ta.
Thể chế Cộng hòa Lập hiến trân trọng của chúng ta được thành lập dựa trên nền
pháp quyền công bằng, là biện pháp bảo vệ không thể thiếu cho các quyền tự do,
quyền và tự do của chúng ta.
Thật là đáng buồn khi bình luận về thời đại của chúng ta rằng có một đảng chính trị ở
Mỹ được cho phép tự do bôi nhọ nhà nước pháp quyền, bôi nhọ cơ quan thực thi pháp
luật, cổ vũ đám đông, bào chữa cho những kẻ bạo loạn và biến công lý thành công cụ
trả thù chính trị và bức hại, lập danh sách đen, hủy bỏ và đàn áp tất cả những người
và quan điểm mà họ không đồng ý. Tôi luôn luôn có và sẽ luôn luôn là người đấu
tranh cho nền pháp quyền kiên định, những anh hùng thực thi pháp luật và quyền của
người Mỹ được tranh luận một cách hòa bình và danh dự về các vấn đề trong ngày
mà không ác ý và không thù hận.
Đây là một giai đoạn khác của cuộc săn lùng phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử của
đất nước chúng ta. Không có tổng thống nào từng trải qua bất cứ điều gì giống như
nó, và nó tiếp tục bởi vì các đối thủ của chúng tôi không thể quên gần 75 triệu người,
con số cao nhất từ trước đến nay đối với một tổng thống đương nhiệm, người đã bầu
cho chúng tôi chỉ vài tháng trước.
Tôi cũng muốn gửi lời biết ơn của tôi đến hàng triệu công dân tử tế, chăm chỉ, tuân
thủ pháp luật, yêu Chúa và Đất nước, những người đã dũng cảm ủng hộ những
nguyên tắc quan trọng này trong thời điểm rất khó khăn và thử thách này.
Phong trào lịch sử, yêu nước và cao đẹp của chúng ta để Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở
lại chỉ mới bắt đầu. Trong những tháng tới, tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn
và tôi mong muốn tiếp tục cuộc hành trình đáng kinh ngạc của chúng ta cùng nhau để
đạt được sự vĩ đại của Mỹ cho tất cả người dân của chúng ta. Chưa bao giờ có bất cứ
điều gì giống như nó!
Chúng ta còn rất nhiều công việc ở phía trước, và chúng ta sẽ sớm xuất hiện với tầm
nhìn về một tương lai Hoa Kỳ tươi sáng, rạng rỡ và vô hạn.
Cùng bắt tay nhau không có gì chúng ta không thể hoàn thành được.
Chúng ta vẫn là một Dân tộc, một gia đình và một quốc gia vinh quang dưới quyền
Chúa, và trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn cơ nghiệp tuyệt vời này cho con cháu và
cho các thế hệ người Mỹ sau này.
Xin Chúa phù hộ cho tất cả các bạn, và xin Chúa mãi mãi phù hộ cho Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ

Xem bản văn gốc, xin click vào link dưới đây:
https://twitter.com/JennPellegrino/status/1360696019743309825?ref_src=twsrc%5Et
fw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1360696019743309825%7Ctwgr%5
E%7Ctwcon%5Es1_&
ref_url=https%3A%2F%2Ftrendingpolitics.com%2Fbreaking-trump-releases-urgentstatement-after-being-acquitted%2F

Carlson: 5 người chết ở Capitol đều ủng hộ ông Trump và những sự thật bị giấu
giếm
Phụng Minh

Ông Tucker Carlson, người dẫn chương trình truyền hình kênh Fox News. (Ảnh:
Chụp màn hình video Fox News).
Những cái chết được mô tả không đầy đủ, thậm chí viên cảnh sát sau vẫn gửi tin nhắn
cho người thân sau khi đám đông ở Capitol đã được giải tán.
Sau phiên tòa xét xử vụ luận tội lần thứ hai của ông Trump, đám đông trên Đồi
Capitol vào ngày 6/1 một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. “Chi tiết quyết
định thành bại”, lần này, người ta không thể không lục tìm thêm các chi tiết để tìm ra
điều gần với sự thật nhất.
Người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, Tucker Carlson trong chương trình
do mình làm người dẫn – “Tucker Carlson Tonight” ngày 10/2, đã nỗ lực tìm ra sự
thật thông qua các chi tiết.
Carlson nói trong chương trình: “Trước khi chúng ta định hình lại nước Mỹ để ngăn
chặn cuộc ‘diệt chủng’ của Quốc hội trong tương lai, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu
thêm về những tội ác xảy ra vào ngày 6/1. Điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Bạn
có thể ngạc nhiên khi biết điều đó.

Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng biết rất ít về nó. Thực tế, điều bất thường là nhiều
câu hỏi cơ bản nhất vẫn chưa được trả lời sau hơn một tháng kể từ khi vụ việc xảy
ra”.
“Vào ngày 6/1, có 5 người Mỹ đã chết trong và ngoài Điện Capitol. Bạn đã nghe điều
đó, nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa. Như mọi khi, các chi tiết là quan trọng
nhất. Những người này là ai và họ chết như thế nào? Điều này quyết định bạn hiểu
điều gì đã thực sự xảy ra”.
Năm người chết đều là những người ủng hộ ông Trump
Carlson tiếp tục: “Hãy xem xét điều này, thực tế là: trong số 5 người chết ngày hôm
đó, 4 người là người ủng hộ ông Trump. Người thứ năm là Cảnh sát Capitol, người rõ
ràng cũng trung thành với ông Trump.
Tại sao điều này lại liên quan? Tất nhiên, quan điểm chính trị của những người đã
khuất không nên là quan trọng, nhưng thật không may, trong trường hợp này, điều đó
lại quan trọng.
Những người được ghi nhận đã thiệt mạng vào ngày 6/1 lại toàn là những người bình
thường đã bỏ phiếu cho Trump”.
Người đầu tiên trong số họ là một phụ nữ 34 tuổi đến từ Georgia, tên là Rosanne
Boyland. Các nhà chức trách ban đầu thông báo rằng Boylan đã chết trong khi “cấp
cứu y tế.” Các video sau đó cho thấy cô ấy có thể đã vô tình bị đám đông giẫm chết.
Nạn nhân thứ hai là Kevin Greeson, 55 tuổi, chết vì trụy tim khi đang gọi điện và trò
chuyện với vợ bên ngoài Điện Capitol. Vợ anh sau đó cho biết: “Kevin có tiền sử cao
huyết áp. Khi bị kích động, anh ấy đã lên cơn đau tim“.
Người thứ ba là Benjamin Phillips, 50 tuổi, đến từ Ringtown, Pennsylvania. Phillips
là một người ủng hộ Trump, ông đã tổ chức một chuyến xe buýt đến Washington để
tham dự một cuộc biểu tình vào ngày hôm đó.
Ông chết vì đột quỵ trên mặt đất bên ngoài Điện Capitol. Không có bằng chứng nào
cho thấy Phillips bạo loạn hoặc bị thương bởi đám đông, hoặc thậm chí đã vào Điện
Capitol.
Người thứ tư thiệt mạng là một cựu binh 35 tuổi đến từ San Diego, cô Ashli Babbitt,
người duy nhất được ghi nhận là thiệt mạng vì cố ý gây thương tích. Babbitt mặc áo
có thông điệp ủng hộ ông Trump khi cô bị một trung úy cảnh sát bắn chết trên Đồi
Capitol.
Cái chết của Babbitt được quay video, vì vậy cái chết của cô ấy là tài liệu đầy đủ nhất
về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng đáng ngạc nhiên là mọi người vẫn
biết rất ít về nó.
Babbitt bị bắn chết khi cố gắng trèo vào Tòa nhà Diễn giả của Điện Capitol qua một
cửa sổ vỡ Đây là tình huống cơ bản mà mọi người đều biết. Các nhà chức trách từ
chối tiết lộ tên của người đã bắn cô, cũng như không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cuộc
điều tra mà họ tiến hành.

Theo luật sư của viên cảnh sát: “Sau khi đọc bằng chứng, anh ấy sẽ được coi là một
anh hùng”. Tất nhiên, mọi người không thể thực sự nhìn thấy bằng chứng vì họ che
giấu nó. Mọi người thậm chí không thể biết danh tính của anh ta.
Carlson đặt câu hỏi: “Giết một phụ nữ không vũ trang có thể hợp lý trong một số
trường hợp nhất định, nhưng từ khi nào [việc giết cô ấy] lại trở thành [hành động]
anh hùng? Người phụ nữ đã chết đọc trang web của QAnon khi nào? Đảng Cộng hòa
không hỏi câu hỏi này”.
Dân biểu Markwayne Mullin nói rằng ông ấy ngay lập tức ôm viên cảnh sát đã bắn
Babbitt và nói với anh ta: “Nghe này, anh đã làm những gì anh phải làm”.
Nhưng Carlson hỏi, “viên cảnh sát đó có thực sự cần thiết phải làm điều này không?
Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết rằng Babbitt không mang theo vũ khí khi bị
giết.
Tuy nhiên, trong phiên tòa luận tội tuần này, Nghị sĩ Cicilin (David Cicilline), mô tả
những gì đã xảy ra ở Điện Capitol như một ‘cuộc nổi loạn có chủ động'”.
Cicillin là một cựu luật sư của giới xã hội đen từ Providence, vì vậy anh ta có thể biết
thế nào là phạm trọng tội bằng súng. Không có báo cáo nào cho thấy những kẻ bạo
loạn ở Điện Capitol hôm 6/1 đã sử dụng vũ khí hoặc dùng súng đe dọa bất kỳ ai. Vậy
chính xác thì Cicillin đang nói về điều gì?
Rõ ràng, anh ta đang nói đến cái chết của Sĩ quan Brian Sicknick. Trong những giờ
sau cuộc bạo loạn, New York Times đưa tin rằng những người ủng hộ Trump đã đánh
Snike một cách dã man đến chết bằng bình cứu hỏa.
Tin tức về cái chết dữ dội của Snick nhanh chóng được vô số phương tiện truyền
thông khác đưa tin, báo chí liên tục đưa tin và phóng đại.
Tuyên bố này tạo cơ sở cho huyền thoại mà đảng Dân chủ xây dựng. Thi thể của
Snick được đặt trong Điện Capitol để thể hiện sự tôn trọng. Carlson mỉa mai:
“Các chính trị gia từng nói với chúng ta rằng cảnh sát phân biệt chủng tộc, vài tháng
trước đã ca ngợi Snick như một anh hùng. Cuối cùng họ cũng tìm được một sĩ quan
cảnh sát phục vụ mục đích chính trị của mình”.
“Những gì Đảng Dân chủ nói là dối trá từ đầu đến cuối“
Carlson khẳng định: “Chỉ có một vấn đề: câu chuyện họ kể từ đầu đến cuối đều là dối
trá. Sĩ quan Snick không bị đánh chết bằng bình cứu hỏa hay gì đó. Theo một phân
tích mới chi tiết và thú vị trên Revolver News, không có bằng chứng cho điều đó. Cơ
thể của viên cảnh sát dường như không có dấu hiệu bị thương.
Trên thực tế, vào tối ngày 6/1, rất lâu sau khi những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol bị
bắt hoặc bị giải tán, Snick vẫn ở văn phòng cảnh sát đã gửi một tin nhắn văn bản cho
anh trai của mình, theo anh trai của anh ấy, Snick cho biết anh ấy đã ‘hai lần bị dính
hơi cay sau khi xịt’, nhưng các khía cạnh khác vẫn ở ‘trạng thái tốt’. 24 giờ sau, sĩ
quan Snick được ghi nhận đã chết”.

“Anh ta chết như thế nào? Người đứng đầu Liên minh Cảnh sát Đồi Capitol cho biết
anh ta bị đột quỵ. Thi thể của anh ta ngay lập tức được hỏa táng, và nhà chức trách
từ chối công bố kết quả khám nghiệm tử thi của anh ta. Không ai bị buộc tội về cái
chết của anh ta và cũng không có ai đã bị truy tố.
Dù có chuyện gì xảy ra với Snike, đó rõ ràng là một bi kịch, nhưng nó cũng rất khác
so với những gì họ nói với chúng ta. Họ nói dối về nguyên nhân cái chết của anh ấy,
họ đã nói dối rất nhiều”.
Cuối cùng, Carlson hỏi: “Cuộc bạo loạn này bắt đầu như thế nào? Đó có phải là một
vụ tự phát do một tổng thống liều lĩnh xúi giục trong cơn tức giận dữ dội? Cuộc bạo
động là kế hoạch từ lâu hay là kết quả của một âm mưu? Có hai giả thuyết về các sự
kiện, nhưng cả hai đều có thể không phải là sự thật”.
“Cuối tuần này, cựu Cảnh sát trưởng Điện Capitol Steven Sund, trong một bức thư
gửi Chủ tịch Hạ viện Pelosi tuyên bố rằng không có thông tin tình báo nào cho thấy
một cuộc bạo động có thể sẽ xảy ra ở Điện Capitol”.
“Rõ ràng, nguồn của Washington Post tốt hơn của Sander. Trong những ngày sau 6/1,
tờ báo này đưa tin rằng một nhóm những người ủng hộ Trump được cho là đang
hướng đến Washington để gây rối. FBI gần như chắc chắn biết điều này. Họ có khả
năng đã hối lộ những người cung cấp thông tin trong hàng ngũ của những người biểu
tình”.
“Nếu các nhà chức trách biết rằng bạo lực có thể xảy ra ở Điện Capitol, thì các biện
pháp an ninh cần thiết ở đâu? Nó không có ở đó”.
“Chúng ta không chắc tất cả những điều này có nghĩa là gì, và chúng ta sẽ không
đoán. Điều chúng ta có thể chắc chắn là những sự kiện đã biết đã xảy ra vào ngày 6/1
và những câu chuyện họ đang kể cho chúng ta bây giờ, bao gồm cả Đảng Dân chủ kể
trong phiên tòa luận tội, có một sự sai lệch rất lớn so với câu chuyện thật.
Ở nhiều nơi, những sự thật đã biết không giống với những câu chuyện họ kể. Họ hoàn
toàn nói dối. Không có nghi ngờ gì về điều đó”.
Phóng đại tùy tiện về sự cố Đồi Capitol
Carlson nói rằng mô tả của Đảng Dân chủ về vụ việc Đồi Capitol là không thể tin
được: “Một số người trong Quốc hội so sánh ngày này (6/1) với vụ 11/9. Lãnh đạo đa
số Thượng viện Chuck Schumer ví nó như trận Trân Châu Cảng, và sự kiện này đã
thúc đẩy Hoa Kỳ bước vào Thế chiến II”.
“Mỗi ngày, chúng tôi đều nghe thấy những so sánh mới và hoành tráng hơn từ các
đảng viên Dân chủ. Nhưng vào đêm ngày 10/2, CNN đã vượt qua tất cả mọi giới hạn
và so sánh những gì xảy ra vào ngày 6/1 với vụ diệt chủng ở Rwanda”.
“Hãy nhớ rằng, gần một triệu người đã thiệt mạng ở Rwanda vào năm 1994, nơi
chiếm khoảng 70% diện tích của đất nước. Toàn bộ thị trấn đã bị tấn công bằng dao
rựa. Mọi người bị đốt cháy và bị máy ủi đè chết. Hàng trăm nghìn phụ nữ đã bị hãm
hiếp. Đây là một trong những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người”.

Đảng Dân chủ bẽ bàng: Cố luận tội cựu TT Trump, lại bị "tố" ngược lại là những
kẻ kích động bạo lực
Đông Bắc

Thậm chí bà phó Tổng thống Harris còn bị “điểm mặt” 4 lần trong video, và Tổng
thống Biden còn nói nếu ông ta được quay trở lại thuở học trung học, ông ta sẽ đi vào
phòng tập thể dục và "đánh bại" Trump.
Thay vì cố dựng nên một phiên tòa luận tội cựu TT Trump vì tội “kích động bạo lực”,
thì Đảng Dân chủ bị một phen tê tái, lúng túng và ăn “quả đắng” khi đội ngũ pháp lý
của ông Trump đang “lột trần” các thành viên đảng Dân chủ ra “xét xử” ngược lại.
Bằng cách liên tục phát các đoạn clip về những lời hùng biện kích động bạo lực trong
quá khứ của họ.
Video dài 11 phút đã lột tả thói “đạo đức giả” của những người theo chủ nghĩa tự do
cấp tiến đang tự đặt ra một "tiêu chuẩn kép nguy hiểm" cho riêng họ...
Theo Fox news, nhóm luật sư của cựu Tổng thống Trump cho biết bài phát biểu của
ông trước cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1, nơi ông nói với những người ủng
hộ rằng "hãy chiến đấu như địa ngục" không có nghĩa là một hành động kích động
bạo lực.
Nhóm luật sư cho biết, nếu như vậy thì cũng cần phải luận tội nhiều dân biểu, thượng
nghị sĩ Đảng Dân chủ vì họ cũng có những tuyên bố tương tự.
Luật sư David Schoen nói to với các đảng viên Đảng Dân chủ đang ngồi trong phòng
họp, khi đoạn video dài 11 phút kết thúc với những clip họ liên tục nói "chiến đấu" :
"Mọi người trong số các quý vị ở đây. Không sao đâu. Quý vị không làm gì sai cả. Đó

là từ ngữ mà mọi người dùng, nhưng xin hãy dừng ngay thói đạo đức giả".
Ông Michael Van der Veen, luật sư của Donald Trump công kích mạnh mẽ các thành
viên đảng Dân chủ, đồng thời tố cáo đây là một phiên xử bị định hướng ở sự thù hận
nhắm vào thân chủ của ông.
Ông nói: “Các đại diện của đảng Dân chủ căm ghét Donald Trump. Kiểu thù hằn
chính trị này không có chỗ đứng trong các định chế chính trị của chúng ta”.
Luật sư Van der Veen cũng cáo buộc đảng Dân Chủ đã cắt ghép các đoạn video và
các phát biểu của Tổng thống Trump.
Cả khán phòng “lặng ngắt” khi nhóm luật sư trình chiếu video bằng chứng, cho thấy
các dân biểu, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ lặp lại từ “chiến đấu”, một cụm từ được
dùng để luận tội Tổng thống Trump trong bài diễn văn ngày 6/01.
Video dài 11 phút đầy đủ bằng chứng thuyết phục, khiến các đảng viên Đảng Dân chủ
lúng túng và bẽ bàng.
Video đã “điểm danh” hàng chục gương mặt gạo cội của Đảng Dân chủ bao gồm từ
dân biểu “cuồng chống Trump” Maxine Waters (California), Lãnh đạo Đa số Thượng
viện Chuck Schumer, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Phó Tổng
thống Kamala Harris, Tổng thống Joe Biden cho tới “thủ lĩnh” Black Lives Matter.
Thậm chí bà phó Tổng thống Harris còn bị “điểm mặt” 4 lần trong video, và Tổng
thống Biden còn nói nếu ông ta được quay trở lại thuở học trung học, ông ta sẽ đi vào
phòng tập thể dục và "đánh bại" Trump.
https://twitter.com/i/status/1360307991472467976
Các đảng viên Đảng Dân chủ đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần về cụm từ “chiến đấu”
trên youtube, Twitter kích động bạo lực, và người dân Mỹ được chứng kiến điều gì đã
xảy ra? Antifa - Black Lives Matter: Bạo loạn. Hỏa hoạn. Đập phá, Giết người...
Trong khi đó truyền thông dòng chính làm việc 24/7 để bảo vệ cho Đảng Dân chủ, và
che đậy cho năm bạo loạn 2020 của BLM /Antifa bằng cách giả vờ gọi đó là “biểu
tình ôn hòa”, trong khi đổ vấy cho cả triệu người Mỹ yêu nước quần tụ tại
Washington DC là biểu tình “bạo động”.
Những đảng viên Đảng Dân chủ nói từ “chiến đấu” cả nghìn lần, nhưng Big Media,
Big Tech…cũng như không có bất kỳ ai gọi đó là xúi giục, kích động bạo loạn và đưa
họ ra trước một phiên điều trần tại Quốc hội, ngay cả khi họ cam kết hỗ trợ tài chính
để bảo lãnh những tên tội phạm Antifa-BLM bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang
“chiến đấu” phá hoại nước Mỹ.
Điều này không khác gì việc các đảng viên Dân chủ tiếp thêm “sinh lực” cho những
kẻ tội phạm phương tiện để “chiến đấu” dữ dội hơn.
Với cả triệu người tuần hành tại Thủ đô Washington một cách ôn hòa ngày 6/1, sự cố

một số người biểu tình đã gây ra bạo lực trong Tòa nhà Quốc hội càng ngày càng cho
thấy nhiều bằng chứng đã được lên kế hoạch trước đó 1 ngày.
Điều này được minh chứng bằng bài phát biểu của Tổng thống Trump vào trưa ngày
6/1, và các video ghi lại được tại hiện trường Tòa nhà Quốc hội.
Làm thế nào mà các đảng viên Dân chủ, Big Media, Big Tech coi đây là những lời nói
có tính chất kích động bạo lực, khi Tổng thống Trump nói với người dân rằng: “Hãy
để tiếng nói của các bạn được lắng nghe một cách ôn hòa và yêu nước”.
Nội dung bài phát biểu của Tổng thống Trump hoàn trái ngược với bản tường thuật
của giới truyền thông cánh tả cũng như bị Đảng Dân chủ gọt xén và quy kết Tổng
thống kích động bạo lực.
Nếu bài phát biểu của Tổng thống Trump bị coi là kích động bạo lực, vậy hãy so sánh
những lời phát biểu đầy tính bạo lực của những người nổi tiếng theo Đảng Dân chủ
cánh tả cấp tiến dưới đây:
https://twitter.com/i/status/1347703375270350851
Trong video trên có đoạn ca sĩ Madonna phát biểu trong cuộc Tuần hành Phụ nữ ở
Washington năm 2017 trong những ngày đầu tiên của chính quyền Donald Trump,
trong đó Madonna phát biểu: “Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm nổ tung Nhà
Trắng”.
Diễn viên hài Kathy Griffin thì cầm cái đầu hình nộm nhuốm máu của Tổng thống
Trump.
Diễn viên Johnny Depp chậm rãi nói: “Lần cuối cùng một diễn viên ám sát Tổng
thống là khi nào?”.
Phiên luận tội lần thứ hai của Đảng Dân chủ đối với cựu Tổng thống Donald Trump
đang đi tới hồi kết, và khả năng cao là thất bại hoàn toàn. Điều này càng làm cho
người dân Mỹ thấu tỏ bộ mặt dối trá và đồi bại của những người theo dân chủ tự do
cấp tiến.
Đông Bắc

ĐẤU TỐ KIỂU MỸ
Bao nhiêu người Việt trong và ngoài nước còn nhớ đến hai chữ “Đấu tố” kinh
khủng và hãi hùng, cộng sản Bắc Việt du nhập từ Trung Hoa vào miền Bắc từ năm
1953 – 1956? Cuộc “Cải cách ruộng đất” đầy ác mộng đó, đã khiến hơn 1 triệu
người Bắc di cư vào Nam. Bài học lịch sử sống động nhất, chúng ta có thể giới thiệu
cho những thế hệ sau, bạn và gia đình hãy xem lại cuốn phim “Chúng tôi muốn
sống”
(We
want
to
live)
trên
Youtube
theo
địa
chỉ:
(https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=Chúng+tôi+muốn+sống).

Chỉ một nút nhấn trên bàn phím, sẽ thấy 29,000,000 người từng xem trong 0.49 giây!
Bên thắng cuộc có thể dùng cát bụi phủ lấp lịch sử, nhưng lịch sử là vết hằn ngàn
năm trên đá và thời gian sẽ đem ra ánh sáng!
Lịch sử quốc gia nào cũng có những đau thương mất mát, lúc vinh lúc nhục! Đặc
biệt, câu chuyện của toà án nhân dân dưới chế độ cộng sản miền Bắc Việt Nam, theo
gương Trung cộng, đã lập ra một loại toà án siêu quyền lực, chánh án là một bọn ngu
dốt đầy hận thù, chưa học xong trường làng! Nạn nhân không hề có luật sư bào chữa,
không được quyền biện hộ, họ chỉ được phép yên lặng, chờ giờ phán quyết với bản án
tử hình. Đám dân ngu dốt vây xung quanh, ném đá, tố khổ, hô hào máu trả nợ máu!
Nạn nhân bị “chôn sống” đầu nhô lên khỏi mặt đất, và con trâu kéo lưỡi cầy đi qua
cắt cổ, chuyện rất thật. “Hoan nghênh toà án nhân dân đặc biệt”. Chúng dùng máu
người dân vô tội để viết lên câu khẩu hiệu khốn nạn trên! Hơn 70 năm sau, ác mộng
vẫn còn, có người dân oan nào ở Việt Nam hôm nay được hưởng một phiên toà công
lý? Bao nhiêu tiếng nói bất đồng bị cầm tù? Thế hệ cha ông chúng ta đã ra đi, lịch sử
bị xoá bỏ, nhưng đừng vội quên! Con virus mang tên “Cộng sản” của thập niên 50
giờ đây đã thay hình đổi dạng, chúng biến thể và vượt đại dương, xâm chiếm thành trì
tự do cuối cùng của thế giới. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không hề miễn nhiễm! Đảng
Dân chủ, một hình thức Mặt trận Giải phóng Miền Nam xuất hiện tại Hoa Kỳ.
A. ĐẤU TỐ KIỂU MỸ
Cậu con trai lớn của chúng tôi hỏi: Bố có xem TV Thượng viện luận tội Tổng thống
Trump? Câu trả lời là KHÔNG! Cháu ngạc nhiên, vì biết tôi thường xuyên nghe
những buổi điều trần như thế để có tài liệu viết bài. Nhưng lần này thì khác, tại sao
mình lại ngớ ngẩn, mất trí, phí thời gian xem cuộc đấu tố vi hiến, bất hợp pháp, một
trò hề chính trị không hơn, không kém? Vất bỏ đi những thiên kiến chính trị cá nhân,
chúng ta hãy cùng nhau xem trò hề rẻ tiền này thuyết phục được ai? Trừ khi bạn bị
“tẩy não” đến mức sẵn sàng ôm bom, chết cho giáo chủ Sleepy Joe, phù thuỷ Nancy
Pelosi, Chuck Schumer và thánh Goerge Floyd, tôi không dám xúc phạm, bài này bạn
nên xoá đi! Xin đa tạ thiện ý!
▪︎PHIÊN TOÀ VI HIẾN 100%. Bạn là người ủng hộ đảng Dân chủ trong việc luận
tội Tổng thống Donald Trump lần hai, dẫn chứng có 170 học giả, giáo sư luật kể cả
những tên tuổi nổi tiếng như Laurence Tribe và Charles Fried, bênh vực cho là hợp
hiến. Hãy nghe Giáo sư Alan Dershowitz, chuyên gia về Hiến pháp Hoa Kỳ, bậc thầy
về Luật pháp tại viện đại học Harvard trong nhiều thập kỷ, đảng viên Dân chủ nói:
“Những người ký tên trong danh sách đó, sẽ sẵn sàng viết ngược lại nếu như phía bên
kia thuộc phe mình: Nếu như Bill Clinton không còn tại chức và bị truy tố. Đây không
phải là nhận xét dựa theo đánh giá học thuật; nó là kết luận mang tính đảng phái
được bao bằng lớp vỏ bọc của giả định kết quả” (Most of those who signed would
have signed the exact opposite petition if the shoe were on the other foot: if Bill
Clinton had resigned and then (been) impeached," Dershowitz wrote in his email.
“This not a scholarly assessment; it is a partisan conclusion covered with the veneer
of result-oriented pseudo scholarship). Nhận xét một vấn đề, chúng ta không thể dựa
theo thiên kiến đảng phái
(https://www.pix11.com/news/national-news/trump-attorney-dershowitz-blasts-constit
utional-law-colleagues). Hiến pháp Hoa Kỳ không hề có điều khoản nào cho phép
Quốc hội luận tội một Tổng thống đã mãn nhiệm! Nói rõ hơn là một "thường dân".
Miễn bàn!

Nghe có khác gì phiên toà “Đấu tố” của cộng sản Việt Nam năm 1954? Chẳng
có luật pháp gì cả! Luật là tao, tao là luật!
▪︎PHIÊN TOÀ KANGAROO! Năm 2021 Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ còn đi xa
hơn cả toà án cộng sản! Không hề có Chánh án Tối cao Pháp viện chủ toạ! Chuyện
nhỏ, không có Chánh án thì đảng ta đưa một cụ già tuổi 80, Thượng nghị sĩ Patrick
Leahy, Tiểu bang Vermont ngồi thay thế. Thành tích chống Trump của cụ Leahy ai
cũng biết, cần quái gì luật pháp? Tuyệt vời, chủ toạ là tay chống Trump thế nào cũng
thắng! Vừa đá bóng vừa thổi còi! Đảng ta là thiên tài! Bạn đọc tại Việt Nam đừng
cười nhé!
Luật sư Mark Levin, người đứng đầu chương trình phát thanh “The Mark Levin
Show”, cựu Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald
Reagan, sáng lập viên Landmark Legal Foundation, tác giả nhiều tác phẩm giá trị,
tuyên bố về tính cách bất hợp pháp của phiên luận tội lần hai như sau: “Quốc hội trở
thành "bất hảo" khi tiến hành một trong những sự kiện ngu ngốc nhất trong lịch sử
đất nước. Trước hết, chúng ta chứng kiến một sự kiện ngu xuẩn nhất, do một bầy ngu
xuẩn trong lịch sử Hoa Kỳ thực hiện, và lịch sử sẽ điều chỉnh lại.” (Congress to be
“rogue” in proceeding with “one of the stupidest events” in the country’s
history. First of all, we are watching one of the stupidest events by some of the
stupidest people in American history, and history will fix this). Mark Levin có quá lời
chăng? Không đâu bạn ạ, không ngu sao được khi người đứng đầu nhóm Dân biểu
đảng Dân chủ lên án Tổng thống Donald J. Trump là tên Eric Swalwell, California,
với thành tích ngủ với nữ gián điệp Trung cộng? Khôi hài, và ngu xuẩn tột cùng là
anh Dân biểu Jamie Raskin, Maryland, bị bắt quả tang trên video đang ngồi đục bỏ
những điểm chính kêu gọi biểu tình trong ôn hoà của Tổng thống Trump, cắt xén
nhằm đánh lạc hướng Quốc hội. Trình bầy bằng chứng sai trước phiên toà có phải là
tội không? Theo Mark Levin, “Mọi video được Raskin và những người khác ở cánh tả
giới thiệu đều không thể chấp nhận được ở bất kỳ tòa án nào ở Mỹ, trong bất kỳ xã
hội tiên tiến nào. Họ không có thông tin đáng tin cậy, không có hướng dẫn liên quan
dưới bất kỳ hình thức nào cho bất cứ điều gì, thời kỳ. Nó có - tất cả không ngoài mục
đích gây thù hận” (Every single video that was introduced by Raskin and the other
stooges on the left is inadmissible in any court in America, in any advanced society.
They have no reliable information, no relevant guide of any kind to anything, period.
It has all of it is inflammatory) (Levin incinerates 'rogue' Dems for impeaching
'innocent man at Mar-a-Lago', says history won't be kind.html).
▪︎NGUỴ TẠO BẰNG CHỨNG. “A Kangaroo Court” danh xưng này do người Mỹ
gọi, tôi chỉ cóp nhặt. Định nghĩa của “Toà án Kangaroo” là một phiên toà không
chính danh, nguỵ tạo, được tổ chức bởi một nhóm lợi dụng quyền lực, để đạt mục
đích riêng của mình. Chánh án, Công tố viên, Bồi thẩm đoàn, từ trên xuống dưới là
một. Chứng cớ, không cần thiết, cũng chẳng cần chính xác, trình bầy cho ra vẻ phiên
toà, có thế thôi! Với sự phụ hoạ của bọn truyền thông thổ tả (T4), trong tháng qua,
đảng Dân chủ “bi thảm hoá” và so sánh cuộc biểu tình xâm phạm toà nhà Quốc hội
Liên bang chẳng khác gì những ngày đen tối của nước Mỹ khi Trân Châu Cảng bị
Nhật Bản tấn công (Pearl Harbor 1941), hoặc thảm hoạ toà tháp đôi World Trade
Center bị máy bay không tặc tấn công ngày 11/9/2001! Ghê thật, đảng Dân chủ mô tả
sự việc đến mức các nhà văn viết truyện khoa học giả tưởng trở thành tay mơ! Cũng

may, nước Mỹ năm 2021 không phải Việt Nam 1954, và người dân Hoa Kỳ cũng
không đến nỗi lạc hậu đi chân đất, ngồi nghe họ kích động. Chúng ta hãy xem, sự thật
không ai có thể che dấu hiện ra ngay trong ngày Thượng viện họp để luận tội Tổng
thống Donald J. Trump:
· Trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Phóng viên Tucker Carlson vào tối
Thứ tư 10/2/21 trên Fox News, TV Carlson cho biết 5 nạn nhân thiệt mạng trong ngày
6/1, đều không thuộc thành phần bạo loạn như Dân chủ tố cáo, tất cả là những người
ủng hộ Tổng thống Trump. Quan trọng hơn hết, nguyên nhân tử vong của các nạn
nhân như sau: Một phụ nữ bị đám đông chen lấn, dẫm đạp. Người đàn ông khác bị
đau tim vì quá kích động. Người đàn ông thứ hai bị đột quỵ, do bịnh tim. Người phụ
nữ thứ tư là cô Ashli Babbitt, cựu quân nhân không quân, không hề có vũ khí, và bị
cảnh sát bảo vệ Quốc hội bắn chết, và chính phủ Joe Biden cho đến nay vẫn chưa
công bố chi tiết điều tra. Người thứ năm là Cảnh sát viên Brian Sicknick bị thiệt mạng
tại hiện trường. Đảng Dân chủ cho rằng vị sĩ quan cảnh sát bị một tên bạo loạn da
trắng, dùng bình chữa lửa đập vào đầu đưa đến tử vong! Sự thật khác hẳn, theo báo
cáo của Tucker Carlson, người cảnh sát xấu số đã điện thoại cho em ruột mình một
giờ sau khi cuộc bạo loạn dẹp yên, anh ta bị ảnh hưởng bởi hơi cay nặng nề và qua
đời sau đó (Tucker clears up 5 deaths at Capitol riots 'The story they told was a lie,
from beginning to end'.html). Không hề có chuyện dùng bình chữa lửa gây sát thương
cho cảnh sát. Duy nhất, là sự dối trá của đảng Dân chủ đã làm tổn thương nền công
lý Hoa Kỳ.
· Một chi tiết vô cùng quan trọng khác, ông Mark Meadows, cựu Chánh văn phòng
của Tổng thống Donald Trump tuyên bố với phóng viên Maria Bartiromo trên chương
trình “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” Fox News TV, chính Tổng
thống Trump đã đề nghị gửi 10,000 Vệ binh Quốc gia đến bảo vệ Thủ đô Washington,
D.C, trước ngày bạo động xẩy ra 6/1/21. Nhưng đề nghị này đã bị Thị trưởng thành
phố bác bỏ! Theo luật pháp Hoa Kỳ, tổng thống không được phép gửi quân đội, nếu
không được Thống đốc hay Thị trưởng chấp thuận, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp
(https://www.wjr.com/news/mark-meadows-trump-offered-10000-national-guard-troo
ps-to-ready-ahead-of-jan-6/). Trong năm 2020, Thống đốc và Thị trưởng nhiều nơi
thuộc đảng Dân chủ đã luôn luôn chống lại lệnh gửi quân đội đến giữ an ninh chống
lại Antifa và Black Lives Matter, đó là lý do nhiều cơ sở chính phủ, Toà án Liên bang
tại Oregon bị tấn công, siêu thị bị cướp phá ... Có đảng Dân chủ bao che.
B. KẾT LUẬN.
Tin vui trong giờ tuyệt vọng! Ngày Thứ bẩy 13/2/21 Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ
cáo trạng của đảng Dân chủ, tuyên bố Tổng thống Donald J. Trump trắng án. Trò hề
rẻ tiền với hai mục đích, thứ nhất: Bôi nhọ cá nhân. Thứ hai: Ngăn cấm Tổng thống
Donald J. Trump ra tranh cử những lần sau đều THẤT BẠI.
Riêng đảng Cộng hoà, cũng chẳng đẹp đẽ gì với khuôn mặt nhớp nhúa của 7
Thượng nghị sĩ: 1. Bill Cassidy (Louisiana) – 2. Richard Burr (North Carolina) – 3.
Susan Collins (Maine) – 4. Lisa Murkowski (Alaska) – 5. Mitt Romney (Utah) – 6.
Ben Sasse (Nebraska) – 7. Pat Toomey (Pennsylvania).
Hiện nay, đảng Dân chủ Hoa Kỳ áp dụng một chính sách “tẩy não” và “tuyên
truyền” không khác gì cộng sản, bất cứ ai không đồng ý với họ đều bị gán tội “cuồng

Trump” làm mất đi lý tưởng và nhuệ khí của chúng ta. Xin thưa cùng bạn đọc, TÔI
KHÔNG CUỒNG TRUMP, và chỉ đồng ý với chính sách của ông ta. Nếu Tổng thống
Trump đi sai hướng như Joe Biden tôi sẽ hãnh diện từ bỏ ông ngay giây phút đầu
tiên. Với 7 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà đã bỏ phiếu kết tội Trump, họ đã vi hiến.
Chúng ta cần nhớ 7 người này và 10 Dân biểu Quốc hội đã nghe theo lời u mê,
hoặc vì quyền lợi cá nhân làm sai Hiến pháp trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 và
Tổng thống năm 2024. Chúng ta sẽ dùng lá phiếu làm vũ khí, để bảo vệ nền Cộng hoà
Hoa Kỳ.
Bản Hiến pháp năm 1789 của Hoa Kỳ cần phải được tôn trọng! Đó là Thánh
kinh của nền Cộng hoà. Hằng triệu anh linh, tử sĩ đã nằm xuống để bảo vệ đất nước
này đã 232 năm. Thế hệ thứ hai của người Việt cũng góp mặt và nằm xuống trên các
chiến trường Iraq, Afghanistan, Bosnia. Chúng ta không được phép phản bội.
Nguyễn Tường Tuấn

ĐẢNG DÂN CHỦ BẼ BÀNG: CỐ LUẬN TỘI CỰU TT TRUMP, LẠI BỊ "TỐ"
NGƯỢC LẠI LÀ NHỮNG KẺ KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ
Đông Bắc
- Thay vì cố dựng nên một phiên tòa luận tội cựu TT Trump vì tội "kích động bạo lực",
thì Đảng Dân chủ bị một phen tê tái, lúng túng và ăn "quả đắng" khi đội ngũ pháp lý
của ông Trump đang "lột trần" các thành viên đảng Dân chủ ra "xét xử" ngược lại.
Bằng cách liên tục phát các đoạn clip về những lời hùng biện kích động bạo lực trong
quá khứ của họ. Video dài 11 phút đã lột tả thói "đạo đức giả" của những người theo
chủ nghĩa tự do cấp tiến đang tự đặt ra một "tiêu chuẩn kép nguy hiểm" cho riêng
họ…
Theo Fox News, nhóm luật sư của cựu Tổng thống Trump cho biết bài phát biểu của
ông trước cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1, nơi ông nói với những người ủng
hộ rằng "hãy chiến đấu như địa ngục" không có nghĩa là một hành động kích động
bạo lực.
Nhóm luật sư cho biết, nếu như vậy thì cũng cần phải luận tội nhiều dân biểu, thượng
nghị sĩ Đảng Dân chủ vì họ cũng có những tuyên bố tương tự.
Luật sư David Schoen nói to với các đảng viên Đảng Dân chủ đang ngồi trong phòng
họp, khi đoạn video dài 11 phút kết thúc với những clip họ liên tục nói "chiến đấu":
"Mọi người trong số các quý vị ở đây. Không sao đâu. Quý vị không làm gì sai cả. Đó
là từ ngữ mà mọi người dùng, nhưng xin hãy dừng ngay thói đạo đức giả".
Ông Michael Van der Veen, luật sư của Donald Trump công kích mạnh mẽ các thành
viên đảng Dân chủ, đồng thời tố cáo đây là một phiên xử bị định hướng ở sự thù hận
nhắm vào thân chủ của ông.

Ông nói: "Các đại diện của đảng Dân Chủ căm ghét Donald Trump. Kiểu thù hằn
chính trị này không có chỗ đứng trong các định chế chính trị của chúng ta".
Luật sư Van der Veen cũng cáo buộc đảng Dân Chủ đã cắt ghép các đoạn video và
các phát biểu của Tổng thống Trump. Cả khán phòng "lặng ngắt" khi nhóm luật sư
trình chiếu video bằng chứng, cho thấy các dân biểu, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ
lặp lại từ "chiến đấu", một cụm từ được dùng để luận tội Tổng thống Trump trong bài
diễn văn ngày 6/01. Video dài 11 phút đầy đủ bằng chứng thuyết phục, khiến các
đảng viên Đảng Dân chủ lúng túng và bẽ bàng.
Video đã "điểm danh" hàng chục gương mặt gạo cội của Đảng Dân chủ bao gồm từ
dân biểu "cuồng chống Trump" Maxine Waters (California), Lãnh đạo Đa số Thượng
viện Chuck Schumer, Chủ tịch Hạ viện nancy pelosi, hillary clinton, Phó Tổng thống
kamala harris, Tổng thống joe biden cho tới “thủ lĩnh” Black Lives Matter.
Thậm chí bà phó Tổng thống harris còn bị “điểm mặt” 4 lần trong video, và Tổng
thống biden còn nói nếu ông ta được quay trở lại thuở học trung học, ông ta sẽ đi vào
phòng tập thể dục và "đánh bại" Trump.
Đông Bắc

TNS Graham: Ông Trump ‘sẵn sàng tiếp tục’, ‘hào hứng về năm 2022’

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm Chủ nhật (14/2 theo giờ Mỹ) cho biết ông đã
nói chuyện với ông Donald Trump và cho biết cựu tổng thống “sẵn sàng tiếp tục” sau
khi ông được Thượng viện tuyên bố trắng án trong phiên tòa luận tội lần thứ hai.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Graham phát biểu:
Cựu tổng thống “rất biết ơn các luật sư của mình, ông ấy đánh giá cao sự giúp đỡ từ
tất cả chúng tôi”.

Ông Graham nói thêm rằng, cựu TT Trump “đã sẵn sàng tiếp tục và xây dựng lại
Đảng Cộng hòa, ông ấy rất hào hứng về năm 2022 và tôi sẽ nói chuyện với ông ấy
vào tuần tới”.
Theo TNS Graham, cựu TT Donald Trump vẫn là “lực lượng mạnh nhất” của Đảng
Cộng hòa ngay cả khi bị luận tội hai lần.
Ông nói:
“Phong trào Trump vẫn tồn tại và tốt đẹp. Tất cả những gì tôi có thể nói là lực lượng
mạnh nhất trong Đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Trump”.
Ông Graham nói rằng đảng Cộng hòa cần làm việc với ông Trump về nhiều vấn đề để
có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử trong tương lai.
TNS Graham phát biểu:
“Chúng tôi không thể làm được nếu không có ông ấy”.
Trong một dấu hiệu khác cho thấy ảnh hưởng của ông Trump có thể tồn tại, ông
Graham dự đoán con dâu của cựu tổng thống, Lara Trump, có thể tranh cử ghế
Thượng viện vào năm 2022. TNS Graham nhận định:
“Tôi nghĩ cô ấy đại diện cho tương lai của Đảng Cộng hòa”.

TNS Graham: Kamala Harris khó tránh luận tội nếu năm 2022 Cộng hòa thắng

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết trên chương trình “Fox News Sunday” rằng
Đảng Cộng hòa sẽ luận tội Phó Tổng thống Kamala Harris nếu đảng này giành lại
Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022, theo Breitbart.
Nói về phiên tòa luận tội cựu TT Trump vừa kết thúc với kết luận ông Trump trắng án,
ông Graham cho biết: “Tôi nghĩ phiên tòa luận tội không chỉ vi hiến, tôi lên án những
gì đã xảy ra vào ngày 6/1, mà quá trình họ sử dụng để luận tội tổng thống này là một
sự sỉ nhục đối với pháp quyền”.

“Chúng tôi đã mở Pandora’s Box cho các tổng thống tương lai. Và nếu bạn sử dụng
mô hình này, tôi không biết làm thế nào Kamala Harris không bị luận tội nếu Đảng
Cộng hòa tiếp quản Hạ viện. Bởi vì cô ấy thực sự đã hỗ trợ những kẻ bạo loạn, và
một trong những kẻ bạo loạn đã quay trở lại đường phố và làm vỡ đầu ai đó. Vì vậy,
chúng tôi đã mở Pandora’s Box ở đây, và tôi rất buồn cho đất nước này ”, ông
Graham nói, đề cập tới Pandora’s Box – Hộp Pandora.
Hộp Pandora là một vật trong thần thoại Hy Lạp được kết nối với thần thoại Pandora
trong Tác phẩm Works and Days của Hesiod. Trong thời hiện đại, cụm từ này có
nghĩa là “Bất kỳ nguồn gốc của những rắc rối lớn và bất ngờ”, hoặc “Một món quà
có vẻ có giá trị nhưng thực tế lại là một lời nguyền”.
Trong ngày thứ tư của phiên tòa luận tội cựu TT Trump, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã
chất vấn rằng liệu ngôn từ mà Phó TT Kamala Harris sử dụng vào năm 2020 liên
quan đến các cuộc biểu tình của Black Lives Matter (BLM) có được coi là sự kích
động nổi loạn hay không.
“Trong khi bạo loạn đang hoành hành, Kamala Harris nói trên truyền hình quốc gia
rằng ‘Họ [người biểu tình] sẽ không từ bỏ, và họ không nên từ bỏ’”, ông Cruz nói, đề
cập đến bình luận của bà Harris, khi đó là TNS tiểu bang California, trong một
chương trình vào tháng 6 năm ngoái liên quan đến các cuộc biểu tình BLM trên toàn
quốc.
“Và bà ấy cũng quyên tiền để hỗ trợ những kẻ bạo loạn”, ông Cruz nói, nhắc đến
Quỹ Tự do Minnesota Harris kêu gọi sự ủng hộ phong trào BLM từ những người theo
dõi trên Facebook và Twitter của bà vào tháng 6 năm 2020.

Luật sư Trump lên án truyền thông Mỹ ‘thêm dầu vào lửa’, chia rẽ nước Mỹ ngày
càng sâu sắc

Các luật sư đội ngũ cựu Tổng thống Trump tiếp nhận phỏng vấn sau chiến thắng
Hôm thứ Bảy (ngày 13/2), Thượng viện Hoa Kỳ đã tuyên bố trắng án cho cựu Tổng
thống Trump sau khi có kết quả bỏ phiếu cho phiên tòa luận tội lần hai đối với ông.

Luật sư bào chữa luận tội Michael van der Veen của ông Trump đã tuyên bố chiến
thắng và lên án các phương tiện truyền thông đã thêm dầu vào lửa, khiến nước Mỹ
chia rẽ ngày càng sâu sắc hơn, thông tin từ trang Epochtimes.
“Chúng tôi đã thắng trong cuộc chiến này. Không còn cuộc chiến nào nữa. Chúng tôi
đã thắng. Trump vô tội”, Luật sư Van der Veen nói với các phóng viên trong Tòa nhà
Quốc hội.
Luật sư Van der Veen đã nhận được sự chú ý từ thế giới bên ngoài vì màn trình diễn
xuất sắc của mình trong vụ luận tội lần này.
“Đây là một thời điểm khó khăn cho đất nước chúng ta”. Ông Bruce Castor, một luật
sư bào chữa luận tội khác nói, thay mặt đội ngũ Trump tôi xin gửi lời cảm ơn đến các
Thượng nghị sĩ đã quyết định bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ thay vì bước trên con đường
luận tội không có hồi kết.
Các luật sư trong đội biện hộ của cựu Tổng thống Trump rất vui vì họ đã thắng trong
vụ luận tội lần này. Họ ôm nhau và chúc mừng nhau bằng cách chạm 2 nắm đấm với
nhau.
Một số đảng viên Cộng hòa phản đối việc kết tội cựu Tổng thống Trump trên cơ sở
rằng phiên tòa xét xử cựu tổng thống của Thượng viện là vi hiến, và cũng có các đảng
viên Cộng hòa khác nhìn nhận rằng hành động và nhận xét của ông Trump không đến
mức kích động bạo loạn.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết trong một tuyên bố: “Hạ viện chỉ đệ trình cáo buộc
lên Thượng viện với tội danh: Tội kích động bạo loạn. Ông Donald Trump đã sử dụng
ngôn từ gay gắt, nhưng ông ấy không thúc giục bất kỳ ai thực hiện hành vi bạo lực.
Đánh giá từ kết quả của cuộc bỏ phiếu này, người quản lý (luận tội) Hạ viện rõ ràng
đã thất bại trong việc đề xuất một tiêu chuẩn nhất quán cho cái gọi là tội kích động
bạo loạn”.
Thượng nghị sĩ Dan Sullivan nói: “Người quản lý (luận tội) Hạ viện đã không cung
cấp bất kỳ quy trình thích hợp nào cho cựu tổng thống và thậm chí họ còn cho rằng
không cần bất kỳ quy trình nào. Điều này đi ngược lại với Tu chính án thứ nhất được
quy định rõ trong hiến pháp – quyền bảo vệ tự do ngôn luận của ông ấy (cựu Tổng
thống Trump).
Ông Trump đã đưa ra một tuyên bố sau khi thắng kiện tại Thượng viện, cảm ơn đội
ngũ luật sư tận tâm của ông và những người khác đã làm việc không mệt mỏi để duy
trì công lý và bảo vệ sự thật.
“Đây là một giai đoạn khác trong cuộc săn lùng phù thủy lớn nhất trong lịch sử đất
nước chúng ta. Chưa có tổng thống nào từng trải qua chuyện như vậy, hơn nữa nó
vẫn tiếp tục”, ông Trump nói.
Luật sư Van der Veen lên án các phương tiện truyền thông đưa tin về toàn bộ vụ việc
đã không ngừng thêm dầu vào lửa, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ của đất nước.

“Truyền thông, truyền thông chính thống, truyền thông cánh hữu, truyền thông cánh
tả, tôi không quan tâm đó là truyền thông gì. Truyền thông đang góp phần gây chia rẽ
đất nước này … Khi tôi xem tin tức, tôi xem một kênh thì thấy nó là cả một thế giới,
rồi tôi lại xem kênh khác thì thấy nó lại là một thế giới hoàn toàn khác”, ông Van der
Veen cho biết. Điều ông nói là với cùng một sự việc, các kênh truyền thông khác nhau
đều có cách thức đưa tin hoàn toàn khác nhau.
“Bây giờ là lúc để giới truyền thông trở lại liêm chính trong việc đưa tin, trả lại sự
công bằng trong việc đưa tin và làm việc chăm chỉ để hạ nhiệt cho đất nước này, thay
vì cứ luôn cố gắng làm trầm trọng thêm các vấn đề. Và tôi nghĩ họ có nghĩa vụ phải
làm điều này ngay từ bây giờ”, ông nói.
Ông Van der Veen cũng kêu gọi người dân cả nước đoàn kết, “Đất nước của chúng ta
cần nghiêm túc đối mặt với những điều trước mắt, với tình yêu và hòa bình trong trái
tim, đẩy quả bóng về phía trước, hãy làm cho đất nước vĩ đại này trở nên mạnh mẽ
nhất có thể khi đối mặt với trận đại dịch này”.
“Đất nước này phải đồng lòng gắn kết với nhau và cùng nhau tiến về phía trước, đó
là điều vô cùng quan trọng. Hãy gạt bỏ những cuộc phản công lẫn nhau giữa các
đảng phái, và làm hết sức mình để tìm ra công lý mỗi ngày trong cuộc sống của
chúng ta”, ông nói.

Các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump bị chỉ trích dữ dội

Mitt Romney, một trong 7 Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump
Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa theo phe Dân chủ bỏ phiếu kết tội cựu Tổng
thống Donald Trump đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ bên trong Đảng, nơi
ông Trump vẫn là một nhân vật quyền lực.
Theo Epoch Times, trong một tuyên bố, Uỷ ban điều hành Đảng Cộng hoà của
Louisiana đã nhất trí bỏ phiếu để chỉ trích Thượng nghị sĩ Bill Cassidy về lá phiếu
của ông.

Thượng nghị sĩ Richard Burr, người cũng đã bỏ phiếu kết tội ông Trump, đã bị Đảng
Cộng hòa Bắc Carolina lên án.
Chủ tịch Đảng Cộng hoà Bắc Carolina, Michael Whatley cho biết trong một tuyên bố:
“Các đảng viên Cộng hòa Bắc Carolina đã cử Thượng nghị sĩ Burr đến Thượng viện
Hoa Kỳ để duy trì Hiến pháp và cuộc bỏ phiếu của ông hôm nay để kết án trong một
phiên tòa mà ông tuyên bố là vi hiến là điều gây sốc và đáng thất vọng”.
Chủ tịch Đảng Cộng hoà Pennsylvania, ông Lawrence Tabas, cũng thất vọng về
Thượng nghị sĩ Pat Toomey vì đã bỏ phiếu để kết tội cựu TT Trump.
Ông Tabas nói trong một tuyên bố: “Tôi chia sẻ sự thất vọng của nhiều lãnh đạo cấp
cơ sở và tình nguyện viên của chúng tôi về cuộc bỏ phiếu của Thượng nghị sĩ Toomey
ngày hôm nay.”
Bốn đảng viên Cộng hòa khác đứng về phía đảng Dân chủ là Mitt Romney (bang
Utah), Susan Collins (bang Maine), Lisa Murkowski (bang Alaska) và Ben Sasse
(bang Nebraska).
Các đảng Cộng hòa ở Utah, Maine, Alaska và Nebraska hiện chưa đưa ra tuyên bố
nào về cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện vào ngày 13/2 nơi ông Trump được tuyên vô tội.
Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer một thành viên Đảng dân chủ ca ngợi
các thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump. Phát biểu trên sàn
Thượng viện sau cuộc bỏ phiếu, Chuck Schumer mô tả họ là “những người yêu nước
“.

Luận tội Trump, bà Pelosi đã tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế của người dân Mỹ?!

Fox Business cho hay, phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Mỹ Trump đã kết thúc hôm
thứ Bảy (13/2) với kết quả “Trump vô tội”. Khi các nhà lập pháp kết thúc các cáo
buộc kịch tính về việc “ông Trump kích động bạo loạn”, nhiều người không thể không

đặt câu hỏi: Phiên tòa này rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế của người dân? Và
ông Trump rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu cho phiên tòa luận tội do Đảng Dân chủ
phát động lần này?
Theo ước tính của Roll Call, kênh truyền thông lập pháp và chính trị, phiên tòa luận
tội đầu tiên vào tháng 1/2020 sẽ tiêu tốn 1,83 triệu đô-la Mỹ. Một ước tính khác từ
Quỹ Di sản cho rằng giá phiên tòa phải là 3,06 triệu đô-la Mỹ, không chỉ bao gồm
tiền lương của các nhà lập pháp, mà còn bao gồm tiền lương của 106 thành viên quốc
hội và 6 luật sư.
Mặc dù con số này đã không bao gồm phí xét xử của Thượng viện trong tháng 2/2021,
tổng ước tính của phiên tòa luận tội Trump tính đến tháng 12/2020 vẫn thấp hơn
nhiều so với kết quả điều tra luận tội và xét xử Tổng thống Bill Clinton của hai thập
kỷ trước. Theo CNN, cuộc điều tra luận tội Clinton năm 1994 đã khiến người nộp
thuế tiêu tốn 80 triệu đô-la Mỹ.
Tuy nhiên, phiên tòa luận tội Trump đầu tiên kéo dài hơn nhiều so với phiên tòa thứ
hai – Thượng viện đã tranh luận về việc luận tội Trump trong hai tuần và 6 ngày vào
năm 2020, nhưng năm 2021 chỉ có năm ngày. Yahoo Finance ước tính số tiền trong
vụ luận tội đầu tiên năm 2019 là 11,5 triệu đô-la Mỹ.
Theo báo cáo, liên quan đến vụ bạo loạn Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1, an ninh xung
quanh Điện Capitol đã được tăng cường và thêm 519 triệu đô-la Mỹ đã được chi cho
việc này.
Trong khi đó, ngoại giới vẫn không biết được con số chính xác mà cựu Tổng thống
Trump chi trả cho nhóm luật sư bào chữa, nhưng có thể chắc chắn một điều là nó sẽ
không được trả bằng tiền thuế của người dân Mỹ.
Đến tháng 11/2020, Đảng Cộng hòa đã phải chi trả 225.000 đô-la Mỹ cho các công
ty luật của Jay Sekulow và Jane Raskin kể từ năm 2017, khi họ có tên trong đội pháp
lý của Trump. Theo “Washington Post”, trong phiên tòa luận tội lần thứ hai lần này,
Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ trả tiền cho bộ đôi này đến hết tháng Hai.
Bởi vì Trump được xét xử với tư cách là một nhân viên chính phủ hoặc ứng cử viên,
luật bầu cử cho phép ông rút phí pháp lý từ quỹ tranh cử hoặc quỹ đảng. Ông Mike
Reed, Phó giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc gia Cộng hòa RNC, cho
biết: “Chúng tôi rất vui khi chịu một phần chi phí bảo vệ tổng thống khỏi ảo tưởng
luận tội của đảng phái này”.
Bà Pelosi không hứng thú khi phiên tòa chỉ khiển trách ông Trump
Vũ Dương - DKN

Bà Nancy Pelosi lộ vẻ tức giận trong cuộc họp báo sau khi kết thúc phiên tòa luận tội
Sau khi Thượng viện tuyên bố cựu Tổng thống Trump vô tội trong phiên tòa luận tội
lần thứ hai, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện và là người đã khởi xướng phiên tòa
luận tội lần hai này, nói rằng bà không có hứng thú khi phiên tòa chỉ khiển trách ông
Trump, theo Epochtimes.
Bà nói rằng việc khiển trách ông Trump lần này chỉ giống như dành cho ông ta “một
trừng phạt nhỏ mang tính tượng trưng”.
Bà nói thêm: “Khi mọi người sử dụng văn phòng phẩm sai mục đích, chúng ta sẽ
khiển trách họ. Nhưng đối với những kẻ đã kích động bạo loạn và giết hại các thành
viên của Quốc hội, chúng ta không thể chỉ là khiển trách họ là xong”.
Sau khi Thượng viện tuyên bố cựu tổng thống vô tội, bà Pelosi đã bất ngờ đến thăm
nhóm điều hành quản lý luận tội của Hạ viện và đưa ra nhận xét trên trong một cuộc
họp báo.
Bà trông có vẻ tức giận với kết quả của phiên tòa luận tội. Trong lúc phát biểu, bà đã
nhiều lần nắm chặt nắm đấm và chỉ trích các Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại
việc kết tội ông Trump là “một nhóm Đảng Cộng hòa hèn nhát”.
Thượng viện tuyên bố ông Trump vô tội bằng một cuộc bỏ phiếu 57:43. Tất cả các
thành viên Đảng Dân chủ và 7 thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu kết tội ông
Trump.
Các đảng viên Cộng hòa vượt ranh giới đảng phái, gia nhập mặt trận Đảng Dân chủ
và ủng hộ sự kết tội của Trump gồm: Susan Collins (từ tiểu bang Maine), Lisa
Merkowski (từ tiểu bang Alaska), Mitt Romney (từ tiểu bang Utah), Ben Sasse (từ tiểu
bang Nebraska) và Pat Toomey (từ tiểu bang Pennsylvania), Richard Burr (từ tiểu
bang Carolina); Bill Cassidy (từ tiểu bang Louisiana ).
Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố sau khi được tuyên bố trắng án tại
Thượng viện nói rằng ông sẽ luôn đấu tranh cho thượng tôn pháp luật.
Ông nói: “Tôi đã luôn và sẽ luôn là người bảo vệ vững chắc cho nhà nước pháp
quyền, cho những anh hùng thực thi pháp luật và cho quyền được thảo luận về các

vấn đề hiện tại một cách hòa bình và được tôn trọng của người dân Mỹ mà không bị
đối xử ác ý và thù hận”.
Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” chỉ
mới bắt đầu.
“Trong những tháng tới, tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn
tiếp tục cuộc hành trình đáng kinh ngạc của chúng ta cùng nhau để đạt được sự vĩ đại
của nước Mỹ cho tất cả người dân của chúng ta. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì
giống như vậy!”,
“Chúng ta còn rất nhiều công việc ở phía trước, và chúng ta sẽ sớm trỗi dậy với tầm
nhìn về một tương lai Hoa Kỳ tươi sáng, rạng rỡ và vô hạn”, ông nói trong bản
tuyên bố.

Nam giới Tân Cương cũng là nạn nhân của ‘văn hóa hiếp dâm’ do ĐCSTQ xây
dựng

Bên trong một trại cải tạo ở Tân Cương (ảnh: Bitter Winter)
Những nam tù nhân ở Tân Cương cũng là các nạn nhân của nạn hiếp dâm trong các
trại cải tạo của chính quyền Trung Quốc. Việc này cho thấy các tù nhân bị ngược đãi
như thế nào tại những nơi mà Bắc Kinh vẫn tuyên bố là các “trường dạy nghề” giúp
vực dậy đạo đức và khai phóng tư tưởng cho những người mà họ gọi là cực đoan.
Theo Bitter Winter, gần đây BBC đã chia sẻ một phóng sự kể những câu chuyện kinh
hoàng về những nữ tù nhân trong các trạng tập trung ở Tân Cương bị hãm hiếp. Các
nữ tù nhân không chỉ thường xuyên bị các cai ngục cưỡng hiếp mà còn bị dầy vò thân
thể bởi những kẻ bịt mặt từ bên ngoài được lính canh đưa tới vào ban đêm. Những nữ
nạn nhân này đã bước qua mặc cảm để tố cáo “nền văn hóa hiếp dâm” tràn lan mà
chính quyền Trung Quốc làm ngơ cho những kẻ thủ ác “xây dựng” trong các trại tập
trung trên khắp miền tây Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã một lần nữa “tự vạch mặt” mình bằng cách trơ tráo
gọi những phụ nữ làm chứng trong phóng sự của BBC là những “diễn viên”, bất chấp
họ công khai tên thật và mối liên hệ của họ với các trại cải tạo đã được xác minh.
Chính phủ Mỹ, Anh và Úc đã trích dẫn báo cáo của BBC lên án hành vi tàn bạo và
lạm dụng phụ nữ ở Tân Cương. Các chính phủ, tổ chức quốc tế và chính trị gia khác
trên khắp thế giới cũng đã làm điều tương tự.
Bitter Winter cho hay, họ cũng đã liên hệ được với một số nạn nhân nữ của nạn hiếp
dâm tại nhà tù Tân Cương và họ nói rằng sẽ cân nhắc đề nghị lên tiếng tố cáo tội ác
của chính quyền Trung Quốc bằng tên thật.
Họ cũng nhấn mạnh rằng những cảnh cưỡng hiếp và tra tấn khủng khiếp được mô tả
trong phóng sự của BBC không chỉ xảy ra với phụ nữ Hồi giáo, các tù nhân nữ của
Thiên Chúa toàn năng và Pháp Luân Công cũng bị đối xử tương tự. Đồng thời cho
biết thêm, các nhà tù này tin rằng với cách hành hạ như vậy sẽ khiến các nạn nhân sợ
hãi mà từ bỏ đức tin của mình.
Có hơn một người thuộc dân tộc Kazakh hiện đang sống ở nước ngoài khẳng định với
Bitter Winter rằng những người đàn ông cũng bị cai ngục thường xuyên cưỡng hiếp
trong các trại Tân Cương, đặc biệt, những cậu bé nhỏ tuổi là đối tượng bị những kẻ
mất nhân tính nhắm tới. Một số người có thể tin rằng những cựu nam tù nhân bị hãm
hiếp là đồng tính luyến ái, nhưng các nguồn tin nói rằng trên thực tế không phải như
vậy.
Một số người đàn ông bị cưỡng hiếp trong các trại ở Tân Cương đã kể câu chuyện
của họ cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Kazakhstan và các nơi khác, nhưng
không đồng ý cho công khai những báo cáo này với những chi tiết có thể dẫn đến việc
họ bị chính quyền Trung Quốc nhận dạng.
Bitter Winter nhận định, trừ trường hợp các nạn nhân dũng cảm công khai tên thật và
các chi tiết xác thực khác, ĐCSTQ sẽ phủ nhận rằng việc hành vi cưỡng hiếp nam, nữ
tù nhân trong các trại cải tạo của họ là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên, tờ báo có trụ sở ở
Ý nói rằng họ tin những nhân chứng đã nói toàn bộ sự thật.

Biểu tình Myanmar: Xe bọc thép tiến vào các thành phố lớn

Các nhà ngoại giao cảnh báo nhà cầm quyền quân sự Myanmar rằng “thế giới đang
theo dõi” trong bối cảnh lo ngại về số phận của những người biểu tình đòi quyền dân
chủ, The Guardian cho hay.
Tối 14/2, ngày biểu tình thứ 9 liên tiếp tại Myanmar, xe bọc thép xuất hiện trên đường
phố Yangon, Myitkyina và Sittwe, thủ phủ của bang Rakhine Đây là lần đầu tiên các
phương tiện quân sự được triển khai trên quy mô lớn như vậy, kể từ cuộc đảo chính
hôm 1/2.
Sau nửa đêm hôm qua, người dân ở Myanmar báo cáo sự cố mất internet. Tất cả bốn
mạng viễn thông được nói là đều không thể truy cập được từ khoảng 1 giờ sáng thứ
Hai. Trong những ngày đầu sau cuộc đảo chính, mạng internet cũng đã bị cắt trên
toàn quốc.
Cùng ngày, một cảnh quay được phát trực tiếp trên Facebook cho thấy, lực lượng an
ninh Myanmar nổ súng giải tán đám đông bên ngoài một nhà máy ở thủ phủ
Myitkyina của bang Kachin, không rõ họ dùng đạn cao su hay đạn thật. Hãng truyền
thông 74 Media cho biết chính quyền bắt 5 nhà báo sau vụ nổ súng.
Rạng sáng hôm nay (15/2), hơn một chục xe cảnh sát với bốn xe vòi rồng đã được
triển khai gần chùa Sule ở Yangon, một trong những trung tâm chính của các cuộc
biểu tình ở thành phố lớn nhất Myanmar này. Chính phủ và quân đội chưa đưa ra
bình luận nào.
Internet bị cắt, xe bọc thép tiến vào thành phố, khiến thế giới lo ngại về số phận của
những người biểu tình, các nhà ngoại giao cảnh báo nhà cầm quyền quân sự rằng
“cả thế giới đang theo dõi”, trang The Guardian cho hay.
Một nhóm đại sứ tại Myanmar, bao gồm các đặc phái viên từ EU, Mỹ, Anh và
Canada, đã đưa ra một tuyên bố vào đêm Chủ nhật bày tỏ lo ngại về việc đóng cửa và
hàng loạt vụ bắt giữ các nhà hoạt động, công chức và các nhà lãnh đạo chính trị
trong tuần qua .
“Chúng tôi kêu gọi các lực lượng an ninh kiềm chế bạo lực chống lại những người
biểu tình và dân thường, những người đang phản đối việc lật đổ chính phủ hợp pháp
của họ”, tuyên bố cho biết.

“Chúng tôi ủng hộ người dân Myanmar trong hành trình vì dân chủ, tự do, hòa bình
và thịnh vượng. Thế giới đang theo dõi ”.
Internet đã bị chặn vào thứ Bảy tuần trước khi phong trào biểu tình đang hình thành,
nhưng được khôi phục sau 24 giờ. Những người biểu tình, chủ yếu là thanh niên, đã
sử dụng internet để tổ chức, ghi lại các cuộc biểu tình của họ và ghi lại phản ứng của
cảnh sát, bao gồm bắn đạn cao su vào đám đông và trong một số trường hợp, sử dụng
đạn thật.
Hôm Chủ nhật (14/2), hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường tại các thành
phố lớn nhất của Myanmar trong ngày biểu tình thứ 9 liên tiếp tại Myanmar.
Các nhà cầm quyền quân sự cũng đang phải đối mặt với một cuộc đình công của
người lao động, một phần của chiến dịch bất tuân dân sự chống lại cuộc đảo chính
quân sự vào đầu tháng này.
Quân đội Myanmar ngày 1/2 đã bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức
cấp cao trong Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do bà lãnh đạo với cáo buộc có
gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. Động thái này đã châm ngòi những cuộc
biểu tình lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua tại Myanmar.
Nhóm giám sát Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, cho biết ít nhất 400 người đã bị
giam kể từ khi đảo chính xảy ra hồi đầu tháng. Các vụ bắt chủ yếu được tiến hành
ban đêm, khiến nhiều người biểu tình giơ biểu ngữ kêu gọi giới chức “ngừng bắt cóc
người dân vào ban đêm”.
Việc giam giữ bà Suu Kyi với tội danh nhập khẩu bất hợp pháp sáu máy bộ đàm sẽ
hết hạn trong hôm nay. Tuy nhiên, theo Reuters, luật sư của bà, Khin Maung Zaw,
không thể đưa ra bình luận về những gì sắp xảy ra.

