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ISRAEL, PALESTINE VÀ JERUSALEM
Lê Văn Thông
Câu chuyện hôm nay được viết lại từ sự kiện hôm nay, khi Israel – Palestine đối diện
khả năng bùng nổ chiến tranh toàn diện. Bắt đầu bằng việc chính quyền Israel đuổi 6
gia đình Palestine sinh sống tại khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem, thổi
bùng lên ngọn lửa giận dữ của người Palestine. Cảnh sát được gọi đến và đụng độ
đẫm máu xảy ra. Hamas, tổ chức vũ trang của người Palestine ở Dải Gaza tuyên bố
đứng về phía người dân Palestine bị lấy đất. Cùng thời điểm đó, hàng chục ngàn
người Palestine biểu tình bên ngoài đền thờ Al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của
người Hồi giáo. Đền thờ nằm tại khu thành cổ Jerusalem và sát với Bức tường than
khóc - địa điểm linh thiêng bậc nhất với người theo Do Thái giáo. Chưa hết, hàng
ngàn người Do Thái cũng đổ về khu thành cổ để kỷ niệm ngày Israel chiếm được
Đông Jerusalem.
Tính từ khuya ngày 10 tháng 05, đã có hơn 1.000 quả rốc két được bắn về phía Israel.
Lá chắn bảo vệ Israel mang tên “vòm sắt” đã được kích hoạt với một hình ảnh đẹp
kinh khủng trên bầu trời, nhưng là một hình ảnh đẹp đáng sợ của chiến tranh. Quân
đội Israel cũng không để yên, đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích.
Câu hỏi:
-Tại sao lại có chuyện thù hận này?
-Tại sao từ ngày chúng ta biết đọc tin tức và đọc thời sự, đã luôn nghe về việc này?
-Và tại sao Jerusalem lại quan trọng đến thế?
-Tại sao họ lại cùng giành nhau một địa điểm linh thiêng?
“Hãy đi tìm lịch sử, bởi chỉ có lịch sử mới đi kể cho bạn về nguồn gốc của vấn đề”.
//
1. Tôn giáo – sự ra đời của mâu thuẫn
Thiên chúa giáo, Hồi giáo, vì sao mà sinh ra? Lý do vì sao xuất hiện các cuộc thập tự
chinh? Lý do vì sao Israel lại là cái gai trong mắt của cộng đồng Ả Rập.
Đầu tiên là một sự thật gây bất ngờ cho tất cả: Do Thái giáo, Kito giáo (Thiên Chúa
Giáo theo cách gọi của tiếng Việt) và Hồi giáo – 3 tôn giáo đang đánh nhau chí chóe
ở khu vực Trung Đông ... đều có cùng chung một gốc. Đấy được gọi là các tôn giáo
độc thần mà nguồn gốc chung của chúng đến từ một nhân vật sống vào đầu thiên niên
kỷ 2 TCN (tức cách đây 4000 năm), gọi là Abraham.
Và địa điểm mà người cha ấy sinh ra các tôn giáo đó chính chỗ bom đạn đang nổ ầm
ầm: Trung Đông và Jerusalem.
3000 năm về trước, tộc người Do Thái đến định cư ở phía tây bán đảo Ả Rập. Vị vua
của người Do Thái tên là vua David (người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath) mà
nhiều người vẫn dùng thành ngữ. Thủ đô và trung tâm của người Do Thái bạn có biết
là tên gì không? Nó tên là … Jerusalem. Và trên quê hương với những vùng đất được
định hình này, Do Thái giáo đã được sinh ra từ gốc khởi nguồn của Abraham.
1/ Do Thái giáo của người Israel đã xuất hiện từ rất lâu, và còn xuất hiện đầu tiên.

2/ Vùng đất mà họ đang sinh sống của hôm nay, là nơi mà tổ tiên họ đã ở đó từ 3000
năm trước.
Nắm kỹ được 2 điều đó, chúng ta mới hiểu để đi đến phần sau của câu chuyện.
Người Do Thái lập nước được một thời gian thì bị đô hộ bởi đế quốc Babylon (Iran,
Iraq) ngày nay. Sau đó đến lượt đế chế La Mã thống trị họ. Đây là quốc gia mất nước
hơn 1000 năm.
1000 năm sau khi bị mất nước, và dân tộc vẫn đang nằm dưới chế độ cai trị của
người La Mã, thì có một người Do Thái được lịch sử giao cho vận mệnh đã xuất hiện.
Người đàn ông này và sự vĩ đại của ông ta sẽ thay đổi lịch sử thế giới. Tên ông là …
Jesus. Ông tiến vào thành Jerusalem trên lưng một con lừa.Vì KINH CỰU ƯỚC của
người Do Thái ghi rõ “Vị vua của Israel ở tương lai sẽ tiến vào Jerusalem trên lưng
một con lừa” nên người Do Thái đã vây lấy ông, nghe ông nói chuyện, đợi ngày ông
giải phóng dân tộc khỏi đế chế La Mã. Nhưng không, chỉ một tuần sau, đế chế La Mã
biết tin, và người đàn ông ấy đã bị đóng đinh câu rút. Một bộ phận người Do Thái tin
rằng chúa Jesus đã chết. Nhưng một bộ phận khác thì không, họ tin rằng chúa sẽ
phục sinh và đưa họ ra khỏi dòng khổ ải trầm luân. Bộ phận này tách thành một giáo
lý riêng gọi là KINH TÂN ƯỚC, với lễ Giáng Sinh (Chúa ra đời), và Lễ phục sinh
(Chúa sống lại), đấy chính là Đạo Thiên Chúa (Kito giáo) của phương Tây. Những
người này vì muốn cho tất cả biết rằng Chúa đã phục sinh, nên đã đi khắp nơi để
giảng đạo.
Lúc này, vì đế chế đang nằm trong quyền cai trị của La Mã, ngôn ngữ chữ viết La
Tinh cũng thống nhất, nên vô tình giúp cho việc giảng đạo được dễ dàng hơn nhờ vào
hành chính, giao thông thuận lợi. Câu nói “Đường nào cũng về La Mã” là có ý nói về
sự ưu việt về đế chế này. Đến năm 312, một sự kiện lớn xảy ra để Kito giáo trở thành
tôn giáo lớn nhất đế chế. Đấy là việc Hoàng đế Constantine nhận được điềm báo
Thập tự giá. Cùng thời điểm đấy, ông giành được chiến thắng Maxentius ở trận Cầu
Milvian và thâu tóm quyền lực Đông và Tây. Tin rằng được phù hộ (vì nhận điềm báo
thập tự giá mà) nên đến năm 313, hoàng đế ra chỉ dụ Milano cho phép người Kitô
giáo được tự do hành đạo. Đến năm 380, Theodosius I chính thức công nhận Kitô
giáo là quốc giáo của đế chế La Mã. À, đến đây có lẽ bạn đã biết vì sao Roma,
Vatican là kinh đô Kito giáo rồi.
Tôi có dòng chảy như sau:
3000 năm trước, Do Thái giáo ra đời. 2000 năm trước, Thiên Chúa giáo ra đời. Vậy
Hồi Giáo? 1400 năm trước, đến lượt Hồi Giáo xuất hiện.
Vẫn là trên bán đảo Ả Rập đầy huyền bí đó. Một chàng trai trẻ khác tên là
Muhammad (Mô ha mét), đã đến và vẫn là lấy gốc từ chính Abraham để tạo nên Hồi
Giáo. Các bạn chú ý, Hồi Giáo thừa nhận hết những con người như Jesus, như Moise,
như Abraham. Tuy nhiên, có 1 điểm khác biệt cốt lõi, chính điểm này đã sinh ra mâu
thuẫn, và gián tiếp sinh ra đau thương. Bao gồm 2 điểm chính:
1/ Muhammad chỉ tự nhận mình là “Nhà tiên tri”, là sứ giả của thượng đế, là người
phát ngôn của Thượng đế xuống truyền đạt đúng y lời của thượng đế. Chứ chưa bao
giờ ông nói mình là “Chúa”.
2/ Muhammad nói rằng KINH KORAN là quyển kinh gốc mà thượng đế ban cho, là
quyển kinh “Nguyên sơ nhất”, “Trọn vẹn nhất”. Trong khi Kinh Cựu Ước của người
Do Thái và Kinh Tân Ước của người Thiên Chúa đã bị bóp méo đi rồi.

Người theo Do Thái đương nhiên không tin, người theo Thiên Chúa cũng chẳng tin.
Nhưng người Hồi Giáo thì tin. Vậy là mâu thuẫn xảy ra khi người Hồi Giáo với niềm
tin sắt đá đã xem những kẻ kia là dị giáo. Còn những người kia thì gọi bên kia là
“Cực đoan”.
Trong cuộc sống này, suy nghĩ “Ta là số 1, ta là đúng nhất, còn ngươi mới sai” có
thể đơn giản chỉ là nghỉ chơi với nhau, thỉnh thoảng nói xấu nhau cho vui miệng (nói
xấu quanh năm suốt tháng thì hơi bệnh). Nhưng với vấn đề tôn giáo, khi có sự va
đụng về quyền lợi, về vùng đất, thì cái đem lại chính là máu đổ, là chiến tranh.
"Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có
trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện
của nhân dân." - Karl Marx
Như đã nói ở trên, người Do Thái mới lập nước chưa được bao lâu thì bị tấn công và
đô hộ (giống y như Việt Nam đấy). Các đế quốc hùng mạnh lần lượt tấn công họ và
đặt họ vào trong thế vong quốc suốt 2000 năm lần lượt là đế chế Babylon, đế chế La
Mã, và cuối cùng là đế chế Ottoman. Sang thế kỷ 20, đế chế Ottoman tan rã thì người
Do Thái lại đối mặt với họa diệt chủng từ phía Phát Xít Đức. Nhưng 2000 năm đau
thương và bơ vơ đó, người Do Thái chưa bao giờ ngừng phản kháng, chưa bao giờ
chịu đầu hàng, và chưa bao giờ quên đi tổ tiên của mình.
Đế chế La Mã vì quá bực mình trước cái chuyện người Israel luôn phản kháng. Họ đã
làm một việc mang tính đồng hóa, đấy là sau khi đập Israel một quả nổ đom đóm mắt.
Người La Mã đã nhét tất cả 3 tôn giáo tôi kể trên kia vào một vùng đất, với mục đích
triệt tiêu sự tồn tại của người Do Thái, một vùng Ả Rập rộng lớn được hình thành, và
tên của vùng đất hỗn tạp đó là … Palestine !
2. Đế chế Ottoman.
Palestine nằm trong lòng đế chế Ottoman.
Đấy không đơn thuần là Thổ Nhĩ Kỳ, nước Thổ chỉ là cái gốc sơ khởi để Ottoman đi
ra thế giới. Những vị vua giỏi nhất lên nắm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu con
đường chinh phục của họ, chẳng hạn vua Selim I, người đánh bại Ba Tư, tiêu diệt Ai
Cập và đến đại đế Suleiman lấy luôn cả Trung Đông sát nhập vào Ottoman. Người
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay vẫn nói về Ottoman như người Mông Cổ nói về thời đại Thành
Cát Tư Hãn.
Và đế chế đó … theo HỒI GIÁO.
Đấy là một trong những đế quốc rộng lớn nhất lịch sử nhân loại, đã từng “phủ” lên
cả ba châu lục Á, Âu, Phi, với đội quân khát máu nhất cùng một đế chế thịnh vượng.
Có nghĩa, đã có giai đoạn mà Hồi giáo đè bẹp cả Châu Âu. Trong lòng đế quốc
Ottoman thời kỳ thịnh trị nhất, đế chế này đã bao gồm cả Hy Lạp, Bulgaria, Romania,
Nam Tư (rồi lại tan rã làm 5 nước độc lập khác chẳng hạn Croatia, Serbia…),
Hungary, Albania, Syria, Liban, Jordan, Israel, Kuwait, Ai Cập, Sudan, Libya, Iraq,
Yemen, Tunisia, Algérie, Síp, Armenia, Gruzia, Ukraina và một phần nước Nga. Tức
là có tới 30 quốc gia hiện nay đã được thành lập từ lãnh thổ cũ của Đế quốc Ottoman.
Bạn có thể nhận ra những cái tên quen thuộc của mùa xuân Ả Rập ở trong ấy:
Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Syria, Iraq, Libya.
Thiên Chúa Giáo ở Châu Âu lại bị đế chế Ottoman đe dọa. Nhưng trước khi Ottoman
ra đời và làm nên kỳ công trên, thì giữa Hồi giáo và Thiên chúa giáo, giữa người Ả
Rập và người Châu Âu đã tồn tại mâu thuẫn không thể hàn gắn. Tất cả liên quan đến
một vùng đất thánh tên gọi là Jerusalem.

Ở phần 1 của bài viết này. Các bạn đều biết sự ra đời của 3 tôn giáo đều ở vùng đất Ả
Rập, và 3 người truyền bá. Trêu ngươi thay cả 3 đều xem Jerusalem là vùng đất thánh
minh của mình. Vua David chọn Jerusalem là kinh đô, chúa Jesus xuất hiện ở
Jerusalem, và nhà tiên tri Muhammad đã bay lên thiên đường từ …Thánh Đường Đá
ở Jerusalem. Vậy là Jerusalem trở thành điểm hành hương, và cũng điểm tranh giành
của 3 tôn giáo, đồng nghĩa là điểm tranh giành của cả thiên hạ. Bây giờ có lẽ bạn đã
hiểu vì sao Trung Đông lại nóng đến như thế rồi? Vì sao sự kiện chính quyền Israel
đuổi 6 gia đình Palestine sinh sống tại khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem
cách đây một tuần lại có thể xảy ra chiến tranh.
Những giáo hoàng Châu Âu, nơi truyền bá Thiên Chúa Giáo, cũng có niềm tin về
chúa Giêsu, và vì muốn bảo vệ cũng như tranh giành Jerusalem, họ đã phát động một
cuộc chiến tranh kéo dài từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ 13. Tên của cuộc chiến đó có lẽ
các bạn đã đoán ra: THẬP TỰ CHINH. Đấy là một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa
Kitô giáo và Hồi Giáo trên ngọn cờ hiệu “Giải phóng vùng Đất Thánh và vùng đất
thiêng Jerusalem khỏi người Hồi giáo, giải phóng những tín đồ Công giáo khỏi sự
thống trị của Hồi giáo."
Đoàn quân “Thập tự chinh” đầu tiên đánh vào Jerusalem và tàn sát quân hồi giáo
chính là…PHÁP. Và Pháp chính là quốc gia chủ đạo với những “hiệp sĩ dòng Đền”
trong các cuộc tấn công vào Ả Rập 8 lần tiếp theo, trong các cuộc chinh chiến này thì
Anh, Bồ đều tham gia, và cả gì bạn biết không: thập tự quân Bắc Âu.
Thế đây, cho nên màn báo thù mà các bạn thấy được hồi mấy năm trước mà facebook
loạn lên dòng chữ “Pray for Paris” ở Paris hay ở Đan Mạch, Na Uy đều có ý nghĩa
lịch sử cả. Những vụ khủng bố tại Pháp và Châu Âu hôm nay không phải là “trên trời
rơi xuống”, cũng không phải vì IS hay những cuộc tấn công của Pháp tại Syria hay
Lybia, đó là những mâu thuẫn có từ rất lâu rồi. Cuộc thập tư chinh, Châu Âu giành
được những thắng lợi bước đầu trước khi bị quân Ottoman đánh bại. Cuộc thập tự
chinh lần cuối kết thúc vào năm 1272. Đến năm 1517, đế quốc Ottoman thâu tóm cả
Trung Đông, Ả Rập, 20 năm tiếp theo, họ lấy luôn Hy Lạp và Hungary. Cả Châu Âu
bị Ottoman đe dọa. Ottoman chính là đế quốc đường đường chính chính nhất thế giới
Hồi Giáo thách thức thế lực phương tây và thậm chí còn đe dọa nuốt luôn họ. Châu
Âu luôn phải lập nên các liên minh thần thánh để bảo vệ thế giới Kitô giáo trước các
cuộc xâm lăng nay.
Israel lúc này ở đâu? Đang bị đè bẹp trong cái vùng đất Palestine (giờ do Ottoman
cai trị), và vẫn hành hương đi khắp nơi, không quên nhắc nhau về nguồn gốc và tôn
giáo Do Thái của mình. Thế rồi, vào cuối thế kỉ 19, một phóng viên, nhà văn tên là
Theodor Herzl đã quyết định vươn cao hơn tất cả. Bằng ngòi bút của mình, ông kích
thích dân tộc, ông gợi lại lịch sử, ông nhắc nhở cho người Do Thái biết mình ở đâu,
mình đến từ nơi nào. Ông gọi lại cái tên “Miền đất hứa”, để những người dân Do
Thái trở về Palestine để phục hưng lại vương quốc. Theodor Herzl xuất bản cuốn
sách “Nhà nước Do Thái” vào năm 1896 và lý luận rằng Vấn đề của người Do Thái
chỉ có thể được giải quyết bằng cách thiết lập một nhà nước Do Thái ở Palestine.
Những người Do Thái tha hương bắt đầu trở về Palestine, nơi có Jerusalem 3000
năm trước chính là thủ đô của nước Do Thái do vua David đứng đầu. Họ đợi đến
ngày “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sẽ trả lại cho họ vùng đất của 3000 năm trước.
Những ước vọng này đã được thổi bùng lên bắt đầu từ một nhà báo viết lịch sử dân
tộc.
Lúc này, Ottoman theo thời gian đã suy yếu dần, các lãnh thổ dần dần bị mất, nhiều
nơi vùng lên đòi quyền tự trị để thành quốc gia tách biệt với Ottoman. Điều gì đến

cũng đã đến, năm 1914-1918 khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra. Đế chế
Ottoman đã yếu còn chọn sai phe. Họ chọn Đức-Áo-Hung. Kết quả các cường quốc
đồng minh Anh – Pháp - Nga đã giành thắng lợi. Khi thế chiến 1 kết thúc, Ottoman
trong vai trò kẻ thua cuộc nên bị những người Châu Âu đập cho tan rã lãnh thổ to lớn
của Ottoman – một đế chế đã đe dọa Châu Âu suốt 7 thế kỷ.
Trước đó (vào năm 1916), đế quốc này cũng bị xé lẻ ra ra bằng thỏa thuận
Sykes-Picot với việc Pháp có vùng phía bắc của Ottoman ( bao gồm Syria, với sau
này là Liban), Anh có vùng phía Nam của Ottoman (Jordan, Iraq và sau này,
Palestine). Khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố độc lập, Ottoman chính thức sụp đổ. Nhưng
Phương Tây luôn mang một tiềm thức sợ hãi đế chế Ottoman, đế chế đe dọa sự tồn
vong của phương Tây và từng bao vây Viên, xâm lược Hungary, lấy Hy Lạp, … sẽ
một ngày trở lại. Và các cuộc thập tư chinh mâu thuẫn tôn giáo luôn là thứ im sẵn
trong lòng của phương Tây. “Chúa của mình mới là ưu việt nhất, còn Hồi giáo là
không”. Bởi vì “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.” Người Anh và Pháp quyết
định phân chia lại biên giới của một loạt các quốc gia như Tunisia, Ai Cập, Yemen,
Syria, Iraq, Libya …. Vâng, thưa các bạn, tất cả các quốc gia này (bao gồm cả Syria
đang bắn phá ầm ầm), đã được sinh ra bằng một cuộc họp và một tấm bản đồ trải ra
đó. Hồi Giáo đã thua cuộc chính ở đây.
Bây giờ tôi sẽ nói tiếp về sự ra đời Israel. Lý do vì sao họ bị căm ghét.
Bên cạnh sự phân chia đất đai cho những quốc gia hồi giáo, thì Israel chính thức
được đền bù sau 3000 năm đau khổ. Câu chuyện diễn ra sau thế chiến II, khi những
đau thương mà Israel phải chịu đựng dưới thời Đức Quốc Xã, khi những người Do
Thái ưu tú nhất đã vận động hành lang, khi những người Do Thái giàu có nhất đang
tích cực mua bất động sản ở Palestine. Tất cả đã khiến cho Anh,Pháp và Mỹ phải đền
bù cho Israel. Thế là, một quốc gia đã trở lại sau 3000 năm. Với 33 phiếu thuận, 13
phiếu chống và 10 phiếu trắng, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chia phía Đông
Palestine thành hai nhà nước: một phần đất là của người Palestine theo đạo Hồi,
phần còn lại là người Palestine theo đạo Do Thái (tức nước Israel) còn Jerusalem
thành đặc khu được LHQ bảo vệ. Đấy là câu chuyện về một mảnh đất 3000 năm trước
thuộc về anh A, 300 năm trước thuộc về anh B, rồi giờ anh A trở lại và chia đất, chia
biên giới lãnh thổ với anh B.
Tuy nhiên, khác với việc vẽ ra bản đồ cho những Jordan hay Ai Cập, Syria (đều cùng
theo đạo Hồi). Palestine lúc này có 1 điểm khác: sự va chạm giữa 2 tôn giáo: Do
Thái và Hồi Giáo. Bị ảnh hưởng bởi phong trào chủ nghĩa dân tộc, của tôn giáo mình
thờ phụng, những người Ả Rập (tức anh B ) không để yên việc này, họ ngăn chặn việc
thành lập quốc gia cho người Do Thái ở Palestine.
Đấy chính là khởi nguồn của Chiến tranh Ả Rập-Israel 1948. Liên quân Ả Rập bao
gồm Ai Cập, Syria, Jordan, Liban, Iraq, Ả Rập Saudi, Yemen và Palestine đã sát cánh
cùng nhau quyết tâm đập chết quốc gia Israel. Kết quả không ngờ được đã xảy ra,
Israel mới thành lập nước đã đập tan tác cả 5, 6 quốc gia kia. Người Do Thái gọi
cuộc chiến tranh này là “Giải phóng dân tộc”, còn người Palestine hồi giáo gọi đó là
“Thảm họa.” Đây là cuộc xung đột từ tôn giáo đến lãnh thổ, từ lịch sử đến biên giới.
Đến năm 1967, có một cuộc chiến tranh gọi là “Chiến tranh 6 ngày”, Israel thêm một
lần nữa chiến thắng. Nhưng lần này khủng khiếp hơn, họ chiếm luôn Jerusalem, khiến
cho các nước Ả Rập phải cầu hòa. Hồi năm 2017 có một sự kiện khá thú vị, đấy là
anh Donald Trump không sợ trời, không sợ đất đã tuyên bố chính thức công nhận
Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này một khi
công tác chuẩn bị hoàn tất. Khiến cho các quốc gia hồi giáo phản ứng mãnh liệt.

Israel đã được đứng vững, và người phóng viên Theodor Herzl năm nào đã ngậm
cười nơi chín suối. Để tôn vinh ông, người bằng ngòi bút đã thay đổi cả số phận dân
tộc. Tuyên ngôn độc lập của Israel khi được đọc lên, thì cái tên Theodor Herzl đã
được gọi là người cha tinh thần của đất nước. Người Israel đặt ra 1 ngày gọi là Ngày
Herzl, là ngày lễ quốc gia hàng năm.
Israel, một quốc gia có lịch sử đau thương và đẫm máu (mất nước 3000 năm và đối
mặt với họa diệt chủng), người dân nam cũng như nữ luôn sống trong tư thế của
những con người cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng đất của tổ tiên mà họ chỉ có lại
được sau thế chiến II, và luôn ám ảnh cảnh bị mất nước và xóa tên trên bản đồ thế
giới. 60 năm qua, đây là đất nước luôn bị những đất nước vây xung quanh đòi đầu.
Và để chống lại điều này, Israel cũng không nhượng bộ, không thỏa hiệp, tiếng súng
vì vậy không bao giờ ngưng ở Jerusalem. Không có quốc gia nào, mà cơ quan tình
báo (Mossad), lại được xem như là văn hóa, là thần tượng của người dân, là cột
chống bão giông, và là điểm tựa bảo vệ cuối cùng cho quốc gia mỗi ngày như Mossad
của Israel.
Mâu thuẫn giữa Trung Đông Hồi Giáo, Israel Do Thái giáo và Phương Tây Thiên
Chúa Giáo là một mâu thuẫn tính bằng thiên niên kỷ. Vì sao Trung Đông luôn là cái
lò lửa, là lâu lâu xuất hiện trên báo chí và bản tin thời sự về những màn báo thù và
tiếng súng nổ. Vì xung đột Palestine-Israel là xung đột tính bằng thiên niên kỷ và bao
trùm mọi mặt của đời sống.
Trong cuộc chiến này vì vậy không có xấu có tốt, không có đúng có sai, tất cả những
người trong cuộc đều giữ một niềm tin bất diệt về dân tộc của họ. Đúng hay sai phụ
thuộc vào lăng kính bên này hay bên kia. Còn tôi, tôi chỉ là người kể lại lịch sử, để
bạn biết về căn nguyên vấn đề vì sao có súng nổ, chứ không phải để phán xét.
(SG, 13.5.2021)
Dũng Phan.

BIDEN KHÔNG CỨU ĐƯỢC TÀU CỘNG KHI LƯƠNG TRI LOÀI NGƯỜI
THỨC TỈNH
Tran Hung

Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được sức khỏe và mạng
sống của con người, đây là một sai lầm nghiêm trọng của Tàu cộng mà nó sẽ phải
trả giá thích đáng cho hành vi đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán do
nó tạo ra.
Còn nhớ, ngay sau khi Tàu cộng hạ mình ký vào bản thỏa thuận thương mại giai
đoạn một với Hoa Kỳ dưới sự điều hành của Tổng thống TRUMP, cá nhơn đã có
dự cảm không lành dành riêng cho Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung vì
nhận thấy sự ngoan ngoãn của Tàu cộng trước thế trận hủ.y d.iệt Tàu cộng bằng
chiếc đũa thần kinh tế của Tổng thống TRUMP chỉ là kế "kim kê tử mỵ - gà vàng
giả c.hết" của Tàu cộng để sau đó nó bật dậy tấn công vào Hoa Kỳ và thế giới
bằng đòn thâm hiểm hơn với mục đích "kéo thế giới xuống ngang với nó".
Không như cộng sản Liên Sô trước đây đã chấp nhận tự xóa sổ chủ nghĩa cộng
sản khi không đủ sức kháng cự lại với chủ nghĩa tư bản do Hoa Kỳ dẫn đầu trong
cuộc "chiến tranh giữa các vì sao" dưới sự thống lãnh của Tổng thống Ronald
Reagan, ngược lại, với bản chất tham sanh húy tử của Hán tộc được cổ súy bởi
chủ nghĩa cộng sản kiểu mới, Tàu cộng sẽ không chấp nhận tự hủy hoại thành trì
cuối cùng của cộng sản trước quyết tâm xóa sạch nó đi của Tổng thống TRUMP,
ngay sau khi tung kế "Kim Kê tử mỵ", Tàu cộng đã tung ra đòn ma.n r.ợ tột cùng
là thả con cúm Vũ Hán ra để đầu độc Hoa Kỳ nói riêng và nhơn loại nói chung
khi Hoa Kỳ đang tận hưởng những ngày Giáng Sanh và Tết Tây.
Ngay sau khi con cúm Vũ Hán xổng chuồng, cá nhơn và nhiều người đã tự tin
khẳng định virus cúm Vũ Hán là võ khí sinh học do Tàu cộng sản xuất mặc cho
Tàu cộng đã chỉ đạo cho đám tay sai của nó ở WHO, ở lực lượng truyền thông
Fake News Hoa Kỳ và đám dân chủ phản quốc, lũ RINOS phản bội,... ra rả đánh
lạc hướng dư luận và luôn miệng công kích, vu cáo Tổng thống TRUMP là người
gây ra nạn kỳ thị chủng tộc khi Tổng thống luôn gọi con virus corona là vi.rus
China cũng như chúng phỉ báng Tổng thống TRUMP là người tự cô lập Hoa Kỳ
với thế giới khi Tổng thống đã kịp thời ngăn chặn việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ
Tàu cộng và sau đó là Liên Âu.
Cá nhơn đã nhiều lần khẳng định rằng lực lượng tình báo của Israel là MOSSAD
cùng với một nhánh tình báo của Hoa Kỳ trên đất Tàu cộng đã nắm được hành vi
thả con virus Vũ Hán ra đầu độc Hoa Kỳ và thế giới của Tàu cộng. Tuy nhiên,
bằng mớ tiền bẩn của mình, Tàu cộng đã dễ dàng mua đứt nữ giám đốc CIA thông
qua sự môi giới của gia tộc Bush và các tổ chức quốc tế khác như WHO, các hãng
truyền thông, công nghệ và đám dân chủ phản quốc, lũ RINOS phản bội,... nên

các bằng chứng kia chưa đủ cân lượng để phơi bày tội ác tày trời của Tàu cộng
mà nó chỉ được lưu hành nội bộ ở nhà nước Do Thái dưới sự lãnh đạo của thủ
tướng Netanyahu, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống TRUMP và những
người trung thành với nước Mỹ trong chánh quyền của Tổng thống TRUMP.
Như vậy, nhà nước Do Thái dưới sự điều hành của thủ tướng Netanyahu và Tổng
thống TRUMP, Ngoại trưởng Mike Pompeo và những người trung thành với nước
Mỹ trong chánh quyền của Tổng thống TRUMP là những cái gai trong mắt của
Tàu cộng, họ sẽ phơi bày tội ác của Tàu cộng khi thời cơ thích hợp. Cho nên,
nhiệm vụ tối thượng của Tàu cộng sau khi đã thả con virus Vũ Hán ra đầu độc
Hoa Kỳ và thế giới là phải hủy diệt chánh quyền của Tổng thống TRUMP và thủ
tướng Netanyahu, nếu không thì hậu quả khó lường sẽ ập xuống Tàu cộng khi
bằng chứng cho thấy virus cúm Vũ Hán là võ khí sinh học đã được chánh quyền
của Tổng thống TRUMP bạch hóa trước sự thức tỉnh lương tri của loài người.
Do đó, Tàu cộng đã tức tốc bung tiền ra để đưa tay s.ai Joe Biden vào Bạch Cung
bằng mùa bầu cử đầy gian lận trong sự bưng bít, bao che của lực lượng phản
quốc tại Hoa Kỳ. Sau khi thành công trong việc đưa t.ay s.ai Joe Biden vào Bạch
Cung, Tàu cộng quay sang gia cố biên giới mềm và cũng là thị uy với láng giềng
Ấn Độ, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống TRUMP và
cũng đảm nhiệm vai trò cô lập Tàu cộng ở dải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
do Tổng thống TRUMP và thủ tướng Nhựt Bổn Abe Shinzo tạo lập là bộ Tứ giác
kim cương Mỹ - Nhựt - Ấn - Úc. Cụ thể là Tàu cộng đã dọn chánh quyền dân sự ở
Miến Điện xuống để đưa chánh quyền quân sự lên nhiếp chánh, điều này sẽ làm
cho Ấn Độ, Israel và cả Nhựt Bổn rơi vào tình huống khó xử vì các quốc gia này
vốn dĩ là đối tác lớn của Miến Điện. Thâm độc hơn, Tàu cộng lại tiếp tục chơi trò
"vừa đầu độc đối thủ - vừa đánh lạc hướng dư luận" với Ấn Độ như nó đã từng
làm với Anh Quốc đó là tung con virus cúm Vũ Hán đã "biến chủng" vào Ấn Độ.
Xác người ngổn ngang ở Ấn Độ đã làm cho chánh quyền của thủ tướng Modi
không còn tâm trí đâu mà tập trung vào vai trò canh giữ Tàu cộng ở dải Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương.
Còn lại một trụ cột trước mắt đó là chánh quyền của thủ tướng Netanyahu, bằng
mọi giá Tàu cộng phải dọn xuống để tránh đi chuyện đêm dài lắm mộng khi họ
nắm trong tay bằng chứng đầu độc nhơn loại của nó. Người Do Thái vốn dĩ rất
thông minh và thâm thúy vượt trội, muốn dọn chánh quyền của thủ tướng
Netanyahu xuống không còn cách nào khác là "bôi xấu - cô lập" họ mà công cụ
duy nhứt chính là lực lượng cực đoan của người Palestine nay là Hamas.
Dùng Hamas quấy nhiễu Israel cũng là kế phá vỡ các Hiệp ước hòa bình giữa
Israel với các cựu thù Hồi giáo mới được ký chưa ráo mực dưới sự môi giới, chủ
trì của chánh quyền Tổng thống TRUMP mà tiêu biểu là con rể của Tổng thống và
Ngoại trưởng Mike Pompeo. Đương nhiên, một khi chánh quyền của thủ tướng
Netanyahu bị cô lập bởi kế xách động, ly gián của Tàu cộng qua công cụ là
Hamas thì chánh quyền của thủ tướng Netanyahu sẽ không thể ra mặt vạch tội
Tàu cộng đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán vì họ đặt lợi ích của dân
tộc họ lên trên hết, họ lo cho chuyện riêng của quốc gia họ trước việc chung của
loài người dưới sự mặc cả của Tàu cộng.
Cuối cùng của nỗi ám ảnh thường trực của Tàu cộng vẫn là Tổng thống TRUMP,
Ngoại trưởng Mike Pompeo và lực lượng trung thành với Nước Mỹ dưới chánh
quyền của Tổng thống TRUMP trước đây. Bởi vì khi lương tri của loài người
được đánh thức và nhiều người trước đây vốn mê muội đã bừng tỉnh khi chợt

nhận ra tội ác của Tàu cộng trước sự hoành hành của con virus cúm Vũ Hán biến
chủng không ngừng qua hình ảnh xác chết la liệt ở Ấn Độ, Nepal,... thì việc định
danh virus cúm Vũ Hán của Tổng thống TRUMP, Ngoại trưởng Mike Pompeo,...
đã hoàn toàn chính xác và chính đáng. Cho nên, dù đã tạm thành công khi đưa
ta.y s.ai Joe Biden vào Bạch Cung để cứu mình nhưng nỗi ám ảnh mang tên Tổng
thống TRUMP với Tàu cộng vẫn tồn tại và phát triển không ngừng.
Bằng mọi giá phải xóa đi nỗi ám ảnh mang tên Donald Trump trên võ đài chánh
trị Hoa Kỳ là nhiệm vụ hàng đầu của Tàu cộng được Tàu cộng ủy thác cho đám
dân chủ phản quốc và l.ũ RINOS phản bội. Vì vậy không có gì lấy làm lạ khi
chúng đã liên tục thất bại ê chề bằng trò hề luận tội Tổng thống TRUMP với cái
cớ tổ chức khủng bố ở Điện Capitol nhưng nay chúng vẫn tiếp tục khơi gợi lại bổn
cũ một cách thừa nhiệt tình - dư trơ trẽn và bỉ ổi. Chúng tiếp tục quấy rối Tổng
thống TRUMP trong lúc này chứng tỏ chúng đang rơi vào tình trạng "bất an tột
cùng". Bởi vì hiện tại, lương tri của loài người đã được đánh thức trước tội ác tày
trời của Tàu cộng mà bằng chứng là hiệu ứng "làm rõ nguồn gốc" của con virus
cúm Vũ Hán đang được dấy lên mạnh mẽ với lý thuyết virus cúm Vũ Hán là võ khí
sinh học của Tàu cộng được sản xuất tại phòng thí nghiệm của Vũ Hán.
Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được lương tri của loài
người. Chỉ có loài ngạ quỷ mới không có lương tri và chúng chính là đ.ám dân
chủ phản quốc, l.ũ RINOS phản bội, những kẻ vì tiền bán rẻ lương tâm, đám Vẹm
kiều rác rưởi suốt ngày chửi ông Trump để làm kế sanh nhai. Tương lai sẽ thuộc
về chánh nghĩa, bình minh chào đón loài người và hoàng hôn ôm lấy loài ngạ quỷ.
Nực cười cho đám Vẹm kiều rác rưởi khi cáo buộc cho người công chánh Donald
Trump là "đại sát nhơn" để chạy tội cho tên đại ma đầu Tập Cận Bình và lực
lượng tay sai trung thành của nó là loài ngạ quỷ đang chiếm đoạt Bạch Cung và
truyền thông bẩn thỉu cũng như các tổ chức quốc tế vì tiền mà bán rẻ lương tri.
Tuy ai đó có ngu nhưng cũng sẽ không khó nhận thấy dưới sự điều hành Bạch
Cung của Donald Trump, thế giới này bình yên ra sao, khủng bố, chiến tranh có
đất sống hay không? Rất may cho Tổng thống TRUMP khi Ông đã được nghỉ ngơi
lấy sức trong lúc Ấn Độ, Nepal,... và nay là Việt Nam đang tiêu điều trước ác
mộng virus cúm Tàu cộng "biến chủng" chớ không thì chúng nó lại tiếp tục đổ hết
cho NGÀI. Ban mai sẽ chào đón chúng ta còn hoàng hôn sẽ nu.ốt c.hửng chúng
nó./.
Tran Hung.
Tội nghiệp cho bảy-đần, nhưng tội cho quốc gia Hoa Kỳ hơn!
Nguyen Hung Dung#Cahuvi (Cánh Hữu Việt)

Tờ The Hill chỉ trích Joe Biden thể hiện kém cỏi so với người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi không thể chọn câu hỏi ngẫu nhiên từ báo chí, phải dùng giấy
nhớ, và gắt gỏng.
Sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy
Sĩ hôm 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo. Ông phát biểu hơn
55 phút và trả lời hơn 20 câu hỏi, hoàn toàn không sử dụng máy nhắc chữ.
Ngay sau đó, Biden nhận 7 câu hỏi từ báo chí, nhưng sử dụng máy nhắc chữ suốt
11 phút cho phát biểu ban đầu.
"Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn", Biden nói khi chuyển từ dùng máy nhắc chữ
sang phần hỏi đáp.
"Và như thường lệ, họ đã đưa cho tôi danh sách những người tôi sẽ gọi".
"Vâng, lãnh đạo của thế giới tự do, một lần nữa về cơ bản đã tuyên bố rằng ông
không có khả năng nhận câu hỏi của phóng viên một cách ngẫu nhiên, sau khi
Putin làm điều đó", tờ Hill viết.
Biden chỉ nhận câu hỏi từ 7 phóng viên đã được lựa chọn cẩn thận trước, và rời
sân khấu sau 30 phút, gồm cả thời gian cho bài phát biểu được chuẩn bị sẵn.
"Nếu bạn đang thắc mắc tại sao đội ngũ của Tổng thống Mỹ từ chối họp báo
chung với Putin, thì đây là câu trả lời: Bởi bạn hoàn toàn biết rằng Putin sẽ kéo
dài cuộc họp báo với Biden suốt nhiều giờ, nhằm không để Biden chỉ gọi những
phóng viên đã được chọn trước và thể hiện sức chịu đựng tinh thần vượt trội", tờ
báo trung lập của Mỹ viết.
"Tổng thống Mỹ cũng sử dụng giấy nhớ thường xuyên khi trả lời, trông vừa vụng
về vừa kém cỏi".
Trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống năm 2012 với ứng viên
đảng Cộng hòa Paul Ryan, Biden khi đó rất năng nổ, sắc sảo và làm chủ. "Còn
giờ nhìn lại cuộc họp báo này, cứ như đang xem và nghe một người khác vậy", tờ
báo cho hay.
Biden cố rời khỏi nơi họp báo sau 7 câu hỏi không đáng nhớ. Nhưng mọi việc trở
nên rắc rối khi phóng viên Kaitlan Collins của CNN hét lên câu hỏi: "Tại sao ngài
tự tin rằng Putin sẽ thay đổi hành vi, thưa Tổng thống?"

"Tôi không tự tin là mình sẽ thay đổi hành vi của ông ấy. Cái quái gì vậy? Cô làm
gì nãy giờ vậy?", Biden giận dữ hỏi khi chỉ tay về phía Collins.
"Tôi nói tự tin lúc nào? Tôi đã nói, những gì tôi nói là, thẳng thắn nhé, tôi đã nói
điều gì sẽ thay đổi hành vi của họ nếu phần còn lại của thế giới phản ứng với họ
và điều đó làm giảm vị thế của họ trên thế giới. Tôi không tự tin về bất cứ điều gì.
Tôi chỉ đang nói sự thật".
"Nhưng hành vi trước đây của ông ấy không thay đổi và trong cuộc họp báo sau
vài giờ hội đàm với ngài, ông ấy phủ nhận mọi liên quan đến các cuộc tấn công
mạng. Ông ấy hạ thấp các hành vi vi phạm nhân quyền, thậm chí từ chối nói tên
Aleksey Navalny. Vậy làm thế nào điều đó lý giải cho một hội nghị mang tính xây
dựng như Tổng thống Putin đã nói?", Collins tiếp tục.
"Nếu cô không hiểu điều đó, thì cô đang làm sai nghề rồi", Biden trả lời một cách
cáu bẳn.
"Và trong khoảnh khắc cự cãi với nữ phóng viên, Biden đã thể hiện sự cứng rắn
hơn những gì ông ấy có thể làm với Putin", The Hill viết. "Hội nghị thượng đỉnh
Biden - Putin đã kết thúc. Có rất nhiều sự cường điệu, nhưng đừng mong đợi
nhiều rằng cách xử sự của Nga sẽ thay đổi sau hội nghị. Điện Kremlin rất có thể
sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng mạng của chúng ta và vẫn can thiệp vào các
cuộc bầu cử như cách họ đã làm năm 2016. Tất cả đồng thời hưởng lợi sớm từ
đường ống Nord Stream 2 mà chính quyền Biden đã từ bỏ các lệnh trừng phạt,
mang lại chiến thắng lớn cho Putin".
"Tổng thống thứ 46 trông yếu kém trong chuyến đi này. Sau đó, ông ở thế phòng
thủ và tức giận khi thảo luận cuối cuộc họp báo về cách ứng phó đối với Putin,
người có cuộc họp báo gần gấp đôi thời gian so với Biden, một chiến thắng dễ
dàng khác cho lãnh đạo Nga. Cả thế giới đều thấy", tờ báo kết luận.
(*)Nguồn tin và ảnh: VnExpress
LỜI BÀN
Các con giời ủng hộ Joe Biden dám chắc rằng sau khi bài báo này được lên thì
chắc chỉ còn nước kiếm cái mo cau mà úp vào mặt thôi.
Thế là cái hình ảnh ông bác hiền từ, nhân hậu trong mắt "rân chúng" đã tan
thành mây khói, thay vào đó là hình ảnh của một ông già lụ khụ, lóng ngóng và
ngáo ngơ. Cũng vì nẫu quá rồi, nên ông bác của chúng ta bắt đầu "nổi chí bông
tuyết" khi bị báo giới "hỏi khó".
Cơ mà bác Bảy cũng nói đúng sự thật về bản thân bác í đấy. "Tôi chẳng tự tin vào
bất cứ điều gì". Nó lại đúng quá, bác ạ!

Vladimir Putin hỏi NBC News ai đã ra lệnh ám sát Ashli Babbitt bởi Cảnh sát
Capitol
Kentto

Vladimir Putin đã ngồi lại với NBC News trong cuộc phỏng vấn trên máy quay đầu
tiên của ông với một hãng thông tấn phương Tây trong hơn ba năm.
Putin tránh bình luận công khai trong phần lớn thời gian của Chính quyền Trump,
nhưng chưa đầy sáu tháng trong Chính quyền Biden, ông đã ra mặt với Biden và Mỹ
về một loạt các vấn đề.

Putin đã nói chuyện trong gần một tiếng rưỡi khi Biden gặp các nhà lãnh đạo của
Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển, mà Nga đã bị đình chỉ hoạt động vào năm
2014 sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.
Cuộc phỏng vấn này đã được Putin dàn dựng cẩn thận để theo dõi sau lần xuất hiện
thảm hại của Biden trước công chúng tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 và NATO. Putin
sẽ không cho phép bất kỳ cuộc biểu tình nào về “sự đoàn kết” trong chuyến công du
nước ngoài đầu tiên của Biden trở thành câu chuyện báo chí duy nhất trước các cuộc
gặp của ông với Biden.

Đối với hầu hết các phần thách thức, và trong một số trường hợp chỉ đơn giản là trêu
chọc Chính quyền Biden, Putin đã cho công dân của đất nước này, sử dụng NBC
News, tại sao ông ấy sẽ lau sàn nhà với Joe Biden tồi tệ chừng nào ông ấy còn ở lại
Nhà trắng.
"Bạn có ra lệnh ám sát người phụ nữ bước vào Quốc hội và người đã bị bắn chết bởi
một cảnh sát không?" Ông Putin nói, đề cập đến Ashli Babbitt, một phụ nữ California
đã chết trong cuộc bạo động sau khi bị bắn bởi một thành viên của Cảnh sát Quốc hội
Hoa Kỳ, người đã được làm rõ hành vi sai trái trong cái chết của cô.
“Bạn có biết rằng 450 cá nhân đã bị bắt sau khi vào Đại hội không? Và họ không đến
đó để ăn cắp một chiếc máy tính xách tay. Ông Putin nói.
Ông lý luận rằng Hoa Kỳ đã phạm tội không khoan nhượng đối với bất đồng chính
kiến giống như chính phủ của ông đã bị cáo buộc chứa chấp.
Tạm gác việc đề cập đến cái chết của Ashli Babbitt sang một bên, quan điểm rộng
hơn của ông về việc ngày 6 tháng 1 là một cuộc biểu tình chính trị mà đảng Dân chủ
đã coi thường vì lợi ích chính trị không phải là không chính xác. Đúng vậy, một số cá
nhân - xen lẫn với hàng nghìn người ở đó chỉ để phản đối - đã đến Điện Capitol vào
ngày 6 tháng 1 để chuẩn bị thực hiện hành động bạo lực nếu có cơ hội. Nhưng đại đa
số ở đó chỉ để lắng nghe tiếng nói của họ và yêu cầu hành động từ các đại diện được
bầu của họ. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với việc những gì họ yêu cầu là hợp
pháp, bất hợp pháp, hợp hiến, vi hiến hay ngoài hiến pháp - nhưng họ ở đó để đưa ra
yêu cầu đối với chính phủ của họ như quyền của họ được Bảo đảm bởi Tu chính án
thứ nhất.
Nhưng đảng Dân chủ và báo chí đã phân loại sai toàn bộ hoạt động biểu tình hôm 6/1
như một phần trong nỗ lực lật đổ chính phủ mới được bầu. Biden DOJ đã đánh dấu
sự tham dự rộng rãi trong các bình luận công khai về ngày 6 tháng 1, thay vì phân
biệt cẩn thận những người có mặt để phạm tội bạo lực với những người ở đó để " kiến
nghị Chính phủ giải quyết các khiếu nại ."
Putin hiểu điều này và sẽ tiếp tục sử dụng nó để làm lợi thế chính trị của mình bằng
cách từ chối các khiếu nại từ Chính quyền Biden về các hành động của ông ở cả Nga
và các nước xung quanh.
Thêm từ cuộc phỏng vấn của Putin:
Ông Putin nói rằng những cáo buộc của Mỹ rằng tin tặc Nga hoặc chính phủ đứng
sau các cuộc tấn công mạng ở Mỹ là "viển vông" và ông thách thức NBC News, và ám
chỉ chính phủ Mỹ, đưa ra bằng chứng cho thấy người Nga có liên quan.
“Chúng tôi đã bị buộc tội đủ thứ,” anh nói. “Can thiệp bầu cử, tấn công mạng, vân
vân và vân vân. Và không phải một lần, không một lần, không một lần, họ không thèm
đưa ra bất cứ loại bằng chứng hay chứng cứ nào. Chỉ là những lời buộc tội vô căn
cứ ”.
Khi được hỏi về những lời chỉ trích của Biden rằng Nga đã gây thêm bất ổn toàn cầu,

ông cáo buộc Mỹ cũng làm điều tương tự ở Libya, Afghanistan và Syria. Và người
Nga không trấn áp bất đồng nội bộ, ông nói, hơn bất kỳ điều gì mà Mỹ đang làm với
luật của mình chống lại các tác nhân nước ngoài.
Không còn nghi ngờ gì nữa, báo chí và đảng Dân chủ sẽ bắt đầu khen ngợi Trump
nhưng một lần nữa Putin chỉ đang troll cả hai. Bối cảnh các bình luận của ông và
những gì ông nói về Biden cho thấy rõ ràng rằng Putin rất vui khi thấy Trump ra đi vì
Biden là người mà Putin tin rằng sẽ dễ dàng thao túng và / hoặc bỏ qua hơn nhiều.
Hơn một lần, Biden đã kể lại cách ông nói với Putin rằng ông không có "linh hồn"
trong chuyến thăm Điện Kremlin vào năm 2011 khi ông còn là phó tổng thống.
“Tôi không nhớ phần cụ thể này trong các cuộc trò chuyện của chúng ta,” Putin nói
khi được hỏi về đặc điểm của nó.
Khi được hỏi ông nghĩ gì về Biden, Putin nói rằng ông là một người chuyên nghiệp và
gợi ý rằng ông có thể làm việc với ông.
“Anh ấy đã dành gần như toàn bộ tuổi trưởng thành của mình cho chính trị,” anh ấy
nói.
"Ông. Trump là một cá nhân phi thường, một cá nhân tài năng. Nếu không thì ông ấy
đã không trở thành tổng thống Mỹ ”, ông Putin nói. "Anh ấy là một cá nhân đầy màu
sắc."
Nhưng ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của "khả năng dự đoán và sự ổn định" trong
mối quan hệ của Nga với Mỹ, đồng thời nói thêm, "Đây là điều mà chúng tôi chưa
thấy trong những năm gần đây."
Hãy ghi nhớ những gì tôi đã lưu ý khi bắt đầu - đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của
Putin với một tổ chức tin tức Hoa Kỳ kể từ năm 2018. Ông đã bỏ phát biểu trước công
chúng trong thời gian Chính quyền Trump vì Tổng thống Trump không ngại trả lời
thẳng thừng và công khai những điều Putin đã nói hoặc đã làm .
Giờ đây, anh ấy đã được Cơ quan Quản lý Biden đo lường - và anh ấy rất vui vì sự
thay đổi này. Anh ấy có thể “làm việc với” Biden, và anh ấy có thể tự do phát biểu
trước công chúng mà không sợ bị quở trách có ý nghĩa hoặc bị ảnh hưởng từ nhóm
chính sách đối ngoại tồi tệ hiện đang phụ trách.
Sau cùng, anh ấy đã được Nordstream 2 chấp thuận và đường ống Keystone XL
ngừng hoạt động. Giá năng lượng cao và các sản phẩm năng lượng là mặt hàng xuất
khẩu số 1 của Nga ra thế giới giúp nền kinh tế Nga phát triển.
Putin sẽ nói bất cứ điều gì ông ấy muốn nói một cách an toàn khi biết rằng Biden
không thể hình thành hoặc nói rõ bất cứ điều gì khác ngoài một phản ứng đã được
diễn tập. Không có ai khác có tầm vóc chính trị có ý nghĩa trong Chính quyền Biden chắc chắn không phải Kamala Harris - người có thể thách thức ông trên đấu trường
thế giới. Người duy nhất có tầm vóc đó là cựu Tổng thống Obama.
Nhưng nếu Obama tiến tới giao tranh trực tiếp với Putin, điều đó chỉ nhấn mạnh thực

tế rằng Biden không thể tự mình làm như vậy.
Đã có thông báo rằng Biden và Putin sẽ không xuất hiện cùng nhau trước báo giới.
Một câu hỏi quan trọng hơn có thể là liệu Biden có xuất hiện trước báo giới để thảo
luận về cuộc hội đàm của ông với Putin hay không.

Những cái lưỡi gỗ cuồng chống Trump đã hết thời, tiệt chủng trước tên Joe Biden
tay sai của tàu cộng
Tran Hung
Khi Ông Trump làm Tổng thống thứ 45 Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, loài người đã
chứng kiến sự ra đời của loài súc vật mới đó là loại người lưỡi gỗ.

Loại người lưỡi gỗ này có mặt trong làng truyền thông hùng hậu mà lâu nay được
cho là truyền thông dòng chính như CNN, AP, New York Time,... Loại này rất nhiệt
tình và hung hăng, chúng miệt mài bới móc những gì mà chúng cho là Tổng thống
TRUMP đã hớ hênh, chúng tìm mọi cách đặt điều, dựng chuyện để vu khống Tổng
thống TRUMP, chúng hùng hổ truy vấn tới cùng Tổng thống TRUMP với những câu
hỏi từ trên trời rơi xuống,... với quyết tâm hạ thấp uy tín của Tổng thống TRUMP.
Nhưng nay khi Joe Biden - Kamala Harris tạm giữ Bạch Cung nhờ gian lận, loài lưỡi
gỗ kia bỗng dưng im bặt như thể đã diệt chủng. Trước hàng loạt phát ngôn hớ hênh
của Biden về dịch cúm Tàu cộng, bọn lưỡi gỗ căm họng.
Loại lưỡi gỗ này cũng xuất hiện trong giới chánh trị gia, tinh hoa của Nước Mỹ.
Chúng sẵn sàng lao vào cấu xé, sỉ vả Tổng thống TRUMP khi Tổng thống ban hành
những quyết sách có lợi cho dân Mỹ nhưng bất lợi cho một nhúm người lưỡi gỗ và
Tàu cộng. Nhưng bây giờ thì sao ? Gần 01 tháng Biden giữ Bạch Cung nhờ gian lận,
hắn đã ký ban hành hàng loạt lịnh hành pháp tồi tệ nhưng loại lưỡi gỗ ở Quốc Hội, ở
các tiểu bang, ở giới tinh hoa Hollywood,... biến mất như khủng long thời tiền sử.
Riêng cái bọn Vẹm kiều rác rưởi sống bằng nghề cuồng chống Trump, bọn điếm bút
múa viết cuồng chống Trump, lũ trí thức rởm đời, chánh trị gia xôi thịt,... có xuất xứ
từ Việt Nam sống bằng nghề cuồng chống Trump thì cũng biến mất khỏi cái nghề lưỡi
gỗ của chúng khi Joe Biden tạm giữ Bạch Cung nhờ ăn gian.

Hồi Ông Trump làm Tổng thống thứ 45, loại lưỡi gỗ vu khống Ông là tay sai của
Putin, tay sai của Tập Cận Bình,... nhưng rõ ràng chính Putin và Tập Cận Bình đã bị
Tổng thống TRUMP quay như quay dế. Nhưng nay thì sao, Joe Biden chỉ là con chó
ngoan ngoãn để Putin, Tập Cận Bình thậm chí là cả Iran, Venezuela, Cuba cũng dễ
dàng sai khiến con chó ngoan ngoãn Joe Biden.
Khi Ông Trump lên lịch gặp tay đôi với Putin ở Helsinki, gặp Kim Jong Un ở
Singapore, tộc người lưỡi gỗ liền trỗi lên một điệp khúc rằng Donald Trump sẽ bị
Putin, Kim Jong Un ăn hiếp vì Donald Trump non cơ chánh trị. Kết quả thì Putin và
Kim Jong Un phải ngả mũ bái phục Tổng thống TRUMP.
Nay Joe Biden thì sao ? Sau gần 01 tháng tạm giữ Bạch Cung nhờ ăn gian, để cho có
trước thiên hạ này, Joe Biden liền thực hiện cuộc điện đàm với tên chủ Tập Cận Bình
và loại lưỡi gỗ có cơ hội xuất hiện trở lại với những trò bơm Joe Biden lên mây rằng
Joe Biden cứng rắn với Tàu cộng.
Mắc cười nhứt là tụi lưỡi gỗ xuất xứ Việt Nam trước đó còn đăng lại bản tin về hoạt
động của Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương trong đó có chuyện Hàng không mẫu hạm
Hoa Kỳ tuần tiểu ở Biển Đông rồi lu loa là Joe Biden cứng rắn với Tàu cộng ở Biển
Đông.
Đúng là ngu mà còn nguy hiểm, chuyện Hàng không mẫu hạm hoạt động ở Thái Bình
Dương trong đó có Biển Đông là chuyện từ lúc Tổng thống TRUMP còn ở Bạch Cung
mà hồi đầu tháng Giêng Tran Hung tui có nói và đưa tin Hàng Không Mẫu Hạm có
lịch hoạt động ở Thái Bình Dương trong đó có Biển Đông.
Nhục nhã nhứt cho lũ cuồng chống Trump và cuồng đội Joe Biden trên đầu là câu
chuyện đối ngoại giữa Tổng thống TRUMP và tên tay sai của Tàu cộng Joe Biden.
Khi Ông Trump vào Bạch Cung năm 2017, Tổng thống liền gọi điện cho các nguyên
thủ quốc gia, tổ chức hội đàm để trực tiếp nói chuyện với các nhà ngoại giao hàng
đầu của các quốc gia. Lời lẽ của Tổng thống TRUMP rất cứng rắn, dứt khoát với tinh
thần làm cho Nước Mỹ vĩ đại - MAGA nên tộc người lưỡi gỗ vu khống, dựng chuyện
cho rằng Tổng thống TRUMP là người gây chia rẽ, làm cho Nước Mỹ tự cô lập trên
trường ngoại giao,... Nhưng ai đã kiến tạo được hòa bình ở Trung Cận Đông mà
hàng thập niên qua chưa có vị tổng thống Hoa Kỳ nào làm được ngoài Tổng thống
TRUMP thì loại lưỡi gỗ im ru bà rù.
Khốn nạn nhứt là lúc Tổng thống TRUMP ra lịnh rút quân khỏi Đông Bắc Syria thì lũ
lưỡi gỗ có đám Vẹm kiều rác rưởi hùa theo với cáo buộc Tổng thống TRUMP bỏ rơi
người Kurds. Quỷ quyệt hơn là lũ lưỡi gỗ xuất xứ Việt Nam lại đem Việt Nam Cộng
Hòa thời tổng thống Nixon ra so sánh với người Kurds thời Tổng thống TRUMP rồi
cho rằng cả hai có chung số phận là đã bị người Mỹ bỏ rơi.
Tran Hung tui còn nhớ như in chính tên trí thức như cục cứt là tên Việt cộng nằm
vùng Nguyễn Gia Kiểng, Vẹm kiều Pháp quốc đã viết rằng Tổng thống TRUMP bán
rẻ người Kurds cho Thổ Nhĩ Kỳ vì tỷ phú Trump có các khu khách sạn cao cấp ở Thổ
Nhĩ Kỳ, tui có vào comment lịch thiệp để chất vấn và tuyên bố sẽ phản hồi lại những
lập luận ngu ngục của hắn trên Facebook thì hắn liền block tui.

Kết quả thì người Kurds giờ đã ra sao rồi? Có bị ép như Joe Biden đang ép tộc người
lưỡi gỗ không thì tộc người lưỡi gỗ im phăng phắc nhưng nhờ vào lịnh tuyên bố tạm
rút quân khỏi Đông Bắc Syria mà Mỹ đã diệt được tên trùm khủng bố ISIS là tên
Baghdadi và chú Chó Conan đã được Tổng thống TRUMP trao tặng huân chương.
Vui nhứt là khi tên tay sai Joe Biden luôn bị rơi vào tình trạng ngáo ngơ do chưa kịp
tiêm thuốc chống ngáo của Tàu cộng nên nói năng lộn xộn, quên trước, lú sau thì lũ
lưỡi gỗ im re không dám hàm hồ như thời Tổng thống TRUMP. Vì sợ bị lộ chứng
ngáo ngơ trước các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới nên sau khi diễn tuồng gọi điện
thoại cho chủ Tập Cận Bình, Joe Biden đã ủy nhiệm cho ẻm Kamala Harris tổ chức
hội đàm với các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới mà lẽ ra công việc này phải đích
thân Joe Biden thực hiện.
Tại sao Joe Biden phải ủy quyền cho Kamala Harris nói chuyện với đại diện ngoại
giao của các nước? Dễ hiểu thôi, tại vì Joe Biden muốn giấu căn bịnh ngáo ngơ kinh
niên của hắn trước thiên hạ đó mà. Tên ngáo ngơ Joe Biden có thể khỏa lấp tất cả
chứng ngáo ngơ của hắn trước lũ lưỡi gỗ cuồng nhiệt đội bô hắn nhưng tên tay sai
của Tàu cộng Joe Biden không thể giấu được chứng ngáo ngơ do Tàu cộng cấy bịnh
để dễ bề sai khiến trước các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới nếu như hắn trực tiếp
nói chuyện với họ tại buổi hội đàm nhiều người.

Chó Bi-Đen ngoan ngoãn nghe lời dạy của bà chủ Harris
Vì vậy tên tay sai Joe Biden phải ủy quyền cho ả Kamala Harris nói chuyện với các
nhà ngoại giao hàng đầu thế giới. Đây là hành động coi thường thậm chí sỉ nhục
ngành ngoại giao quốc tế mà tên tay sai Joe Biden đã lần đầu tiên thực hiện khi ủy
quyền cho cấp phó chủ tọa, chủ trì cả "chủ động".
Nếu Tổng thống TRUMP mà làm như tên Joe Biden tay sai của Tàu cộng thì tộc
người lưỡi gỗ sẽ hùng hổ tấn công, tạo ra cuồng phong trong chốn truyền thông thổ
ta giúp chúng kiếm bộn tiền tuyên truyền.
Nhưng nay trùm lưỡi gỗ Joe Biden - Kamala Harris tạm thời giữ Bạch Cung và xì hơi
thối hoắc thì tộc người lưỡi gỗ lặn mất tăm hơi dưới hầm cầu tiêu, cạn kiệt khả năng

ú ớ để chưởi như chúng từng sủa trong 4 năm qua ./.
Tran Hung.

Ảo giác về Biden
Vũ Linh

Nếu quý độc giả theo dõi tin tức thời sự qua TTDC Mỹ, sẽ thấy nước Mỹ đang có
những thay đổi vĩ đại với một tân tổng thống mới.
Trong nước, dịch COVID đã bị đánh bại, kinh tế đang mở cửa lại khắp nơi, và cuộc
sống đang trở lại bình thường. Ngoài nước, uy tín của nước Mỹ vọt lên 9 từng mây.
Tổng thống mới quá siêu! Wá đả!
Bài này sẽ duyệt lại xem thực hư ra sao.Cảnh báo: quý độc giả cuồng mê cụ Biden
xin miễn đọc, sẽ khó thở, có thể bị đột qụy không chừng. Tác giả không chịu trách
nhiệm. Sự thật về cụ Biden qua TTDC có thể tóm lược qua hai điểm, thổi phồng và ém
nhẹm.
THỔI PHỒNG
Flat Mass Media Concept Stock Illustration - Download Image Now - iStock
Vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức, đã có một nghiên cứu của Đại Học Harvard,
cho thấy trên 90% những bản tin và bài bình luận của TTDC Mỹ đã bất lợi cho TT
Trump. TTDC đây bao gồm những tên tuổi lớn nhất của truyền thông Mỹ như các đài
truyền hình CNN, ABC, CBS, NBC, MSNBC, các tạp chí lớn như TIME và
NEWSWEEK, và các báo lớn như New York Times, Washington Post, USA Today,…
Fox News bị coi là ‘phe đảng với Trump nhất’ vì chỉ có khoảng 60% bất lợi cho
Trump.
Khi đó, TTDC bào chữa bằng cách khẳng định họ chỉ là những nhà báo chuyên
nghiệp, loan tin trung thực nhất, và khi TT Trump làm sai thì phải nói là sai thôi.
Bây giờ, gần 5 tháng sau khi cụ Biden nhậm chức, kẻ này theo dõi truyền thông Mỹ
rất kỹ, vẫn chưa đọc được tới một bài báo nào hay nghe được một bản tin nào bất lợi
cho cụ Biden hết, ngoài Fox News dĩ nhiên. Cụ Biden đã làm nhiều chuyện hớ, đã nói
sai nhiều chuyện, thỉnh thoảng TTDC cũng loan tin, nhưng vừa loan tin vừa tìm cách
biện hộ, ‘rằng thì là mà’ giùm cụ. Vụ khủng hoảng di dân lớn nhất lịch sử Mỹ là
chuyện sai lầm vĩ đại của cụ Biden mà ai cũng thấy, ngoại trừ cụ Biden, bà Kamala,
và TTDC. Nếu TTDC đánh TT Trump tới hơn 90%, thì cũng cái TTDC đó đã tung hô
cụ Biden tới hơn 90%.
Trong thực tế đời sống chính trị Mỹ, kẻ này không thể nào tin một tổng thống có thể

làm sai tới 90% và ông kế nhiệm có thể làm đúng tới 90%. Ai muốn tin là quyền của
họ, kẻ này không tin.
Chẳng những tung hô không mà thậm chí còn thổi phồng, xuyên tạc đến độ ngớ ngẩn
nhất, coi thường thiên hạ nhất.
Có hai chuyện tiêu biểu đang được bàn tán rất ồn ào, đáng nói: cụ Biden đã phục hồi
uy tín của Mỹ trên thế giới, và cụ Biden đã thành công chặn được COVID.
Mới đây nhất, TTDC phủ phục tung hô việc một thăm dò dư luận Âu Châu cho thấy
cụ Biden đã được dân Âu Châu mê mẩn như điếu đổ và uy tín của Mỹ nói chung đã
vọt lên lại tới mức của thời Obama.
Trước hết, tính chính xác của các thăm dò đã được phô trương cho cả thế giới thấy
một cách rõ ràng nhất khi đọc những thăm dò về kết quả bầu tổng thống năm 2016
trước khi ông Trump đắc cử tổng thống. Dĩ nhiên, không có nghĩa là tất cả thăm dò
đều thuộc loại cuội hết, mà chỉ có nghĩa là cần phải thận trọng khi đọc các thăm dò.
Cứ cho là thăm dò mới này thật chính xác, việc cụ Biden được ủng hộ khá mạnh bên
Âu Châu là chuyện không có gì lạ, kẻ này không cần thăm dò nào cũng đã biết rồi.
Dân Âu Châu nói chung, có khuynh hướng thiên tả hơn xa dân Mỹ, từ đó, luôn luôn
ủng hộ những tổng thống cấp tiến DC trong khi coi thường hay ghét những tổng
thống bảo thủ CH. Đặc biệt dân Âu Châu tôn thờ Kennedy, Clinton và Obama, trong
khi thù ghét Nixon, Reagan và Trump tàn tệ.
Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ, hậu thuẫn của tông thống Mỹ thấp tè dưới Bush con,
tăng mạnh với Obama, để rồi rớt như sung rụng dưới thời Trump, mang ông Trump
về lại ngang mức của ông Bush con, và tăng vọt lại dưới thời cụ Biden. Mai này, nếu
có ông CH nào kế nhiệm cụ Biden thì bất kể là ai, sự ủng hộ của dân Âu Châu sẽ lại
rớt thê thảm thôi.

https://www.pewresearch.org/global/2...rump-to-biden/
Quan điểm của dân Âu Châu chẳng những cấp tiến hơn, hợp với các tổng thống DC
hơn, mà cái ông thần Trump lại còn là người thật đáng ghét trong cái nhìn của dân
Âu Châu. Trong khi TT Obama hoan hỷ chấp nhận ‘lãnh đạo từ sau lưng’ tất cả thế
giới, kể cả Congo, khiến các ông Tây Âu rất hể hả, thì ông thần Trump lại hùng hổ
đấm ngực America First ầm ầm, coi cả Âu Châu của mấy ngàn năm văn hiến tây
phương như ruồi. Không bực sao được? Đã vậy, lại còn dọa không che dù quốc

phòng cho Âu Châu nữa, không cho thanh niên Mỹ đi lính chết để cứu Âu Châu nữa,
bắt Âu Châu bỏ tiền vào việc quốc phòng, khiến các chính quyền Âu Châu phải cắt
giảm bớt tiền trợ cấp, tiền quà cáp miễn phí đủ loại cho dân Âu Châu. Không ghét
Trump mới là lạ!
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1814178&d=16242403
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Đến thời cụ Biden, cụ này mau mắn tuyên bố ngay “We’re back!”. Back where? Trở
về đâu? Hiển nhiên, trở về sau lưng tất cả. Chẳng những vậy mà chẳng ai nghe cụ
Biden đòi Âu Châu chi thêm tiền quốc phòng gì nữa. Không vui sao được? Không ủng
hộ sao được?
Một điểm quan trọng khác: dân Âu Châu biết tiếng Anh thì đọc International Herald
Tribune -là con của New York Times-, hay TIME hay Newsweek, và nghe CNN.
Không biết tiếng Anh thì đọc báo Le Monde, Der Spiegel,… Tất cả đều có quan điểm
thiên tả hết. Không chống Trump và ủng hộ Biden sao được?
Dù sao, chuyện này cũng không thô bỉ bằng việc khua chiêng trống tung hô cụ Biden
đã ‘thành công’ chặn được COVID khi dịch đã bớt hoành hành trông thấy tại Mỹ.
Hiển nhiên, đã có hai yếu tố giúp chặn dịch.
Thứ nhất, dịch đã hoành hành hơn một năm nay rồi, dân Mỹ, chính quyền Mỹ, và nhất
là giới y khoa Mỹ đã hiểu rõ hơn mối nguy của dịch, biết cách đề phòng hữu hiệu hơn
những năm tháng đầu khi mà ít ai hiểu được con vi khuẩn tàn ác này. Cứ nhìn vào
phản ứng chao đảo của BS Fauci, là người đứng đầu chiến tuyến chống dịch của TT
Trump thì thấy ngay ông và giới y khoa đã bối rối và lúng túng như thế nào.
Quan trọng hơn xa là dân Mỹ đã được chích thuốc ngừa gần cả nửa năm rồi. Cho
đến nay, hơn 150 triệu người đã được chích ngừa. Có thể nói đó là hơn hai phần ba
dân Mỹ cao niên và trung niên, là những nạn nhân hàng đầu của vi khuẩn.
Câu hỏi mà đám cuồng mê cụ Biden trốn chạy, không bao giờ dám trực diện là
“thuốc ở đâu ra?”.

Cụ Biden đã nói láo một cách thô bạo nhất khi cụ hùng hổ tuyên bố “khi cụ nhậm
chức, chưa có thuốc ngừa gì hết”. Cho đến khi người ta trưng hình cụ đang săn tay
áo chích ngừa hồi tháng Chạp năm ngoái, hơn một tháng trước khi cụ tuyên thệ thì cụ
mới im. Đố quý vị biết lưỡi cụ Biden có bao nhiêu khúc xương? Trả lời giùm: không
có khúc nào hết vì lưỡi cụ Biden không xương.
Lịch sử sẽ ghi nhận công của TT Trump đã ngay từ giữa năm ngoái khi COVID còn
đang tung hoành, bỏ 18 tỷ đô ra để trước hết giúp sáng chế ra thuốc ngừa trong một
thời gian kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử y khoa thế giới, rồi sau đó, đặt mua 800
triệu liệu thuốc ngừa của Pfizer và Moderna. Tất cả các liều thuốc ngừa quý vị đang
được chích, mà cụ Biden đấm ngực khoe công, đều là thuốc TT Trump đã đặt mua. Kẻ
này vẫn lắng tai mà chưa nghe cụ cuồng chống Trump nào có một câu ‘cám ơn’.
Chắc các cụ đều đi VN hơi nhiều lúc sau này nên đã học được của VC cách xóa bỏ
tiếng ‘cám ơn’ trong ngôn ngữ Việt.
Nhiều người vì phe đảng đui mù đang công kênh cụ Biden về chuyện thuốc ngừa này,
nhưng lịch sử sẽ sáng suốt và công tâm hơn.
Dù sao thì có một điều hết sức quan trọng mà TTDC cố tình xuyên tạc, để rồi vài con
vẹt tị nạn lum khum nhai lại như … vẹt thật. Đó là việc TTDC và đảng DC dĩ nhiên đã
tận tình xuyên tạc việc TT Trump đối phó với dịch COVID. Xuyên tạc bằng hai cách:
thổi phồng vai trò của tổng thống trong cuộc chiến chống dịch này, trong khi lại bóp
méo những biện pháp chống dịch của ông.
Nếu hiểu rõ vai trò của tổng thống liên bang thì sẽ hiểu y tế là một khu vực hoàn toàn
thuộc thẩm quyền tiểu bang, và liên bang chỉ đóng vai phụ, trợ giúp và hướng dẫn
chung thôi. Những người sỉ vả Trump bất tài, không biết làm gì, phản ứng chậm chạp,
thủ phạm giết nửa triệu người chỉ là những người ngớ ngẩn thích chửi bới dù không
hiểu chuyện, hay phe đảng mù quáng.
TT liên bang không có quyền ra biện pháp gì hết, kể cả những biện pháp như cách lý,
cấm cung, đeo khẩu trang, cung cấp máy thở cho các bệnh viện,… Đó là những việc
thuộc thẩm quyền thống đốc tiểu bang. Dù vậy, TT Trump cũng đã là người đầu tiên
lấy những biện pháp liên bang chống dịch, ngay từ khi cụ Biden, đảng DC và tất cả
TTDC vẫn còn đang vùi đầu trong hỏa mù đàn hặc cuội, chưa nhìn thấy con vi khuẩn
nào hết.
Tháng 2/2020, khi TT Trump ra lệnh cấm khách du lịch từ Tầu vào Mỹ (ra hay vào
nước Mỹ thuộc thẩm quyền chính quyền liên bang), cụ Biden đã tố cáo ngay đó là
biện pháp “bài ngoại cuồng điên”.
Tháng 3/2020, khi TT Trump đề nghị các tiểu bang nên cấm cung, cách ly,… thì thống
đốc New York, ông Cuomo, hùng hổ công kích “Trump không có quyền ra lệnh gì cho
tôi hết, nếu có làm và ép tôi phải tuân lời, thì tôi sẽ kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện”.
Tháng 4/2020, TT Trump giúp New York bằng cách gửi cả ngàn máy thở, để rồi sau
đó khám phá ra phần lớn các máy thở đó bị thống đốc Cuomo ra lệnh cất vào kho,
không xài vì theo ông Cuomo, chưa đến tình trạng nguy kịch cần thiết. Sau đó, New
York đạt kỷ lục về số người chết cao nhất nước với hơn 53.000 người, mà TĐ Cuomo
mau mắn đổ thừa là do thiếu trợ giúp của liên bang.

Tháng 6/2020, TT Trump bàn đại cương “Tôi nhìn thấy các thuốc tẩy trùng, có hiệu
nghiệm khử trùng ngay tức khắc. Không biết có cách nào chúng ta có thể làm gì,
nhưng sẽ rất đáng lưu ý để coi lại việc này qua tham khảo với các bác sĩ, nhưng đối
với tôi, đây là ý kiến đáng quan tâm”. Nghĩa là chỉ nêu lên một ý kiến để các bác sĩ
nghiên cứu cách trị COVID.
Thế nhưng phe cấp tiến và TTDC mau mắn xuyên tạc ngay. Chính cụ Biden hùng hổ
tuyên bố “Trump nói có thể quý vị uống nước tẩy mà có thể chẳng sao” (nguyên văn
của Biden “On COVID-19, Donald Trump said that “maybe if you drank bleach you
may be okay”; nên ghi nhận danh từ TT Trump dùng là “desinfectant” là thuốc khử
trùng, không bao giờ nói “bleach” là thuốc dùng để tẩy trắng quần áo giặt), dù TT
Trump chưa bao giờ tuyên bố hay gợi ý dân chúng tu thuốc bleach hết. Xuyên tạc này
đã gây hiểu lầm lớn và đã có người liều mạng, uống bleach để rồi lăn ra chết. Ai phải
chịu trách nhiệm?
ÉM NHẸM
Ngoài việc xuyên tạc, bóp méo, tung fake news, để thổi phồng và tung hô cụ Biden,
TTDC còn phạm một tội nặng không thua gì: đó là ém nhẹm những tin ‘không tốt’ về
cụ Biden.
Với Trump, những chi tiết lặt vặt về những chuyên xa xưa nhất, vô nghĩa nhất cũng bị
lôi ra khai thác triệt để, khua chiêng trống đinh tai nhức óc luôn. Từ chuyện Trump
nham nhở, bốc phét về phụ nữ, đến việc bị vài bà ở đâu ra không biết truy tố sách
nhiễu tình dục cách đây mấy chục năm, đến chuyện trốn thuế mặc dù chẳng có trốn
một xu thuế nào,… Cho đến những chuyện lớn như thông đồng với Nga, đổi chác với
Ukraine,… Nhiều chuyện lắm, chuyện nào cũng được thêm mắm muối, tương chao, xì
dầu cho đậm đà, bất cần sự thật.
Nhưng với cụ Biden thì TTDC bất thình lình đóng vai luật sư biện hộ cho nạn nhân
tối đa, đến độ giấu nhẹm tin không vui, không đăng, không bàn, hay cùng lắm, bất
đắc dĩ phải nhìn nhận thì lại tìm cách biện giải, giải thích để xóa tội giùm.
Đạo đức cá nhân: bao nhiêu bài báo đã dám bàn về việc cụ góa vợ Biden cuỗm bạn
của vợ mình? TTDC im re, chẳng dám nhắc lại.
Đạo đức gia đình: con cả bị ung thư qua đời; con trai thứ đến ’an ủi’ chị dâu, ngủ
luôn với chị dâu cho bà đỡ buồn. Ông bố thản nhiên “I’m happy for them”.
Sách nhiễu tình dục: vụ bà cựu phụ tá Tara Reade tố cụ Biden tấn công tình dục, ai
biết được đã đi đến đâu rồi? Có báo nào dám bàn? Bà Kamala, khi câu chuyện bị đổ
bể, là người đầu tiên tuyên bố “Tôi tin bà Reade và cần phải điều tra cho kỹ”, bây
giờ nhận lời làm phó cho cụ Biden, quên mất bà Reade là ai rồi. TTDC im re, chẳng
dám nhắc lại.
Tham nhũng: câu chuyện cậu ấm Hunter Biden tham nhũng lồ lộ, nhận bạc tỷ đô của
Trung Cộng và Ukraine, đã có cơ quan TTDC nào dám điều tra? Cụ Biden bổ nhiệm
một luật sư trong văn phòng luật của Hunter làm giám đốc phụ trách truy tố các vụ
án hình sự trong bộ Tư Pháp thì còn ai truy tố cậu nữa? TTDC im re, chẳng dám

nhắc lại.
Ở đây, xin mở ngoặc viết vài chữ hơi ngoài lề. Cụ bình loạn gia trứ danh Đinh Quang
Anh Thái đã rất ‘hoành tráng’ phán “cụ Biden họp với NATO, thúc dục cứng rắn với
TC”. Cha con cụ Biden làm ăn với TC từ thời Obama, nuốt của TC cả tỷ đô, mà bây
giờ cụ Biden lại hô hào ‘cứng rắn’ với TC? Nói thế thì quả nhiên danh bất hư truyền,
đúng là bình loạn gia thật! Xin đọc lại:
https://diendantraichieu.blogspot.co...-cu-biden.html
Kỳ thị da đen bố: cụ Biden trước đây chống lại busing là việc ép các học sinh tiểu và
trung học đi xe buýt vàng của Nhà Nước đi học để xóa bớt kỳ thị da đen. Bà Kamala
hùng hổ tố giác chuyện này khi ra tranh cử, bây giờ làm phó cho cụ, cũng quên béng
mất luôn rồi. TTDC im re, chẳng dám nhắc lại.
Kỳ thị da đen con: hồi ký xem được trong laptop cậu ấm Hunter đầy rẫy những
chuyện về dân đa đen bị cậu ấm gọi là ‘nigger’, là một cách gọi dân da đen kiểu phỉ
báng nặng nhất, chỉ có đám KKK mới dùng. Bất cứ nhân vật tai to mặt lớn nào lỡ
miệng nói danh từ này là phải xin lỗi chối chết và mất job ngay. TTDC không dám
viết một chữ về cậu ấm Hunter dùng ngôn ngữ này.
Đãng trí: khi ông Trump mới ra tranh cử, TTDC đã ồn ào tố ông này bị bệnh tâm
thần. Trong số những người tố cáo có cả một anh bác sĩ tị nạn chuyên chữa bệnh cảm
cúm sổ mũi, chưa học về bệnh thâm thần nửa ngày, cũng chưa bao giờ lại gần ông
Trump tới dưới 3.000 dặm, cũng xum xoe viết bài chẩn bệnh ông Trump đúng là bệnh
tâm thần.
Bây giờ, cụ Biden nói trước quên sau, nói nhầm, nói lộn, nhớ sai, nghĩ loạn, thì chẳng
một bác sĩ nào hay TTDC nào dám nghi ngờ cụ bị bệnh alzheimer hết.
TẠI SAO?
Chắc chắn sẽ có người cho rằng tố cáo TTDC phe đảng với cụ Biden chỉ là quan
điểm có thành kiến phe đảng nặng thôi, chứ truyền thông Mỹ có uy tín và nghiêm
chỉnh lắm, không thể một chiều thô bạo giống như báo Nhân Dân của đảng ta được.
Coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu, quý cụ ơi! Có hai chuyển biến quan trọng ta cần
nhìn cho kỹ.
1) Trước hết, truyền thông Mỹ đã mất hết uy tín và công tâm vì đã hết còn là những
cơ quan thông tin thuần túy từ lâu lắm rồi. Truyền thông Mỹ cũng không khác gì
truyền thông cộng sản, đã khoác lên người cái áo ‘thanh niên xung phong’, tuyến đầu
của lực lượng cấp tiến thiên tả, tự cho mình trách nhiệm cách mạng, thay đổi nước
Mỹ.
Đây là hậu quả trực tiếp của việc thay đổi cấu trúc nhân sự của truyền thông Mỹ.
Khi xưa, những nhà báo Mỹ thường là những ‘ông cụ’ trung niên trở lên, phần lớn có
khuynh hướng bảo thủ, tự cho mình một thứ trách nhiệm thiêng liêng của người cầm
bút làm thông tin, là lấy trung thực làm nền tảng nghề nghiệp. Chủ ý là giúp người

dân nhìn rõ tình hình đất nước, gọi là mở mang dân trí.
Vai trò đó chấm dứt từ lâu rồi, và thế hệ nhà báo mới của Mỹ là một đám thanh niên
thanh nữ trẻ, học cao về ngành thông tin báo chí, có tư tưởng cấp tiến và, với sự hăng
say của tuổi trẻ, muốn ‘làm một cái gì’, muốn có tiếng nói và có ảnh hưởng, chứ
không thụ động làm thông tin trung thực nhạt hơn nước lã. Và họ đã khuynh đảo toàn
diện ngành báo chí Mỹ, chuyển hướng truyền thông Mỹ qua hẳn về phía tả.
Thưa quý độc giả, đó không phải là ý kiến của kẻ tầm thường này đâu, mà là nhận
định của bà cựu chủ bút của báo New York Times, bà Jill Abramson đó.
Nhìn một cách chung chung, cuộc ‘cách mạng’ của đám nhà báo trẻ đó thực sự bắt
đầu trong cuộc chiến tại VN. Khi đó, những nhà báo trẻ của Mỹ, đã tung hoành và
thay đổi chẳng những ngành báo chí Mỹ, mà còn thay đổi luôn cả chính trị Mỹ, đưa
đến thảm họa mất nước của chúng ta. Những nhà báo trẻ như Peter Arnett, David
Halberstam, Neil Sheehan,… đã xây dựng sự nghiệp mình trên những bài báo tấn
công chính quyền Johnson và nhất là chính quyền VNCH.
Khi cuộc chiến VN chập chững ra đời, thời cuối trào Eisenhower và đầu trào
Kennedy, có thể nói TTDC Mỹ ủng hộ sự can thiệp của Mỹ rất mạnh, đặc biệt là qua
các tạp chí TIME và LIFE. Qua đến thời Johnson, hậu thuẫn của việc can thiệp đã
chỉ còn chắc chưa tới một nửa truyền thông Mỹ. Qua tới thời Nixon thì tỷ lệ chống đối
của TTDC có lẽ đã hơn xa 90%.
Bắt đầu từ cuối thời Johnson, tất cả các bản tin và bình luận về cuộc chiến VN đã
khét lẹt mùi tuyên truyền bôi bác. Hầu hết đều chúi mũi vào những cái mà đám nhà
báo trẻ gọi là những ‘nói láo’ của chính quyền Johnson, đưa đến khủng hoảng niềm
tin, dân Mỹ không còn tin tưởng những gì TT Johnson nói nữa, và công khai chất vấn
sự can thiệp của Mỹ. Chính khách Mỹ của cả hai đảng, đếm phiếu cử tri rất giỏi, đã
dần dần chuyển hướng, đi đến chống việc Mỹ can thiệp. Tới thời Nixon, thì chống đối
đã chuyển từ chống bằng miệng tới chống bằng biểu quyết của hạ viện và nhất là
thượng viện, trói tay Nixon, cất giảm đủ loại viện trợ kinh tế và nhất là quân sự.
Khuynh hướng cấp tiến hóa tiếp tục cho đến ngày nay. Chẳng những vậy mà còn ngày
càng đi sâu vào con đường thiên tả.
2) Sau đó, là hiện tượng truyền thông ngủ chung giường với đảng DC, và một số cơ
quan truyền thông còn đi xa đến độ gần như đã trở thành cơ quan ngôn luận bán
chính thức đảng DC. Khi mà tạp chí Newsweek công khai gọi Obama là “GOD” thì
ai còn dám nói TTDC trung thực nữa? TTDC tung hô đảng DC và các tổng thống DC,
trong khi chống báng đảng CH và các chính khách CH nói riêng hay bảo thủ nói
chung một cách công khai lộ liễu nhất, chẳng thèm che dấu gì.
Ngày nay, dưới cụ Biden, liên minh DC-TTDC đã thành một sức mạnh khuynh đảo
chính trị Mỹ. Mà điều đáng nói là liên minh này đã hiển hiện công khai, chẳng cần
che dấu hay đóng tuồng gì nữa.
Trong nội các của cụ Biden hiện nay, đã có tới 7 người trước đây đã là nhân viên hay
đã hợp tác với CNN: phát ngôn viên Jen Psaki, ngoại trưởng Tony Blinken, bộ trưởng
Năng Lượng Jennefer Granholm, cố vấn luật cho bộ An Ninh Lãnh Thổ Sam

Vinograd, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng John Kirby, và giám đốc Ann Milgram của
DEA, là cơ quan Drug Enforcement Administration, chuyên đi lùng bắt ma túy. Như
vậy chưa phải là ngủ chung giường thì khi nào mới là chung giường? Mà đã ngủ
chung giường thì làm sao còn có thể vỗ ngực tự cho là vẫn trung thực, công tâm?
Một lời nhắn cuối cùng cho các cụ vẹt: quý cụ khỏi cần trích dẫn và gửi lung tung các
bản tin tung hô cụ Biden của TTDC, ngoài các cụ ra thì chẳng ai tin đâu, các cụ ơi.
Vũ Linh

Vũ Linh: Tin tức cuối tuần 19/6/2021
KINH TẾ BIDEN SẼ LÀ ĐẠI HỌA
Các chuyên gia kinh tế đang lo ngại kinh tế Biden sẽ mang đại họa đến cho nước Mỹ.
Cụ Biden mới đây đã trình làng một dự án ngân sách tổng cộng đâu 6.000 tỷ đô, cộng
với 1.900 tỷ gói cứu trợ mới tung ra hồi tháng Ba vừa qua, cụ Biden dự trù sẽ chi gần
8.000 tỷ đô. Theo ước đoán, năm đầu tiên, ngân sách của cụ Biden sẽ bị thâm thủng
1.800 tỷ ngay. Sau đó, trong vòng một chục năm tới, mỗi năm sẽ thâm thủng thêm tối
thiểu 1.300 tỷ, không có năm nào thâm thủng ít hơn. Mà đó là ước tính ‘lạc quan tếu’
nhất của cụ Biden đó.
Tiền đâu ra? Như DĐTC đã nhiều lần bàn qua, không có tam thập lục chước mà chỉ
có… tam chước, hết.
Thứ nhất là in tiền, thứ nhì là đi vay mượn, và thứ ba là tăng thuế.
In tiền dĩ nhiên sẽ mang đến lạm phát, đồng tiền mất giá. Tháng Tư vừa qua, tỷ lệ lạm
phát đã là 4,2%, cao gấp 3 lần mức của tháng Giêng, nhanh nhất từ năm 2009, là
năm đầu tiên của… TT Obama! Ngày Thứ Sáu vừa rồi, sau khi Ngân Hàng Dự Trữ
Liên Bang tỏ ý bi quan, Dow Jones rớt ngay hơn 530 điểm.
Để chặn lạm phát, bộ Tài Chánh và hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang sẽ phải tăng
lãi suất, có nghĩa là tất cả lãi suất vay mượn kinh doanh, thẻ tín dụng, nợ mua nhà,
nợ mua xe, tất cả sẽ tăng theo hết.
Chính quyền Biden cũng có thể đi vay mượn thêm. Hiện giờ công nợ đã xấp xỉ trên
29.000 tỷ rồi, vay được bao nhiêu nữa trước khi cả nước phá sản? Chưa kể phải trả
lãi suất cao hơn. Cũng chưa kể các chủ nợ của Mỹ vẫn là các vua dầu hỏa Ả Rập
và… Trung Cộng. Mỹ sẽ lệ thuộc vào đám này tới đâu?
Tăng thuế thì cụ Biden đã long trọng hứa cuội là sẽ chỉ tăng thuế các công ty và đại
gia thôi, tuyệt đối không tăng thuế tất cả những người khác. Hứa cuội vì kinh tế Mỹ
không chia ra từng ngăn riêng rẽ, do đó, tăng thuế công ty và tăng thuế đại gia vẫn
đưa đến kết quả cuối cùng là cả nước sẽ phải đóng góp thuế nhiều hơn cho Nhà Nước,
trực tiếp hay gián tiếp qua hình thức chuyển thuế, hay tăng giá tất cả hàng hóa và

dịch vụ.
https://www.foxbusiness.com/politics...nomy-recession
LẠM PHÁT BIDEN
Thu nhập thật sự của dân Mỹ, sau khi khấu trừ ảnh hưởng của vật giá gia tăng -gọi là
lạm phát- đã liên tục giảm mỗi tháng trong suốt 5 tháng kể từ ngày cụ Biden tuyên thệ
nhậm chức.
Theo thống kê chính thức của Nhà Nước, trung bình thu nhập hàng tuần của một
người dân lao động đã giảm từ 335,60 đô xuống 334,09 đô. Nói chung, trong tháng 5
vừa qua, mức lương của dân lao động đã giảm 0,4% hay 4,8% một năm. Nôm na ra
trong khi lạm phát, tức là giá cả mỗi ngày mỗi tăng, nhất là sau cơn đại dịch COVID,
thì lương thực tế của người lao động đã giảm gần 5% một năm.
Các cụ bỏ phiếu cho cụ Biden chắc vui mừng lắm, đang khui sâm banh ăn mừng mất
tiền!
https://www.breitbart.com/economy/20...paign=20210611
CỤ BIDEN KHOE ĐÃ TÌM RA CÁCH CẢN TIỀN CHẠY RA KHỎI MỸ
Trong thời TT Obama, tiền kinh doanh Mỹ đào thoát chạy ra xứ ngoài tới những mức
kỷ lục kinh hoàng nhất.
Một thị dụ điển hình: Apple có thu nhập trên dưới 400 tỷ đô một năm từ ngoài nước
Mỹ, không kể thu nhập trong nước Mỹ. Sau khi khấu trừ chi phí, cũng còn cả trăm tỷ
lợi nhuận, nhưng không mang về Mỹ xu nào, do đó chỉ đóng thuế trên thu nhập trong
nước thôi. Tính đến năm 2020, Apple tích trữ trên 200 tỷ đô tiền mặt trong các ngân
hàng ngoài nước Mỹ, đặc biệt là tại các xứ đánh thuế lợi tức công ty rất thấp như Ái
Nhĩ Lan, Lục Xâm Bảo,… Lý do chính là để tránh đóng thuế lợi tức quá cao của
Obama.
TT Trump ra luật giảm thuế lợi tức kinh doanh từ 37% xuống 21%, khiến các đại tập
đoàn Mỹ hớn hở mang về nước hơn 1.000 tỷ, giúp mở mang cả vạn cơ sở kinh doanh
và cho cả chục triệu dân Mỹ có việc làm lại.
Cụ Biden lật ngược chính sách này, đòi tăng thuế kinh doanh lên lại 28%. Để cản tiền
Mỹ lại tiếp tục chạy ra ngoài xứ, cụ điều đình với nhóm G-7 và dường như -chưa chắc
chắn- sẽ đi đến thỏa thuận là tất cả các quốc gia đã đồng ý đánh thuế tối thiểu ở mức
15%. Cụ Biden mau mắn khoe đã thành công chặn được tiền kinh doanh Mỹ di tản ra
ngoài Mỹ.
Chuyện bá láp. Thuế tối thiểu 15% dĩ nhiên là cao hơn mức không có thuế gì, tuy
nhiên vẫn chỉ xấp xỉ bằng nửa mức 28% của cụ Biden đánh trên các công ty Mỹ. Nếu
tôi là một đại tập đoàn Mỹ, vẫn vác tiền chạy ra khỏi Mỹ như thường, vì hiển nhiên
15% thuế vẫn nhẹ hơn 28%.
Cụ tị nạn cuồng mê Biden nào không tin kẻ này, cứ đi hỏi thằng cháu nội đang học
tiểu học xem 15% có nhỏ hơn 28% không?

https://www.cnbc.com/2021/06/11/bide...orate-tax.html
LÝ THUYẾT CHỦNG TỘC BỊ BÁC BỎ
Hơn 20 hay gần một nửa các tiểu bang Mỹ đã hoặc đang lấy biện pháp để cản môn
học về bình đảng chủng tộc, Critical Race Theory.
Phần lớn là các tiểu bang CH đã bầu cho ông Trump, nhưng cũng có nhiều tiểu bang
DC đã bầu cho cụ Biden như Pennsylvania, Michigan, Maine, Rhode Island, New
Hamshire,…
Môn học này bị tố là quá phe đảng một chiều, mang tính kỳ thị chống dân da trắng
quá lố, sẽ chỉ có tác dụng đào sâu thêm hố ngăn cách các chủng tộc, ở Mỹ. Chưa kể
đến việc khét lẹt hơi hám CS trong âm mưu lôi nước Mỹ vào chế độ xã nghĩa.
https://www.foxnews.com/us/critical-...-cracking-down
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã ra ‘Tâm Thư’ khẩn, kêu gọi cộng đồng tị nạn lên
tiếng về việc quốc hội Cali sẽ biểu quyết dự luật AB-101 nhằm cho phép dạy môn
‘Critical Race Theory’ trong các trường học của tiểu bang.
Kêu gọi này đánh dấu một bước tiến vĩ đại trong viện cố gắng bảo vệ con em tị nạn
khỏi bị đầu độc tư tưởng, nhưng vẫn cần phải được nới rộng cho cả nước Mỹ chứ
không phải chỉ ở Cali.
CỤ BIDEN ĐI ÂU CHÂU
Hội nghị thượng đỉnh G-7
Lần đầu tiên ra mắt thế giới qua Hội Nghị Thượng Đỉnh G-7, là hội nghị của 7 cường
quốc kinh tế thế giới (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Ý và Nhật), cụ Biden đã huyênh
hoang khoe đại thành công.
Vấn đề là không ai rõ thành công chuyện gì. Nhà báo Anh,…, đã nhìn nhận đây là
một hội nghị thành công lớn về … selfie, tức là chụp hình tự sướng.
Theo đài truyền hình CNBC, hội nghị đã chẳng mang lại thành quả cụ thể nào. Bản
thông cáo chung cuối cùng là một tuyên cáo nhạt hơn nước lã vì, chỉ nói chung chung
những điều cũ rích, được lập đi lập lại mỗi lần có họp thượng đỉnh.
Trên thực tế, hội nghị này đã là một đại họa cho cụ ‘niên trưởng’ Biden, khi cụ liên
tục biểu diễn tài… nói nhầm cho cả thế giới trắng mắt. Xin xem phần dưới đây.
https://www.cnbc.com/2021/06/14/g-7-...r-pledges.html
Họp NATO
Cuộc họp với NATO –Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương- khiến cho Âu Châu
mát dạ nhất. Cụ Biden long trọng tuyên bố Mỹ đã trở về với NATO, sẵn sàng cứu
giúp Âu Châu, trong khi tuyệt đối không nhắc lại đòi hỏi của TT Trump là các quốc

gia Âu Châu phải chi ít nhất 2% tổng sản lượng quốc gia cho ngân sách quốc phong.
Khi bà thủ tướng Đức công khai tuyên bố Đức không thể chi số tiền đó, cụ Biden
không phản ứng, ngồi im re.
Họp Putin
Cuộc họp được khua chiêng tống hơn vỡ chợ cuối cùng… bị xì hơi, vì nhàm chán theo
truyền thông cả thế giới, chẳng có kết quả cụ thể tốt nào. Cuộc họp dự trù diễn tiến từ
4 tới 5 tiếng, rốt cuộc chỉ kéo dài 2 tiếng.
TIN KHÁC VỀ CỤ BIDEN
Biden bị Putin bắt bí
Cụ Biden chỉ trích Nga đã bao che cho những tên tin tặc hoạt động phạm pháp trên
khắp thế giới, và cụ kêu gọi TT Putin phải trừng trị họ, ý muốn nói bắt và dẫn độ họ
qua Mỹ để bị xử.
TT Putin chộp ngay cơ hội, lại còn khen ý kiến hay, rồi đề nghị Mỹ và Nga hợp tác
trong chuyện này trên căn bản đồng đều là Nga sẽ truy tố và có thể dẫn độ về Mỹ
những người Mỹ phạm pháp tại Nga, nhưng đồng thời Mỹ cũng phải truy tố và dẫn độ
về Nga những người Nga bị Nga truy tố.
Dân khờ khạo nhất cũng biết Putin chuyên đàn áp đối lập. Cụ Biden đồng ý chuyện
này sẽ giúp Nga lùng bắt những người chống đối đang sống ở Mỹ.
Thế mới nói cụ lẩm cẩm Biden chẳng thể là đối thủ xứng tay của tay ma đầu Putin.
https://www.foxnews.com/politics/bid...cybercriminals
Cụ Biden không họp báo chung với Putin
Cụ Biden gặp Putin tại Geneve ngày 16/6 vừa qua, nhưng cụ từ chối họp báo chung
với Putin như thông lệ ngoại giao.
Vài cụ tị nạn đã có sáng kiến giải thích cụ Biden đã rất hoành tráng xua đuổi Putin,
không cho Putin đứng ngang hàng trong cuộc họp báo. Kể ra cũng khá sáng tạo, kiếm
được cớ tung hô cụ Biden. Vấn đề là ngụy biện giống như VC, chẳng ai tin.
Chính cụ Biden đã cho biết cụ không muốn có mặt trong một cuộc họp báo vì chỉ là
cuộc thi đua ‘ai nói nhiều’ hay ai khiến đối thủ bối rối. Dịch ra tiếng nôm cho các cụ
vẹt hiểu, cụ Biden không dám có họp báo chung, sợ sẽ bị Putin lấn át hay tấn công
công khai trước cả thế giới mà cụ bối rối không biết đâu mà đỡ (nguyên văn “… this
is not a contest about who can do better in front of a press conference or try to
embarrass each other”).
Nhắc lại, Putin đã từng thách đố cụ Putin tranh luận công khai trên TV nhưng dĩ
nhiên cụ Biden đã không dám nhận.
https://thehill.com/homenews/adminis...nce-with-putin

Cụ Biden ‘nói nhầm’ liên tục cho cả thế giới thưởng thức
– Trong một cuộc họp báo, cụ Biden tuyên bố 3 lần về chính sách của Mỹ đối với …
Libya. Đại ý cụ cho biết Mỹ đã hợp tác với Nga để can thiệp vào Libya để cứu dân
Libya.
Các ký giả mặt ngẩn tò te không hiểu sao lại có chuyện Nga can thiệp vào Libya khi
Nga thật sự chẳng dính dáng gì đến Libya hết.
Sau cuộc họp báo, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo, cho biết ý cụ Biden muốn bàn về
chuyện của Syria chứ không phải Libya. Nói nhầm thôi mà.
Má ơi, có khi nào cụ Biden nói nhầm, thay vì ra lệnh mang bom đi thả ở Iraq mà lại
ra lệnh lộn là mang bom đi đánh… Italy không nhỉ? Iran hay Italy, i nào cũng i!
– Hội nghị thượng đỉnh trên nguyên tắc chỉ có đại diện 7 quốc gia, tuy nhiên năm nay,
chủ nhà, thủ tướng Anh có mời thêm 3 vị khách, thủ tướng Modi (Ấn), TT Ramaphosa
(Nam Phi), và TT Moon (Đại Hàn). Thủ tướng Anh Johnson đọc tên ba vị để giới
thiệu, cụ Biden ngồi ngay bên cạnh, nghe xong, nhắc tuồng thêm “và tổng thống Nam
Phi nữa”. Khiến thủ tướng Anh nói theo, “vâng, có tổng thống Nam Phi là ông
Ramaphosa mà tôi vừa đọc tên”.
Má ơi, không biết Nam Phi có mấy ông tổng thống?
– Cụ Biden nói về dịch Vũ Hán, tuyên bố “COVID, tôi biết mọi người đều biết,
COVID là kế hoạch giúp tài chánh cho nhiều quốc gia có thể mua thuốc ngừa”. Các
nhà báo nhìn ngẩn ngơ hết. Ủa, COVID là bệnh dịch mà. Ngày hôm sau, Tòa Bạch
Ốc ra tuyên cáo, ý cụ Biden muốn nói đến COVAX, là chiến dịch mua và phân phối
thuốc ngừa của Tổ Chức Y tế Quốc Tế WHO cho các nước chậm tiến. Cụ Biden nói
nhầm thành COVID.
Má ơi, chỉ là nhầm giữa dịch và thuốc ngừa dịch thôi, chiệng nhỏ mà, phải không,
quý cụ cuồng mê Biden? COVID COVAX, cô nào cũng cô!
https://www.theblaze.com/news/biden-...7-summit-video
Cụ nào hãnh diện về tài ba của đương kim tổng thống Đại Cường Cờ Hoa, xin giơ tay!
Nói vậy chứ kẻ này thật tình tối nào cũng đọc đủ thứ kinh, cầu xin cho cụ Biden
trường thọ, sống lâu ‘chăm’ tuổi, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo ít nhất 20%. Chỉ vì nếu
chẳng may cụ Biden có bề gì thì bà phó Kamala sẽ lên thay cho đến hết nhiệm kỳ này,
tới đầu năm 2025; sau đó bà có quyền ra tranh cử tổng thống đủ hai lần, và nếu
thắng cử, có triển vọng làm tổng thống tới đầu năm… 2033 hay 11 năm nữa! Chỉ nghĩ
tới đây là kẻ này đã… xỉu 3 lần rồi!
TTDC NHÌN NHẬN NÓI LÁO
Một bài nhận định lạ lùng mới xuất hiện trên trang mạng của NBC News. Ai cũng biết
NBC là một trong những đài TV chống Trump tàn bạo nhất. Thế nhưng tuần qua,
NBC đã có bài nhận định đảng DC là đảng luôn luôn đấm ngực khoe là trung thực,
tôn trọng sự thực, nhưng lại bất cần sự thật khi phải chống Trump.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, TTDC loan tin có một đám dân biểu tình chống Trump
ngay cạnh Tòa Bạch Ốc, tại công viên Lafayette Square. Theo phe DC và TTDC khi
đó, TT Trump ra lệnh cảnh sát giải tán bằng bom cay, để TT Trump có dịp đi bộ ra
một nhà thờ gần đó, giơ cao cuốn Thánh Kinh lên chụp hình.
Phản ứng của phe DC nổi đình nổi đám, ồn ào hơn vỡ chợ.
Bà Kamala hùng hổ tuyên bố đã chứng kiến tận mắt cảnh sát nghe lệnh của Trump
đàn áp dân biểu tình ôn hòa bằng bom cay. Bà Pelosi hùng hổ hỏi “Mỹ có phải đã trở
thành cộng hoà chuối chiên không?”. Tất cả các cơ quan của TTDC nhao nhao sỉ vả.
Đám Vẹt tị nạn tranh nhau dịch báo Mỹ.
Bây giờ, dưới cụ Biden, tổng thanh tra bộ Nội Vụ, sau nhiều tháng điều tra, báo cáo
toàn bộ câu chuyện là xuyên tạc phịa. Có dân biểu tình bị giải tán và có bom cay thật.
Cũng có việc TT Trump đi bộ ra nhà thờ chụp hình với cuốn Kinh Thánh. Nhưng hai
chuyện chẳng có liên hệ gì với nhau, cảnh sát giải tán dân biểu tình mà không biết TT
Trump sẽ đi bộ ra nhà thờ, và TT Trump cũng chẳng biết đã có biểu tình bị giải tán
trước đó.
Dịch ra tiếng Nôm cho các cụ cuồng chống Trump hiểu rõ: giải tán biểu tình bằng
bom cay là do cảnh sát quyết định, và cảnh sát của thủ đô Washington DC hoàn toàn
dưới quyền bà thị trưởng da đen Muriel Bowser, chứ không phải dưới quyền TT
Trump.
Ai muốn tiếp tục sỉ vả TT Trump về vụ này, xin cho biết ý kiến nhé.
Sẵn đây, cũng tin cho quý vị đó biết, xứ Mỹ này có nhiều chuyện lạ lắm: ông tổng
thống liên bang đầy uy quyền, nhưng dưới tay không chỉ huy được một anh cảnh sát
nào hết. Mỹ không có cảnh sát liên bang trực thuộc bộ trưởng liên bang nào hay tổng
thống. FBI -Federal Bureau of Investigation- chỉ là cơ quan điều tra tội phạm liên
bang thôi. Thành ra, lần sau, trước khi các cụ tố cáo Trump ra lệnh cho cảnh sát bất
cứ đâu làm bất cứ chuyện gì, nên tìm hiểu cho kỹ, kẻo bị tố nói nhảm vì dốt.
Bà Muriel Bowser, thị trưởng thủ đô Washington
https://www.msn.com/en-us/news/polit...spr&li=BBnbfcL
TỐI CAO PHÁP VIỆN LẠI PHÁN QUYẾT BẤT LỢI CHO CỤ BIDEN 9-0
Năm 2008, một anh dân Florida tên là Tarahrick Terry bị bắt vì sở hữu 4 gr cocaine.
Tuy có nhiều tiền án, anh chỉ bị xử án tối thiểu là 15 năm tù. Anh kháng cáo vì cho là
án quá nặng với một tội quá nhỏ.
Bộ Tư Pháp của TT Trump duy trì bản án theo luật đã có từ lâu. Lại kháng án nữa,
lên đến TCPV. Bộ Tư Pháp của cụ Biden ủng hộ anh Terry, yêu cầu giảm án.
Tối Cao Pháp Viện, trong một phán quyết nhất trí 9-0, giữ nguyên án, không giảm.
Trên căn bản, đó là luật, và anh Terry đã bị án tối thiểu rồi.
https://www.politico.com/news/2021/0...fenders-494309

TỐI CAO PHÁP VIỆN VẪN PHÁN QUYẾT BẤT LỢI CHO CỤ BIDEN 9-0
Trong một phá quyết 9-0 khác, TCPV đã chấp nhận cho các cơ quan tìm bố mẹ nuôi
cho các cô nhi có quyền từ chối cho một cặp đồng tính nhận con nuôi.
TCPV ra phán quyết với lý do tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi
người.
https://www.cnbc.com/2021/06/17/supr...t-couples.html
TỐI CAO PHÁP VIỆN BÁC ĐƠN KIỆN VỀ OBAMACARE
Trong một phán quyết 7-2 (2 phiếu thiểu số là của các TP Gorsuch và Alito), TCPV
bác bỏ đơn kiện của 18 tiểu bang CH, cho rằng Obamacare không còn lý do tồn tại
khi điều lệ bắt buộc phải mua Obamacare bị hủy bỏ, và những ai không đóng tiền
phạt sẽ không sao hết. Trước đây, TCPV phán tiền phạt đó là ‘thuế’ và theo Hiến
Pháp, chính quyền liên bang có quyền áp đặt thuế trên toàn quốc. Các tiểu bang kiện,
cho rằng không còn phải ‘đóng thuế’ này nữa, thì chính quyền liên bang không còn
quyền áp đặt Obamacare lên cả nước nữa.
TCPV bác đơn kiện vì cho rằng các tiểu bang kiện không bị thiệt hại gì nên không thể
kiện được. Theo luật Mỹ, chỉ những nạn nhân bị thiệt thòi mới được kiện thôi.
Phe CH muốn thu hồi Obamacare dĩ nhiên buồn năm phút. Phe DC mừng rỡ. Tuy
nhiên đã có nhiều chuyên gia cảnh giác DC không nên mừng quá sớm. Lập luận phe
CH kiện vẫn còn nguyên, TCPV chưa đụng tới. TCPV chỉ bác đơn vì lý do các tiểu
bang kiện không phải là nạn nhân trực tiếp. Do đó, nếu có nạn nhân trực tiếp kiện thì
TCPV có thể lại phải thụ lý nữa.
https://www.washingtonpost.com/polit...ac2_story.html
10 ĐIỀU NÓI LÁO THÔ BẠO NHẤT CỦA TTDC
Nhà báo Michael Goodwin đã có bài viết khá vui trên báo bảo thủ New York Post. Kẻ
này xin trích dẫn lại… cho vui. Đó là 10 điều nói láo, tin cuội lớn nhất của TTDC cấp
tiến Mỹ.
1) Đứng đầu là tin Trump thông đồng với Nga; báo cáo của công tố Mueller phá tan
mọi ‘điều tra phịa’ của TTDC.
2) Tin Trump ra luật ngăn cản dân Hồi giáo vào Mỹ; chỉ là luật ngăn cản di dân từ
những nước chiến tranh loạn đả, không ai kiểm soát được ai là ai, khủng bố hay
không.
3) Trump ra luật cắt thuế nhà giàu; đây là luật giảm thuế cho cả nước, đóng ít thuế
thì giảm ít, đóng nhiều thuế giảm nhiều.
4) Trump nhốt trẻ con di dân trong cũi sắt; cũi sắt do Obama phát minh ra và những
hình ảnh TTDC tung ra đều chụp từ thời Obama.
5) Đàn hặc Trump dựa trên một cú điện thoại bị bóp méo giữa TT Trump và TT

Ukraine.
6) Tìm cách xù laptop của cậu ấm Hunter Biden bị nộp cho FBI và FBI đang điều tra
(cuộc điều tra này có triển vọng ‘âm thầm đóng cửa’ sau khi cụ Biden đắc cử).
7) TTDC ém nhẹm những hình ảnh và nhất là những emails bằng chứng cậu Hunter
phạm tội rõ rệt nhất.
8) Tố cáo các tiểu bang xiết chặt luật bầu cử là có ý cản dân da đen đi bầu; xiết luật
chỉ là để chặn bớt gian lận.
(Tựa bài viết nêu lên 10 điểm, nhưng chỉ liệt kê ra 8 điểm, thiếu mất 2, có thể tác giả
lỡ tay sửa chữa, delete mất hai điểm này?)
https://nypost.com/2021/06/12/my-top...-lies-goodwin/
LẠI BẮN LOẠN ĐẢ
Austin, TX
Tuần qua, ngay tại trung tâm Austin, thành phố cấp tiến nhất của tiểu bang Texas,
nơi có trường đại học nổi tiếng nhất của Texas, University of Texas, hai thanh niên
da đen đã vác súng bắn loạn đả vào đám đông khiến 14 người bị thương, trong đó có
một người chết một ngày sau. Một hung thủ đã bị bắt tại trận trong khi hung thủ thứ
nhì đang bị lùng kiếm.
Theo bản tin của nhà báo gốc Việt Andy Ngô, đúng theo phong trào thượng tôn da
đen, báo Austin American Statesman đã không mô tả hung thủ bị lùng bắt là một
thanh niên da đen, vì theo tờ báo, việc loan tin này sẽ chỉ có tác dụng củng cố hình
ảnh tiêu biểu sai lầm về tội phạm ở Mỹ.
Tin giờ chót, hung thủ thứ nhì này đã bị bắt.
Chicago, IL
Tại Chicago, một phụ nữa bi bắn chết và 9 người khác bị thương khi hai hung thủ nổ
súng vào một đám đông trên lề đương. Cả hai hung thủ đã chạy thoát và đang bị truy
lùng.
Savannah, GA
Trong thành phố Savannah, tiểu bang Georgia, một người đàn ông đã bị bắn chết
trong khi 7 người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em, một em 13 tuổi, và một em
mới có 18 tháng.
https://apnews.com/article/coronavir...af3ed566e47c0c
MỸ QUĂNG GIẢI PULITZER VÀO THÙNG RÁC
Trong vụ anh du thủ du thực da đen George Floyd bị chấn cổ tới chết, có một cô bé
da đen tình cờ hiện diện tại chỗ, và quay phim trọn vẹn vụ lùm xùm này. Chỉ là một
tình cờ bình thường. Có khá nhiều người đã quay những khúc phim này. Thế nhưng
trong tinh thần thượng tôn da đen, phủ phục trước thần tượng mới là Floyd, cái hội
đồng Pulitzer gì đó năm nay đã trao cho cô da đen này giải Pulitzer đặc biệt.

Ngoài cô da đen nói trên, một giải Pulitzer khác, về ‘phục vụ cộng đồng’, năm nay đã
được tặng cho tờ báo cấp tiến thiên tả nhất Mỹ: New York Times.
Trong giới văn học, ai cũng mơ được giải Pulitzer, là một loại giải Oscar hay Nobel
về văn chương, văn học, báo chí. Nhưng cũng như những giải Oscar và Nobel,
Pulitzer đã ngày một mất giá trị thuần tuý để biến thành một thứ công cụ chính trị.
Giải Nobel mấy năm sau này, toàn được trao cho những nhân vật chính trị cấp tiến
như Carter, Gore, Obama,… Giải Oscar mới nhất được trao cho một bà Tầu để hậu
thuẫn cho phong trào chống kỳ thị da vàng của chính quyền Biden. Trong khi giải
Pulitzer cách đây không lâu, đã được tặng cho một anh Mít tị nạn gốc cây cấp tiến hô
hào dân Việt tị nạn cởi mở, thông cảm và hòa đồng với VC.
Nôm na ra, các giải thưởng cao quý như Oscar, Nobel và Pulitzer ngày nay, có mang
ra chợ trời bán đổ bán tháo cũng chẳng ai mua.
https://www.globalrumour.com/pulitze...ce-in-america/
ĐỖ DZŨNG XUYÊN TẠC CHỐNG TRUMP
Trong một bài bình loạn tuần qua, ông Đỗ Dzũng của đài SBTN đã hùng hổ trích dẫn
một bản tin của báo thiên tả New York Times trong đó NYT loan tin giựt gân là bộ Tư
Pháp của TT Trump đã theo dõi các nhà báo và một vài dân biểu DC, trong mục đích
tìm nguồn những tin bí bật bí xì ra báo chí.
Nghe ông ĐDz nói thì rất hùng hổ và có vẻ rất thuyết phục.
Vấn đề là ông ĐDz cuối cùng vẫn chỉ là con vẹt nhai lại những tuyên truyền một
chiều của TTDC cấp tiến Mỹ.
Nếu ông ĐDz là người có công tâm -một cái NẾU quá lớn- thì ông ĐDz đã nói thêm,
việc chính quyền theo dõi các nhà báo là chuyện chẳng có gì mới lạ, nằm trong các
biện pháp để truy lùng các công chức xì tin bí mật ra công chúng, là chuyện vi phạm
luật pháp, có thể bị đi tù. Quý độc giả hay ông ĐDz không tin Vũ Linh, chỉ cần đọc
bài của Wikipedia dưới đây, là bài viết về những vụ theo dõi nhà báo của TT Obama.
https://en.wikipedia.org/wiki/2013_a...s_of_reporters
Ngoài ra, ông ĐDz rất hoành tráng tố cáo bộ Tư Pháp của TT Trump thiếu vô tư,
không còn tính cách độc lập khi tìm cách bảo vệ TT Trump. Một tố giác nghe khôi hài.
Bộ tưởng Tư Pháp là một thành viên của nội các, được tổng thống bổ nhiệm để giúp
tổng thống thực hiện một chính sách mà tổng thống đã hứa khi ra tranh cử tổng thống.
Nếu ông bộ trưởng Tư Pháp hay các ông bà bộ trưởng khác đều phải biểu diễn màn
‘độc lập’ hết thì tổng thống có ai làm việc cho ông nữa? Làm sao ông thực hiện các
chương trình của ông? Mà nói cho cùng, tại sao lại cho tổng thống quyền bổ nhiệm
các bộ trưởng làm gì? Tại sao không để dân bầu tất cả các bộ trưởng luôn, cho họ
được ‘độc lập’?
Ông ĐDz phán rất oai là ‘lập pháp được thành lập để giám sát hành pháp’. Nói láo vì
dốt, không hơn không kém. Ông ĐDz nên đi học lại Hiến Pháp Mỹ trước khi bàn loạn.

Thể chế chính quyền Mỹ không có chuyện lập pháp giám sát hành pháp, hay ngược
lại hành pháp giám sát lập pháp. Chuyện giám sát chỉ có trong mấy cái hội đoàn tị
nạn thôi.
Mỹ có cái gọi là tam quyền phân lập, ba ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp coi
như mỗi ngành một trách nhiệm riêng, ngang quyền nhau, không ngành nào hơn
ngành nào, không ngành nào có quyền giám sát ngành nào. Đây là một thể chế cực kỳ
phức tạp.
Trách nhiệm của lập pháp là làm luật, rồi hành pháp quản trị đất nước trong khuôn
khổ những luật đó, nếu có ai phạm luật thì tư pháp, qua cả trăm quan tòa sẽ quyết
định trừng phạt. Nếu nói giám sát thì thật sự Tối Cao Pháp Viện và các quan tòa mới
có bổn phận ‘giám sát’ cả hai ngành lập pháp và hành pháp tuân thủ và tôn trọng
luật và Hiến Pháp, nhưng TCPV và các quan tòa lại do hành pháp bổ nhiệm và lập
pháp phê chuẩn. Tức là cả ba ngành đều có những mối liên hệ chằng chịt qua lại, bảo
đảm tính ngang quyền cũng như tính ‘giám sát’ qua lại lẫn nhau.
Lập pháp nếu nghi ngờ hành pháp đã lạm quyền hay làm tội gì, chỉ có quyền bổ
nhiệm một công tố đặc biệt để điều tra thôi. Mà ngay cả cái quyền bổ nhiệm công tố
đặc biệt của lập pháp cũng đã bị thu hồi rồi. Trong nội bộ hành pháp, nếu có nghi
ngờ có phạm tội gì, thì cũng phải có sự bổ nhiệm một công tố độc lập như công tố
Mueller để điều tra, rồi nộp lên cho bộ trưởng Tư Pháp để bộ trưởng trình lên tổng
thống, chứ không có chuyện lập pháp giám sát hành pháp.
Ông ĐDz nói rất dài và rất dai, kẻ này không rảnh ngồi nghe lảm nhảm những
chuyện bá láp vô căn cứ của một người nói theo tính phe đảng một chiều, chỉ có thể
bàn qua vài điểm tiểu biểu thôi.

