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VIỆT GIAN TRỊNH HỘI HÃY RỜI NƯỚC MỸ, NGƯỜI CHỐNG CỘNG CHƠN
CHÁNH HÃY YÊU CẦU GIA NÃ ĐẠI TÓ ĐẦU VIỆT GIAN TRỊNH HỘI VÀ
GIAN ĐẢNG VIỆT TÂN VỀ TỘI BUÔN NGƯỜI
Tran Hung
Câu chuyện Tòa án Tối cao tiểu bang New York xử nguyên đơn Việt gian Trịnh Hội
thua kiện trong vụ kiện mà tên lật sư Trịnh Hội đã cáo buộc linh mục Joseph Thiện
Nguyễn vu khống, phỉ báng hắn ta liên quan đến việc VOICE của Việt Tân đã giúp ít
nhứt 05 người Việt Nam nhập cư vào Gia Na Đại theo con đường tị nạn nhưng 05
người này không đủ tiêu chuẩn, hành động này của Việt gian Trịnh Hội đã cướp đi cơ
hội của những người Việt Nam đang tị nạn ở Thái Lan đáp ứng được tiêu chuẩn định
cư ở Gia Nã Đại nhưng vì họ nghéo không có tiền lót tay cho Việt gian Trịnh Hội.
Thực ra Việt gian Trịnh Hội đã "ngu mà manh động", tự tin thái quá vào sự ảnh
hưởng của Việt Tân với các phán quan ở Tối cao New York. Công nhận là các phán
quan ở Tối cao New York là phe cánh tả, là công cụ của đảng Dân chủ Mỹ cộng luôn
xử ép phía MAGA TRUMP mà Việt Tân là lực lượng cuồng chống TRUMP để lấy
lòng đảng Dân chủ Mỹ cộng. Tử chỗ đó mà tên lật sư Trịnh Hội tin tưởng vào sự
thiên vị của Tối cao New York như Tối cao pháp viện đã thiên vị cho Mỹ cộng Joe
Biden và với sự hỗ trợ của Việt Tân có lắm tiền, nhiều của nên Việt gian Trịnh Hội
muốn đổi trắng thay đen, biến sai thành đúng bằng cách kiện linh mục Joseph Thiện
Nguyễn ra tòa án New York.
Cái ngu của một tên xưng mình là luật sư chính là tên Việt gian Trịnh Hội nằm ở chỗ
phía Tối cao New York họ được "mục sở thị" bài báo của tờ CBC News bên Gia Nã
Đại đăng ngày 10/10/2019 có tựa đề dịch ra tiếng Việt là "Làm thế nào một chương
trình đặc biệt để tái định cư thuyền nhân Việt Nam đã tiết lộ những sai sót trong hệ
thống nhập cư của Canada".
Chính những gì mà bài báo trên viết là cơ sở để Tối cao pháp viện New York bác đơn
kiện của tên lật sư Trịnh Hội, một tên Việt gian đốn mạt, trơ trẽn khi tuyên bố vào
năm 2016 rằng "nếu Donald Trump làm tổng thống, Trịnh Hội sẽ xách va li rời khỏi
Nước Mỹ" nhưng có ai thấy nó làm điều đó đâu.
Nay sự thật đã phơi bày, Tối cao pháp viện New York bác đơn kiện của tên Việt gian
Trịnh Hội có nghĩa là những gì ông linh mục Joseph Thiện Nguyễn nói về hanh vi
buôn người cái tổ chức VOICE của Việt gian Trịnh Hội là đúng. Tức việc Việt gian
Trịnh Hội bắt tay với các cơ quan nhập cư của Gia Nã Đại để đưa ít nhứt 05 người
không đủ điều kiện nhập cư theo diện tị nạn như 02 cha con của Bạch Hồng Quyền,
Dũng loa - Võ Văn Dũng, giám đốc của Công ty TNHH Du lịch Sài Gòn Đỏ cung cấp
các tour du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan mà thực chất tên này là an ninh Việt cộng.
Và trước đó vào năm 2016, Việt gian Trịnh Hội cũng đã bán trót lọt bà Trương Lan
Anh qua Ottawa cũng theo diện tị nạn từ Thái Lan nhưng hồ sơ kinh doanh của một
công ty du lịch có trụ sở tại Việt Nam có tên là Công ty TNHH Đồng Nhân cho thấy
Trương Thị Lan Anh là chủ sở hữu từ năm 2012.
Khốn nạn chưa đồng bào tui ở hải ngoại và những người đang ngắc ngoải ở Thái Lan
mà họ thực sự là người vô tổ quốc, đủ tiêu chuẩn để nhập cư vào Gia Nã Đại theo

diện tị nạn nhưng lại bị Việt gian Trịnh Hội của đảng Việt Tân vì tiền và nhiệm vụ cất
nhộng đỏ mà cướp đi cơ hội của họ.
Câu chuyện này có liên quan tới ông Thượng nghị sĩ do thủ tướng Gia Nã Đại chỉ
định vào Thượng viện đó là ông Ngô Thanh Hải, ông Ngô Thanh Hải tham gia tích
cực vào việc hỗ trợ cho người Việt Nam như vụ gia đình ông Nguyễn Quang Hồng
Nhân bị Đức trục xuất, trình giải pháp của Thượng viện Gia Nã Đại yêu cầu chánh
phủ nước này đưa biện pháp trừng phạt Tàu cộng ở Biển Đông bằng luật Magnitsky,...
và đặc biệt là Ngô Thanh Hải là nội các của chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng
Hòa đang hô hào quang phục Việt Nam Cộng Hòa được đám cộng phỉ con Huỳnh
Quốc Huy, ma tăng Thích Không Tánh tâng bốc lên mây.
Vì chuyện buôn người của Việt gian Trịnh Hội có liên quan tới ông Ngô Thanh Hải
nên cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, ở quốc nội và đặc biệt là những người
đang tị nạn đúng nghĩa ở Thái Lan hãy cùng nhau gởi thỉnh nguyện thơ tới chánh phủ,
Quốc Hội của Gia Nã Đại, tới Liên Hợp Quốc, tới Interpol,... để làm tới cùng đường
dây buôn người của Việt gian Trịnh Hội và Việt Tân. Đây mới thực sự là đấu tranh
cho dân chủ, nhơn quyền, đấu tranh cho đồng bào mình là nạn nhơn của Việt cộng
đang ngắc ngoải ở Thái Lan. Không làm thì đừng có mở miệng ta đây là chống cộng,
đấu tranh cho dân chủ nhơn quyền./.
Tran Hung.

CHA ĐẺ CỦA VIỆT TÂN LÀ CẨU NÔ TÀI CỦA TÀU CỘNG VÀ CŨNG LÀ KẺ
CHỈ ĐẠO ÁM SÁT VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ THANH NGA
Tran Hung
Trước khi mật ước Thành Đô được Nguyễn Văn Linh và Đặng Tiểu Bình ký kết thì nội
bộ của Việt gian cộng sản chia làm 03 phe, 01 phe thân với Sô cộng do đồ tể Lê Duẩn
cầm đầu, 01 phe thân với Tàu cộng do tượng đái cầm quần Võ Nguyên Giáp cùng với
đám học trò cưng của Hán tặc hồ chí minh chủ trì, phe còn lại là phe chàng hảng
giữa cộng sản với tư bản do Võ Văn Kiệt cùng với lực lượng trí thức, du học sinh ở
quốc ngoại nhưng có tư tưởng theo chủ nghĩa xã hội chủ xị.
Nhưng sau khi mật ước Thành Đô được ký kết cho tới nay thì nội bộ Việt gian cộng
sản chỉ còn 02 phe, phe chàng hảng hay còn gọi là đu dây giữa Tàu cộng với tư bản
xã hội chủ nghĩa và phe thờ Tàu cộng, hai phe này về hình thức thì có xung đột nhau
về lợi ích, cánh hẩu nhưng bản chất thì vẫn "kiên định" theo chủ nghĩa xã hội quái
thai đặc sệt Tàu cộng.
Sau cuộc thảm sát Mậu Thân năm 1968, tuy được tình báo là CIA ở Đông Dương do
cựu phó tổng thống Richard Nixon - Henry Kissinger - Bush cha,... bật đèn xanh với
mục đích tạo cớ cho Hoa Kỳ dưới trào của tổng thống Johnson từ bỏ ý định rút quân
khỏi Đông Dương nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân Hoa Kỳ lúc bấy giờ nhưng
đám khủng bố Việt cộng với cộng sản Bắc Việt đã bị Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
đánh không còn manh giáp, lớp bị chết, số còn lại phải chui sâu vào rừng Trường Sơn,
rừng U Minh,... để trốn.

Trong số những tên khủng bố này bị giết, có tên Ca Lê Hiến với bí danh Lê Anh Xuân,
tên này là anh họ với nhạc sĩ Trúc Giang, tên khai sanh là Trương Văn Nghĩnh, cha
của Trương Anh Hùng tức là nhạc sĩ Trúc Hồ, đồng tác giả của phong trào kêu gọi ký
thỉnh nguyện thơ vào năm 2012 có tên gọi là "Triệu con tim - một tiếng nói" mà nhiều
nhà DIỆT CỘNG chơn chánh chỉ ra đó là cái bẫy chim mồi của Việt cộng do thái thú
Nguyễn Tấn Dũng chủ xướng.
Nói lại ở chỗ tại sao CIA lại bật đèn xanh cho Việt cộng tấn công khủng bố dịp Tết
Mậu Thân năm 1968, bởi vì tổng thống Johnson lúc đó đang bị công luận và Quốc
Hội Hoa Kỳ gây áp lực phải nhanh chóng "rút quân khỏi Đông Dương - tái lập hòa
bình", đây là một tiêu chí quan trọng để mang lại chiến thắng cho tổng thống Johnson
trong kỳ bầu cử năm 1968, nếu ông Johnson làm được điều này thì ứng viên của
Đảng Cộng là Richard Nixon sẽ không có cửa giành được chiến thắng, cho nên bằng
mọi giá phải giữ chân quân đội Hoa Kỳ ở Đông Dương và thảm sát Mậu Thân năm
1968 là cách tốt nhứt, cuối cùng thì Johnson đã phải tuyên bố không ra tranh cử vì
không thể hoàn thành một Hiệp định ngừng bắn tại Đông Dương do hệ quả của cuộc
khủng bố Mậu Thân năm 1968, Richard Nixon đã trở thành tổng thống thứ 37 của
Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và kế sách đưa Hoa Kỳ đứng chung hàng ngũ với Tàu cộng
được thực hiện trót lọt sau này, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử từ đây.
Bị thua đau ở trận khủng bố Tết Mậu Thân năm 1968, nội bộ cộng sản Bắc Việt vốn
chia rẽ do sự xung đột giữa 02 đàn anh là Sô cộng và Tàu cộng thì nay lại càng chia
rẽ mạnh hơn, phe thân Sô cộng là đồ tể Lê Duẩn đã chiếm ưu thế, phe thân Tàu cộng
là Hán tặc hồ chí minh và đám học trò cưng như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn
Hoan,... bị yếu thế bởi chiến dịch "xét lại".
Nhờ sự ủng hộ của Sô cộng, đồ tể Lê Duẩn đã đổ hết tội là sự thất bại của chiến dịch
Mậu Thân năm 1968 lên đầu Hán tặc hồ chí minh, tiến hành giam lỏng Hán tặc hồ
chí minh và truy quét gián điệp Hoa Nam, kết quả là Hán tặc hồ chí minh phải chọn
cái chết để bắn tin về Bắc Kinh là tự tử vào ngày 02/9/1969 nhưng phe thân Sô cộng
là Lê Duẩn đã ém nhẹm và lùi lại ngày chết là ngày 03/9/1969. Việc lùi ngày chết của
Hán tặc hồ chí minh sẽ hóa giải được việc Hán tặc hồ chí minh lấy cái chết để báo tin
cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai rằng hắn ta bị đồ tể Lê Duẩn giam giữ.
Quay lại nội dung bài viết này, sau khi được Richard Nixon và cú đêm Kissinger hậu
thuẫn theo kịch bản của Tàu cộng là cái Hiệp định Ba Lê 1973 và kết quả dẫn đến
ngày Quốc hận 30/4/1975, mâu thuẫn giữa Việt cộng với Tàu cộng lên cao trào vì đồ
tể Lê Duẩn ỷ vào sự chống lưng của Sô cộng, làn sóng bài Tàu cộng nở rộ, Tàu cộng
liền xúi giục và đưa quân qua Cambod để cùng với Khmer Đỏ quấy nhiễu Việt Nam.
Song song đó, Đặng Tiểu Bình đích thân bay qua Washington để diện kiến tổng thống
thân Tàu cộng là Jimmy Carter với sự mai mối của cú đêm Kissinger và cố vấn an
ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski.
Được chánh quyền của Jimmy Carter bật đèn xanh, Đặng Tiểu Bình ra linh cho binh
lính dạy cho Việt cộng một bài học mà theo Đặng Tiểu Bình là để "giải thoát" cho
binh sĩ Tàu cộng bị Việt cộng bắt ở chiến trường Cambod và đông thời để trừng trị
Việt cộng tội làm tay sai cho Sô cộng xâm lược Cambod trong khái niệm chiến tranh
ủy nhiệm của Sô cộng nhằm mở rộng ảnh hưởng của Sô cộng xuống Đông Nam Á.
Kết quả là Đặng Tiểu Bình đã dạy cho Việt cộng một bài học trong cuộc chiến tranh
biên giới phía Bắc và cả phía Tây Nam vào năm 1979.

Ở Việt Nam vào giai đoạn 1977 - 1979, làn sóng bài Tàu cộng, lên án Tàu cộng và
Khmer Đỏ được phát hết công suất, hoc sinh từ cấp 1 tới cấp 3 buộc phải đi "cổ
động" liên tục, trống đánh miệng hô "đả đảo quân bành trướng Bắc Kinh xâm lược",
thanh niên tới tuổi "nghĩa vụ quân sự" đều phải đi bộ đội, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ
được huy động để tuyên truyền hết công suất với lời ca, tiếng hát, tuồng kịch nói, cải
lương có mục đích khơi bùng lòng yêu nước căm thù giặc Tàu phương Bắc và đây là
nguyên nhơn dẫn đến vợ chồng của nghệ sĩ Thanh Nga bị giết chết.
Sau này, vào ngày 25/6/1981, tại kỳ họp thứ nhứt, Quốc Hội khóa VII, đồ tể Lê Duẩn
trong chức vụ tổng bí thơ đã có bài diễn văn dài nhằng, trong đó nêu bật lên thái độ
căm thù Tàu cộng đã được cụ thể hóa tại nghị quyết trung ương vào tháng 6/1978 có
nội dung "coi Tàu cộng là kẻ thù nguy hiểm nhứt của Việt Nam" nhưng bị nhiều kẻ
thân Tàu cộng phản đối cụ thể là Trường Chinh và Lê Văn Lương.
Nội bộ Việt cộng giai đoạn 1978 - 1981 rất hỗn mang, đặc biệt là cuộc "thanh trừng"
của phe thân Sô cộng là Lê Duẩn nhắm vào phe thân Tàu cộng, hàng loạt chóp bu
Việt cộng bị sa thải, cô lập mà cụ thể như Lý Ban, cựu thứ trưởng ngoại thương có
gốc Hoa, bị quản thúc. Bộ trưởng côn an Trần Quốc Hoàn bị buộc về hưu. Kiểm soát
ngành an ninh được chuyển sang cho một ủy ban mới thành lập do Lê Đức Thọ đứng
đầu. Xuân Thủy, người đã tiễn chân Hoàng Văn Hoan cũng bị giáng chức, Hoàng
Văn Hoan phải trốn qua Tàu cộng,…
Sở dĩ phe thân Sô cộng của đồ tể Lê Duẩn lúc đó mạnh là vì anh cả Sô cộng lúc đó
còn mạnh, thêm vào đó, sự hiện diện của Sô cộng ở Việt Nam rất đông đảo, các
chuyên gia Liên Sô có mặt hầu hết trên các lãnh vực chánh trị - kinh tế - văn hóa - xã
hội và đặc biệt là quân sự với sự hiện diện của Sô cộng tại Quân cảng Cam Ranh đã
giúp cho phe đồ tể Lê Duẩn mạnh mẽ, lấn át phe thân Tàu cộng. Đồ tể Lê Duẩn còn
hiện thực hóa vai trò lính đánh thuê cho Sô cộng tại Hiệp ước Việt - Sô năm 1978 nên
phe thân Tàu cộng xẹp lép lại.
Như đã nói trên, giai đoạn đồ tể Lê Duẩn làm mưa làm gió từ sau ngày Quốc hận
30/4/1975 cho tới khi hắn rời khỏi chức vụ tổng bí thơ thì làn sóng bài Tàu cộng rất
mạnh mẽ trong đó lực lượng văn nghệ sĩ giữ vai trò trung tâm trong công tác tuyên
truyền và đây chính là lý do vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị giết chết để thị uy mà kẻ
thủ ác không ai khác chính là chú của "kinh tế gia" Nguyễn Xuân Nghĩa đang ở Mỹ
được bộn người biết đến với những livestream có tựa đề "giải ảo thời sự".
Mười Cúc - Nguyễn Văn Linh được Hán tặc hồ chí minh biệt phái vào Miền Nam làm
trùm cộng phỉ và sau này được đồ tể Lê Duẩn lưu dụng mà sau ngày Quốc hận
30/4/1975 hắn được đồ tể Lê Duẩn cho làm bí thơ thành hồ. Nhưng sau 20 tháng làm
bí thơ thành hồ, đồ tể Lê Duẩn đã lấy cái chức bí thơ của Nguyễn Văn Linh trao vào
tay trùm Nam cộng Sáu Dân - Võ Văn Kiệt, Mười Cúc - Nguyễn Văn Linh bị điều về
Hà Nội làm Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân
vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam cho đến năm 1980.
Nghĩa là, lúc vợ chồng của nghệ sĩ cải lương Thanh Nga bị giết vào khoảng 23 giờ
ngày 26/11/1978 sau khi diễn xong tuồng cải lương Thái hậu Dương Văn Nga thì
Nguyễn Văn Linh đang giữ chức Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương. Thời kỳ
đó, cái ban này do Nguyễn Văn Linh làm trưởng ban có vai trò và nhiệm vụ trong

công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cộng sản và quần
chúng nhân dân mà lãnh vực văn hóa nghệ thuật cũng là nhiệm kỳ và mục tiêu theo
dõi, quản lý của cái ban Dân vận mặt trận trung ương, kết hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ
(nay là bộ côn an) do đồ tể Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng.
Tuồng cải lương Thái Hậu Dương Vân Nga mà bà Thanh Nga biểu diễn đêm hôm đó
do bà Ca Lê Hồng, cô họ của nhạc sĩ Trúc Hồ biên kịch với lời lẽ chống giặc Tàu
phương Bắc rất đang thép được đào chánh Thanh Nga nhả ngọc phun châu, lay động
tất cả lòng người nghe về tinh thần yêu nước nồng nàn và nói không với giặc Tàu bán
nước cũng như tát thẳng vào mặt lũ Việt gian bán nước ngay trong thời điểm quân
đội Tàu cộng cùng với Khmer Đỏ đang quấy nhiễu biên giới phía Tây Nam và Đặng
Tiểu Bình đã lên kế hoạch dạy cho Việt cộng một bài học.
Đám Việt gian thân Tàu cộng và đám Hoa Nam núp bóng Hoa kiều ở Sài Gòn thấy
rằng các tuồng cải lương do bà Thanh Nga biểu diễn như Tiếng trống Mê Linh, Thái
Hậu Dương Vân Nga,... sẽ tác động mạnh mẽ tới làn sóng bài Tàu cộng ở Sài Gòn nói
riêng và ở Việt Nam nói chung, vậy là kế hoạch ám sát được chúng lên lịch và báo
cáo về Hà Nội cho trưởng ban Dân vận mặt trận trung ương lúc đó là Nguyễn Văn
Linh, Nguyễn Văn Linh thông báo cho bộ trưởng Nội vụ Trần Quốc Hoàn thực hiện.
Trước đó, Nguyễn Văn Linh đã nhắn cho bà Ca Lê Hồng, cô họ của nhạc sĩ Trúc Hồ
phải làm công tác tư tưởng với đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga do mẹ của
nghệ sĩ Thanh Nga làm bầu sô và bà Thanh Nga là đào chánh. Nhưng qua nhiều lần
thuyết phục, bà Thanh Nga vẫn không chịu nghe mà vẫn tiếp tục diễn theo lịnh của
phe thân Sô cộng đang nắm thế chủ động dưới sự chỉ huy của đồ tể Lê Duẩn. Kết quả
là sau đêm diễn đó, khi sân khấu hạ màn, bà Ca Lê Hồng gặp bà Thanh Nga và 02
người náng lại trao đổi rất lâu, sau đó bà Thanh Nga cùng chồng, con, và vệ sĩ lái xe
về nhà và bị bắn chết.
Ngay sau khi vợ chồng bà Thanh Nga bị giết, phía Việt cộng loan tin rằng đây là vụ
ám sát được phản động thực hiện theo lịnh của CIA, sau đó luận cứ này bị thay thế
bằng cáo buộc bắt cóc tổng tiền do hai tên "lính ngụy" là Nguyễn Thanh Tân, trung sĩ
“biệt động dù ngụy” và Nguyễn Văn Đức là “lính Hải quân nguỵ”, vụ án này có liên
kết với vụ bắt cóc con của Vẹm cái Kim Cương và con của bác sĩ Lã Hỷ trước đó với
cáo buộc cùng một thủ phạm là ông Trung sĩ Nguyễn Thanh Tân và ông Nguyễn Văn
Đức. Hai ông này bị xử bắn sau đó và vụ án đã kết thúc.
Rất nhiều giả thuyết về cái chết của vợ chồng bà Thanh Nga nhưng với cá nhơn thì tui
thiên về giả thuyết "giết bà Thanh Nga để dập tắt tinh thần chống Tàu cộng của người
Việt Nam" lúc đó mà kẻ chỉ huy là Mười Cúc - Nguyễn Văn Linh, kẻ trực tiếp chỉ đạo
thực hiện là đồ tể Trần Quốc Hoàn, kẻ làm công tác tư tưởng và quyết định số phận
của vợ chồng bà Thanh Nga là cô họ của nhạc sĩ Trúc Hồ chính là bà Ca Lê Hồng em
gái của Ca Lê Thuần và Lê Anh Xuân - Ca Lê Hiến.
Xưa là vậy, nay thì sao ? Xin thưa, nay là Việt Tân với những nhơn vật tham gia vào
tổ chức này như cháu của Nguyễn Văn Linh là Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu của Ca Lê
Hồng là nhạc sĩ Trúc Hồ, liên kết với nhạc sĩ Nam Lộc, Việt gian Trịnh Hội,... và nay
thì những cái tên mới nổi như Teresa Trần Kiều Ngọc, lật sư Nguyễn Văn Đài, Hiếu
Buôn Gió,... đang lôi kéo và liên kết với các youtuber, kênh truyền thông như N10TV,
Sean Le TV, Rachel Quý, Phil Dong, Đoàn Thị Thùy Dương vợ của "tướng" Solvang

của tổng thống Đào Minh Quân để tiếp tục ru ngủ, xỏ mũi dân Việt Nam từ quốc nội
ra hải ngoại với mục đích bảo vệ cho Việt cộng nhưng núp dưới chiêu bài "chửi" Việt
cộng.
Đặc biệt là trong những kẻ liên minh với Việt Tân có tên Ngô Thanh Hải, một Thượng
nghị viện theo diện "được bổ nhiệm" ở Quốc Hội Gia Nã Đại, tên này rất nguy hiểm
vì mang mác Thượng nghị sĩ Gia Nã Đại, hắn là kẻ cùng với tên thân cộng Lê Trọng
Quát đang tiếp tục chiêu bài "chỉ điểm" cho Việt cộng mà trước đây tên Việt gian
Trúc Hồ đã làm theo lịnh của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2012 có tên gọi
"ký thỉnh nguyện thơ Triệu con tim - Một tiếng nói" để sau đó tất cả người Việt Nam
không cộng sản nhiệt tình tham gia đã bị Trúc Hồ và gian đảng của nó giao cho Việt
Tân để Việt Tân dâng cho Việt cộng lên kế hoạch "diệt trong trứng nước để giữ đảng
từ xa" y bài của Nguyễn Văn Linh dựng lên Việt Tân trước đây. Sẽ viết tiếp bên cạnh
các chủ đề chưa viết xong. Trân trọng./.
Tran Hung.
(Bài viết không dành cho bò đỏ, bò vàng, Việt gian, Hán nô, dân chủ cuội. Mọi đả
phá bài viết này sẽ là bằng chứng cho thấy những kẻ đó là loại người này)
Walmart rút khỏi Trung Quốc và chuyển sang Ấn Độ

The Saigon Post
Walmart thông báo mảng cung ứng toàn cầu của họ đã rút khỏi Trung Quốc và
chuyển sang Ấn Độ
https://www.youtube.com/watch?v=U0DgUsGM4cI

Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Mỹ Walmart ngày 9/10 thông báo sẽ rút hoạt động kinh
doanh cung ứng toàn cầu khỏi Trung Quốc và chuyển sang Ấn Độ. Quyết định có
hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Theo báo cáo của Lu Media, Walmart đã gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm
1996 và hiện có hai hệ thống kinh doanh lớn là Walmart Store và Sam’s Club. Nhưng
trong 4 năm từ 2016 đến 2020, Walmart đã đóng cửa 80 cửa hàng ở Trung Quốc.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội nhượng quyền và chuỗi cửa hàng Trung Quốc, tính đến cuối
năm 2019, Walmart có 442 cửa hàng tại Trung Quốc. Tổng số cửa hàng hầu như
không tăng trong 6 năm và tốc độ tăng trưởng của doanh số bán hàng tại cùng một
cửa hàng cũng không cải thiện.
Chuyên gia truyền thông có chương trình mang tên “Tầm nhìn Trương Lâm” cho
rằng sự phát triển của Walmart ở Trung Quốc là không tốt.
Thứ nhất, có quá nhiều hàng giả ở Trung Quốc và chi phí để Walmart xác định hàng
giả quá cao.
Thứ hai, các trung tâm mua sắm lớn như Walmart được xây dựng ở vùng ngoại ô và
không có xe buýt ở những nơi này ở Trung Quốc.
Do Walmart không biết cách tặng quà và mua chuộc những người có liên quan nên
những nơi này sau vài năm đã không thông thoáng, lưu lượng hành khách ít nên dẫn
đến thua lỗ.
Hiện tại, Walmart đã bắt đầu công việc di dời. Walmart hứa hẹn rằng họ sẽ lấy nguồn
từ Ấn Độ trị giá hơn 10 tỷ đô-la Mỹ.
Hiện tại, ngày càng nhiều công ty nước ngoài chuyển ra khỏi Trung Quốc, vào tháng
9, Samsung Heavy Industries của Hàn Quốc đã đóng cửa Nhà máy đóng tàu Ninh Ba
và rút khỏi Trung Quốc.
Nhà máy LCD thuộc sở hữu của Nhật Bản cũng thông báo đóng cửa nhà máy Tô
Châu vào cuối năm nay. Trước đó, gần 1.700 công ty Nhật Bản đã nộp đơn xin trợ
cấp di dời để rút khỏi Trung Quốc; gần 80% dây chuyền sản xuất của các công ty Mỹ
đã rút khỏi Trung Quốc và 85% các công ty Bắc Á đã rời đi.

KHÔNG CẦN TRANH CÃI NHIỀU LỜI
BẢN ĐỒ TRUNG QUỐC TỪ THỜI NHÀ THANH

“F.* Biden” vs “Let’s Go Brandon”
Duc Ha

Crowd chants F..* Joe Biden after the Sparks 300 at Talladega
Thời Ông #45 người ta thường thấy các cầu thủ hay vận động viên diễn trò quỳ gối
rất thiếu văn hóa vô liêm sỉ mỗi khi cử quốc thiều. Nhưng họ quỳ chỉ để phản đối điều
được cho là nạn kỳ thị sắc tộc và bạo lực của cảnh sát.
Nhưng với người kế nhiệm mang số #46 thì tình hình lại khác. Cứ mỗi khi lãnh tụ xuất
hiện ở bất cứ sự kiện nào, bất cứ nơi đâu đặc biệt trong các trận đấu thể thao dù ở
cấp đại học hay nhà nghề thì điệp khúc bắt đầu bằng chữ “F…” được cử lên vang
lừng tưởng đâu như toàn dân đang … vạn vạn tuế ngài.
Mới đây nhứt là vụ “Let’s Go Brandon!” Bữa đó tay đua trẻ tuổi Brandon Brown lần
đầu tiên đoạt giải NASCAR Xfinity với chiếc Chevrolet Camero. Nhà báo NBC Kelly
Stavast - đẹp gái nhưng tối dạ đã hoan hỉ tường thuật trực tiếp cuộc phỏng vấn với
chàng Brandon.
Được 1 tay vô địch cho phỏng vấn ngay sau khi thắng giải không những là điểm cộng
cho phóng viên mà còn mang lại nhiều vinh hạnh cho hệ thống TV chủ quản. Tuy
nhiên trong lúc đang phỏng vấn thì tất cả khán trường và khán giả TV ở nhà đều nghe
rất rõ điệp khúc “F…” vang dội từ phía khán đài. Nhưng chị nhà báo cấp tiến có thể:
1. là có nghe và cố tình chữa cháy lấy điểm với lãnh tụ;
2. là có nghe nhưng quá hưng phấn với cuộc phỏng vấn nên tưởng khán giả đang
tung hô Let’s Go Brandon.
Thế là nàng phán ngay: “Anh có nghe thấy không, bà con đang ủng hộ anh đấy,
‘Let’s Go, Brandon.” Và ngay tức khắc kênh NBC truyền tải đi khắp thế gian làm
nàng Stavast chắc sau đó phải suốt đời mang nỗi buồn mênh mang không lời nào kể
xiết.

Khổ 1 nỗi là với internet và mạng xã hội câu chuyện “Let’s Go Brandon” không chỉ
dừng ở NBC mà chạy khắp địa cầu, xọc luôn vào máy tính, TV của 81 triệu người đã
bỏ phiếu cho Ông #46 – trong đó lẽ dĩ nhiên có cánh DỨT, vẹt Bolsa, kể các cụ được
DĐTC nhắc tên nhiều lần. “C’mon, man” viết vài bài cứu nguy lãnh tụ “cương quyết,
can đảm, sáng suốt và hữu hiệu” đi chứ - không lẽ cứ nhai mãi cục kẹo cao su Ông
#45 để lại à.
Kể từ nay Let’s Go Brandon trở thành một dấu ấn, 1 khẩu hiệu dính chết với lãnh tụ.
Không những thế áo thung, nón vải, bích chương, hí họa … với hàng chữ đó đã được
con buôn in ấn tung ngay ra thị trường, Chỉ có điều hai bảng hiệu to đùng được dựng
lên cạnh xa lộ thì không rõ bảng hiệu nào sẽ được lưu giữ vào nhà bảo tàng của vị
tổng thống thứ 46 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Tự Do Tân Văn (Tin Ngắn)
•Phong trào chửi Joe Biden đã lan sang tận Italy. Người biểu tình ở Rome cũng đã hô
vang "F |_| € |< Joe Biden" khi đi ngang sứ quán Mỹ.
https://www.thegatewaypundit.com/.../fk-joe-biden-goes.../
Joe Biden đã cho phép tổ chức một cuộc điều tra chống lại tổng thống Trump và đảng
Cộng Hoà với cáo buộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm nay. Tờ AP thân cánh tả
cũng phải đánh giá đây là một bước đi nguy hiểm cho chính bản thân Biden vì tạo
tiền lệ cho người kế nhiệm sẽ điều tra chính Biden trong tương lai. Rõ ràng lòng dân

vẫn ủng hộ tổng thống Trump mạnh mẽ thể hiện qua sự thành công của các cuộc rally
đã khiến cánh tả lo sợ và phát điên.
https://apnews.com/.../donald-trump-joe-biden-us-supreme...
•Nhân viên công vụ đứng đầu chương trình bầu cử bang Georgia yêu cầu Bộ tư pháp
Mỹ điều tra về việc quận Fulton ở bang này phá huỷ tài liệu của cuộc bầu cử tổng
thống tháng Mười Một - 2020. Đối với bang Arizona, hiện tại kết quả giám định phiếu
bầu đã được chuyển sang tổng chưởng lý tiểu bang và phải chờ quy trình pháp luật
chậm chạp. Rõ ràng đây là một trái banh đầy lửa và ai cũng muốn truyền lại chân
người khác.
https://justthenews.com/.../georgia-asks-doj-investigate...
•Tổng thống Donald Trump có một cuộc rally rất thành công ở Iowa để cổ động cho
phong trào Save America của ông. Trong bài phát biểu của mình, ông chỉ trích việc
chính quyền Biden thảm bại ở A Phú Hãn là "một nỗi ô nhục lớn nhất" trong lịch sử
Hoa Kỳ.
https://rumble.com/vnjdad-donald-trump-rally-des-moines...
https://twitter.com/newsmax/status/1447019048789635081?s=21
•Các phi công của hãng Southwest Airline đồng loạt phản đối lệnh bắt buộc chích
ngừa cúm Vũ Hán. Hàng trăm chuyến bay đã bị huỷ do không có người lái. Rất nhiều
người Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ họ trên twitter.
https://www.bloomberg.com/.../southwest-air-pilots-seek...
•Cựu chủ tịch Văn phòng software của Không lực Hoa Kỳ Nicolas Chaillan vừa cho
biết rằng hiện tại China đang chiến thắng trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ
trí thông minh nhân tạo. Chaillan cảnh báo người Mỹ hãy tỉnh táo.
https://www.washingtontimes.com/.../nicolas-chaillan.../
•"Hội đồng giám sát" của Facebook sẽ gặp người tố cáo Frances Haugen trong
những tuần tới để đối chất về việc Haugen tố Facebook những vấn đề tiêu diệt tự do
ngôn luận và gây hại. Hội đồng giám sát hữu danh vô thực này thường được
Facebook giới thiệu khi nick nào bị khoá có thể đi khiếu nại, nhưng tất cả đều là
những người mang danh trí thức, cực tả và lãnh lương từ Facebook.
https://www.reuters.com/.../facebooks-oversight-board.../
•Tổng thư ký liên hiệp quốc Guterres tuyên bố quốc tế cần phải nhanh chóng bơm tiền
mặt trực tiếp cho nền kinh tế A Phú Hãn - vốn đang được những tay khủng bố Taliban
điều hành - để cho nó không bị khủng hoảng.
https://twitter.com/reuters/status/1447687201505091584?s=21
•Hệ thống cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven của Nhật lần đầu tiên mở cửa tại Ấn Độ.
https://asia.nikkei.com/.../India-s-first-7-Eleven-store...
•Nhà cầm quyền ở Cà Mau - Việt Nam đã giết 13 con chó của một cặp vợ chồng
nhiễm cúm Vũ Hán. Việc này đã gây phẫn nộ trong và ngoài nước.
https://www.asianewsday.com/coronavirus-sydney-set-for.../

Jane Fonda expressed regret over the infamous “Hanoi Jane” picture.
Le Van Quy

Đài Phát Thanh America FM đang truyền thanh một phần của chương trình “Có Ai
Đang Nghe Không ?” sáng nay. Câu hỏi đầu tiên là: Hôm nay quý vị có chuyện nào
đáng kể trong tiết mục “Có ai đang nghe không ?”.
Một phụ nữ gọi vào đường dây nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại
trại chăn nuôi ở Billing, tiểu bang Montana, bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà
không đặt chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đã có nhiều
chủ nông trại và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.
Ted Turner và người vợ đã ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn.
Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên :
- Cô có biết tôi là ai không ?
Người nữ tiếp viên trả lời :
- Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút.
Jane Fonda lại hỏi :
- Quản lý hiện có ở đây không ?
Khi người quản lý bước ra, ông ta hỏi khách :
- Thưa tôi có thể làm gì được không ạ ?
Ted Turner và Jane Fonda hỏi :
- Ông biết chúng tôi là ai chứ ?
Viên quản lý nhà hàng trả lời :
- Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng đang chờ, tôi không thể sắp chỗ
cho hai người trước họ được.
Ted liền ngỏ ý muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiệm bước ra, Jane Fonda lại
hỏi :
- Ông biết tôi là ai không ?
Chủ tiệm trả lời:
- Có, biết chứ ! Bởi vì tôi không thể quên được kẻ đã đâm sau lưng tôi.
Người chiến binh từ chiến trường Việt Nam tiếp lời
- Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng giềng
của tôi đang đứng đợi ở đây, mà còn không có chỗ tối nay và các tối khác. Chào ông
bà !
Đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir Scott’ Oasis Steakhouse, 204 W.
Main - Manhattan, MT. 59741.
Những kẻ phản bội đất nước sẽ mãi mãi không bao giờ xóa được ô danh!
Giải mã bí ẩn Nông Đức Mạnh con trai của Hồ Chí Minh với nữ du kích người
Tày?
https://fb.watch/8EJpxOsBih/

Kinh tế lao xuống hố theo Biden
Vũ Linh

Như Diễn Đàn Trái Chiều này đã loan tin từ mấy tuần nay, hậu thuẫn của cụ Biden
đang lao xuống hố nhanh tới chóng mặt luôn. Từ ngày cụ đắc cử một cách đầy nghi
vấn với tỷ lệ 52%, hậu thuẫn của cụ bây giờ, theo thăm dò của Đại Học Quinnipiac,
đã rớt thê thảm xuống còn có 38%. Mất 12% dân Mỹ, tức là mất hậu thuẫn của sơ sơ
có 46 triệu người thôi.
Chẳng có gì lạ lắm khi cụ Biden đã biểu diễn tài… thất bại toàn diện trên mọi vấn đề
lớn của đất nước. Bắt đầu từ khủng hoảng di dân, tới dịch COVID hoành hành mạnh
trở lại, từ mất an ninh trật tự trên cả nước tới tháo chạy rối loạn khỏi Afghanistan, từ
phải đạo chính trị lố bịch tới đấm đá nội bộ,… Nhưng tai hại nhất là những thất bại
kinh tế vì cả nước lãnh đạn, kể cả đám cuồng mê bầu cho cụ Biden cũng không thoát
nạn.
Tuần này, ta bàn về kinh tế Biden.
Chưa bao giờ một tổng thống ‘đạt’ được nhiều thất bại trong một thời gian ngắn kỷ
lục như cụ Biden. Và chưa bao giờ kinh tế bị lủng củng nhanh và tai hại như hiện
nay.

Tựa của trang mạng The Drudge Report

Tuần rồi, sau khi thống kê về số người đi làm lại chỉ có 194.000 thay vì 500.000 như
các chuyên gia của cụ Biden trước đó đã hùng hổ quảng bá, cụ Biden bất đắc dĩ vội
vã ra trước TV bào chữa, khoe cụ đã đại thành công tạo lại được mấy triệu job.
Hiển nhiên là trong cả năm qua, đã có cả triệu người đi làm lại, nhưng chẳng có gì là
hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất cứ một biện pháp nào của cụ Biden (cụ vẹt tị
nạn nào không đồng ý, xin nêu ra bất cứ biện pháp kinh tế nào cụ Biden đã lấy trong
9 tháng qua, kẻ này vểnh tai nghe). Mà chỉ là hậu quả của việc kinh tế mở cửa lại,
một việc mà chính cụ Biden trước đây chống đối kịch liệt. Nếu cụ Biden làm tổng
thống sớm hơn chừng nửa năm thôi, thì kinh tế giờ này vẫn đang chìm nghỉm dưới ba
thước đất vì những luật lệ gắt gao nhất về cấm cung, cách ly,…

Vỗ ngực khoe công đã có cả triệu người đi làm lại không khác gì gà gáy buổi sáng,
khoe công cả triệu cửa hàng đã mở cửa lại sáng nay sau khi cả nước đóng cửa ngủ
qua đêm.
Diễn giải cho ngắn gọn: kinh tế bộc phát mạnh lại nhờ những quyết định can đảm mở
cửa kinh tế của các thống đốc CH tại Florida, Texas, Tennessee, Missouri,… được TT
Trump khuyến khích; và họ đã dám làm mạnh nhờ có thuốc ngừa được sáng chế ra
trong một thời gian ngắn kỷ lục và nhờ Mỹ đã có ngay cả 800 triệu liều cho dân, đều
là hậu quả của những quyết định mạnh bạo của TT Trump.
Một thực tế khó chối cãi là dịch COVID đã bắt đầu bị kềm chế với việc phát minh ra
thuốc trị và thuốc ngừa và kinh tế đã bắt đầu vực lại ngay từ cuối năm ngoái, trước
khi cụ Biden giơ tay tuyên thệ nhậm chức. Nếu nói về ảnh hưởng của cụ Biden thì
phải hiểu gói cứu trợ 1.900 tỷ của cụ Biden tung ra tháng Ba, chỉ bắt đầu có ít hiệu
quả từ đầu tháng Năm, trong khi các chỉ dấu kinh tế đã tăng lại từ gần nửa năm trước
đó rồi, khi chỉ số Dow Jones trở lại mức trước COVID vào trung tuần tháng 11/2020.
Cái không may cho cụ Biden là gói kích cầu này chưa kịp có bao nhiêu hậu quả thì
con cháu của bà COVID như Delta, lại đánh Mỹ mạnh từ tháng 7/2021, khiến kinh tế
nhất là trong các tiểu bang mỵ dân dưới quyền quan chức đảng DC lại bị đóng cửa
lại.

Nếu không bị đóng cửa trọn vẹn thì cũng bị giới hạn mạnh qua những biện pháp ngớ
ngẩn nhất như đi ăn tiệm cũng phải mang khẩu trang ngay cả trong khi ăn uống, chỉ
được kéo xuống cằm để bỏ thức ăn vào miệng, sau đó che miệng lại khi nhai! Thế thì
ai đi ăn tiệm cho khổ vậy nữa?
Cái ngành tiệm ăn làm sao sống lại được?
Thật ra, nếu nói về các chính sách của cụ Biden ảnh hưởng như thế nào trên phục hồi
kinh tế, thì phải nói đó chính là những chính sách cản trở phục hồi và tăng trưởng
chứ không thể nói những chính sách đó đã đưa đến phục hồi mạnh như cụ Biden vỗ
ngực bốc phét.
Trước tiên là việc cụ Biden vung tiền gọi là trợ cấp thất nghiệp 300 đô một tuần, đã
gây hại lớn cho phục hồi qua việc thiên hạ, nhất là giới nhân công lợi tức thấp, đã
nhất tề chọn nằm nhà ăn tiền thất nghiệp vừa an toàn hơn, vừa được nhiều tiền
hơn. Với kết quả là cản một số lớn doanh nghiệp mở cửa lại và hoạt động bình
thường vì thiếu nhân công. Chỉ cần lái xe đi một vòng sẽ thấy đầy dẫy bảng “cần
người giúp việc” trước không biết bao nhiêu cửa tiệm.
Nhiều tiểu bang đã phải lấy biện pháp không trả 300 đô một tuần tiền thất nghiệp phụ
trội của liên bang để ép dân đi làm lại. Thậm chí, tiểu bang DC Michigan còn đi xa
hơn nữa, dùng 300 đô đó vào mục tiêu trái ngược với ý của cụ Biden, tặng số tiền đó
cho những người đi làm để khuyến khích dân đi làm lại.

https://www.axios.com/high-unemployment-insurance-people-reject-jobs-9e426791-6
5b6-453b-9803-81aa3d0ca7e7.html
Việc quá nhiều người không chịu đi làm cho dù sau khi đã hết chương trình trợ cấp
thất nghiệp đặc biệt, đã được nhiều chuyên gia giải thích như hậu quả trực tiếp của
việc dịch vẫn hoành hành qua các con cháu biến thể, đặc biệt là delta, nhưng cũng
do chính sách chống dịch quá đáng của chính quyền Biden, suốt ngày hù dọa thiên hạ
đủ cách, nào là bắt buộc chích ngừa, nào là bắt buộc mang khẩu trang cho dù đã
chích ngừa,… Tất cả đưa đến hậu quả là đa số dân chúng vẫn sợ dịch và vẫn tránh
nơi đông người như đi chợ búa, đi lang thang trong shopping mall, đi làm hãng
xưởng đông người,…

Đưa đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng dưới hai dạng.
1_ ĐỨT GIÂY CUNG
Tin tức kinh tế cũng cho thấy hàng hóa nhập cảng từ ngoài nước hay ngoài tiểu bang
đang bị ứ động nặng tại những bến tàu, hải cảng lớn vì không đủ nhân viên bốc rỡ,
hay không có đủ xe tải để chở hàng đi, mà Mỹ gọi là ‘khủng hoảng đường giây cung
ứng’ -supply chain crisis. Hải cảng Savannah của Georgia hiện có hơn 80.000
containers khổng lồ bị kẹt không được bốc rỡ. Ngoài khơi Long Beach, có cả trăm tàu
hàng khổng lồ, thả neo chờ được cập bến để đổ hàng. Tại Chicago, xe lửa kẹt cứng
nối đuôi nhau trên khoảng đường rầy dài 25 miles, vì hàng hóa còn đầy trên các toa.
Tuần rồi, hãng máy bay Southwest đã hủy bỏ cả ngàn chuyến bay mỗi ngày vì thiếu
nhân viên phi hành đoàn, trong khi cũng thiếu luôn cả nhân viên kiểm soát không lưu
tại các phi trường. Chỉ vì quá nhiều nhân viên không hay chưa chích ngừa, bị cấm
không cho làm việc, hay đình công không đi làm vì chống bắt buộc chích ngừa.
Việc ngắt quãng cung ứng này đã gây tranh cãi lớn, nhưng tất cả các chuyên gia đều
đồng ý lý do chính chỉ là những biện pháp cản dịch quá đáng của chính quyền Biden.

Ngoài khơi Long Beach
Theo một chuyên gia, tình trạng kẹt hàng có thể kéo đài qua suốt năm 2023.
Câu đố cho quý độc giả: trong tình trạng khủng hoảng giao thông cả nước, bộ trưởng
Giao Thông Vận Tải, ông đồng tính Buttigieg đã và đang làm gì?
Ông Buttigieg đang nghỉ phép hai tháng gọi là 'paternity leave', ở nhà ôm 'ông chồng'
và hai đứa con song sinh mới ra đời qua một bà được thuê mang thai giùm. Được hỏi
về vụ này, bà Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc đã ca tụng ông Buttigieg là "người cha
gương mẫu", biết dành ưu tiên cho gia đình. Vâng, cả nước có bị kẹt hàng, thiếu thốn
đủ thứ, ông bộ trưởng không cares, mắc trốn ở nhà lo ôm 'chồng' và con. Hết ý!
Lịch sử Mỹ, qua những khủng hoảng lớn nhất như khủng hoảng tài chánh 1929, hai
cuộc thế chiến,… cũng chưa bao giờ có chuyện kẹt hàng quy mô như bây giờ. Dưới
thời Trump, ngay trong khi COVID tấn công tàn bạo nhất cuối năm 2020, kinh tế

đóng cửa toàn diện, cũng không có chuyện kẹt hàng lớn như vậy. Cái tài của cụ Biden
quả là hiếm có, độc nhất vô nhị.
Báo chí bảo thủ nhân đây, đã khui lại vụ cụ Biden rất ‘hoành tráng’ sỉ vả TT Trump
trước đây. Tháng Ba 2020, khi COVID bắt đầu đánh mạnh và khi một số tiểu bang
hấp tấp đóng cửa kinh doanh, Mỹ bị gián đoạn cung ứng một thời gian ngắn, nhỏ hơn
vụ khủng hoảng hiện nay nhiều. Cụ Biden khi đó đã dõng dạc lên tiếng công kích TT
Trump ngay.
Khi đó, cụ tuyên bố đại khái nước Mỹ chẳng bao giờ có chuyện thiếu hàng hóa, thiếu
thực phẩm gì, mà chỉ là vấn đề “thiếu lãnh đạo” thôi.
Câu hỏi cho các cụ vẹt tị nạn: “thế bây giờ Mỹ đang thiếu cái gì?”
2_ MƯA TIỀN
Kế hoạch tung hai gói quà trị giá tổng cộng đâu 5.000 tỷ đô cực kỳ vô lý đã bị kẹt
cứng tại quốc hội vì chính các đồng chí DC chống. Họ chống vì hai lý do căn bản:
thứ nhất chi tiêu quá trớn, và thứ nhì, được chi trả bằng việc tăng thuế, gọi là tăng
thuế ‘nhà giàu’ nhưng thực tế là tăng thuế cả nước. Các đồng chí DC hiểu rõ cả hai
biện pháp nếu được thông qua, sẽ đưa đến đại họa cho đảng DC trong cuộc bầu giữa
mùa năm tới, nên phải chống, khiến cụ Biden kẹt cứng như diễn đàn này đã bàn qua
tuần rồi.
Nghị sĩ DC Joe Manchin của tiểu bang West Virginia cho biết ông chống cái gói
3.500 tỷ vì ông không muốn nước Mỹ trở thành một xã hội của quyền ngồi mát ăn bát
trợ cấp -society of entitlement-. Trong khi cụ xã nghĩa Sanders khẳng định 3.500 tỷ đã
là con số nhân nhượng, nhỏ nhất rồi.
Bỏ qua việc công nợ hiện nay đã leo lên tới xấp xỉ 30.000 tỷ, việc chi thêm 5.000 tỷ
chỉ khiến thiên hạ không ai hiểu tiền đâu ra, cho dù cụ Biden bị lãng trí nặng, đã cho
mọi người biết kế hoạch của cụ chẳng tốn một xu nào cho bất cứ ai mà cũng chẳng
tăng một xu công nợ luôn.
Phải nói là thuần túy trên phương diện kinh tế, tăng thuế trong thời điểm hậu COVID
hiện nay là chính sách ngớ ngẩn, phản khoa học và tai hại nhất.
Trên căn bản kinh tế học, thuế là một công cụ kinh tế quan trọng nhất trong kinh tế
thị trường không có chỉ huy trực tiếp của Nhà Nước. Tăng hay giảm thuế, nôm na ra
là tăng hay giảm số tiền trong túi của người dân. Tăng thuế khiến dân ít tiền đi, xài
bớt đi, kinh tế chậm lại, trong khi giảm thuế là cho người dân nhiều tiền hơn để xài,
giúp kinh tế phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, là điều tuyệt đối đang cần thiết.
Đây không phải là nhận định khơi khơi của kẻ này, mà là định luật kinh tế cơ bản, đã
được xác nhận trong quá khứ. Dưới đây là vài thay đổi quan trọng nhất về tỷ lệ thuế
lợi tức cá nhân từ sau Đệ Nhị Thế Chiến:
·
1963: TT Kennedy giảm mức thuế lợi tức tối đa từ 91% thời TT Eisenhower
xuống 77%. Kinh tế dưới TT Eisenhower là loại kinh tế ổn định, không yếu cũng
chẳng mạnh, từ từ phục hồi sau những tàn phá của thế chiến thứ hai, khiến TT
Kennedy giảm thuế để đẩy cái xe kinh tế đi mạnh hơn.

·
1982: TT Reagan giảm thêm từ 70% xuống 50%; rồi lại giảm mạnh từ 50%
xuống 28%. TT Reagan lãnh gia tài kinh tế đổ nát tan hoang của Carter nên phải lấy
những biện pháp giảm thuế táo bạo nhất để giúp kinh tế phục hồi càng sớm càng tốt.
·
2013: TT Obama tăng lên 39,6% để chi trả cho hai cuộc chiến Afghanistan và
Iraq, cũng như để tài trợ cuộc phục hồi kinh tế sau khủng hoảng năm 2008-09.
·
2018: TT Trump giảm từ 39,6% xuống 37% để tăng tốc cho phục hồi kinh tế ngủ
gật dưới trào Obama-Biden.
COVID đã đóng cửa kinh tế trong hơn cả năm trời, cả chục triệu người đã bị thất
nghiệp, do đó, muốn kinh tế phục hồi lại cũng như vì nhu cầu cứu dân, chỉ có một
cách sơ đẳng nhất là tìm cách cho người dân có tiền tiêu xài và sống còn. Việc đầu
tiên là tung các gói cứu trợ tổng cộng 2.400 tỷ TT Trump đã tung ra, và gói 1.900 tỷ
cụ Biden tung ra. Tổng cộng 4.300 tỷ. Đó chính là những biện pháp phải nói cần thiết
đã được hậu thuẫn của tất cả mọi người, bất kể đảng phái, nhưng đi xa hơn nữa, như
cụ Biden đang tính tung ra thêm 5.000 tỷ thì hiển nhiên là đi quá xa tới mức lố bịch
dưới khía cạnh kinh tế.
Lố bịch vì hai lý do như đã trình bày: tung tiền trợ cấp thì ai cũng hiểu, không phải là
tăng sản xuất gì hết, trong khi lại kiếm tiền tài trợ bằng cách tăng thuế.
Như vừa bàn qua lịch sử tăng thuế, nhu cầu giảm thuế quá hiển hiện trong tình trạng
hiện thời đang cần cho dân tiền để xài, nhưng quái lạ thay, cụ Biden lại đưa ra kế
hoạch tăng thuế, xem ra hết sức phản khoa học! Giống như cho tiền tay này, lấy lại
tiền tay kia.
Một hậu quả khác của tăng thuế mà ít người để ý: tăng thuế lợi nhuận công ty sẽ bắt
các công ty tăng giá sản phẩm. Mà tăng giá sản phẩm Mỹ có nghĩa là hàng Mỹ tương
đối sẽ đắt hơn hàng nước ngoài, từ trong đến ngoài nước, cán cân thương mại sẽ
thâm thủng nặng hơn, tức là giúp kinh tế các nước khác trong khi giết kinh tế Mỹ.
America Last là vậy.
Thật ra, chính sách tăng thuế của cụ Biden cũng không hẳn là quái chiêu quá đáng
đâu. Cụ Biden có ít nhất 3 lý do theo cụ rất chính đáng để tăng thuế. Cả 3 lý do,
không có lý do nào là lý do kinh tế, mà chỉ là lý do chính trị. Nói cách khác, trợ cấp
hay tăng thuế dưới thời cụ Biden đã không còn là những biện pháp kinh tế mà đã
thành biện pháp chính trị, do đó, cụ không cần biết cái giá kinh tế phải trả nữa.
Lý do thứ nhất: tăng thuế để Nhà Nước có thêm tiền tiêu xài một cách ‘hữu hiệu’ hơn.
Tăng thuế là biện pháp lấy tiền từ túi người dân trao cho công chức tiêu xài. Đây là
quy luật nền tảng của kinh tế xã nghĩa, là kinh tế dựa trên lập luận Nhà Nước hay một
nhúm công chức, sáng vác ô đi, chiều xách cặp về, luôn luôn thông minh, sáng suốt lo
cho quyền lợi chung hơn đám dân ngu khu đen, nếu không ngu thì cũng ích kỷ. Bất kể
việc các loại kinh tế can thiệp xã nghĩa đủ kiểu từ đỏ xẫm đến hồng nhạt đều đã thất
bại ê chề trên khắp thế giới từ ngày CS chiếm Nga cách đây cả trăm năm, cho đến
cách đây mới vài năm khi cả nửa tá quốc gia Tây Âu chạy tới bờ vực thẳm của phá
sản quốc gia.

Lý do thứ nhì: tăng thuế để cụ Biden đáp ứng đòi hỏi của phe thiên tả cực đoan đã
giúp khiêng cụ vào Tòa Bạch Ốc, cải tổ sâu rộng cả xã hội Mỹ qua một loạt biện pháp
cực đoan nhất. Chính phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã xác nhận cụ Biden muốn thay
đổi toàn diện kinh tế Mỹ và cả xã hội Mỹ, và bây giờ là cơ hội ngàn năm một thủa khi
COVID bắt thiên hạ phải viết lại tất cả các sách vở y khoa, xã hội, giáo dục, văn hóa,
chính trị và kinh tế.
Quý độc giả bình tĩnh mà run vì chưa hết đâu. Còn nhiều thứ quà sắp được đưa ra
nữa:
* Từ từ chuyển hết cả dân vào chương trình bảo hiểm y tế tương tự như Medicare cho
người cao niên hiện này, tức là bảo hiểm và dịch vụ y tế ‘miễn phí’ hết, chỉ tốn vài
chục ngàn tỷ thôi.
* Chương trình gọi là ‘bồi thường cho dân da đen đã bị làm nô lệ trước đây’, cũng
chỉ vài chục ngàn tỷ thôi.
* Và vài món quà bất ngờ khác hiện nay có trời biết.
Lý do thứ ba: tăng thuế để Nhà Nước thực hiện việc tái phân phối lợi tức và tài sản
quốc gia theo đúng tôn chỉ hòa đồng, ‘công bằng xã hội’ của chủ trương xã nghĩa.
Tái phân phối qua việc lấy tiền thuế của ‘nhà giàu’ chia lại cho ‘dân nghèo’ qua hình
thức trợ cấp. Trên nguyên tắc, vừa còng được thêm một đám dân nghèo vào gông cùm
nô lệ trợ cấp, phải bầu cho đảng DC. Nhưng đó là lý thuyết. Thực tế khác xa.
Trước hết, phải nói ngay cụ Biden chính thức khai báo là chỉ tăng thuế ‘nhà giàu’
thôi. Nói chuyện tăng thuế nhà giàu không thôi là nói láo, vì nhiều lý do:
* Nhà giàu là những người có tiền thuê những siêu chuyên gia lách và trốn thuế, và
họ sẽ chẳng đóng thêm bao nhiêu thuế cho cụ Biden; sẽ không có chuyện các đại tài
phiệt trong tương lai sẽ đóng cả trăm triệu tiền thuế đâu các cụ ơi, tỉnh ngủ đi;
* Kinh tế ngày nay không phải là cái tủ có ngăn này ngăn kia riêng biệt, có nhà giàu,
nhà nghèo, trung lưu,… không quan hệ gì với nhau; kinh tế ngày nay cũng không
khác gì ly chè ba màu, quậy một cái là không còn phân biệt màu nào ra màu nào nữa,
do đó tăng thuế người này đương nhiên sẽ có hậu quả trên tất cả những người khác;
* Theo một nghiên cứu của Trung Tâm Tax Policy Center, việc tăng thuế cho những
người có lợi tức trên 400.000 đô như cụ Biden hứa, sẽ có hậu quả cuối cùng là 60%
dân Mỹ sẽ phải đóng thuế cao hơn, kể luôn cả triệu người lãnh lương vài chục ngàn
đô. Nếu ta biết là hơn 40% dân nghèo không đóng một xu thuế nào, thì việc 60% bị
tăng thuế sẽ có nghĩa là tất cả mọi người đang đóng thuế đều sẽ bị tăng thuế hết ráo.
Các cụ cuồng mê Biden sẽ nhún vai, không cần biết vì hầu hết đều thuộc loại ngồi
nhà ăn oen-phe không phải đóng xu thuế nào, nhưng tất cả con cháu các cụ đều sẽ
phải đóng thuế mệt nghỉ.

https://www.foxbusiness.com/economy/biden-tax-proposal-who-would-pay-more
Thật ra, chính các cụ cũng không thoát nạn đâu. Cụ nào ung dung phẩy quạt ngồi
xem bọn ‘nhà giàu’ bị cụ Biden đập thuế, chỉ là những người u mê nhất, sống trên
mây hay trong phòng tối.
Như trên đã bàn, kinh tế Mỹ không phải loại kinh tế chia rõ từng ngăn, từng hộp
không liên quan tới nhau. Do đó, tăng thuế cho đại tập đoàn Coca Cola chẳng hạn, sẽ
không tránh khỏi việc Coca Cola tăng giá nước uống, nghĩa là bất cứ ai uống coca
đều đã phải đóng góp tiền thuế gián tiếp cho đại tập đoàn này, cho dù đó là một cụ
sống bằng tiền già, hay một em bé tiểu học, trên nguyên tắc là những người không
phải đóng trực tiếp một xu thuế nào. Cuối cùng thì xin hỏi, ai là người phải đóng
thêm thuế cho cụ Biden xài: đại tập đoàn Coca? Hay cái cụ già và em bé trên?
Cái phần tăng giá đó, trên thực tế chính là tăng thuế gián tiếp của quý vị, của tất cả
mọi người, kể cả những người không phải đóng một xu thuế trực tiếp nào.
Thật ra, chỉ tăng thuế không thì ai cũng biết không có cách nào đủ cho các chi tiêu
bạc chục ngàn tỷ của cụ Biden. Hiện nay, tổng số thuế thu được chỉ xấp xỉ 3.000 tỷ đô
một năm trong khi các chi tiêu hiện có đã trên 4.000 tỷ rồi. Kế hoạch khổng lồ của
phe cấp tiến đòi hỏi thêm bạc chục ngàn tỷ từ đầu này tới đầu kia. Tất nhiên, tăng
thuế sẽ chẳng đi đến đâu mà sẽ cần luôn cả hai cách khác là đi vay tiền và in tiền. Cả
3 cách trước sau gì cũng đi đến hậu quả cuối cùng là tăng giá sinh hoạt đồng loạt của
tất cả mọi thứ, tức là lạm phát tràn lan. Tức là cả nước phải đóng thuế nhiều hơn,
trực tiếp hay gián tiếp. Ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề lạm phát trong bài bình luận tới.
Những người cuồng mê cụ Biden sẽ bào chữa “cụ Biden làm sao không nhìn thấy
những hậu quả trên, do đó tất nhiên có cách kiếm ra tiền mà không cần những biện
pháp trên”.
Các cụ ơi, muốn biết rõ sự hiểu biết về kinh tế của cụ Biden, chỉ cần đọc những gì
chính cụ viết như dưới đây thôi:

Năm ngàn tỷ đô tự nhiên từ trên trời rơi xuống như mưa lũ trong mùa hạn hán. Một là
cụ Biden hoàn toàn không biết làm tính 1+1=2; hai là cụ Biden bị ‘tâm thần’ nặng,
và tướng Milley cần điện thoại gấp cho Tập Cận Bình, bà Pelosi, và đặt quân đội
trong tình trạng báo động đỏ để lo ‘đảo chính ngay tại chỗ’ cụ Biden, nếu không Mỹ
sẽ tiêu tan thành mây khói trong tuần tới.
Câu hỏi cho cụ Biden: nếu chương trình kinh tế của cụ không tốn một xu nào thì tại
sao cụ lại đòi tăng thuế?
Thật ra, cụ Biden chỉ là thiếu ‘thật thà’, nói láo thôi, chứ không phải cụ không hiểu gì
về kinh tế. Trong đầu cụ, chính hơn 330 triệu dân Mỹ mới là đám ngu, cụ nói gì cũng
được. Cụ khẳng định kế hoạch của cụ không tốn gì thêm nhờ việc cụ sẽ chấm dứt
được mọi cách trốn hay né thuế và sẽ tận thu thuế đến độ dư thừa cho mọi tiêu xài tới
cả mấy chục ngàn tỷ. Điều này chẳng những chỉ là khẩu hiệu mỵ dân của các chính
trị gia DC đã nói lên từ cả trăm năm nay, mà còn thể hiện tính giả đối của cụ Biden.
Trang Tin Tức của diễn đàn mới đây có bàn về việc cụ Biden trốn thuế qua việc thành
lập một vài công ty ma gọi là Sub-S corporations để giấu lợi tức của cụ, xin quý độc
giả đọc cho biết, nhất là các cụ Vẹt từng gào thét chửi Trump trốn thuế.
Nói láo, và nổ là cái bệnh chung của chính trị gia trong cái thể chế chính trị của xứ
Mỹ này. Cái thể chế này bắt buộc các chính khách muốn thành công phải luôn luôn
đấm ngực nổ hơn kho đạn Long Bình, đặc biệt là khi ra tranh cử bất cứ chức vị nào,
chứ khiêm tốn nhũn nhặn thì chỉ có nước ngồi nhà húp cháo thôi.
Chính vì vậy mà kẻ này luôn luôn vẫn nghĩ cái thể chế chính trị dân chủ kiểu Mỹ này
phần lớn không thích hợp cho dân Việt nói riêng và dân Á Đông nói chung, khi mà
văn hóa Á Đông là văn hoá đề cao đức tính khiêm tốn, nhũn nhặn hơn con chi chi.
Dù sao thì cái bệnh nổ này cũng không thể tệ bằng cái bệnh… đổ thừa và nhận vơ, là
căn bệnh của các chính trị gia tân thời, được TT Obama nâng lên hàng quốc sách
hàng đầu. Theo sách lược tân tiến và khôn ngoan này, tất cả những việc xấu, thất bại,
cứ việc đổ thừa lên bất cứ ai khác có thể túm đầu được, trong khi ngược lại, tất cả
những cái gì hay ho tốt đẹp, thì cứ đè xấn ra ôm bừa lấy, đấm ngực khoe là của mình
đẻ ra. Thời buổi này, cả đàn ông cũng có bầu và đẻ được mà.
Dưới thời Mao hay Hồ, mất mùa là lỗi tại ‘ông giời’, được mùa là nhờ công của ‘bác’.
Sách vở của các ‘bác’ này được Obama và Biden học lại thôi.

Tất cả bất cần sự thật như thế nào. Chỉ vì trong chính trị phe đảng hiện nay, chẳng có
ma nào muốn biết hay chấp nhận sự thật thật sự nữa, mà chỉ còn chấp nhận sự thật
chủ quan phe phái hợp nhĩ, hợp nhãn, hợp ý thôi.
Cụ Biden tuy mang tiếng là lẩm cẩm, lờ mờ, nhưng lại thuộc hạng siêu trong nghệ
thuật đổ thừa và nhận vơ. Hùng hổ đấm ngực khoe công phục hồi kinh tế trong khi
kinh tế đi từ khủng hoảng kẹt hàng tới lạm phát. Cái này, các cụ ta khi xưa gọi là
‘mặt trơ trán bóng’. Nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng sự thật là ‘mặt trơ trán bóng’,
bốc phét và đổ thừa một cách vô liêm sỉ nhất đã trở thành điều kiện tiên quyết để
thành công chiếm được ghế ngồi cho cá nhân mình trong chính trị Mỹ ngày nay. Bằng
chứng cụ thể nhất: Biden!
Chuyện thành công mang lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho dân là chuyện
khác, mà chẳng mấy người… care!
Vũ Linh
Trời cao có mắt!
Nam Lộc

Sau những cáo buộc đầy phi lý, không chứng cớ và bịa đặt, của một thiểu số người
Việt dựa vào những nghi kỵ và tị hiềm cá nhân, thì vào ngày Thứ Năm 10 tháng 10,
2019 vừa qua, một phóng sự điều tra rất công phu, tỉ mỉ của hãng truyền thông lớn ở
Canada là CBC News, đã được phổ biến dưới tiêu đề: “Làm thế nào một chương
trình đặc biệt để tái định cư thuyền nhân Việt Nam để lộ ra những yếu kém của hệ
thống di trú Canada” (How a special program to resettle Vietnamese boat people
revealed flaws in Canada’s immigration system)

Vo Van Dung arrived at Pearson International Airport in Toronto in 2016 from
Thailand. A CBC investigation has found at least five people, including Vo, ended up
in Canada through a special resettlement program even though they do not appear to
be those the federal government wanted to help.
Bài báo nói trên là một minh chứng rõ ràng phản lại những lời vu cáo thiếu đứng đắn,
vô trách nhiệm nhằm vào tổ chức VOICE cùng một số thiện nguyện viên có lòng,
nhưng cũng là nỗi buồn phiền cho các nhà bảo trợ có tâm và có đức trong nỗ lực giúp
đỡ người đồng hương. Hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình vận động định
cư cũng như cuộc sống vốn đã khó khăn của đồng bào tị nạn VN đang lánh nạn tại
Thái Lan hiện nay và mong có ngày được một quốc gia tự do cho phép họ định cư.

Qua phóng sự điều tra nói trên, không có bất cứ kẻ đưa ra những cáo buộc hay phóng
viên nào của CBS News, kể cả các viên chức của chính quyền Canada đưa ra một
bằng cớ chứng minh những việc làm mà họ cho là “bất hợp pháp” của VOICE như,
“tráo người” hoặc “đưa người trái phép” vào Canada v..v… Ngược lại người đọc có
thể sẽ thắc mắc: như vậy thì mục đích của sự “tố cáo” với các cơ quan truyền thông

bản xứ về hoàn cảnh của đồng bào mình để làm gì, và lý do nào đã thúc đẩy họ làm
việc đó?
Tuy nhiên, nếu gọi là “kết quả” của cuộc điều tra thì người ta nhận ra được những
điểm chính sau đây:
Rõ ràng là tất cả sự nhận định hay phát biểu của mọi người, từ phóng viên, đến
những vị lãnh đạo, điều hành các tổ chức được nêu tên trong bài báo như: Hiệp Hội
Người Canada Gốc Việt (Vietnamese Canadian Federation – VCF), VOICE,
BPSOS…, hay một số luật sư di trú Canada, đều đồng ý rằng, dựa theo các tiêu
chuẩn mà chính phủ đưa ra trên giấy trắng, mực đen thì hầu như tất cả các thuyền
nhân trong danh sách được phỏng vấn đều hội đủ điều kiện, vì họ đều là thuyền nhân
cũng như là người tị nạn đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ 1984-1991 (ngoại
trừ thân nhân hay con cái sinh ra sau thời gian đó). Tuy nhiên theo 4 người Việt Nam
được phỏng vấn và “tố cáo” với báo chí Canada thì những ai “đã từng về VN, sẽ
không hội đủ tiêu chuẩn” để được đi định cư!
Cá nhân tôi có một vài nhận xét như sau:

1. Tại sao cơ quan di trú Canada không thắc mắc về vấn đề “trở lại VN”. mà chính
người VN mình lại bận tâm rồi đi tố cáo với họ? Khi sự cáo buộc đó không thành
công thì lại tìm cách “méc bu” báo chí bản xứ để làm khổ người mình?
2. Đối với những người từng bị “cưỡng bức hồi hương”, không ai có thể cho rằng họ
“đã về Việt Nam”! Bởi vì khi một người bị cưỡng bức, bị trói và khiêng lên phi cơ
như con vật, thì đâu phải là sự mong muốn hay chọn lựa của họ? Và nếu vì lý do nói
rằng họ “không đủ tiêu chuẩn” để được đi định cư, tôi cho đó là một luận cứ thiển
cận và ích kỷ!
3. Đối với những đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan, đôi khi vì nhớ thương gia đình
hoặc vì một lý do khẩn cấp nào đó, họ lén lút vượt biên bất hợp pháp về lại VN một
đôi lần, thì cũng đâu có thể nào cho rằng họ “ra vào VN một cách chính thức” như
những người đã và đang tố cáo họ?

https://www.youtube.com/watch?v=ToWHjCLOJpo
Toàn bộ bài viết và cuộc phỏng vấn không đưa ra một dữ kiện nào để hỗ trợ những
luận cứ rất là vu vơ kết án tổ chức VOICE của 4 nhân vật người Việt được tờ báo
phỏng vấn hay nhắc đến tên trong đó. Nhưng hầu như tất cả mọi người, kể cả một vị
luật sư di trú Canada, ông Guiddy Mamann đều đồng ý một điểm và cho là “Bản Ghi
Nhớ Liên Quan Đến Chính Sách Tạm Thời Về Một Số Người Việt Cụ Thể Tại Thái
Lan (“Memorandum Of Understanding Relating To A Temporary Public Policy
Concerning Certain Vietnamese Persons In Thailand — MOU”) đã không được rõ
ràng. Bài báo viết:
“Bản ghi nhớ này quy định rằng những người nộp đơn phải từ Việt Nam đến trong
thời gian từ năm 1984 đến năm 1991, và phải đã cư trú tại Thái Lan – nhưng lại
không nêu ra điều kiện cụ thể rằng họ phải sống ở Thái Lan liên tục trong suốt
khoảng thời gian đó”.

Một số vị điều hành các tổ chức VCF và VOICE cũng được CBC News phỏng vấn, tất
cả đều trả lời rõ ràng rằng họ không vi phạm bất cứ điều khoản nào do chính phủ
Canada đưa ra trong tiến trình định cư những người Việt nói trên, và vai trò của họ

là giúp đồng bào hoàn tất thủ tục điền đơn rồi nộp cho các viên chức của chính phủ
Canada để được phỏng vấn và quyết định.
Điều này làm tôi nhớ đến tiến trình định cư hàng trăm ngàn thuyền nhân tại các trại
tị nạn Đông Nam Á trước đây mà cá nhân tôi đã tham dự trực tiếp trong nhiều năm
trời. Các cơ quan thiện nguyện như USCC, IRC, LIRS, CWS v..v.. (tương tự như vai
trò của VCF, VOICE hoặc BPSOS…) giúp đồng bào điền đơn và hoàn tất hồ sơ để
nộp cho Cao Ủy Tị Nạn LHQ, sau khi Cao Ủy cứu xét và cảm thấy những hồ sơ nào
hội đủ tiêu chuẩn tị nạn thì họ sẽ trình lên cho đại diện của các nước định cư như Mỹ,
Canada, Pháp, Đức, Anh, Úc v..v… Sau đó mọi quyết định đều nằm trong tay các viên
chức di trú của những quốc gia đó. Người tị nạn khai báo như thế nào, thành thật hay
giả dối là hoàn toàn do sự thẩm định của viên chức phỏng vấn. Cơ quan thiện nguyện
không chịu bất cứ một trách nhiệm gì. Ai đã từng vượt biên, vượt biển chắc cũng đều
biết rõ điều này!

Tiến trình phỏng vấn hơn 100 thuyền nhân và người tị nạn cùng thân nhân của họ tại
Thái Lan cũng tương tự như vậy, có khác chăng là không có sự tham dự của Cao Ủy
Tị Nạn LHQ, mà hồ sơ được trao trực tiếp cho cơ quan thẩm quyền của chính phủ
Canada tại Thái Lan để họ phỏng vấn. Trong thủ tục này, bài báo có đề cập đến 5
người mà họ cho rằng “không phải là những người mà chính phủ Canada muốn giúp
đỡ” (nhưng họ chỉ nêu tên 3 người: một là ông Võ Văn Dũng, cựu thuyền nhân, có
người vợ tên Trương Lan Anh, không phải thuyên nhân, nhưng luật cho phép, vợ
được đi theo chồng (hay ngược lại), bất kể mang quốc tịch nào và có tài sản hay
không! Còn một là ông Sabay Kieng, người tị nạn Việt gốc Campuchia).
Xin nhắc lại rằng tất cả hơn 100 người tị nạn nói trên đều nằm trong hai danh sách
do linh mục Peter Namwong trao cho tổ chức VCF, VOICE, cũng như trực tiếp cho
chính phủ Canada kể từ năm 2006, vì chỉ có ngài mới biết lai lịch của những người
này mà thôi. Và kể từ ngày đó cho đến khi họ được cứu xét để đi tị nạn thì tất cả đều
đã phải chờ đợi từ 8 cho đến 11 năm trời, tiếp tục cuộc sống bất hơp pháp ở Thái Lan.
Biết bao nhiêu điều đã xảy ra, vật đổi sao dời!

Thật ra trong suốt hơn 20 năm sống ẩn dật ở Thái Lan kể từ khi trốn trại để tránh bị
cưỡng bức hồi hương, người tị nạn đã phải tìm đủ mọi cách để sống còn, cũng như để
kiếm tiền nuôi sống gia đình, kể cả làm giấy tờ giả để đi lại làm ăn, buôn bán. Sống
chui rúc, hay sống sung túc là do họ tự phấn đấu với cuộc đời lưu vong nơi xứ lạ quê
người. Có kẻ thì rất khấm khá, có người thì vẫn thiếu thốn. Tuy nhiên không ai, kể cả
linh mục Namwong hay VCF hoặc VOICE biết được họ làm gì hay sinh hoạt ra sao?
Trong lúc đó thì hồ sơ xin tị nạn của họ vẫn nằm đợi chính phủ Canada phỏng vấn!
Khi được phỏng vấn, họ khai báo những gì, đúng hay sai thì những người không có
thẩm quyền chẳng làm sao mà biết được!
Cho đến nay, nếu qua phóng sự điều tra này của CBC News, mà chính quyền Canada
xem lại hồ sơ của các trường hợp trên và khám phá ra có sự sai sót trong qua trình
cứu xét thì đó là trách vụ của sở di trú Canada, và hậu quả xẩy ra như thế nào thì
người được họ phỏng vấn sẽ phải trả lời! Còn VOICE vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ
thiêng liêng, vô vụ lợi của mình là giúp người bất hạnh, giúp được người nào, hay
người đó. VOICE cũng tha thiết mong mỏi các cá nhân, các hội đoàn quan tâm đến
người tị nạn, khi nghe họ kêu gào “xin hãy cứu giúp chúng tôi”, thì hãy cứu họ một
cách thực tế, đó là vận động cho họ được các quốc gia tự do đón nhận. Chỉ trích hay
moi móc những sơ hở của chương trình định cư như tựa đề của bài báo sẽ chẳng giúp
gì được cho đồng bào, ngược lại chỉ tạo thêm khó khăn và nguy hiểm cho cuộc sống
của họ hiện nay mà thôi!
Một trong những điểm đáng lưu ý, là ở phần cuối của phóng sự truyền hình cùng đề
tài của CBC News TV, cô xướng ngôn viên Canadian có nhắc khán thính giả một câu
rằng: “Các viên chức liên bang không nói cho chúng tôi biết là có một người nào
đang bị điều tra hay không?”. Tuy nhiên tổ chức VOICE lại rất mong chính phủ
Canada sẽ có một cuộc điều tra sâu rộng để giải tỏa mọi lời đồn đoán thiếu trung
thực, đồng thời bạch hóa những việc làm hợp pháp của VOICE.
Trước đây, mỗi khi đối chất với những kẻ vu khống việc làm của VOICE nhưng không
trưng được bằng cớ nào, thì họ đều vu vơ nói: Chỉ có Trời mới biết mà thôi! Nay thì
Trời đã trả lời và minh oan cho những việc làm nhân ái của các thành viên tổ chức
nhân đạo này ở khắp nơi trên thế giới. Và quả đúng là: Trời Cao Có Mắt.

Nam Lộc

Ông Trịnh Hội _ “Trời cao có mắt”

Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Toà Tối Cao của Tiểu Bang New York bác đơn của Ông
Trịnh Hội kiện tôi và phạt vạ ông ta phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư của tôi.

Trong đơn kiện nộp vào tòa ngày 27 tháng 10, 2020, Ông Trịnh Hội, với tư cách “cựu
Giám Đốc Điều Hành” của tổ chức VOICE, cáo buộc là tôi đã mạ lị ông ta là “vi
phạm luật di trú Canada, vi phạm luật hình sự, có hành vi gian lận, là thành phần
khủng bố, thuộc băng đảng buôn người, và đã thu nguồn lợi tài chánh một cách bất
hợp pháp và không chính đáng”.
Trong quyết định của toà án, Bà Chánh Án Toà Tối Cao Donna M. Siwek phán quyết:
“Đơn kiện của Ông Trịnh không có bất kỳ dữ kiện nào đủ để chứng minh rằng Cha
Nguyễn đã bất chấp sự thật trong các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ
lị, và cũng không đưa ra được căn cứ dữ kiện nào để xác quyết rằng Cha Nguyễn đã
hành xử bừa bãi khi phổ biến các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ lị
trên YouTube và Facebook.”
Cũng trong quyết định, Bà Chánh Án Siwek nhận định rằng tôi: “đã căn cứ các phát
biểu của mình dựa trên các cuộc nói chuyện riêng với người tị nạn Việt Nam và Thái
Lan, cuộc điều tra của Cơ Quan Biên Phòng Canada về các vi phạm của VOICE đối
với luật liên bang của Canada, phóng sự điều tra của đài truyền hình CBC
của Canada; tất cả những nguồn tin này dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng trong
suy nghĩ của [Cha Nguyễn] về các hoạt động của Ông Trịnh và VOICE.”

Quả vậy, thoạt tiên tôi là người hết lòng ủng hộ Ông Trịnh Hội và VOICE vì thấy họ
tỏ ra lo lắng cho người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan. Tôi luôn luôn quan tâm đến đồng
bào tị nạn cộng sản đang mòn mỏi ở đất nước tạm dung này. Chính tôi là người tìm
đến Ông Trịnh Hội để bày tỏ lòng trân quý và đã giới thiệu VOICE với các giáo dân
người Việt trong giáo xứ mà tôi trông nom và nhiều thành viên trong cộng đồng
người Việt ở Buffalo, New York. Tôi cũng đã giới thiệu các người tôi quen biết ở Thái
Lan để tình nguyện và giúp đỡ cho VOICE.
Tháng 4 năm 2016, tôi đã cùng với các giáo dân và nhiều thành viên trong cộng đồng
đứng ra tổ chức gây quỹ cho VOICE với sự tham dự của Ông Trịnh Hội, Ông Đỗ Kỳ
Anh (Giám Đốc Điều Hành của VOICE Canada), và Ông Lê Quốc Tuấn (Phó Giám
Đốc Điều Hành của VOICE Canada). Tổng cộng chúng tôi đã gây quỹ được gần
20.000 Mỹ kim trao tận tay cho họ, chưa kể những khoản tiền mặt mà người tham dự
đóng góp riêng, không qua ban tổ chức.
Khoảng giữa năm 2019, tôi bắt đầu nhận được các lời ta thán từ đồng bào tị nạn ở
Thái Lan về các việc làm khuất tất của VOICE. Sau đó tôi được biết đến phóng sự tài
liệu của đài CBC và những thông tin từ Ông Nguyễn Thanh Tú. Các thông tin này đã
gây hoang mang cho những người đóng góp và ủng hộ Ông Trịnh Hội, VOICE, và
VOICE Canada.

https://www.youtube.com/watch?v=ToWHjCLOJpo
Do có trách nhiệm đối với những người vì đã tin tôi mà ủng hộ và quyên góp cho
VOICE, tôi tìm nhiều cách để hỏi Ông Trịnh Hội về các cáo buộc này. Tôi đã nhiều
lần nhắn tin và hẹn nói chuyện điện thoại, nhưng Ông Trịnh Hội và Cô Luật Sư
Anna Nguyễn của VOICE liên tục tránh né, thoái thác. Không còn cách nào khác, tôi
phải đưa vấn đề công khai lên Facebook.
Lập tức, Ông Trịnh Hội và các thành viên cũng như thân hữu của VOICE đã tung
chiến dịch bôi bẩn uy tín, triệt hạ nhân phẩm của tôi. Họ dùng nhiều ngôn từ tục
tĩu, dựng tin thất thiệt về đời tư để xúc phạm danh dự của một Linh Mục, đăng hình
ảnh của tôi chụp chung với các giáo dân kèm với những lời lẽ hạ cấp nhắm vào các
giáo dân của tôi là những người đã từng ủng hộ họ…
Họ không ngưng ở đó mà còn xúc phạm cả bề trên của tôi và cả giáo phận nơi tôi
phục vụ. Ông Trịnh Hội và các người của VOICE đã đăng những lời hả hê và miệt thị
trên Facebook để khoe công trạng này. Tôi không chùn bước và không thể chùn bước
vì đã từng kêu gọi người khác ủng hộ và đóng góp cho VOICE, vì trách nhiệm của
một Linh Mục khi giáo dân và bề trên của mình bị xúc phạm, và vì lương tâm đối với
đồng bào tị nạn thấp cổ bé miệng ở Thái Lan.

Nếu VOICE có thể bịt miệng tôi thì các đồng bào khốn khổ ấy sẽ phải ngậm miệng
làm thinh trước sự đe dọa của VOICE.
VOICE muốn dùng đơn kiện của Ông Trịnh Hội để bịt miệng vì biết rằng một Linh
Mục nghèo thì không thể cáng đáng chi phí cao ngất của vụ án. Thiên bất dung gian,
Ông Trịnh Hội thua kiện và phải trả mọi án phí, kể cả phí luật sư theo luật của Tiểu
Bang New York. Trớ trêu là Quốc Hội New York chỉ mới thông qua luật này, với tính
hồi tố, chưa đầy 2 tuần sau ngày Ông Trịnh Hội nộp đơn kiện vào toà. Trời đã
đãi ngộ người công chính.
Với phán quyết Tòa Án Tối Cao của New York, nhiều mạnh thường quân đã chính
thức đòi VOICE hoàn trả tiền đóng góp tại buổi gây quỹ ở Buffalo vào tháng 4 năm
2016 vì niềm tin của họ đã bị phản bội. Theo luật của Hoa Kỳ, họ có quyền đòi lại các
khoản đóng góp ấy.
Tôi cảm ơn thân nhân, bằng hữu, giáo dân, các nhân sĩ trong cộng đồng và đặc biệt
là các đồng bào tị nạn ở Thái Lan vẫn đặt niềm tin nơi tôi trong suốt thời gian Ông
Trịnh Hội và các thành viên của VOICE liên tục đánh phá, bôi bẩn, nhục mạ tôi. Tôi
luôn tin rằng “Trời cao có mắt”.

'Watters' World điều tra tài chính của Nancy Pelosi lên tới 315 triệu đô la

Watters đặt câu hỏi, khám phá làm thế nào Pelosi trở nên giàu có như vậy với mức
lương của chính phủ
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., đã phục vụ trong Quốc hội gần 34 năm và
hiện đang chủ trì một vị trí hàng đầu là một trong những nhân vật quyền lực nhất
trong chính phủ Hoa Kỳ. Giữa một loạt các quyết định phức tạp gần đây mà cô phải
đối mặt với tư cách là lãnh đạo của cuộc họp kín của mình, người dẫn chương trình
Fox News Jesse Watters đã đưa ra một cuộc điều tra "Watters' World" về các giao
dịch tài chính của cô trong nhiệm kỳ của mình trong chính trị.

Tài sản sau 28 năm của Pelosi
Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện đã không thể thông qua dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng
đảng khi những người cấp tiến trong đảng của bà báo hiệu sự phản đối của họ.
Watters lên án các chính sách của bà, nói rằng chúng đang làm cho người Mỹ trung
bình "ngày càng khó tích lũy của cải hơn", giải quyết chúng bằng thuế và "phá hủy
đồng đô la bằng chi tiêu liều lĩnh".
Mức lương hiện tại của một Chủ tịch Hạ viện nằm ở mức thấp 6 con số, nhưng pelosi
là một trong những thành viên giàu nhất của Quốc hội.
Vì vậy, bí mật của cô là gì, Watters hỏi: "Có vẻ như đó là chồng cô ấy, Paul."
WATTERS: ĐẢNG DÂN CHỦ KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT CÂU CHUYỆN KHI MỌI
NGƯỜI ĐƯỢC PHÉP NÓI CHUYỆN TỰ DO TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN
THÔNG XÃ HỘI

"Sau khi kết hôn, Paul mở một công ty bất động sản và đầu tư mạo hiểm. Và thông
qua các mối quan hệ của mình, ông đã đẩy Nancy vào thế giới chính trị, giúp cô ấy
được bầu vào Quốc hội năm 1987", watters nói.
"Cặp đôi đã tính thời gian thị trường một cách hoàn hảo trong những năm qua," ông
tiếp tục, "trong khi Nancy là một người trong cuộc ở Washington. Bất động sản,
chứng khoán, Pelosi luôn biết đầu tư đúng đắn là gì".

Pelosi sở hữu một số mảnh bất động sản bao gồm một biệt thự ở Thung lũng Napa trị
giá tới 25 triệu đô la, một căn hộ ven sông DC trị giá hơn 2 triệu đô la và một biệt thự
gạch đỏ ở Pacific Heights của California.
Chồng bà sở hữu các bất động sản thương mại ở San Francisco "cộng lại, trị giá lên
tới 50 triệu USD", Watters tiếp tục.

Trong bức ảnh ngày 8 tháng 9 năm 2021 này, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi,
D-Calif., gặp gỡ các phóng viên để thảo luận về chương trình nghị sự trong nước của
Tổng thống Joe Biden tại Capitol ở Washington.
"Năm 2018, tài sản của bà Pelosi đã tăng vọt", ông nói. "Năm đó, báo cáo công bố
tài chính của cô ấy cho thấy giá trị ròng hơn 114 triệu USD. Năm 2019, tổng tài sản
của bà Pelosi lên tới 271 triệu USD và năm 2020, con số này thậm chí còn tăng lên
tới 315 triệu USD.
"Năm 2007, Visa lo ngại Quốc hội Dân chủ mới sẽ nhắm mục tiêu vào phí quẹt của
họ, khiến họ mất hàng tỷ đô la. Vì vậy, họ đã thuê một nhóm các nhà vận động hành
lang xuống Pelosi", watters nói thêm. "Giám đốc điều hành của Visa đã đích thân gặp
cô ấy. Cô ấy đã nhận được sự đóng góp từ họ. Một trong những cố vấn của ông đã
rời đi và trở thành một nhà vận động hành lang thị thực".
"Đột nhiên, Paul Pelosi nhận được một cuộc điện thoại từ người môi giới của
mình. Anh ấy đã gặp may mắn", Watters tiếp tục. "Paul đã được mời vào màn hình
trước để tham gia sớm đợt IPO trị giá 18 tỷ USD của Visa. Nancy và chồng có do dự
không? Không, họ đã mua cổ phiếu Visa trị giá từ 1 triệu đến 5 triệu đô la. Nhưng nó
trở nên tốt hơn. Trong khi pelosi là chủ tịch hạ viện, các dự luật sẽ làm tổn thương
giá cổ phiếu của Visa đã bị chặn tại Hạ viện. Cổ phiếu visa tăng hơn 200% trong thời
gian đó, khiến Pelosi trở thành một gia tài trên giấy tờ".

"Vào tháng 1, Pelosi đã nhận được một triệu đô la cổ phiếu Tesla ngay trước khi Joe
Biden công bố ưu đãi xe điện vào tháng Sáu. Gia đình Pelosi đã kiếm được tiền trong
thời gian lớn ngay trước khi Quốc hội được thiết lập để vồ lấy Big Tech. Ông Pelosi
đã thực hiện các lựa chọn trên công ty mẹ của Google, Alphabet, kiếm được 5,3 triệu
đô la dễ dàng.
Watters cung cấp một trường hợp khác mà Pelosi rút tiền mặt.
"Vào tháng 3, Paul Pelosi đã thực hiện các lựa chọn trị giá 2 triệu USD của
Microsoft, chỉ hai tuần trước khi gã khổng lồ công nghệ có được hợp đồng trị giá 22
tỷ USD để trang bị cho Quân đội Mỹ tai nghe công nghệ cao", ông nói.

"Pelosi chưa bao giờ bị truy tố vì giao dịch nội gián, nhưng các khoản đầu tư và tiếp
cận hôn nhân của bà, kết hợp với thời điểm cực kỳ may mắn, đã tạo ra rất nhiều
nghi ngờ. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là theo dõi tiền, và chắc chắn có rất
nhiều thứ", Watters kết luận.

