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Vì sao hiệu quả điều trị COVID-19 của hydroxychloroquine bị che giấu?
Trần Vi Vũ
Để có thể cứu được nhiều người hơn, Tổng thống Donald Trump đã tự mình dùng thử
thuốc hydroxychloroquine (thuốc ký ninh), hy vọng có thể thúc đẩy phương pháp điều
trị đang cho kết quả tốt nhất này. Tuy nhiên, phe cánh tả lại muốn chống lại Trump,
thậm chí chính trị hóa việc điều trị sử dụng hydroxychloroquine bằng cách ngụy tạo
hồ sơ giả, tin tức giả nhằm phóng đại tác dụng phụ của loại thuốc này. Do đó, đã rất
nhiều người mất cơ hội được cứu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần công khai cho biết loại thuốc trị sốt rét
như Hydroxychloroquine (HCQ) có tác dụng trợ giúp phòng virus corona mới (virus
corona mới), và ông cũng nói mỗi ngày ông đều sử dụng HCQ để kháng dịch.
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Thuốc ký ninh có thực sự hiệu quả trong điều trị CoVid-19?
Một người dùng internet tên là Tuyết Mai, sau khi xem chương trình “Vi Vũ nhìn Thế
giới” của thời báo Epoch Times (Mỹ) đã liên hệ với tòa soạn. Tuyết Mai là một tín đồ
Cơ đốc giáo và là nhà phân tích thống kê. Cô tham gia nghiên cứu tại bệnh viện kể từ
khi nhận được bằng thạc sĩ về thống kê tại Đại học Bắc Carolina năm 1999. Tuyết
Mai đã liên hệ với tòa soạn và hy vọng có thể thực hiện một chương trình dựa trên kết
quả nghiên cứu của mình. Cô đã tiến hành nghiên cứu và thống kê hơn 16 bài báo,
video và tài liệu nghiên cứu liên quan đến hydroxychloroquine, và kết luận rằng tỷ lệ
tử vong của những bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán nguy cơ cao chỉ ở mức 0,7%.
Sau đây là bài viết của Tuyết Mai:
Một bác sĩ gia đình ở Monroe, New York, tên là Vladimir Zelenko, sau khi có thông
tin phát hiện dịch corona mới, ông đã tìm hiểu một loạt các phương pháp điều trị từ
các bài báo khoa học nghiên cứu và thực hành lâm sàng. Ông dùng phối hợp ba loại

thuốc (gồm hydroxychloroquine, kẽm và kháng sinh liều thấp) cho những bệnh nhân
có nguy cơ cao, tiến hành điều trị sớm trong vòng 5 ngày khi có triệu chứng, hiệu quả
rất khả quan.
Kết quả như sau: Tỷ lệ phải nhập viện của những người được ông điều trị là 2,8%,
trong khi cùng khu vực là 15,4%; tỷ lệ tử vong của những người được ông điều trị là
0,71%, trong khi cùng khu vực là 3,5%.
Các bác sĩ khác đã áp dụng phương pháp trên hoặc tương tự cũng thu về hiệu quả rõ
rệt. Bên trên đã minh họa đầy đủ tính hiệu quả của liệu pháp điều trị này. Giáo sư
Harvey Risch, một nhà dịch tễ học tại Đại học Yale tin rằng, việc thúc đẩy liệu pháp
này có thể giảm thiểu 60 – 70% tỷ lệ tử vong do viêm phổi Vũ Hán ở Hoa Kỳ.
Trước tiên hãy tìm hiểu định nghĩa về bệnh nhân “có nguy cơ cao” của bác sĩ
Zelenko:
Những bệnh nhân có nguy cơ cao bao gồm ba trường hợp:
Bệnh nhân trên 60 tuổi.
Bệnh nhân dưới 60 tuổi có mắc kèm bệnh mãn tính (comorbidity).
Bệnh nhân dưới 60 tuổi không có bệnh mãn tính, nhưng thở khó và tình trạng
bệnh đã nghiêm trọng.
Sau đây là phương pháp điều trị của bác sĩ Zelenko:
Điều trị sớm trong vòng 5 ngày kể từ khi có triệu chứng. Hầu hết các ca đều chỉ đi
khám sau khi chăm sóc vài ngày tại nhà. Tuy nhiên phải mất 5 ngày mới có kết quả
xét nghiệm, đến lúc đó thì đã quá muộn. Phương pháp điều trị của bác sĩ Zelenko là
kê đơn ngay cả khi chỉ mới có các triệu chứng lâm sàng và chưa qua chẩn đoán chính
xác.
Sau đây chúng tôi cũng xin chia sẻ về liều lượng và cách dùng thuốc do bác sĩ
Zelenko chỉ định điều trị sớm gồm:
Zinc Sulphate (Kẽm sulfat) (viên nang 220 mg x 1 lần/ngày, chứa 50 mg kẽm).
Hydroxychloroquine (200mg, 2 lần/ngày)
Thuốc kháng sinh Azithromycin (500 mg, 1 lần/ngày)
Uống 5 ngày liên tục.
Đơn thuốc vừa chia sẻ xuất phát từ một bài báo trực tuyến của bác sĩ Zelenko vào
ngày 30/6, ghi lại những bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ cao do ông điều trị.
Đối với các ca nhiễm không có nguy cơ cao, có thể được chữa khỏi bằng cách tự miễn
dịch hoặc điều trị thông thường. Nếu ai đó có các triệu chứng nghiêm trọng, cũng có
thể bắt đầu dùng thuốc tùy theo tình hình.
Vậy, cơ chế của phương pháp điều trị này là gì? Đóng vai trò quan trọng nhất chính
là kẽm. Kẽm có thể ngăn chặn virus sao chép. Chức năng của hydroxychloroquine là
giúp kẽm đi qua thành tế bào. Còn vai trò của thuốc kháng sinh là ngăn ngừa tình
trạng viêm nhiễm thêm trầm trọng. Điều này cũng đã được chia sẻ ở số 34 chương
trình “Vi Vũ nhìn Thế giới” của thời báo Epoch Times.

Điều cần chú trọng ở đây là thời điểm điều trị: nên bắt đầu điều trị trong vòng 5 ngày
kể từ khi có triệu chứng.
Thời điểm này quan trọng ở chỗ, trong vòng 5 ngày đầu nhiễm bệnh, sẽ không có sự
gia tăng đáng kể nào về lượng virus trong cơ thể. Nhưng sang ngày thứ 6, virus sẽ
bùng phát. Do đó, để kiểm soát hiệu quả tình trạng bệnh và giảm tỷ lệ nhập viện,
giảm tử vong, việc điều trị phải được tiến hành sớm trong vòng 5 ngày đầu tiên. Giai
đoạn sau 5 ngày, virus đã tàn phá cơ thể nghiêm trọng, hiệu quả sẽ không tốt lắm.
Điều này giống như dập tắt một đám cháy nhỏ trước khi bùng cháy cả ngôi nhà lớn.
Tuy nhiên, hầu hết các ca nhiễm bệnh sẽ ở nhà tự chăm sóc một vài ngày, và sẽ chỉ
đến gặp bác sĩ vào ngày thứ tư khi tình trạng của họ không thuyên giảm. Thêm nữa,
kết quả xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán phải mất thêm năm ngày nữa mới có. Điều này
làm trì hoãn thời gian tốt nhất để điều trị.
Hơn nữa, các nghiên cứu hiện nay về điều trị viêm phổi Vũ Hán, hầu hết đều tập
trung vào bệnh nhân nội trú. Khi dịch bùng phát ở New York, mọi người đều lo lắng
về việc liệu có đủ giường bệnh và máy thở hay không. Bác sĩ gia đình Zelenko chú
trọng điều trị tích cực sớm, bắt đầu dùng thuốc từ khi bệnh nhân mới có các triệu
chứng lâm sàng, chưa qua chẩn đoán.
Sau khi điều trị theo phương pháp này của ông, không có bệnh nhân nào gặp tác
dụng phụ nghiêm trọng. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ những người có các triệu chứng như
buồn nôn và mệt mỏi.
Bác sĩ Zelenko cũng chỉ ra rằng: Do các hạn chế về chính sách, Hydroxychloroquine
hiện không dễ có sẵn ở Mỹ. Nhưng Quercetin không kê đơn cũng có tác dụng tương
tự, đó là giúp kẽm đi qua thành tế bào (như vậy hai loại thuốc này, Quercetin và kẽm
xem như các sản phẩm sức khỏe, có thể được mua thông qua các trang như Amazon).
Nhân vật truyền thông Mỹ, chuyên gia nội khoa, Tiến sĩ Zhu trong chương trình ngày
6/8 của mình đã cho biết, liều khuyến cáo hiện tại của bác sĩ Zelenko là Quercetin
500mg, Zinc 25mg/ngày.
Tỷ lệ tử vong do cúm hàng năm ở Hoa Kỳ là 0,1%. Nếu quảng bá liệu pháp của bác sĩ
Zelenko, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán nguy cơ cao là 0,7%. Vì
vậy, sử dụng hydroxychloroquine thực sự có thể thay đổi cách Hoa Kỳ chống lại dịch
bệnh.
Thực tế, từ khi bắt đầu có dịch, bác sĩ Zelenko đã giới thiệu phương pháp điều trị của
mình. Đến tháng Ba, ông đã làm một video và đưa lên mạng. Trong số 699 bệnh nhân
mà ông điều trị từ ngày 18/3 đến ngày 26/3, tỷ lệ tử vong là 0, và số bệnh nhân phải
đặt máy thở là 0. Chỉ có 4 bệnh nhân nhập viện, tỷ lệ nhập viện là 0,6%. Kể từ đó,
ông đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, tỷ lệ tử vong và nhập
viện vẫn rất thấp.
Ngày 12/4, trong một bài phát biểu trực tuyến với Chính phủ Israel, bác sĩ Zelenko đã
đề cập đến sự việc hơn 1.450 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán vào thời điểm đó, trong đó
có 405 bệnh nhân thuộc nguy cơ cao. Ông đã kê đơn thuốc cho những bệnh nhân có
nguy cơ cao này. Trong số đó, chỉ có 2 người tử vong (tỷ lệ 0,1%), 4 người cần đặt
máy thở (tỷ lệ 0,3%), và hiện tại 4 người này không cần thở máy nữa. Năm người đã

phải nhập viện và sau đó hầu hết họ đã được xuất viện về nhà. Vào thời điểm đó, tỷ lệ
tử vong do viêm phổi Vũ Hán ở Hoa Kỳ là 3,6%. Ông cũng cho biết, phương pháp
điều trị sớm của bác sĩ Doody ở Marseille, Pháp cũng cho thấy có thể giảm tỷ lệ tử
vong 88% -90%. Một số bệnh viện và phòng khám ở Brazil cũng đã giảm được 95%
tỷ lệ tử vong sau khi sử dụng liệu pháp của ông. Các bác sĩ Brazil này đã công bố kết
quả y tế của họ. Điều này cho thấy liệu pháp của ông có thể được nhân rộng.
Tháng Bảy, bác sĩ Stella Immanuel ở Texas cho biết, bà đã điều trị cho hơn 350 bệnh
nhân và không có trường hợp tử vong nào. Một số bệnh nhân trên 90 tuổi, mắc bệnh
tiểu đường, cao huyết áp và hen suyễn. Phương pháp điều trị của bà cũng áp dụng
điều trị sớm, sử dụng hydroxychloroquine, kẽm và kháng sinh. Điều này cho thấy với
các phương pháp điều trị tương tự, các bác sĩ khác cũng cho kết quả điều trị đạt tỷ lệ
tử vong thấp. Chứng minh lần nữa rằng phương pháp trên có hiệu quả và có thể nhân
rộng. Khả năng lặp lại là một dấu hiệu tốt cho thấy sự thành công của liệu pháp này
thực sự tồn tại chứ không phải ngẫu nhiên.
Trong một cuộc phỏng vấn, Khoa Dịch tễ học Đại học Yale nhấn mạnh, liệu pháp này
thật sự có hiệu quả.
Nhưng tại sao có rất nhiều nghiên cứu cho thấy hydroxychloroquine không hiệu
quả?
Trước hết, đại đa số các nghiên cứu đều nhằm vào những bệnh nhân nhập viện,
những người được điều trị trong giai đoạn giữa và cuối của bệnh. Nghiên cứu của
bác sĩ Zelenko là điều trị trong giai đoạn sớm. Ngay cả trước khi có kết quả xét
nghiệm, việc điều trị được bắt đầu dựa trên các triệu chứng lâm sàng.
Thứ hai, việc sử dụng các loại thuốc không hoàn toàn giống nhau. Phương pháp điều
trị của Tiến sĩ Zelenko là kết hợp ba loại thuốc. Liều lượng của thuốc ở các phương
pháp không giống nhau. Kết quả của các thí nghiệm khác nhau tất nhiên không nhất
thiết phải giống nhau. Khi bệnh phát triển đến giai đoạn giữa và cuối thì tình trạng
tổn thương phổi đã rất nghiêm trọng, vì vậy cách điều trị lúc này tất nhiên sẽ khác.
Những khác biệt này là rõ ràng, nhưng một số chuyên gia, đứng đầu là nhà miễn dịch
học Anthony Stephen Fauci, đã nhiều lần tuyên bố rằng Hydroxychloroquine không
hiệu quả. Điều này thật khó hiểu.
Đánh giá về sự kiện này, tạp chí y khoa The Lancet và Tạp chí Y học New England đã
rút bỏ các bài về tính hiệu quả Hydroxychloroquine với nhiều số liệu đã bị làm sai
lệch. Có thể thấy thế lực đen tối đứng sau phản đối Hydroxychloroquine là rất lớn.
Những lợi ích liên quan phía sau việc này cũng có thể là rất lớn.
Gần đây, ba nền tảng mạng xã hội lớn Facebook, Twitter và YouTube đã chặn bỏ các
video clip Bác sĩ Stella Immanuel và một số Bác sĩ khác chia sẻ ở Washington. Trong
số đó có bài phát biểu của bác sĩ Stella Immanuel về kinh nghiệm thành công của bà
trong việc điều trị viêm phổi Vũ Hán. Mặc dù có thể không đồng ý với tất cả các quan
điểm của các bác sĩ này, nhưng việc chặn các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm của họ có
thể khiến thông tin tích cực không được truyền đi, gây cản trở lan tỏa các phương
pháp điều trị viêm phổi Vũ Hán. Điều này có thể khiến việc điều trị không đạt được
hiệu quả, thậm chí là tử vong.

Lý do ba nền tảng mạng xã hội lớn nêu trên đưa ra là; các bác sĩ này đã đưa thông
tin sai sự thật để đánh lừa công chúng. Nhưng họ không thể đưa được chi tiết nào để
phủ nhận việc bác sĩ Stella Immanuel đã điều trị cho hơn 350 người mà không có
trường hợp nào tử vong. Kết quả của việc chặn tin tức như trên, chắc chắn là âm mưu
giết người!
Các bác sĩ Mỹ điều trị bệnh, hồ sơ và thông tin bệnh nhân đều được lưu trữ trong máy
tính. Chúng có thể xác minh ra và không thể bị giả mạo.
Hydroxychloroquine là một loại thuốc lâu đời, đã được sử dụng trong 65 năm. Trước
khi viêm phổi Vũ Hán xuất hiện, nó đã được coi là an toàn hơn nhiều so với thuốc hạ
sốt thường dùng Tylenol. Hydroxychloroquine có thể dùng để kê đơn cho phụ nữ có
thai, trẻ em, và có thể kê cho bệnh nhân dùng quanh năm, dùng như loại thuốc không
kê đơn ở 80 quốc gia. Gần đây, loại thuốc này bất ngờ bị giới truyền thông mô tả là
một loại thuốc có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng về tim và gây tử vong. Ở
Ấn Độ và các nước khác, một số lượng lớn người sử dụng thuốc này để ngăn ngừa và
điều trị viêm phổi Vũ Hán, nhưng không có hãng truyền thông nào báo cáo nào về
điều này.
Do liên tục bị kỳ thị về Hydroxychloroquine, bác sĩ Zelenko đã lớn tiếng chỉ trích
chính trị vì đã can thiệp vào y học. Kết quả là, ông bị New York Times mô tả như một
người cực hữu. Bác sĩ Zelenko nói rằng ông chỉ là một “bác sĩ làng” đơn giản và
không quen biết bất kỳ nhân vật lớn nào.
Là một bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, những nỗ lực và thành
công của Stella Immanuel không được báo chí chủ lưu đưa tin, mà tập trung vào việc
tìm ra những bình luận cá nhân không phù hợp với quan điểm công chúng của bà và
công kích chúng một cách mạnh mẽ. Cố gắng “yêu ma hóa” vị bác sĩ này; làm giảm
lòng tin của công chúng.
Giáo sư dịch tễ học Harvey Risch tại Đại học Yale cũng bị tấn công. Sau khi bị ông
Fauci và các bác sĩ khác chế giễu, phản ứng của ông là: Có thể quay lại góc độ khoa
học để thảo luận, thay vì công kích cá nhân?
Giới thượng lưu học thuật đang băng hoại, và truyền thông ngăn cản tiếng nói của
các bác sĩ. Thông tin tích cực bị chặn. Các bác sĩ chiến đấu với dịch bệnh bị “yêu ma
hóa”. Kinh nghiệm thành công của bác sĩ không được báo cáo mà cố tình bóp méo và
che giấu. Chúng ta không phải đối mặt với một thời kỳ rất đen tối sao?
Là một nhà phân tích thống kê sinh học với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tuyết Mai cho
biết, liệu pháp của bác sĩ Zelenko có tính lặp lại, thể hiện đầy đủ kết quả không phải
là ngẫu nhiên. Những cách nói như nhất định phải ngẫu nhiên, có thuốc giả dược, có
thí nghiệm đối chiếu thì mới có thể ra kết luận là không cần thiết, cũng là không khoa
học. Trong tình huống hiện tại, mỗi ngày có hơn nghìn người tử vong, điều này là
hoàn toàn vô đạo đức và vô trách nhiệm.
Trần Vi Vũ - Epoch Times

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi
rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội
dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.
McCarthy: Gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ đô của đảng Dân chủ “quá tham nhũng”
Trình Văn
Lãnh đạo đảng Cộng hòa của Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy chỉ trích kế hoạch
cứu trợ Covid trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Đảng Dân chủ là “quá tham nhũng”. Ông
cũng nhận định rằng “những người theo chủ nghĩa xã hội đã đưa ‘đầm lầy’ trở lại.”
Dân biểu Mike Kelly cho biết, chỉ 9% trong số 1,9 nghìn tỷ USD của quỹ cứu trợ này
thực sự được sử dụng, phần còn lại chảy về các chính phủ quản lý kém hiệu quả thuộc
đảng Dân chủ.

Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ (Nguồn: Charlotte
Cuthbertson/The Epoch Times).
Đảng dân chủ chiếm đa số trong Hạ viện đã thông qua kế hoạch cứu trợ đại dịch
Covid-19, trị giá 1,9 nghìn tỷ USD trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 27/2 (thứ Bảy). Dự
luật hiện đã được chuyển đến Thượng viện và chờ bỏ phiếu, hai đảng chiếm 50:50
ghế trong Thượng viện, nhưng Đảng Dân chủ chiếm thế thượng phong.
Vào ngày 28/2 (Chủ nhật), trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông McCarthy
cho biết: “Trọng tâm thực sự ở đây là khiến mọi người trở lại làm việc, trở lại trường
học và lấy lại sức khỏe. Dự luật này không làm được những điều đó.”
Tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2021 (CPAC 2021) tổ chức ở Orlando,
Florida ngày 28/2, Dân biểu Mike Kelly tiết lộ với truyền thông rằng kế hoạch cứu
trợ 1,9 nghìn tỷ USD này bổ sung cho kế hoạch cứu trợ 1 nghìn tỷ USD mà Tổng
thống Trump đã thông qua trong thời gian tại vị, nhưng cho đến nay, một nghìn tỷ
USD vẫn chưa được sử dụng.

Dân biểu Cộng hòa Mike Kelly tiểu bang Pennsylvania (Ảnh chụp màn hình)
Ông Mike Kelly nói: “Tôi nghĩ hầu hết người dân Mỹ cần biết, chúng tôi đã có một
khoản tiền trị giá một nghìn tỷ USD được phân bổ (cho các gói cứu trợ), nhưng
chúng tôi vẫn chưa chi tiêu hết. Bây giờ, chúng tôi đang chi thêm 1,9 nghìn tỷ USD
cho số tiền đó. Bây giờ, chúng tôi sẽ thêm 1,9 nghìn tỷ USD nữa vào số đó. Và chỉ
khoảng 9% trong số đó thực sự được sử dụng để cứu trợ đại dịch CoVid, phần còn lại
sẽ chuyển sang hỗ trợ các bang màu xanh đã không thể tự vận hành đúng cách (ám
chỉ các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát).”
Dân biểu Kelly bày tỏ sự bất bình và chỉ ra rằng mỗi xu trong số 1,9 nghìn tỷ USD
đều là tiền của người đóng thuế, không phải một xu nào là tiền của chính phủ, và làm
thế nào Quốc hội và chính phủ có thể chấp nhận một biện pháp chi tiêu như vậy, điều
này sẽ chỉ làm tăng nợ quốc gia.
Đại diện McCarthy nói trên Fox News: Dự luật cứu trợ Covid 1,9 nghìn tỷ USD của
đảng Dân chủ là “quá tham nhũng, quá tự do.”
Khi nói về Đảng Dân chủ, ông McCarthy nói: “Tôi tin rằng nếu bạn nhìn một chút, sẽ
thấy rằng chương trình nghị sự của họ (ám chỉ Đảng Dân chủ) đã đi quá xa. Đây là
những gì dự luật này cho thấy. Đầm lầy đã trở lại ở Washington, và đây là nơi chúng
ta sẽ chiến đấu, tôi nghĩ chúng ta cần phải chiến đấu thật tốt. Hãy chờ xem, tôi tin
rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, bạn sẽ thấy chúng tôi chiến thắng.”
Ông McCarthy cũng đề cập đến cải cách bầu cử, và kêu gọi bác bỏ dự luật “HR1” do
Đảng Dân chủ đề xuất. Dự luật này ủng hộ việc mở rộng quyền biểu quyết và thậm
chí khôi phục quyền biểu quyết cho những kẻ phạm tội nghiêm trọng (bao gồm cả
những kẻ giết người và hiếp dâm), mở rộng quyền để gửi phiếu bầu và bỏ phiếu sớm,
đăng ký trực tuyến, nới lỏng xác minh thân phận cử tri…
Ông McCarthy nói: “Điều quan trọng đối với (Chủ tịch Hạ viện) Nancy Pelosi để giữ
quyền lực của mình, và những gì chúng ta phải đối phó, là việc người dân mất niềm
tin vào cuộc bầu cử. Các bạn (ám chỉ Đảng Dân chủ) đang phá hoại xã hội, và chúng
ta sẽ mất nước Mỹ như chúng ta đã biết – các bạn phải xóa bỏ việc đăng ký cử tri. Ở
[Los Angeles], họ (Đảng Dân chủ) có hơn 1 triệu người trong sổ đăng ký cử tri của
họ, nhưng họ không có nhiều người ở độ tuổi đó như vậy. Các bạn cần đảm bảo rằng
chính sách đăng ký cử tri được làm sạch. Chúng ta cần đảm bảo tính liêm chính của
cuộc bầu cử… đó là lý do tại sao HR1 nên bị từ chối.”
Trình Văn, Vision Times

10 dấu hiệu lớn cho thấy Biden là một Tổng thống ‘mất tích’
Bài bình luận của tác giả Kyle Becker trên tờ Trending Politics.
Hương Thảo
Mỹ là một quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng. Cho dù đó là việc ứng phó với đại
dịch virus corona, cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới phía nam hay xung đột đang
bùng phát ở Trung Đông, thì đất nước này đang cần đến một sự lãnh đạo vững chắc
và mạnh mẽ.

Trong thời gian đất nước gặp nhiều thách thức to lớn như vậy, có vẻ như quyền lực
lãnh đạo sẽ không đến từ Tổng thống Hoa Kỳ. Thật không may, có vẻ như Joe Biden
đã trở thành một tổng thống “mất tích”.
1. Không tổ chức họp báo trong hơn một tháng
Có vẻ như lần cuối cùng Joe Biden ‘họp báo’ là vào ngày 25/1.
Lần xuất hiện trước báo chí đó bao gồm một khoảnh khắc kỳ lạ khi ông lúng túng đeo
khẩu trang ngay giữa bài phát biểu.

Nếu bạn bỏ qua lần xuất hiện này vì ông chỉ chọn năm câu hỏi được sàng lọc trước,
thì đã đến ngày thứ 40 giới báo chí Tòa Bạch Ốc đã đang phải lang thang trong một
vùng hoang dã với Jen Psaki (thư ký báo chí TB Ốc của Biden). Lịch làm việc của
Tòa Bạch Ốc không liệt kê bất kỳ “cuộc họp báo” nào mà sẽ có mặt Tổng thống Joe
Biden.
2. Lịch trình của Biden không được đăng trực tuyến, khách ghé thăm Tòa Bạch Ốc trở
thành điều bí mật
“Lịch trình của tổng thống và phó tổng thống không được đăng trực tuyến”, tờ
Politico đưa tin.
“Đường dây bình luận của Tòa Bạch Ốc đã bị đóng cửa, không cho bất kỳ kiến nghị
nào của công dân được đưa lên trên trang web của Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc đã
cam kết tiết lộ nhật ký khách viếng thăm. Nhưng nó không có kế hoạch tiết lộ tên của
những người tham dự các cuộc họp trực tuyến vốn là phương thức tương tác chính
cho đến khi đại dịch virus corona dịu đi”.
Vậy, ai là người đang đưa ra các quyết định tổng thống? Biden đang gặp gỡ những ai?
Những người khác trong cuộc họp với chính quyền của ông là ai? Đó là một bí mật
mà nền báo chí thất bại của Mỹ không thâm nhập nổi.

3. Biden yêu cầu kết thúc sớm, đi ngủ sớm, nghỉ cuối tuần

Lịch làm việc của Joe Biden (ảnh chụp màn hình factba.se).
Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần yêu cầu “đóng cửa” hoặc kết thúc sớm trong ngày,
ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng như thảm họa đóng băng ở Texas. Kiểm tra lịch
trình làm việc trước đây của ông cho thấy nhiều hạng mục công việc hàng ngày kết
thúc vào giữa buổi chiều hoặc thậm chí sáng sớm, chẳng hạn như vào ngày 18/2.
Đáng buồn thay, đó là điều mà công chúng Mỹ đã lường trước, bởi Biden đã trở nên
nổi tiếng với thực tế này trong chiến dịch tranh cử tổng thống vắng mặt năm 2020 của
ông.

Lịch làm việc hôm 18/2 của Joe Biden (ảnh chụp màn hình factba.se).
CNN thậm chí còn nói rõ rằng Biden là một người thích đi ngủ sớm.
CNN lưu ý: “Không giống như những người tiền nhiệm gần đây nhất của ông ấy –
những con cú đêm dành hàng giờ buổi tối để đọc tài liệu (Tổng thống Barack Obama)
hoặc xem truyền hình (Tổng thống Donald Trump) – Biden thuộc tuýp người đi ngủ
sớm.

CNN cho biết thêm: “Ông ấy bày tỏ sở thích đốt lửa trong lò sưởi trong Phòng Bầu
dục, và đôi khi tự mình thêm một khúc gỗ để giữ cho nó cháy. Những chú chó của ông
ấy, hai chú chó chăn cừu Đức gồm Major và Champ, đôi khi tham gia cùng ông ấy”.
Chắc hẳn Joe ngái ngủ phải thấy việc này rất ấm cúng.
4. Kamala Harris điện đàm với Nguyên thủ quốc gia

Vice President Kamala Harris @VP - Feb 1 United States government official
Today I spoke with Prime Minister @JustinTrudeau . We discussed our commitment
to work closely on several issues, including combating COVID-19, addressing climate
change, and expanding our economic partnership in ways that advance the recovery
and create jobs in both countries.
Vào cuối tuần Ngày Tổng thống, trong khi Biden đã nghỉ làm để chơi Mario Kart với
cháu gái của mình, Phó Tổng thống Kamala đã thay ông thực hiện các cuộc gọi với
các nguyên thủ quốc gia chủ chốt. National Pulse lưu ý rằng Biden đã mất tích trong
cuộc gọi với Tổng thống Pháp Emanuel Macron.
Harris cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đây không phải là
những người đồng cấp của Kamala Harris. Và mặc dù có tầm quan trọng đối với
chương trình nghị sự của đảng Dân chủ trong vai trò người giữ lá phiếu quyết định
tại Thượng viện, Harris vẫn bảo đảm tham dự hầu hết các buổi nhận báo cáo tình
báo mật hàng ngày của tổng thống.
“Bản báo cáo tình báo hàng ngày của Tổng thống, một bản cập nhật được phân loại
cao về thông tin tình báo hàng đầu của quốc gia, đã đi vào hoạt động trở lại hàng
ngày sau khi chỉ diễn ra lẻ tẻ dưới thời Trump”, CNN đưa tin mà không bổ sung thêm
thông tin rằng dù sao thì ông Trump cũng đã đọc chúng. “Tham gia vào Phòng Bầu
dục có Phó Tổng thống Kamala Harris – người đã sử dụng iPad để nhận báo cáo,
tương tự như khi Obama – Biden nhận được các báo cáo từ một loạt các chuyên gia
tình báo”.
5. Biden chưa có kế hoạch cho bài phát biểu Thông điệp Liên bang

Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ có bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầu
tiên vào thời điểm này.
Mặc dù giới truyền thông chủ lưu đang công bố các “xác minh dữ kiện (fact checks)”
để phản bác tuyên bố cho rằng Biden đáng lẽ ra đã có bài phát biểu này vào ngày
20/2, AP trước đó đưa tin rằng ông được cho là đã lên kế hoạch cho bài phát biểu
vào ngày 23/2, và bây giờ đã sang tháng 3 rồi.
Đây là lần đầu tiên tổng thống Mỹ chưa đưa ra một bài phát biểu Thông điệp Liên
bang nào kể từ thời Jimmy Carter, người đã không có một bài phát biểu nào vào năm
đầu nhậm chức.
Trong khi đó, đã có một số lượng đáng kinh ngạc lên đến 31 triệu người đã theo dõi
bài phát biểu tại hội nghị CPAC của đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Trump vào
Chủ nhật (28/2), và đó mới chỉ tính đến lượng người xem trực tuyến. Người ta nói đùa
trên Twitter rằng đây mới chính là bài phát biểu Thông điệp Liên bang thật sự trong
năm nay của Hoa Kỳ.
6. Biden là một cỗ máy ký lệnh điều hành
Tổng thống Biden nhậm chức và ngay lập tức lập ban hành một số lượng kỷ lục các
sắc lệnh hành pháp, mà ông ký như thể ông là một cây bút tự động hình người. Các
mệnh lệnh đó được soạn thảo và được xem xét rất nhanh chóng với sự hỗ trợ của văn
phòng Bộ Tư pháp dưới sự giám sát của cựu Tổng chưởng lý William Barr, theo
thông tin từ cựu cố vấn của Trump, Peter Navarro.
“Tổng chưởng lý cuối cùng của Trump cuối cùng hóa ra đã trở thành Tổng chưởng lý
đầu tiên của Joe Biden”, Navarro nói.
“Bởi vì đây là những gì đang xảy ra. Chúng tôi đã có hơn 30 lệnh hành pháp xếp
hàng sau ngày bầu cử, sẵn sàng ban hành. Nhưng chúng tôi tiếp tục gặp phải tất cả
những rào cản này và rào cản kia. Hóa ra văn phòng cố vấn pháp lý của Bill Barr đã
duyệt rất nhanh tất cả các lệnh điều hành của Biden”.
Tất nhiên, Tổng thống Biden không thể có tất cả các mệnh lệnh hành pháp này được
tạo ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Chúng đã được soạn sẵn chỉ để giao cho
ông ký ban hành.
7. Thu xếp chuyến thăm Texas mất gần 2 tuần
Tổng thống Biden đã dành thời gian ngọt ngào của mình để đến Texas sau khi cái giá
lạnh thô bạo góp phần gây ra tình trạng mất điện chết người kéo dài nhiều ngày qua
đi. Bất chấp Thống đốc Texas tuyên bố thảm họa vào ngày 12/2, phải mãi đến ngày
26/2, ông Biden mới có mặt tại bang trong bối cảnh thời tiết ấm áp hơn, tức khoảng
hai tuần sau thảm họa. Nếu Trump làm vậy, ông hẳn sẽ bị chì chiết, đay nghiến trên
mặt báo.
Ngoài ra, Biden triệt để từ chối việc đáp ứng đề nghị cứu trợ thảm họa do Thống đốc
Abbott đưa ra để đáp lại cuộc khủng hoảng năng lượng trên diện rộng gây ra cái chết
của ít nhất mười người tại Texas.

“Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa đối với 77 quận của Texas,
Tòa Bạch Ốc cho biết vào sáng thứ Bảy, hai ngày sau khi Thống đốc Greg Abbott yêu
cầu một tuyên bố bao phủ tất cả 254 quận đang phải vật lộn với ảnh hưởng của một
cơn bão mùa đông đã đánh gục hệ thống điện và sưởi ấm của toàn bang”, theo báo
cáo từ tờ Dallas Morning News.
8. Biden quên tên, quên quy định đeo khẩu trang do mình ký
Trong chuyến thăm Texas của mình, Biden đã nhắc nhở thế giới một lần nữa rằng trí
nhớ của ông dường như đang trượt dài.
“Các dân biểu, ồ, Shirley Jackson Lee, Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pannili, ồ, xin
lỗi”, Biden nói và nhăn mặt. “Pannell, và ồ, tôi đang làm gì ở đây vậy?”.
Biden, kể từ ngày đầu tiên ông ban hành quy định đeo khẩu trang, đã thường xuyên
quên đeo khẩu trang, vi phạm chính sắc lệnh mình đặt ra. Dưới đây là cảnh ghi lại
Kamala Harris nhắc nhở Biden khi ông quên đeo khẩu trang sau một cuộc họp báo.
9. Biden đãng trí khi đang nói chuyện
Khoảnh khắc khó xử trong chuyến thăm Texas của ông như trong video dưới này
không phải là sự kiện xảy ra lần đầu đối với Biden. Có vẻ như khả năng duy trì hoạt
động tư duy của ông đang giảm sút từng ngày.
Các phương tiện truyền thông dòng chính cố phản bác điều này, cho đó chỉ là “nói
lắp”, nhưng nó không liên quan đến khả năng phát âm các từ, mà nó liên quan đến
khả năng căn bản trong việc biên soạn ra các suy nghĩ.
Cựu nhân viên Mật vụ và người dẫn chương trình podcast bảo thủ nổi tiếng Dan
Bongino đã nói với người dẫn chương trình Sean Hannity của đài Fox News vào tuần
này rằng, Biden đang gặp “rắc rối thực sự nghiêm trọng”.
“Ông ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng thực sự, Joe Biden ấy”, Bongino nói. “Và
hãy tin tôi. Mọi người xung quanh ông, mọi người đều biết điều đó, mọi người đều
biết điều đó. Đây là vụ bê bối mà họ không nói cho bạn biết – tình trạng của ông ấy
thực sự tồi tệ đến như thế nào … Tôi đang nói với bạn từ những gì tôi đang nghe
được từ những người trong mạng lưới của tôi, mọi người đều biết nó tồi tệ như thế
nào. Mọi người đều biết. Nó không phải là một bí ẩn, nó là bí mật tồi tệ nhất được giữ
kín trong Tòa Bạch Ốc”.
Và người dân Mỹ cũng đang gặp rắc rối nghiêm trọng với tình hình này.
10. Chiến dịch của Biden đã dự báo trước tất cả những điều này

Ảnh chụp màn hình Youtube/Joe Biden
Sự vắng mặt đáng kinh ngạc của Biden cũng không phải là điều bí mật. Và cũng
không đáng kinh ngạc đối với việc thảo luận về việc sử dụng Tu chính án thứ 25 để
loại bỏ Joe Biden khỏi chức vụ và thay Kamala Harris vào đây; vậy nếu điều đó xảy
ra thì khi nào ngày đó đến.
Vào tháng 10, Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Đảng Dân chủ bắt đầu thúc đẩy dự luật Tu
chính án thứ 25, thậm chí trước khi Biden nhậm chức. Đảng Dân chủ sau đó sẽ cố
gắng thuyết phục cựu Phó Tổng thống Mike Pence ký vào dự luật này, điều mà ông từ
chối.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã bình luận rằng dự luật của Hạ viện là nhằm
vào tổng thống tương lai Joe Biden.
“Tổng thống Trump … đã đồng ý với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng kế hoạch
của bà ta cho một ủy ban Tu chính án thứ 25 để đánh giá sức khỏe của tổng thống
không thực sự nhằm vào ông – mà đó là một âm mưu nhằm cài đặt Kamala Harris
vào Tòa Bạch Ốc”, ông nói.
“Nancy Pelosi điên cuồng đang xem xét Tu chính án thứ 25 để thay thế Joe Biden
bằng Kamala Harris”, cựu TT Trump tweet trước thời điểm bầu cử Tổng thống.
“Đảng Dân chủ muốn điều đó xảy ra nhanh chóng vì Joe ngủ gật đã trở nên đãng trí
rồi !!!”
Donald Trump quả đã nói rất đúng. Joe Biden đã trở thành “tổng thống mất tích”.
Tổng thống Trump tại bài phát biểu CPAC của mình vào Chủ nhật đã hỏi: “Mọi
người có nhớ tôi không?”
Hàng triệu người Mỹ không chỉ nhớ Donald Trump trên cương vị tổng thống, mà họ
còn nhớ cảm giác đã từng có được một tổng thống bình thường là như thế nào.

The Diplomat: Nhật Bản cần ban hành Đạo luật Magnitsky
Minh Nhật
Tờ Diplomat đưa tin, ngày 27/1/2021 vừa qua, các nghị sĩ Nhật Bản đã họp để thảo
luận về việc thành lập một nhóm nghị sĩ đa đảng nhằm vận động đưa ra Đạo luật
Magnitsky phiên bản Nhật. Magnitsky là một đạo luật của Hoa Kỳ, lúc đầu được ban
hành nhằm trừng phạt các quan chức Nga liên quan và chịu trách nhiệm về cái chết
của luật sư Sergei Magnitsky, người bị tra tấn đến chết trong nhà tù ở Moscow vào
năm 2009. Sau này, nó được áp dụng để trừng phạt những cá nhân tham gia vào vi
phạm nhân quyền nghiêm trọng, bằng cách cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản.
Nhật Bản hiện là nước duy nhất trong khối G7 chưa ban hành Đạo luật Magnitsky.

Ảnh: Kohuku/Shutterstock, Royalty-free stock photo
Cuộc họp của các nghị sĩ Nhật Bản có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng
Nakatani Gen của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, cựu Bộ trưởng Tài chính Toyama
Kiyohiko của Đảng Komeito, Yamao Shiori thuộc Đảng Dân chủ Đối lập vì Nhân dân,
và Kushida Seiichi của Đảng Nhật Bản Đổi mới thuộc phe bảo thủ.
Trong cuộc họp, ông Nakatani nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần xây dựng một Đạo luật
Magnitsky để ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền. Sự chậm trễ đã khiến một
số nhà lập pháp “đặt câu hỏi liệu Nhật Bản có phải là một quốc gia tôn trọng nhân
quyền hay không”.
Ngoài Hoa Kỳ, từ năm 2016 đến năm 2018, có chín quốc gia đã xây dựng Đạo luật
kiểu Magnitsky. Phong trào Magnitsky toàn cầu đã tăng tốc vào năm ngoái khi
Kosovo đã thông qua Đạo luật Magnitsky của riêng mình vào tháng 1, và vào tháng 7,
Vương quốc Anh đã ban hành phiên bản của Anh. Vào tháng 12, Liên minh Châu Âu
đã thông qua Đạo luật Magnitsky Châu Âu. Úc đang xem xét việc ban hành đạo luật
kiểu Magnitsky kể từ tháng 12/2020.

Để đối phó với việc Bắc Kinh thông qua Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông cũng như
giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề nhân quyền tại Hồng Kông,
JPAC, một liên minh đa đảng đã được thành lập bởi nghị sĩ từ cả hai đảng cầm quyền
và đối lập của Nhật Bản vào tháng 7/2020. Trong cuộc họp khai mạc, một số thành
viên JPAC gợi ý rằng Nhật Bản nên ban hành một đạo luật kiểu Magnitsky để Tokyo
có thể góp phần ngăn chặn vấn nạn vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên, các Đảng hoạt động thân mật với Đảng Cộng sản Trung Quốc như Đảng
Komeito, Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Dân chủ Xã hội đã không tham gia vào
JPAC. Bên cạnh đó, một số nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tự do, đặc biệt là Tổng
thư ký Nikai Toshihiro, đã bày tỏ lo ngại rằng việc thành lập JPAC sẽ phá hoại
thương mại với Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng của Nhật Bản. Chính
vì thế, các nghị sĩ đã quyết định tách riêng liên minh làm việc về Đạo luật Magnitsky
với liên minh về các vấn đề Hồng Kông.
Đạo luật Magnitsky toàn cầu đã tiến hành trừng phạt một số cá nhân và tổ chức từ
một số quốc gia bao gồm Pakistan, Uzbekistan và Myanmar. Một nhóm lưỡng đảng
của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đã gây áp lực buộc chính phủ Hoa Kỳ phải áp
dụng Đạo luật Magnitsky để xử phạt các quan chức Trung Quốc vì hành vi giam giữ
hàng loạt người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung tại Tân Cương. Bên
cạnh đó, Hoa Kỳ cũng đã sử dụng Đạo luật để trừng phạt cá nhân tham gia đàn áp
người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Hiến pháp Nhật Bản có lời mở đầu rằng: “Chúng tôi công nhận tất cả con người trên
thế giới có quyền được sống trong hòa bình, không sợ hãi và không thiếu thốn.” Bài
viết trên Diplomat cho rằng vì những giá trị phổ quát này, Nhật Bản cần thông qua
Đạo luật nhằm thúc đẩy nhân quyền phù hợp với nguyện vọng của Hiến pháp.

FireEye: Nhóm tin tặc có liên kết với chính quyền TQ tấn công nhiều mục tiêu của
Mỹ
Phan Anh
Nhóm an ninh mạng FireEye cho biết hôm 4/3 vừa qua rằng họ đã phát hiện ra bằng
chứng cho thấy tin tặc có liên hệ với chính quyền Trung Quốc đã khai thác một lỗ
hổng trong ứng dụng email của Microsoft để truy lùng một số mục tiêu của Mỹ, bao
gồm một trường đại học và các chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa: Gorodenkoff/Shutterstock
Các nhà phân tích của FireEye đã viết trong một bài đăng trên blog rằng công ty đã
xây dựng “khả năng phát hiện với độ chính xác cao hơn” và khởi động nhiều chiến
dịch săn lùng mối đe dọa sau khi Microsoft xác nhận vào đầu tuần này rằng một
nhóm tin tặc do nhà nước Trung Quốc tài trợ có tên “Hafnium” đã khai thác lỗ hổng
trong chương trình Máy chủ thư Exchange của Microsoft.
Bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp và công cụ phát hiện của mình,
FireEye đã phát hiện rằng “hoạt động do Microsoft báo cáo phù hợp với quan sát
của chúng tôi” và cho biết nhóm tin tặc Hafnium đã nhắm mục tiêu vào một loạt nạn
nhân, bao gồm “các nhà bán lẻ có trụ sở tại Mỹ, các chính quyền địa phương, một
trường đại học và một công ty kỹ thuật,” cũng như một chính phủ Đông Nam Á và
một công ty viễn thông Trung Á.
FireEye cho hay rằng nhóm tin tặc Hafnium trước đó đã nhắm mục tiêu vào các
trường đại học có trụ sở tại Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và nhà nghiên cứu về bệnh
truyền nhiễm .
Các nhà phân tích cho biết FireEye hiện đang theo dõi hoạt động độc hại trong 3
nhóm trên, nhưng cảnh báo rằng họ mong đợi sẽ tìm thấy các nhóm khác khi đối phó
với các cuộc xâm nhập.
Những nhà phân tích tại FireEye cho biết: “Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo
hướng dẫn của Microsoft và vá lỗ hổng trong Máy chủ Exchange ngay lập tức để
giảm thiểu hoạt động gây hại này.”
Các nhà phân tích cho biết: “Trong các cuộc điều tra của chúng tôi cho đến nay, các
web shell (một dạng mã độc) đặt trên Máy chủ Exchange đã được đặt những tên khác
nhau trong mỗi lần xâm nhập và do đó, chỉ mình tên tệp không phải là một dấu hiệu
có độ chính xác cao cho thấy việc xâm nhập.”

Vụ việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Microsoft cho hay trong một bài đăng trên
blog rằng chiến dịch tấn công liên kết với chính quyền Trung Quốc đã sử dụng 4 lỗ
hổng chưa được phát hiện trước đó trong các phiên bản khác nhau của phần mềm
Máy chủ Exchange.
Bộ sản phẩm của Microsoft đã rơi vào tầm ngắm kể từ vụ hack SolarWinds, công ty
phần mềm có trụ sở tại Texas, từng là bàn đạp cho một số cuộc xâm nhập giữa chính
phủ và khu vực tư nhân. Trong các trường hợp khác, tin tặc đã lợi dụng cách khách
hàng cài đặt các dịch vụ của Microsoft để tấn công các mục tiêu hoặc đào sâu hơn
vào các mạng bị ảnh hưởng.
Các tin tặc còn đột nhập vào Microsoft, truy cập và tải xuống mã nguồn – bao gồm
các thành phần liên quan đến Exchange, email và sản phẩm lịch của công ty.
Trước thông báo của Microsoft, những động thái ngày một hung hăng của các tin tặc
bắt đầu thu hút được sự chú ý của cộng đồng an ninh mạng.
Mike McLellan, giám đốc tình báo của Dell Technologies Inc’s Secureworks, cho biết
rằng ông đã nhận thấy sự gia tăng đột biến trong hành vi tấn công vào các máy chủ
Exchange diễn ra trong đêm ngày 28/2, với khoảng 10 khách hàng của công ty đã bị
ảnh hưởng trong vụ việc này.
McLellan cho biết hiện tại, theo quan sát của mình, cuộc tấn công dường như đang
tập trung vào việc phát tán phần mềm độc hại, từ đó tạo tiền đề nhằm xâm nhập sâu
hơn, thay vì trực tiếp vào hệ thống mạng ngay lập tức.
“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ hoạt động tiếp theo nào,” McLellan nói. “Chúng tôi
nghĩ rằng nhiều công ty sẽ bị ảnh hưởng nhưng một số ít các công ty nhỏ đã thực sự
bị khai thác.”
Microsoft cho biết các mục tiêu tấn công của tin tặc bao gồm các nhà nghiên cứu
bệnh truyền nhiễm, công ty luật, cơ sở giáo dục đại học, nhà thầu quốc phòng, viện
chính sách và tổ chức phi chính phủ.
Theo The Epoch Times,

TIN TỨC DĐTC – 6/3/2021
Vũ Linh
TƯƠNG LAI ĐẢNG CỘNG HÒA
Phe bảo thủ đã rầm rộ tổ chức đại hội tại Orlando, với ngôi sao chính Donald Trump
được công kênh như chưa từng thấy trong suốt 4 năm ông làm tổng thống. Chứng
minh ảnh hưởng của TT Trump vẫn còn hết sức lớn không ai có thể coi thường được.
TNS McConnell cũng đã khẳng định nếu TT Trump được đề cử ra đại diện đảng CH
tranh cử tổng thống năm 2024, ông chắc chắn sẽ hậu thuẫn. Trong khi đó, bà Nikki
Haley, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, đã ca tụng bài diễn văn rất mạnh của TT
Trump và khẳng định việc đảng DC hy vọng có nội chiến trong đảng CH sẽ không

bao giờ xẩy ra. Cách đây không lâu, bà Haley đã lên tiếng chỉ trích TT Trump khá
nặng nề trong vụ biểu tình 6/1/2021.
Tương lai đảng CH ra sao? Chẳng ai đoán chắc được dĩ nhiên, kể cả các cụ siêu
chuyên gia về tử vi bói toán. Không ai biết đảng CH sinh ra ngày nào, năm nào, mấy
giờ, khi sao nào đang ở đâu nên lấy số tử vi cho đảng CH hơi khó.
Tuy nhiên theo vài lãnh tụ đảng CH, tương lai đó rất sáng lạn. Quan trọng nhất là
việc đúng như Diễn Đàn Trái Chiều đã nhận định, ông Trump khẳng định sẽ không có
chuyện ông tách riêng ra lập đảng mới, giúp cho đảng DC thống trị chính trị Mỹ
trong vài chục năm tới.
Theo ông Kevin McCarthy, lãnh tụ CH tại hạ viện, đảng CH sẽ dễ dàng chiếm lại thế
đa số tại hạ viện năm tới khi hiện nay, DC nắm đa số có khoảng một chục ghế trong
khi thông thường, trong cuộc bầu giữa mùa đầu tiên của một tổng thống, đảng nắm
quyền mất năm bẩy chục ghế.
Trong khi đó, TNS Florida Rick Scott, chủ tịch Ủy Ban Vận Động Thượng Viện của
CH, là ủy ban phụ trách việc vận động tranh cử thượng viện của đảng CH, khẳng
định năm tới CH sẽ chiếm thêm ít nhất 4 ghế (Georgia, Arizona, New Hampshire và
Nevada).
Chẳng biết những tiên đoán đó sẽ đúng hay không, chỉ biết có một điều chắc chắn
nhất: đảng CH đang nằm trọn trong tay ông Trump, như các thăm dò dưới đây cho
thấy, và sẽ như phượng hoàng, cất cánh bay trở lên lại, cho dù nhiều người yếu bóng
vía đã bỏ chạy.
https://thehill.com/homenews/house/540848-mccarthy-i-would-bet-my-house-gop-tak
es-back-the-lower-chamber-in-2022
THĂM DÒ TẠI ĐẠI HỘI BẢO THỦ
Đại hội bảo thủ CPAC đã biến thành một thứ đại hội chính thức tấn phong cựu TT
Trump lên hàng lãnh tụ thực tế của khối bảo thủ và đảng CH. Tất cả các diễn giả đều
nức nở ca tụng ông, và xác nhận không có chuyện đảng CH bị phân tán thành hai
khối ủng hộ và chống Trump.
Một thăm dò trong danh sách hai chục lãnh tụ tên tuổi nhất của đảng CH cho thấy
một mình TT Trump đã chiếm tới 55% hậu thuẫn, với nhân vật thứ nhì là chủ nhà tổ
chức đại hội, thống đốc Ron DeSantis của Florida, được 21%, trong khi tất cả các
nhân vật khác đều được dưới 5%. Nghĩa là ông Trump vẫn ‘thống trị’ tuyệt đối đảng
CH.
CNN bóp méo trơ trẽn, loan tin thăm dò cho thấy ông Trump “chỉ được có hơn một
nửa cử tri CH ủng hộ”. Cử tri CH thật ra không cần CNN nhắc họ bao nhiêu người
ủng hộ ông Trump.
Hơn hai phần ba (68%) ủng hộ việc ông Trump ra tranh cử tổng thống năm 2024.
93% cho rằng ông Trump đã thất cử vì gian lận của phe DC.

Được hỏi ai trong đảng DC ‘nguy hiểm’ nhất, đang thực sự thống trị đảng DC, 41%
cho đó là bà Nancy Pelosi, 22% nghĩ đó là bà Alexander Ocasio-Cortez, cụ Biden bị
coi như bù nhìn, chỉ có 19% (chưa tới 1 trong 5 người) tin cụ có thực quyền.
https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/28/trump-wins-washington-times-cp
ac-straw-poll/
CỤ BIDEN LẨM CẨM
Thiên hạ ai cũng biết cụ Biden có nhiều điểm rất đặc biệt, đại cương như là bị bệnh
alzheimer, bị lẩm cẩm, ăn nói cà lăm, lại chuyên nói nhầm, nói sai.
Mới đây nhất, cụ đi Texas thăm dân bị trận bão cóng mới đây. Cụ đọc bài diễn cực
độc đáo. Không phải cương kiểu xuất khẩu mà là diễn văn có soạn trước, cho lên máy
nhắc tuồng, vậy mà vẫn cà lăm, đọc lộn tên các dân biểu địa phương lung tung. Rồi
bối rối lẩm bẩm một mình “Ủa, tôi đang làm gì ở đây vậy? Tôi không đọc kịp rồi, ờ
ờ…” (nguyên văn “uh… what am I doing here?... I’m going to lose track here, and,
uh, um…”)
(Cái link dưới đây có một khúc phim video cho thấy cụ Biden lấp bấp, cà lăm rõ ràng,
mắt nhắm tịt cố suy nghĩ, nên coi cho biết đây không phải là fake news!)
https://www.breitbart.com/politics/2021/02/28/watch-joe-biden-botches-democrats-na
mes-asks-what-am-i-doing-here/
TỔNG THỐNG TÀNG HÌNH
Báo chí loan tin cụ Biden là tổng thống rất đặc biệt, vẫn áp dụng chiến lược ‘trốn
dưới hầm’, cho đến nay, gần hai tháng, vẫn chưa dám thò mặt ra có một cuộc họp
báo nào.
Vui hơn nữa, tin mới nhất cho hay cụ đã tham gia một hội nghị nội bộ của phe DC
trong hạ viện qua mạng chứ không đích thân đến tham dự. Cụ Biden đọc một bài diễn
văn chào mừng ngắn, rồi mở đầu cuộc họp bằng câu “Bây giờ, tôi rất hân hoan trả
lời các câu hỏi của quý vị”.
Cuộc ‘họp‘ được trực tiếp truyền hình cho cả nước coi, nhưng sau khi cụ Biden tuyên
bố ‘sẵn sàng trả lời câu hỏi của các dân biểu’, Tòa Bạch Ốc bất ngờ cắt, chấm dứt
chương trình, không truyền hình cho ai coi nữa. Không ai rõ cuộc nói chuyện của cụ
Biden với các dân biểu tiếp tục nhưng không được công khai hóa vì sợ trực tiếp
truyền hình vài câu trả lời hớ của cụ, hay các phụ tá của cụ Biden chấm dứt cuộc nói
chuyện luôn vì không muốn cho cụ tiếp tục, có thể trả lời bậy bạ.
Khi tranh cử, cụ Biden quảng bá Tòa Bạch Ốc dưới cụ sẽ trong sáng và cởi mở, thân
thiện với báo chí nhất lịch sử Mỹ.
Vâng, rất thân thiện. Tuần qua, Tòa Bạch Ốc thông báo tất cả mọi người tham gia
cuộc họp báo mỗi ngày của Tòa Bạch Ốc sẽ bắt buộc phải thử nghiệm COVID trước
khi được vào, và phải 170 đô mỗi lần. Các cơ quan truyền thông lớn như CNN hay
Fox, mỗi lần tham gia họp báo đều có ít nhất 5 người, nhà báo và các chuyên viên kỹ
thuật quay phim, chụp hình, phụ tá.

Trong khi đó, bà phát ngôn viên Jen Psaki chưa chi đã nổi tiếng trong biệt tài ‘trả lời
câu hỏi mà không trả lời gì hết’, nghĩa là chỉ trả lời lòng vòng chẳng có gì chính xác
hết.
Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc thông báo diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang -State of
the Union Address- thường được tổ chức mỗi năm vào tháng Hai, năm nay bị hoãn vô
hạn định. Có tin các phụ tá không nghĩ cụ Biden có thể đứng đọc một diễn văn dài 90
phút.
https://www.newsweek.com/joe-biden-white-house-feed-press-conference-cuts-out-mil
lion-times-1573688
TUẦN TRĂNG MẬT VỚI CỤ BIDEN BẮT ĐẦU CHẤM DỨT
Thông thường, các tân tổng thống luôn được hậu thuẫn mạnh ngay sau khi nhậm
chức, có thể một vài tuần, một vài tháng.
Tuần trăng mặt của dân Mỹ với cụ Biden tương đối khá ngắn, chỉ hơn một tháng.
Thăm dò mới nhất của Đại Học Monmouth cho thấy hậu thuẫn của khối cử tri độc lập
không đảng nào dành cho cụ Biden đã rớt 18 điểm, từ 48% tháng Giêng xuống 30%
hiện nay.
Nói chung, tỷ lệ hậu thuẫn của cụ Biden trong tất cả các khối cử tri hiện nay là 51%,
so 61% khi cụ mới tuyên thệ nhậm chức, giảm một chục điểm trong một tháng.
https://www.foxnews.com/politics/biden-post-inauguration-honeymoon-over-new-poll
LUẬT BÌNH ĐẲNG EQUALITY ACT
Hạ viện đã chính thức thông qua luật Bình Đảng -Equality Act- nhằm mục đích bảo
vệ bình quyền cho những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới. Dĩ nhiên, chỉ mới
là bước đầu, sẽ còn cần thượng viện thông qua và cụ Biden ký thành luật. Tuy nhiên
với việc đảng DC chiếm đa số tại thượng viện và kiểm soát Tòa Bạch Ốc, có nhiều
triển vọng sẽ thành luật nay mai.
Một cách thực tế, luật này xóa bỏ mọi biên giới giới tính, trai gái, đàn ông đàn bà lẫn
lộn, không ai còn được phép phân biệt. Các trường học, sở làm, nhà thờ chùa chiền,
tranh tài thể thao, phòng tập thể dục, cầu tiêu công cộng, ngay cả cầu tiêu các trường
tiểu, trung, đại học,… tất cả không được quyền phân biệt gì nữa. Các cửa tiệm bán
quần áo sẽ không được phép có khu riêng bán quần áo cho nam hay nữ, trai hay gái.
Theo đà này, trong tương lai rất gần, ta sẽ thấy tên Mỹ hoán chuyển lung tung, con
gái tên John, con trai tên Mary, đàn ông mặc váy, đàn bà khỏi mặc áo, đàn bà làm
phu khuân vác, đàn ông làm nghề thuê may, cho… bình đẳng.
https://thefederalist.com/2021/02/25/blessings-of-liberty-how-the-equality-act-vicious
ly-attacks-christians-freedom-society-sex-and-you/
AI ĐANG NẮM QUYỀN?
Trong thể chế chính trị đặc biệt của liên bang Mỹ, tổng thống là người có trách nhiệm
lớn nhất trong vấn đề đối ngoại, sau đó mới là quốc phòng, rồi an ninh quốc gia. Các

vấn đề khác như giáo dục, y tế, an ninh trật tự, … phần lớn nằm trong trách nhiệm
của các tiểu bang.
Thế nhưng, dưới cụ Biden, đối ngoại dường như đã biến thành đất của bà PTT
Kamala.
Bà này sau khi chính quyền mới nhậm chức, đã điện thoại nói chuyện tay đôi với cả
chục lãnh tụ các cường quốc, đã mở phiên họp tay đôi đầu tiên với Canada, và ngoại
trưởng Blinken đã nhận được lệnh phải có phúc trình hàng tuần cho bà. Tất cả đều là
việc thuộc quyền hạn tổng thống chứ không phải phó tổng thống.
Ở đây, các chuyên gia đã lo ngại hai vấn đề lớn: thứ nhất, quyền hạn của bà PTT tới
đâu khi mà thực tế, chẳng ai bầu cho bà hết ngoại trừ đúng một người là cụ Biden, là
người đã chọn bà làm phó; thứ nhì, kinh nghiệm đối ngoại của bà PTT Kamala là con
số không khổng lồ, sao bà lại có thể được trao trách nhiệm lớn vậy?

https://www.foxnews.com/media/hannity-kamala-harris-in-charge-foreign-policy
TIN DI DÂN LẬU
► Bộ An Ninh Lãnh Thổ cảnh giác
Bộ An Ninh Lãnh Thổ đã báo cáo cho cụ Biden cho biết họ lo ngại sẽ có ít nhất
117.000 trẻ em Trung và Nam Mỹ không có bố mẹ được đẩy sang Mỹ làm mỏ neo.
Theo luật cũ của Obama/Biden, Mỹ không được trục xuất đám trẻ này, chúng sẽ được
ở lại, rồi sau một thời gian, được nhập quốc tịch Mỹ và bảo trợ cả họ qua Mỹ sau.

Dưới thời TT Trump, những đứa trẻ này bị bắt và chở về lại nguyên xứ. Cụ Biden ký
sắc lệnh cấm không được trục xuất chúng. Ngay sau đó, cảnh sát biên phòng cho biết
trung bình đã có khoảng 2.000 đứa trẻ này được vào Mỹ lậu mỗi tuần.
Chính quyền Biden ý thức được việc này, đã cho mở cửa lại các trung tâm tạm trú
cho đám trẻ này. Đây là các trung tâm nổi tiếng thời Obama khi hình chụp cho thấy
đám trẻ này bị nhốt trong các cũi sắt. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết các trại
tạm trú mới sẽ không có cũi sắt. Tuy nhiên cũng từ chối không cho các phóng viên
đến quan sát.
https://www.washingtonexaminer.com/news/dhs-biden-117-000-unaccompanied-migr
ant-children-border
https://www.dailywire.com/news/biden-admin-will-not-allow-reporters-to-tour-childmigrant-detention-facilities-cite-covid-19?%3Futm_source=twitter&utm_medium=so
cial&utm_campaign=dwtwitter
► Di dân lậu nhiễm COVID được tự do thả vào Mỹ
Tin kinh hoàng là phát ngôn viên của thành phố Brownsville -thành phố cực nam của
Texas sát biên giới Mễ- đã cho biết có 108 di dân lậu bị bắt, thử nghiệm dương tính
COVID, nhưng thành phố đã theo sắc lệnh của cụ Biden không có quyền giữ họ mà
phải thả họ ra trên đất Mỹ, dù chưa được chích ngừa hay chữa trị.
https://www.foxnews.com/us/108-migrants-released-border-patrol-texas-positive-coro
navirus
► Di dân lậu gặp tai nạn khủng khiếp
Một xe SUV Suburban trên nguyên tắc chở được 8 người, đã được dùng để nhồi nhét
25 di dân lậu, đã bị xe tải lớn đụng ngang hông, khiến 13 người chết tại chỗ, trong đó
có tài xế.
Xe SUV đã bị tháo gỡ tất cả ghế trừ 2 ghế trước. Tai nạn kinh hồn này xẩy ra 200km
phía đông San Diego, cách biên giới Mễ khoảng một chục dặm. Tin mới cho biết
ngoài xe SUV này còn một xe SUV Expedition khác chở 19 người đi cùng. Hai xe
băng qua hàng rào sắt bị cưa một khúc. Vừa qua hàng rào được một đoạn đường thì
xe Expedition đột nhiên bốc cháy, tất cả 19 người chạy thoát ra khỏi xe nhưng mau
mắn bị cảnh sát bắt hết. Xe Suburban tiếp tục chạy bạt mạng, bị xe tải đụng.

Từ ngày cụ Biden nhậm chức, thông điệp cho dân Trung và Nam Mỹ là cụ sẽ mở cửa
đón mời tất cả di dân lậu, khiến phong trào chạy qua Mỹ bộc phát mạnh, đưa đến

thảm trạng này.

https://apnews.com/article/california-car-crash-border-crossing-human-smuggling-c
ee55338e3d4370986283555aaa120e7
WIKIPEDIA THIÊN TẢ
Sáng lập viên Wikipedia, ông Larry Sanger, cho biết Wikipedia đã bị lèo lái qua phiá
tả quá xa, do đó đã quyết định mở ra một trang mạng khác, tương tự nhưng trung
thực hơn.
Wikipedia là một trang mạng giống như một tự điển bách khoa, nhưng là trang mạng
‘mở’, bất cứ ai vào viết gì cũng được, chỉ cần ghi danh và được một ban ’kiểm soát’
của Wikipedia kiểm tra sơ sơ là xong. Đám kiểm tra này có trách nhiệm kiểm chứng
tính trung thực hay đáng tin, nhưng càng ngày càng bị một nhóm trẻ thiên tả nắm
quyền, thanh lọc những tin thiên hữu trong khi phổ biến tối đa tin của các nhóm thiên
tả viết.
Các cụ tị nạn rất thích trích dẫn Wikipedia mà phần lớn không ý thức được đây là
một nguồn tin thiên tả không trung thực, đặc biệt là chống đảng CH và TT Trump
mạnh.
Trong vấn đề VN, Wikipedia hoàn toàn đăng tin của VC viết, bóp méo hoàn toàn cuộc
chiến VN. Các cụ thích trích dẫn Wikipedia nên cẩn thận.
https://justthenews.com/nation/technology/wikipedia-co-founder-launching-competito
r-website-upset-about-pro-socialism
VẸT DUT TUNG CHIẾN DỊCH CHỐNG KỲ THỊ VIỆT
Trong thời gian gần đây, bất thình lình nở rộ phong trào tố cáo dân Mỹ kỳ thị dân da
vàng nói chung và dân Việt tị nạn nói riêng. Chỉ phản ảnh ý muốn tiếp tay cho chính

sách hù dọa kỳ thị của cụ Biden để chống Trump. Thật là kỳ lạ khi ông Trump đi rồi
mà phe ta vẫn bị ám ảnh, sợ hãi, phải tiếp tục tìm mọi cách để đánh.
Hệ thống emails của cộng đồng liên tục tung các tin người da vàng nạn nhân một vài
tấn công của dân Mỹ trắng. Thật ra, đây chỉ là những tấn công lẻ tẻ của một vài tên
khùng điên, tuyệt đối không phản ảnh một tinh thần tập thể kỳ thị da vàng của dân
Mỹ.
Nói chung, trong một nước với hơn 330 triệu dân, việc có một nhúm người kỳ thị là
chuyện tất nhiên không thể tránh được. Khi kẻ này vào Mỹ năm 75, đã được đón chào
bằng một nhúm dân Mỹ biểu tình với bảng “GO HOME! We dont want you’. Những
nhúm người đó không phản ảnh tất cả dân Mỹ nói chung. Một câu hỏi trắc nghiệm cụ
thể: quý độc giả tự hỏi chính mình đã là nạn nhân nào chưa?
Các cụ tị nạn giải thích đây là lỗi của TT Trump khi ông tố cáo dịch COVID xuất
phát từ Tầu, khiến dân Mỹ có ác cảm với dân Á châu. Một giải thích thật ngớ ngẩn.
Diễn giải theo kiểu này thì phải nói chính TT Obama là người đã gây ra nạn kỳ thị da
đen khi ông cho biết dịch Ebola từ Congo của Phi Châu da đen lan qua Mỹ năm
2014.
Điều lạ lùng đáng nói mà chưa thấy cụ Vẹt DUT nào nói tới là việc các đại học Yale
và Harvard kỳ thị chống dân Á Châu, dành ưu tiên cho dân da đen. TT Trump kiện
hai đại học này, Cụ Biden thu hồi lại hai vụ kiện, cho phép các đại học này kỳ thị
chống da trắng và da vàng tiếp tục.
TĐ NEW YORK BỊ TỐ SÁCH NHIỄU LẦN THỨ NHÌ + THỨ BA
Thống đốc New York, Andrew Cuomo, mới bị một bà phụ tá thứ hai công khai tố ông
đã từng sách nhiễu tình dục bà khi ông đã công khai đòi ‘ngủ’ với bà. Ông Cuomo dĩ
nhiên đã bác bỏ tố cáo mới này. Theo ông giải thích, ông có tính ‘thích đùa giỡn’ nên
có thể đã nói đùa hơi quá lố, nên ông xin lỗi.
Chính giới New York, phần lớn thuộc đảng DC, đã nổi sóng, với nhiều người tên tuổi
đòi mở điều tra, trong đó có bà cựu nghị sĩ Hillary, bà đương kim nghị sĩ Gillibrand,
ông thị trưởng New York De Blasio, cả bà Pelosi và bà dân biểu nhí Ocasio-Cortez.
Trước áp lực quá lớn, ông Cuomo đã bổ nhiệm một quan tòa mở cuộc điều tra. Bị tố
ngay lập tức ông tòa này là bạn chí thân của một phụ tá của ông Cuomo, khiến ông
Cuomo bối rối rút lại bổ nhiệm và đành chấp nhận cho bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang
New York bổ nhiệm người khác điều tra.
Cụ Biden sau khi im hơi lặng tiếng cả hai tuần nay, cuối cùng tuyên bố chấp nhận
nên có cuộc điều tra. Chỉ khiến kẻ này thắc mắc “thế khi nào thì có cuộc điều tra bà
Tara Reade tố cụ Biden sách nhiễu tình dục bà nhỉ?”
Ngay sau khi những vị này lên tiếng, đã có một bà thứ ba tố TĐ Cuomo đã từng đòi
hôn bà trong khi hai tay ông ôm dưới hông của bà này, trong một đám cưới một
người bạn.
Anh Chris Cuomo, em ruột TĐ Cuomo, bình loạn gia chính của CNN, im re từ đầu,
bây giờ bất đắc dĩ phải lên tiếng, đã giải thích anh ta phải im lặng không bàn về ông
anh để tránh xung đột quyền lợi -conflict of interest- Nói láo! Trước đây không lâu,

mang ông anh lên CNN phỏng vấn, ca tụng ngất trời xanh, bây giờ trốn dưới gầm bàn
viện cớ xung đột quyền lợi.
Bà Kamala trước đây đòi đàn hặc thẩm phán Kavanaugh, bây giờ dán keo trên miệng,
không nói ra được một lời.
Đã có nhiều tiếng nói ngay trong đảng DC đòi TĐ Cuomo từ chức, nhưng ông Cuomo
đã bác bỏ, kêu gọi thiên hạ cần phải chờ kết quả điều tra trước khi kết tội ông. Ủa,
khi đảng DC đàn hặc TT Trump hai lần, chẳng lần nào có điều tra gì hết, sao bây giờ
lại cần điều tra?
Riêng kẻ này không ủng hộ ý kiến này: dân New York xứng đáng được ông thống đốc
này lãnh đạo cho chừa cái tật ngây ngô bị con lừa lừa.
Một điều quý độc giả cần lưu ý: câu chuyện sách nhiễu vớ vẩn đã hoàn toàn khỏa lấp
đại họa quan trọng hơn gấp bội là việc TĐ Cuomo đã giấu nhẹm việc cả ngàn cụ già
đã chết trong các viện dưỡng lão do sắc lệnh của ông Cuomo.
Chưa thấy cụ Vẹt cuồng chống Trump nào bị sốc, hay chửi TĐ Cuomo vô đạo đức hết.
Thế mới đúng theo sách vở các cụ dạy “củ ấu cũng tròn, hòn bi cũng méo”. Chửi
Trump rất nhanh, phe ta thì im thin thít.
https://www.foxnews.com/politics/second-former-aide-accuses-cuomo-of-sexual-hara
ssment-report
https://www.foxnews.com/politics/third-woman-accuses-cuomo
THỈNH NGUYỆN THƯ TRUẤT PHẾ TĐ NEWSOM
Thỉnh nguyện thư đòi truất phế TĐ Cali Gavin Newsom đã có được 1,9 triệu chữ ký,
hơn xa mức 1,5 triệu cần thiết.
https://www.foxnews.com/politics/newsom-recall-effort-surpasses-1-9m-signatures-ca
lifornia
THỜI ĐẠI CỦA WOKE
Amazon là công ty bán hàng qua trang mạng lớn nhất thế giới, ai cũng biết. Nhưng
cũng là công ty bán sách qua mạng lớn nhất luôn. Chủ nhân ông của Amazon là Jeff
Bezos, người giàu nhất hành tinh với gia tài đâu 150 tỷ đô cho dù sau khi đã chia 50
tỷ cho bà vợ khi hai người ly dị nhau. Ông Bezos cũng là chủ Washington Post, một tờ
báo nổi tiếng chống Trump chết bỏ.
Mới đây, Amazon đã thông báo chính sách bán sách mới: sẽ thanh lọc và không bán
những sách mà Amazon cho là ‘cổ võ cho hận thù’, mà thực tế có nghĩa là những
sách ‘không thức tỉnh, không phải đạo chính trị’.

Đây là chuyện mới lạ chứng tỏ rõ ràng hơn tất cả mọi chuyện sách lược kiểm soát tư
tưởng quần chúng của xã nghĩa bắt đầu ra tay trong cái thành đồng của tự do tư
tưởng rồi. Chỉ là bước đầu trong cuộc chạy đua lao xuống hố cả nước.
Kẻ này đã tưởng chuyện cấm sách chỉ có dưới thời Tần Thủy Hoàng hay Lê Duẩn.
Lầm to!
https://abigailshrier.substack.com/p/book-banning-in-an-age-of-amazon
CỰU TT PHÁP ĐI TÙ
Cựu TT Pháp Nicolas Sarkozy đã bị tuyên án ba năm tù vì tội tham nhũng. Ông bị tố
hối lộ một quan tòa, và mua bán ảnh hưởng chính trị gì đó. Ông Sarkozi là tổng thống
thứ nhì của Pháp bị tuyên án vì tội tham nhũng.
Nhìn vào nước Pháp, dân Mỹ chắc phải cảm thấy hổ thẹn cho nền tư pháp Mỹ.
TT Pháp tham nhũng sau khi khi hết làm tổng thống vẫn bị truy tố đi tù. Cụ Biden
thông đồng với con trai, tham nhũng, ăn hối lộ bạc trăm triệu từ Ukraine và Trung
Cộng thì chẳng những không đi tù mà lại còn được bầu làm tổng thống Mỹ. Thế mới
oai!
https://www.newsmax.com/world/globaltalk/sarkozy-guilty-corruption-jail/2021/03/0
1/id/1011927/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job
=DM195796_03012021&s=acs&dkt_nbr=010502qu3ykc

CẬP NHẬT COVID

THUỐC NGỪA MỚI JOHNSON & JOHNSON
► Thuốc ngừa mới Johnson-Johnson được phê chuẩn
Chính phủ Mỹ đã chính thức phê chuẩn thuốc ngừa COVID thứ ba, là thuốc của hãng
bào chế Johnson & Johnson. Người đầu tiên được chích thuốc JJ là một phụ nữ Ohio
hôm thứ ba đầu tuần rồi.
Thuốc này khác thuốc của Pfizer và Moderna vì chỉ cần chích có một lần, tuy nhiên
các thử nghiệm cho thấy thuốc này có thể ít hiệu nghiệm hơn Pfizer và Moderna một
chút.
Cho đến nay, đã có khoảng 52 triệu người đã được chích ngừa.
https://edition.cnn.com/2021/02/27/health/johnson-johnson-covid-19-vaccine-fda-eua
/index.html
► Cụ Biden nhận vơ
Công ty bào chế thuốc Merck cho biết sẽ hợp tác với JJ để sản xuất thuốc ngừa cho
nhiều và nhanh hơn.
Chính quyền Biden đã mau mắn chộp cơ hội đấm ngực khoe công của cụ Biden ngay.
Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bị một nhà báo hỏi như vậy có
phải là chính quyền Biden đang ‘nhận vơ’ công của TT Trump hay không vì việc hai
hãng JJ và Merck hợp tác với nhau đã được TT Trump móc nối và hai bên đã thương
thuyết với nhau ngay từ dưới thời ông Trump rồi, tuy chưa công bố gì vì thuốc của JJ
chưa được phê chuẩn, Merck chưa biết liều lượng cuối cùng của thuốc như thế nào,
tốn kém ra sao và được bồi hoàn bao nhiêu.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc biện giải “quan trọng là ngày hai bên ký hợp đồng hợp
tác, là ngày trong tuần qua, dưới thời cụ Biden”.
Đây là lý luận kiểu một bà mang bầu, ly dị chồng cũ, lấy chồng mới, đập bầu, thì bố
của đứa bé là ông chồng mới cưới. Với điều kiện là đứa bé đó kháu khỉnh tốt lành,
nếu như chẳng may là quái thai thì dĩ nhiên ông chồng cũ là thủ phạm.
https://www.foxnews.com/politics/psaki-biden-trump-johnson-and-johnson-vaccine-m
erck
CHÍCH NGỪA RỒI VẪN NÊN MANG MẶT NẠ
Các chuyên gia y khoa cho biết dù đã chích ngừa rồi, cũng vẫn nên đeo mặt nạ vì hai
lý do:
- Có khoảng một phần ba dân Mỹ không chịu chích ngừa, và họ có thể bị nhiễm và
thở ra vi khuẩn dễ dàng;
- thuốc chích ngừa cản bệnh phát tác, nhưng có thể không giết chết hết vi khuẩn trong
người, nên vi khuẩn có thể vẫn sống trong người, và khi nói chuyện hay thở, vẫn có
thể phóng ra, gây nhiễm cho người khác.
https://www.breitbart.com/clips/2021/02/28/fauci-those-vaccinated-must-continue-towear-masks-to-protect-others/
TEXAS CHẤM DỨT CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG COVID
Texas trở thành tiểu bang lớn đầu tiên thu hồi tất cả các biện pháp cản dịch COVID.
Lệnh bắt buộc phải mang mặt nạ nơi công cộng đã được chính thức thu hồi, trong khi
kinh doanh được mở cửa lại 100%, kể từ ngày 10 tháng 3, 2021.
Tuy nhiên, thống đốc Texas nhắc nhở tiểu bang hủy bỏ lệnh bắt buộc phải mang mặt
nạ, nhưng mọi người nên cẩn thận và tiếp tục mang thì an toàn hơn.
Texas là tiểu bang có số người bị nhiễm đứng hàng thứ hai trên nước Mỹ, chỉ sau
Cali. Tuy nhiên, tỷ lệ người khỏi bệnh cao nhất trong các tiểu bang lớn bị nạn. Trong
số 2,66 triệu người bị nhiễm, đã có 2,44 triệu người khỏi, chỉ có 178.000 người còn
đang điều trị, và con số tương đối nhỏ đó không biện minh được việc đóng cửa kinh tế
cả tiểu bang khi Texas có dân số tới gần 30 triệu người.

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/texas-biggest-us-state-lift-covid-19-mask-76
208428

Một số tiểu bang khác cũng đã giải tỏa bớt các biện pháp, bỏ lệnh bắt buộc phải
mang mặt nạ nơi công cộng như Mississippi, Florida, Alabama, South Dakota, và cho
phép kinh doanh mở cửa lại 100%, Louisiana cho phép kinh doanh hoạt động lại tới
75% và Kentucky, Michigan, Pennsylvania, Illinois, tới 50%.
Số bị nhiễm trên cả nước Mỹ đã giảm từ khoảng 250.000 người mỗi ngày hồi tháng
Giêng, xuống tới 65.000 người hiện nay.
Cụ Biden đã rất hoành tráng phán việc cởi mở trên “là suy nghĩ của loại người tiền
sử -neanderthal thinking-”, ý muốn nói của những người ngu muội thời ăn lông ở lỗ
tiền sử. Đây là câu nhận định của tổng thống đối với các thống đốc đấy. Thử tưởng
tượng TT Trump chửi các thống đốc như vậy xem phản ứng của TTDC sẽ như thế
nào.
Không bắt buộc phải đeo mặt nạ là ‘Neanderthal thinking’, thế thả cả trăm di dân bị
nhiễm, đe dọa trực tiếp không biết bao nhiêu người khác thì lại là văn minh tiến bộ?
Trong đó có ba tiểu bang có thống đốc DC đã bầu cho ông và mở cửa kinh doanh là
Michigan, Pennsylvania và Illinois.
Dĩ nhiên ai cũng hiểu trong khi dịch đang thoái lui, cụ Biden vẫn cố hù dọa tối đa, để
sau này có dịp đấm ngực khoe công đã diệt được COVID là gia tài của Trump để lại.

