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Xin chuyển tin mới đến Quý Vị, Quý NT và CH...
BMH - Washington, D.C
** Hy vọng Anthony Stephen Fauci, tên ma đầu này sớm ra đi...
On Tue, Nov 30, 2021 at 1:57 PM lsamurai <> wrote:
Bà TS Naomi Wolf là một trí thức nặng ký của cánh Tả . Bà nhìn vào các bằng chứng
lem nhem giữa BS Fauci, NIH, EcoHealth Alliance và Viện Nghiên Cứu Vũ Hán cho
đến nay và đi đến kết luận là BS Fauci có nhiều vấn đề cần được điều tra. Cùng lúc ,
ông LS Robert Kennedy Jr. xuất bản sách điều tra "Con Người Thật của BS Fauci " .
Cả hai vị đều là đảng viên DC kỳ cựu .
BS Fauci bước vào đường cùng khi phát ngôn " Tôi là khoa học. Ai đả kích tôi là đả
kích khoa học " . Khổ nổi, khoa học không phải là giáo điều nên cái tưởng đúng hôm
nay có thể bị chứng minh là sai hôm sau . Đó là chuyện thường tình trong tiến bộ
khoa học .
Một khoa học gia tự vỗ ngực nói tôi là khoa học do đó không ai có quyền chỉ trích tôi
là cách nói của người đuối lý.
Nói khôi hài tiếng Việt thì BS Phao Xì bị xì hết hơi nên có lẻ sắp....chìm.
PHL
************************************************************
** Thời vàng son không còn nữa..
Hai anh, em dân chủ thổ tả lần lượt rơi đài..
Chắc hẳn rằng việc trầm trọng lắm nên bọn thổ tả ở CNN mới cho Chris Cuomo…về
vườn…
Tên Chris Cuomo bị CNN “treo giò” vô thời hạn, sau khi CNN nói rằng họ không
nhận ra (dù trễ nhưng chưa muộn) rằng Chris đã tham dự sâu rộng như thế
nào, trong nỗ lực bảo vệ anh trai là tên cựu Thống đốc New York Andrew
Cuomo khỏi những tố cáo về xâm phạm tình dục…
Chris Cuomo is SUSPENDED indefinitely by CNN after network says it didn't realize
how deeply involved star was in efforts to defend brother Andrew from sex pest claims
·
Chris Cuomo has been suspended from CNN following Monday's revelation
that he was extensively involved in advising his brother, Andrew Cuomo
·
The New York attorney general on Monday published a series of text messages
showing Chris assisting his brother during his sex harassment scandal
·
Chris suggested the phrasing of rebuttals, helped the then-governor of New
York's team to identify damaging stories, and used his connections to help

·
CNN on Tuesday said they have 'suspended Chris indefinitely, pending further
evaluation'
·
Anderson Cooper will cover for Chris, with his 8pm show extended from one
hour to two
·
Colleagues and viewers were angry that he had downplayed the role he took in
helping Andrew, 63, who was forced to resign in August
·
CNN on Tuesday said the documents from Monday show 'a greater level of
involvement in his brother's efforts than we previously knew'
·
Earlier on Tuesday, Chris said on his SiriusXM radio show that he felt Andrew
was forced out when the Democrats, Republicans and media turned on him
LAPTOP FROM HELL
Nguyễn Thị Bé Bảy phỏng dịch

Sách mới tiết lộ mối liên hệ của gia đình Biden với Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ
làm quý vị kinh hoàng.
Tường thuật của ban biên tập SNN, ngày 28 tháng 11 năm 2021
Mối liên hệ giữa Tổng Thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình
thân thiết đến mức nào?
Biden nói rằng không quá thân thiết, nhưng Tập đã gọi Biden là "bạn cũ" trong một
hội nghị trực tuyến vào đầu tháng 11 này!
Giờ đây, xử dụng những tài liệu chưa từng được tiết lộ, những gì thực sự nằm bên
trong chiếc máy vi tính xách tay của Hunter Biden, tác giả Miranda Devine của báo
New York Post đã viết ra những sự thật kinh hoàng, những mối liên hệ kinh khủng
giữa Joe Biden, Jim Biden, Hunter Biden với Đảng Cộng Sản Trung Hoa, và những gì
mà Trung Cộng biết về gia đình Biden, tất cả đều ở trong cuốn sách sẽ được phát
hành trong tuần này, có tựa đề 'Laptop from Hell'.

Dưới đây là một vài trích đoạn trong quyển sách:
- Khi kẻ nghiện ma túy Hunter Biden bỏ mặc chiếc máy vi tính bị ngấm nước của
mình tại một tiệm sửa máy tên Mac ở Delaware vào mùa xuân năm 2019, chỉ sáu
ngày trước khi cha anh ta tuyên bố ứng cử tổng thống Hoa Kỳ, thì nó đã trở thành
quả bom nổ chậm trong bóng tối của chiến dịch Joe Biden.
- Những bí mật bẩn thỉu chứa trong máy vi tính xách tay của Hunter gần như đã làm
trật đường rầy chiến dịch tranh cử tổng thống của Joe Biden, nếu nó không được
châm ngòi để đưa đến một vụ che đậy vĩ đại nhất của truyền thông trong trong lịch sử
nước Mỹ.
- Nó cho thấy sự phối hợp kiểm duyệt của Big Tech, truyền thông phe nhóm và các
cựu đặc nhiệm tình báo trong một cuộc thực tập lạnh xương sống của quyền lực chính
trị sơ khai, để bịt miệng New York Post trước cuộc bầu cử năm 2020 ba tuần lễ.
- Một kho tàng tài liệu của công ty, các điện thư, những bản tin nhắn, hình ảnh và
băng ghi âm giọng nói, trải dài suốt một thập niên. Chiếc máy vi tính xách tay đã
cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy Tổng Thống Joe Biden có liên quan đến các
dự án kinh doanh của con trai ông ở Trung Quốc, Ukraine và nhiều quốc gia khác
nữa, mặc dù ông ta đã nhiều lần phủ nhận.
- Cuốn sách cũng chỉ ra sự liên kết thỏa thuận kinh doanh thất bại của Biden ở Trung
Quốc với những người chủ chốt trong tổ chức Clinton.
- Gilliar [một người trung gian] đã liên lạc với Hunter Biden thông qua người bạn
thân tín của gia đình Biden là Rob Walker, một cựu quan chức trong chính quyền
Clinton , vợ là Betsy Massey Walker từng là phụ tá của Jill Biden trong lúc bà ấy là
đệ nhị phu nhân.
Gilliar đã gửi email cho Walker vào tháng 2 năm 2015 ca ngợi sự xuất hiện của
Hunter ở Bắc Kinh trong cuộc họp hội đồng quản trị của quỹ đầu tư non trẻ mà
Hunter đã thành lập cùng với con trai của John Kerry, có tên là BHR.
Tóm lại, cái nhìn sâu sắc về lối sống phóng túng của Hunter cho thấy hắn ta không có
khả năng giữ nổi một công việc làm, chứ đừng nói đến chuyện các nước ngoài phải
trả hàng chục triệu đô la cho hắn trong các giao dịch kinh doanh quốc tế đầy quyền
lực, trừ khi hắn ta có một thứ gì khác có giá trị để trao đổi.
Đây là điều tất nhiên và đã được hắn xử dụng: hắn là con trai của phó tổng thống
Mỹ, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo của thế giới tự do!
Nguyễn Thị Bé Bảy
Tham khảo:
New book reveals shocking Biden family connections with the ...

Phận bạc của những tay nhà giàu Trung Quốc.

Nhân viên bảo vệ trước cửa nhà một đại gia Trung Quốc tại Thượng Hải. AP
Tiền bạc, danh vọng và kể cả uy tín lẫy lừng trên thế giới không còn là những lá bùa
hộ mạng cho những người giàu có tại Trung Quốc. Phải chăng đó là nét đặc thù của
nền kinh tế thị trường theo mô hình xã hội chủ nghĩa của Bắc Kinh ? Trung Quốc là
nơi quy tụ nhiều nhà tỷ phú nhất thế giới nhưng nhiều người trong số đó gặp tai
ương.
Nhà báo người Anh Gideon Rachman trên tờ Financial Times ngày 29/11/2021 trong
bài viết mang tựa đề Tại sao giới tinh hoa ở Trung Quốc đang trên con đường đầy
chông gai ? nhắc lại một thống kê khá xưa được báo China Daily cung cấp, ở thời
điểm năm 2011, « 15 tỷ phú bị sát hại, 17 người tự vẫn, 7 chết vì tai nạn 14 trong số
đó bị tử hình và 19 người chết vì bệnh tật ».
Đó là chuyện của một chục năm trước. Tháng 3/2021 trang mạng Hồ
Nhuận Hurun.net công bố danh sách các nhà tỷ phú Trung Quốc trong năm 2020.
Vào thời điểm mà cả thế giới lao đao vì một con virus nhỏ thì Trung Quốc có thêm
253 doanh nhân tham gia câu lạc bộ khép kín của các đại gia bạc tỷ.
Tính cả tại Hoa lục lẫn Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu thế giới, với 992 người
trong danh sách này. Về số lượng, Trung Quốc có đông tỷ phú hơn so với cả Mỹ (696
người) và Ấn Độ (177 người) cộng lại.
Vẫn theo số liệu của trang mạng Trung Quốc này, điều thú vị là lần đầu tiên, không
một ông vua địa ốc nào có tên trong số 10 tài sản lớn nhất tại Hoa lục. Thí dụ như
trong trường hợp của sáng lập viên tập đoàn Evergrande, Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin) :
đang từ là người giàu có nhất tại Trung Quốc năm 2017, trong bảng xếp hạng 2020,
ông này bị đẩy xuống hạng thứ 70 do khủng hoảng vì nợ nần.
Còn bản thân tỷ phú Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo Apple Daily, tài
sản đã bị phong tỏa và đang phải ngồi tù vì luật an ninh quốc gia Bắc Kinh áp đặt tại
đặc khu hành chính này.
Hiếm nơi nào trên thế giới mà những nhà tài phiệt, những cái tên tuổi trong làng giải
trí, hay của giới truyền thông, thể thao, dù có là niềm tự hào của đất nước, cũng chịu
nhiều tai ương như trên quê hương của Mao Trạch Đông.

Nhà báo trên tờ Financial Times kể lại trường hợp cụ thể của một đồng nghiệp Trung
Quốc rất nổi tiếng trên đài truyền hình tại Hoa lục, là phóng viên trẻ Nhuệ Thành
Cương. Rui Chenggang) mà ông đã gặp hồi năm 2014 tại Diễn đàn Kinh tế thế giới
Davos. Nhưng chỉ một sớm một chiều, ngôi sao trên màn ảnh nhỏ đó không bao giờ
còn được xuất hiện trước công chúng. Giờ đây đến lượt nữ vận động viên quần vợt
Bành Súy mất tích rồi xuất hiện trở lại nhưng « tương lai chẳng có gì là chắc
chắn » cho dù thế giới đã lên tiếng đòi Bắc Kinh trả lời « Bành Súy đang ở đâu ? ».
Không một ai được an toàn.
Tác giả bài báo, Gideon Rachman ghi nhận : tại Trung Quốc « những người giàu có,
nổi tiếng và quyền lực đều dễ sa cơ, dễ bị thất sủng dễ mất tích hay gặp phải những gì
còn tệ hơn thế nữa ».
Tháng 9/2021 một người « tay trắng dựng lên cơ đồ », trở thành tỷ phú bất động sản,
là ông Thẩm Đống (Desmond Shum) đã cho ra mắt một cuốn sách mang tên Red
Roulette trong đó ông kể lại thăng trầm của chính mình. Cùng với vợ là bà Đoàn Vĩ
Hồng (Whitney Duan) họ từng dễ dàng chi ra 100.000 đô la tiền rượu trong một bữa
ăn ở Paris. Họ phát đạt nhờ có được những chiếc ô dù rất tốt. Điểm tựa thứ nhất của
bà là một người thế lực trong giới « áp-phe ». Thế nhưng, gió đã xoay chiều khi nhân
vật đó « mất tích rồi bị tử hình ».
Nhưng tại Trung Quốc, để thành công bắt buộc phải có một điểm tựa về chính trị. Vị
ân nhân đó của cặp vợ chồng tỷ phú Thẩm Đống-Đoàn Vĩ Hồng là ông Tôn Chính Tài
(Sun Zhengcai) người có lúc được coi là có triển vọng kế vị ông Tập Cận Bình.
Nhưng rồi họ Tôn bị khai trừ khỏi Đảng, năm 2018 lãnh án chung thân vì tội
tham nhũng.
Một mối quan hệ nguy hiểm khác của bà Đoàn Vĩ Hồng chính là phu nhân cựu thủ
tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Bản thân cựu lãnh đạo Trung Quốc này cũng đang
trong tầm ngắm của chế độ từ khi ông ra mắt hồi ký về mẹ ông. Cuốn sách đó bị coi
như một lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào Tập Cận Bình và ấn phẩm này đã nhanh
chóng biến mất khỏi các hiệu sách, cũng như trên các cổng vào tìm kiếm thông tin
trên mạng.
Quyền sinh sát trong tay Đảng
Báo tài chính Anh, Financial Times đương nhiên chú ý nhiều đến trường hợp của nhà
tỷ phú Mã Vân (Jack Ma). Dù đã trở thành ông vua trong ngành mua bán trên mạng,
là doanh nhân nước ngoài đầu tiên bắt tay tỷ phú Mỹ Donald Trump khi ông vừa đắc
cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, là một ngôi sao trên các diễn đàn kinh tế uy tín của
thế giới, số phận ông chủ Alibaba vẫn trong tay Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Chỉ một lời chỉ trích cung cách quản lý của Nhà nước hồi tháng 10/2020 cũng đủ để
họ Mã trở thành « một cái bóng ». Cũng tác giả bài báo, Gideon Rachman, cho rằng,
lẽ ra Bắc Kinh phải hãnh diện vì ông Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) người Trung
Quốc đầu tiên lãnh đạo cơ quan Cảnh Sát Quốc Tế, Interpol nhưng rồi trong một
chuyến về nước năm 2018 ông này đã « biệt vô âm tín » trước khi bị buộc tôi tham
nhũng và lãnh án hơn 13 năm tù.
Tóm lại tại Trung Quốc « không một ai được an toàn » dù có là những ngôi sao đầy
triển vọng trên chính trường, dù là biểu tượng của sự thành công tại một quốc gia đã

vươn lên đến đỉnh cao trong một số lĩnh vực như thể thao như trường hợp của vận
động viên Bành Súy, hay nghệ thuật như giải thưởng dương cầm Chopin, nhạc sĩ Lý
Vân Địch (Yundi Li) …
Cũng nhà báo Rachman lưu ý độc giả về mô hình kinh tế khá đặc biệt của Trung
Quốc : nơi mà « các hoạt động kinh doanh phải dựa vào những mối liên hệ (với các
quan chức trong guồng máy lãnh đạo) » vì vậy mà mọi người đều nằm trong « vùng
xám » như trường hợp của cặp vợ chồng tỷ phú địa ốc Thẩm Đống. Các doanh nhân
Trung Quốc thành đạt cũng nhờ có sự nâng đỡ của Đảng, nhưng tất cả đều có thể tan
vỡ cũng chính vì hệ thống từng giúp họ ngồi trên những núi bạc.
Tỷ phú Trung Quốc đoản mệnh ?
Mở lại với báo cáo chính thức của China Daily năm 2011 : tờ báo này tổng kết 72 tỷ
phú Trung Quốc đều gặp tai ương, không bị tù đầy, tử hình thì cũng gặp tai nạn. Đó
là không kể trường hợp cố lãnh đạo tập đoàn HNA.
Báo Libération (tháng 3/2019) đã có bài điều tra về cái chết đáng ngờ của ông Vương
Kiện (Wang Jian), 56 tuổi, chủ tịch HNA hoạt động trong ngành tài chính, khách sạn,
hàng không … Họ Vương đã chết trong một « tai nạn » tại vùng Lubéron, miền nam
nước Pháp. Cảnh sát điều tra nói đến một « cái chết ngu xuẩn » khi nhà tỷ phú Trung
Quốc này « ngã từ trên một bức tường cao 8 mét » trong lúc ông cầm ống kính để
chụp hình.
Nhưng tại Hoa Kỳ, một tỷ phú Trung Quốc khác, là ông Quách Văn Quý (Guo
Wengui) quả quyết đây là một vụ « ám sát chính trị » bởi Vương Kiện « biết quá
nhiều về liên hệ mờ ám giữa tập đoàn do ông điều hành với chính quyền Bắc Kinhđặc biệt là về vai trò của Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình ».
Điều tra của báo Libération khi đó nhắc lại : HNA trên danh nghĩa là một tập đoàn tư
nhân, là biểu tượng thành công của tư bản đỏ Trung Quốc, trị giá « hàng trăm tỷ đô
la » nhưng bản thân tập đoàn này lại « nợ nần chồng chất ». Tổng nợ của công ty ước
tính khoảng 90 tỷ đô la tương đương với « 250 % doanh thu của tập đoàn ».
Trước cái chết đáng ngờ của lãnh đạo HNA ở miền nam nước Pháp thì tại Macao,
một nhà tài phiệt Trung Quốc khác đã chết vì « ngã từ chung cư » và tai nạn xảy ra
trước ngày Macao khánh thành cây cầu nối liền sòng bạc lớn nhất châu Á này với
Hoa Lục.
Về phần tỷ phú Mã Vân, ông chủ Alibaba có lẽ linh cảm hậu vận không hay của
những đại gia Trung Quốc nên đã sớm thông báo về hưu non, vậy mà vẫn không
tránh khỏi búa rìu của Bắc Kinh. Người ta không còn thấy Jack Ma xuất hiện trên các
diễn đàn kinh tế thế giới bên cạnh những Bill Gates hay Jeff Bezos, Elon Musk...
Alibaba và những chi nhánh của nhà phân phối trên mạng này liên tục « lãnh
đòn » trong nỗ lực của chính quyền Trung Quốc đưa « công nghệ kỹ thuật số vào
khuôn phép ».
Trông người lại nghĩ đến ta : những nhà tỷ phú mới nổi lên tại Trung Quốc như
Trương Nhất Minh (Zhang Yiming) sáng lập viên Bytedance, rút được kinh nghiệm gì

từ những người đi trước hay không ? Mới 38 tuổi, không hiểu rằng tài sản 53 tỷ đô la
của anh có độ bền tới mức độ nào ?
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211203-ph%E1%BA%ADn-b%E1%B
A%A1c-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-tay-nh%C3%A0-gi%C3%A0u-trung-q
u%E1%BB%91c
Vài tin tức mới , hôm nay Thứ Hai, 6/12/2021...
Xin mời Quý Vị theo dõi để tường...
From: 'BMH' via hoaihuong <hoaihuong@googlegroups.com>
'Absolute liars': Ex-D.C. Guard official says generals lied to Congress about Jan. 6 |
SmartNews
'Những kẻ nói dối hoàn toàn ': Cựu Sĩ quan cao cấp của Vệ Binh Quốc Gia vùng Thủ
đô, nói rằng các tướng lĩnh đã nói dối Quốc hội về biến cố ngày 6 tháng 1, 2021.
Trong một bản ghi nhớ dài 36 trang gửi cho ủy ban chống bạo động ở Capitol, Đại tá
Earl Matthews cũng chỉ trích tổng thanh tra của Bộ Quốc Phòng / Ngũ Giác Đài về
cái mà ông ta gọi là một báo cáo cố tình đầy lỗi.
Một cựu viên chức Vệ binh Quốc gia Thủ đô, đã cáo buộc hai nhà lãnh đạo cấp cao
của Quân đội nói dối Quốc hội và tham gia vào một nỗ lực bí mật để viết lại lịch sử
về những phản ứng của quân đội để đối phó với cuộc bạo động ở Capitol.
Trong một bản ghi nhớ dài 36 trang, Đại tá Earl Matthews, người từng nắm giữ các
vai trò cao cấp trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Ngũ Giác Đài trong chính quyền
của TT Donald Trump, đã tố cáo tổng thanh tra của Ngũ Giác Đài về cái mà ông gọi
là một báo cáo cố tình đầy lỗi, để bảo vệ một viên chức quân đội hàng đầu, là người
chống lại việc gởi Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, làm trì hoãn
phản ứng của quân nổi dậy trong nhiều giờ.
Bản ghi nhớ của Matthews, được gửi tới ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1 trong
tháng này và được POLITICO thu được, bao gồm các hồi ức chi tiết về phản ứng của
biến cố khi gọi hai tướng quân đội - Tướng Charles Flynn, người từng là phó tham
mưu trưởng các chiến dịch vào tháng 1. 6, và Trung tướng Walter Piatt, giám đốc
tham mưu Lục quân - "những kẻ thật sự, tuyệt đối nói dối" vì những đặc điểm của họ
về các diễn biến của ngày hôm đó. Matthews chưa bao giờ công khai thảo luận về sự
hỗn loạn của cuộc bao vây điện Capitol….

'Absolute liars': Ex-D.C. Guard official says generals lied to Congress about Jan. 6
Xin click vào link dưới:
'Absolute liars': Ex-D.C. Guard official says generals lied to Congress about Jan. 6 |
SmartNews
In a 36-page memo to the Capitol riot committee,
Col. Earl Matthews also slams the Pentagon's inspector general for what he calls an
error-ridden report.
'Những kẻ hoàn toàn nói dối ': Cựu Sĩ quan cao cấp của Vệ Binh Quốc Gia vùng Thủ
đô, nói rằng các tướng lĩnh đã nói dối Quốc hội về biến cố ngày 6 tháng 1, 2021.
Trong một bản ghi nhớ dài 36 trang gửi cho ủy ban chống bạo động ở Capitol, Đại tá
Earl Matthews cũng chỉ trích tổng thanh tra của Bộ Quốc Phòng / Ngũ Giác Đài về
cái mà ông ta gọi là một báo cáo cố tình đầy lỗi.
A former D.C. National Guard official is accusing two senior Army leaders of lying to
Congress and participating in a secret attempt to rewrite the history of the military's
response to the Capitol riot.
In a 36-page memo, Col. Earl Matthews, who held high-level National Security
Council and Pentagon roles during the Trump administration, slams the Pentagon's
inspector general for what he calls an error-riddled report that protects a top Army
official who argued against sending the National Guard to the Capitol on Jan. 6,
delaying the insurrection response for hours.
Matthews' memo, sent to the Jan. 6 select committee this month and obtained by
POLITICO, includes detailed recollections of the insurrection response as it calls two
Army generals — Gen. Charles Flynn, who served as deputy chief of staff for
operations on Jan. 6, and Lt. Gen. Walter Piatt, the director of Army staff —
“absolute and unmitigated liars” for their characterization of the events of that day.
Matthews has never publicly discussed the chaos of the Capitol siege.

On Jan. 6, Matthews was serving as the top attorney to Maj. Gen. William Walker,
then commanding general of the D.C. National Guard. Matthews’ memo defends the
Capitol attack response by Walker, who now serves as the House sergeant at arms,
amplifying Walker's previous congressional testimony about the hours long delay in
the military’s order for the D.C. National Guard to deploy to the riot scene.
“Every leader in the D.C. Guard wanted to respond and knew they could respond to
the riot at the seat of government” before they were given clearance to do so on Jan.
6, Matthews’ memo reads. Instead, he said, D.C. guard officials “set [sic] stunned
watching in the Armory” during the first hours of the attack on Congress during its
certification of the 2020 election results.
Matthews' memo levels major accusations: that Flynn and Piatt lied to
Congress about their response to pleas for the D.C. Guard to quickly be deployed on
Jan. 6; that the Pentagon inspector general’s November report on Army leadership’s
response to the attack was “replete with factual inaccuracies”; and that the Army has
created its own closely held revisionist document about the Capitol riot that’s
“worthy of the best Stalinist or North Korea propagandist.”
The memo follows Walker’s own public call for the inspector general to retract its
detailed report on the events of Jan. 6, as first reported by The Washington Post.
Walker told the Post he objected to specific allegations by the Pentagon watchdog
that Matthews’ memo also criticizes, calling the inspector general’s report
“inaccurate” and “sloppy work.”
Reached for comment on Matthews’ memo, Walker, the former head of the D.C.
Guard, said the report speaks for itself and that he had nothing further to add. A Jan.
6 committee spokesperson declined to comment.
The new memo from Matthews, who now serves in the Army reserves, emerges as
officials involved in the response that day try to explain their decision-making to
investigators. The House select committee has probed the attack for months, and
earlier this year top officials testified before the House oversight panel.
Reached for comment, Matthews said the memo he wrote is entirely accurate. “Our
Army has never failed us and did not do so on January 6, 2021,” he said. “However,
occasionally some of our Army leaders have failed us and they did so on January 6th.
Then they lied about it and tried to cover it up. They tried to smear a good man and to
erase history.”
Flynn, now the commanding general of the U.S. Army Pacific, and Piatt didn't
respond to messages. Army spokesperson Mike Brady said in a statement that the
service's "actions on January 6th have been well-documented and reported on, and
Gen. Flynn and Lt. Gen. Piatt have been open, honest and thorough in their sworn
testimony with Congress and DOD investigators."
“As the Inspector General concluded, actions taken ‘were appropriate, supported by
requirements, consistent with the DOD’s roles and responsibilities for DSCA, and
compliant with laws, regulations, and other applicable guidance," Brady added.

“We stand by all testimony and facts provided to date, and vigorously reject any
allegations to the contrary. However, with the January 6th Commission’s
investigation still ongoing, it would be inappropriate to comment further.”

Former U.S. Capitol Police Chief Steven Sund testifies before a Senate Homeland
Security and Governmental Affairs & Senate Rules and Administration joint hearing
on Capitol Hill, Washington, Tuesday, Feb. 23, 2021, to examine the January 6th
attack on the Capitol. (Erin Scott/The New York Times via AP, Pool)
A 2:30 phone call
Matthews’ memo begins by focusing on a 2:30 p.m. conference call on Jan. 6 that
included senior military and law enforcement officials, himself and Walker among
them.
Then-Capitol Police Chief Steven Sund “pleaded” on the call for the immediate
deployment of the National Guard to the Capitol, Matthews recalled, saying that
rioters had breached the building’s perimeter.
Walker has also told Congress that Sund made that plea then. According to Matthews,
Flynn and Piatt both opposed the move.
Walker also testified to Congress in March that Piatt and Flynn expressed concerns
about “optics.”
Further, Flynn told Maloney that he “never expressed a concern about the visuals,
image, or public perception of" sending Guardsmen to the Capitol.
That answer, Matthews says in his memo, is “outright perjury.”
Matthews wrote that he and Walker “heard Flynn identify himself and unmistakably
heard him say that optics of a National Guard presence on Capitol Hill was an issue
for him. That it would not look good. Either Piatt or Flynn mentioned ‘peaceful
protestors.’”

Flynn’s brother, retired Lt. Gen. Michael Flynn, promulgated a host of conspiracy
theories in the lead-up to Jan. 6 and called for former President Donald Trump to
impose martial law. Matthews’ memo does not insinuate that Gen. Charles Flynn’s
actions on Jan. 6 were shaped by his brother, who has been subpoenaed by the select
committee, and does not mention Michael Flynn.
The two generals told the House oversight committee that the Guard wasn’t ready to
respond to the chaos that day, and Flynn testified to the House Oversight Committee
in June that a “team of over 40 officers and non-commissioned officers immediately
worked to recall the 154 D.C. National Guard personnel from their current missions,
reorganize them, re-equip them, and begin to redeploy them to the Capitol.”
Matthews says that assertion “constituted the willful deception of Congress.”
“If it does not constitute the willful and deliberate misleading of Congress, then
nothing does,” Matthews wrote of Flynn’s statement.
“Flynn was referring to 154 D.C. Guardsmen who were already on duty, were
trained in civil disturbance response, already had area familiarization with
Washington, DC, were properly kitted and were delayed only because of inaction and
inertia at the Pentagon.”
In other words, Matthews indicates, the idea that it took 40 officers to get 154
National Guard personnel ready to go to the Capitol beggars belief.
Every D.C. Guard leader was desperate to get to the Capitol to help, Matthews writes
— then stunned by the delay in deployment. Responding to civil unrest in Washington
is “a foundational mission, a statutory mission of the D.C. National Guard,” his
memo notes.
“Their attitude was ‘This is What We Do.’ ‘Send Me,’” the memo continues.
It adds that the previous summer, when civil unrest unfolded in the wake of the police
murder of George Floyd, the D.C. Guard was deployed numerous times to protect
federal buildings. Its belated mobilization on Jan. 6, Matthews continues, was a
jarring break from the norm.
Importantly, Matthews’ memo alone paints an incomplete picture of how the Army’s
top leadership responded to Jan. 6. Matthews indicates he did not have firsthand
knowledge of what the Army Secretary was doing for much of the afternoon — and, in
fact, says D.C. National Guard leaders at times had trouble finding him.

Secretary of the Army Ryan McCarthy, left, speaks during a briefing at the Pentagon
on Tuesday, Dec. 8, 2020. | Andrew Harnik/AP Photo
Where was Ryan McCarthy?
While taking issue with the Pentagon watchdog’s timeline regarding the actions and
involvement of key figures in the response, Matthews' memo seeks to illustrate errors
in the Pentagon inspector general report released last month.
That report states that McCarthy had to call Walker twice on Jan. 6 to order him to
deploy the D.C. Guard. Matthews’ memo calls this “an outrageous assertion … as
insulting as it is false,” and says McCarthy himself was “incommunicado or
unreachable for most of the afternoon.”
The inspector general’s report says McCarthy arrived at the D.C. Metropolitan
Police Department at 4:05 p.m., and that “witnesses told us that not having heard
from MG Walker regarding any specific plan." McCarthy and others present,
including D.C. Mayor Muriel Bowser and D.C. Police Chief Robert Contee,
themselves drafted a comprehensive plan for the Guard's deployment, according to
the Pentagon watchdog.
The report further says that soon afterward, Miller and Gen. Mark Milley, chairman
of the Joint Chiefs of Staff, reviewed that plan over the phone. Miller authorized the
deployment of the D.C. Guard and McCarthy informed Walker of it during a call at
4:35 p.m; McCarthy then held a press conference with the D.C. mayor and called
Walker again to reissue the order that he deploy the Guard, according to the
Pentagon inspector general.
Matthews challenges that Jan. 6 timetable in his memo. He writes that D.C. Guard
leaders “still have not seen this so-called plan developed by McCarthy and allegedly
approved by Acting Secretary Miller at 4:32PM.” He adds that the idea that the Army
secretary would give Guard personnel support for tactical planning and coordination
is “patently absurd.”

Walker, meanwhile, has said no call happened between him and McCarthy at 4:35
p.m. The D.C. Guard’s Jan. 6 timeline — produced while Walker helmed the D.C.
National Guard — does not document any phone call between McCarthy and Walker
at 4:35.
Both McCarthy and Miller declined to comment.
Megan Reed, a spokesperson for the Pentagon inspector general, said their office
stands by its report.

Rioters stand outside the U.S. Capitol in Washington on Jan. 6, 2021. | Jose Luis
Magana/AP Photo
'Stalinist Propaganda'
Matthews' memo also homes in on a document that Army officials have referenced but
never fully revealed, titled “Report of the Army’s Operations on January 6 2021." In
Matthews' view, it lays out a fabricated timeline in a bid to burnish the Army's
reputation.
According to Matthews, Piatt helped produce the document after a series of bruising
congressional hearings and news reports that damaged the reputations of Army
senior leadership — among them, a Washington Post report that the Army falsely
denied Flynn’s participation in the 2:30 p.m. phone call.

“In March 2021, MG Walker was told by a friend that LTG Piatt was so upset with
MG Walker that he directed the development of an Army ‘White Paper’ to retell
events of 6 January in a light more favorable to LTGs Flynn, Piatt, Secretary
McCarthy and the Army Staff,” Matthews writes.
The Army Staff ultimately sought “to create an alternate history which would be the
Army’s official recollection of events,” Matthews continues, adding: “The end

product, a revisionist tract worthy of the best Stalinist or North Korea propagandist,
was close hold," kept secret from the public.
But members of Congress have seen the document. Piatt referenced it during a
House Oversight Committee hearing in June when asked about conflicting
recollections of the afternoon of Jan. 6.
“I would refer to the U.S. Army Report of Operations on January 6 that we submitted
to this committee,” Piatt told lawmakers. “What the D.C. National Guard did in those
short hours was extraordinary. Now when people’s lives are on the line, two minutes
is too long. But we were not positioned to respond to that urgent request. We had to
re-prepare so we would send them in prepared for ... this new mission.”
**************************
Hoa Kỳ chính thức thông báo “ tẩy chay ngoại giao / diplomatic boycott” Thế Vận
Hội Mùa Đông lần thứ 24 năm 2022, tại Bắc Kinh, vì vấn đề nhân quyền.. Có nghĩa
là đại diện chính thức của chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tham dự, nhưng các lực sĩ Hoa
Kỳ vẫn tham dự tranh tài.
Thế Vận Hội Mùa Đông lần thứ 23 năm 2018 tại Pyeongchang, Đại Hàn, Hoa Kỳ
đứng hạng thứ tư trong bảng tổng kết số huy chương đủ loại thu đạt được.
Hy vọng và chúc cho tuyển thủ Hoa Kỳ sẽ thâu đạt những kết quả và thành tích tốt
đẹp trong Thế Vân Hội Mùa Đông 24....
Bọn tầu cộng đã đánh hơi việc các quốc gia Tây phương vì vấn đề nhân quyền có thể
tẩy chay Thế Vận Hội, ít nhất là “tẩy chay ngoại giao” nên đã lên tiếng trước phản
bác, ngụy biện và hăm dọa từ lâu, cho rằng thể thao không dính líu đến chính trị. Nay
với quyết định tấy chay, tầu cộng lập tức gay gắt lên án hành động của Hoa Kỳ và
hăm dọa sẽ có phản ứng thích hợp.
************************
US announces diplomatic boycott of Winter Olympics in China over human rights
Beijing warned of "resolute countermeasures" over Pres. Biden's decision.
ByConor Finnegan
December 6, 2021, 1:19 PM
• 3 min read
US announces diplomatic boycott of Winter Olympics in China over human rights ABC News (go.com)
The U.S. will not send an official delegation to the Winter Olympic Games in China
early next year, the White House announced Monday, citing China's human rights
record.
The diplomatic boycott means that U.S. athletes will still compete in the games, which
will start in Beijing in February.
The Chinese government responded with swift condemnation of President Joe Biden's
decision -- saying the Olympics shouldn't be "a stage for political shows" and
warning of "resolute countermeasures."

But the Biden administration said it would not send senior U.S. government officials
because of China's mass detention camps and forced sterilization campaign against
Uighurs and other Muslim ethnic minorities in the country's western province -policies that the U.S. government has determined constitute genocide and crimes
against humanity.
Biden has been under growing pressure domestically to take some kind of action
against the Beijing games because of China's increasingly authoritarian policies at
home and aggressive actions across the region.
Sending prominent officials or public figures to the Olympics is a long tradition, with
first lady Jill Biden leading a delegation to the summer Olympics in Japan this year.
The Biden administration has said it is consulting U.S. allies on a path forward, but
so far, no other country has announced a similar diplomatic boycott. Australia,
Canada, the United Kingdom, and others are said to be weighing boycotts as well.
Beijing has repeatedly blasted any talk of a boycott, denouncing it as an affront to the
"Olympic spirit" while denying any wrongdoing in its human rights record.
"U.S. politicians continue to hype diplomatic boycotts of the Beijing Winter Olympics.
They are completely wishful-thinking, grandstanding and politically manipulative,"
said Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian.
It's also unclear if any American officials were formally invited to the games, where
they usually attend the opening or closing ceremonies. Zhao said Monday that
"American politicians" were not invited, without specifying who exactly or whether
foreign delegations in general were.
Biden has tried to stabilize U.S.-Chinese relations, which have nosedived in recent
years as Washington has grown increasingly concerned about Chinese aggression.
He and Chinese leader Xi Jinping held a meeting last month via video teleconference,
marking small progress on issues like China's travel bans on dual citizens and
journalists visas.
But tensions have remained high over China's development of hypersonic and nuclear
weapons, its menacing of Taiwan, and its human rights record, from the crackdown
on democracy in Hong Kong, religious practice across the country, and especially the
Uighurs in Xinjiang province. The detention of over one million Uighurs, the
sterilization of Uighur women, and their forced labor in these camps has drawn U.S.
sanctions and international condemnation.
************************
Trung cộng ra 1 quyết định, khiến cả thế giới có nguy cơ "đứng yên" hơn 40 ngày. Vì
bọn tầu cộng nghỉ đón năm mới Âm Lịch..
Tình trạng gián đoạn kéo dài gấp đôi, gấp ba thông thường do 1 biện pháp chống
dịch của Bắc Kinh.

Do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt đối với thuỷ thủ đoàn, các nhà khai thác tàu
trung chuyển tại các cảng ở miền nam Trung cộng đã quyết định tạm ngừng dịch vụ
ít nhất sáu tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Giới vận tải biển cho rằng đây là
một quyết định có thể làm gia tăng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu
vốn đang căng thẳng.
Các đại gia vận tải đường biển toàn cầu như Ocean Network Express, Hapag-Lloyd
và Evergreen đều đã thông báo với khách hàng rằng họ tạm thời ngừng nhận các đơn
hàng cho hàng hóa đi đến các cảng nhỏ ở đồng bằng sông Châu Giang và tỉnh Phúc
Kiến với nguyên nhân nêu trên.
"Việc tạm ngừng này là do yêu cầu cách ly Covid-19 đối với thủy thủ đoàn đi lại giữa
miền nam Trung cộng và Hồng Kông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022" trích thông
báo của tập đoàn Hapag-Lloyd.
Trước đại dịch, các hãng khai thác trung chuyển đã thông báo tạm ngừng hoạt động
trong 2-3 tuần cho kỳ nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 31/1/2022.
“Rõ ràng là thủy thủ đoàn muốn có thể về quê đón Tết Nguyên đán" Lars Jensen,
Giám đốc điều hành của công ty tư vấn vận tải container Vespucci Maritime cho biết.
“Điều này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hóa di chuyển trực tiếp đến hoặc đi
từ các hải cảng lớn, nhưng có thể phát sinh một loạt vấn đề đi kèm. Ví dụ như, lượng
hàng hóa vận chuyển từ các cảng nhỏ hơn có thể tăng lên sớm hơn thông thường".
Ông Akhil Nair, Phó chủ tịch quản lý hãng vận tải toàn cầu và chiến lược đường biển
tại Seko Logistics, cho biết quyết định tạm dừng đặt hàng của các công ty vận tải biển
có vẻ nhằm tránh việc hàng hóa nhập khẩu dồn ứ tại các hải cảng lớn hơn tại quốc
gia đông dân nhất thế giới.
“Tôi nghĩ rằng họ không muốn lượng hàng hoá từ nước ngoài ùn ứ trong dịp Tết
Nguyên đán khi số hàng này tập trung tại các cảng trung chuyển", ông Nair nói, “Với
tình trạng ngày càng ít chỗ trống tại cảng vì bị tắc nghẽn, tôi cho đây là biện pháp
thận trọng.”
Các chuyên gia cho biết, việc các nhà khai thác trung chuyển ngừng cung cấp dịch vụ
trong nhiều tuần có thể gây áp lực lên vận tải đường bộ ở miền nam Trung cộng , vì
vận tải đường thủy khoảng cách ngắn sẽ được chuyển hướng sang vận tải bằng xe tải.
Được biết, thành viên trên các tàu viễn dương phải cách ly ít nhất 21 ngày sau khi họ
xuống tàu tại các cảng phía bắc Trung cộng và 14 ngày tại các cảng phía nam.
Nhiều cảng ở Trung cộng thậm chí còn cấm thủy thủ đoàn rời tàu.
Đối với các thuyền viên Trung cộng xuống cảng ở nước ngoài, họ cần phải cách ly
tại địa phương từ 2- 3 tuần trước khi có thể quay về quê hương. Khi về nước, họ vẫn
phải cách ly ít nhất 2 tuần tại khách sạn, tùy thuộc vào quy định của từng nơi.

Một số tin tức trong ngày 7/12/2021..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường...
BMH - Washington, D.C
Xin mời xem Video clip giới thiệu The Tesla Smartphone: Tesla Model Pi 5G
2022, smartphone thế hệ mới, một sản phẩm mới của Elon Musk .
Dự trù ngày phát hành tại Hoa Kỳ: 21/12/2022, giá: vào khoảng $ 1,200.00

Elon Musk Revealed The Tesla Smartphone - Tesla Model Pi - YouTube

Elon Musk Revealed The Tesla Smartphone - Tesla Model Pi
While the world is still basking in the euphoria of Elon Musk’s electric vehicles, space
exploration, and self-driving software, the eccentric CEO and billionaire has shown
with his latest announcements that he is truly just getting started.
Elon Musk, through his company Tesla, is set to release a smartphone called the
Tesla Model Pi and this launch has got everyone in the technology game abuzz with
excitement.

Given his track record of incredible inventions from reusable rockets to self-driving
tech, the whole world is buzzing to see what special functionalities Elon would put in
his Tesla Model Pi.
What would Elon include in his smartphone to make it stand out from the tough
competition that’s currently in that space? The Tesla Model Pi has already been
predicted to be a real gadget game-changer when it hits the market and researchers
have said that it will give other phone competitors a run for their money.
Just ask Toyota and NASA, they can testify. Although the release date of the Tesla
Model Pi is still being kept secret by the company, the features and design of the
gadget are already known.

Người phụ nữ sinh ra ở Nga Xô, được Joe Biden đề nghị trong chức vụ “Bank
Regulator” tên Saule Omarova đã tự động rút lui, sau khi cô ấy 'mất sự ủng hộ của
những thượng nghĩ sĩ dân chủ ôn hòa', buộc phải từ chối là đảng viên cộng sản VÀ bị
bắt vì ăn cắp 214 đô la hàng hóa từ cửa hàng T.J. Maxx vào năm 1995.
Có một dung nhan xấu xí, sặc mùi cộng sản, lại là kẻ ăn cắp, thế mà Joe Biden cũng
tiến cử vào một chức vụ của chính phủ liên bang.. Cố đấm ăn xôi, vẫn cố lì qua nhiều
phiên điều trần…cho đến khi bị chính bọn dân chủ thổ tả bỏ rơi, mới chịu bỏ cuộc…
Thật xấu hổ…
Biden's Soviet-born pick for bank regulator Saule Omarova DROPS OUT after she
'lost support of moderate Dems', was forced to deny being communist AND was
arrested for stealing $214 from T.J. Maxx in 1995
·
Saule Omarova has withdrawn her nomination to lead a top banking regulator,
the White House announced on Tuesday
·
Her nomination to had been controversial from the start
·
Republicans raised questions about her childhood in Soviet Kazakhstan
·
While moderate Democrats expressed concern about her criticism of Wall
Street and video showing he saying she wanted oil companies to go bankrupt

·
Her nomination appeared doomed with reports that five moderate Democrats
said they could no longer support her
Fear The Dragon
Trung cộng đã lên kế hoạch như thế nào để thống trị Đại Tây Dương với các căn cứ
hải quân mới cho dùng chiến hạm và tiềm thủy đỉnh ở bờ biển phía tây châu Phi, gây
nên mối lo ngại cho Hoa Kỳ ..
How China plans to dominate Atlantic with new naval bases for warships and subs on
African west coast sparking US fears

CHINA is planning to dominate the Atlantic Ocean with new naval bases for warships
and submarines on the west coast of Africa, US intelligence officials have claimed.
A senior official from the Biden Administration said that Beijing intends to establish
its first permanent military presence off the coast of Equatorial Guinea.6

Intelligence chiefs believe that China's president, Xi Jinping, is hoping to convince the
leader of the African country of converting the existing port of Bata into a military
base.
"As part of our diplomacy to address maritime-security issues, we have made clear to
Equatorial Guinea that certain potential steps involving [Chinese] activity there
would raise national-security concerns," the source told The Wall Street Journal.
In 2009, China built up a commercial port in Bata - one of the country's biggest cities
on the mainland.
In October, Joe Biden's Deputy National Security Advisor, Jonathan Finer, was sent
to Equatorial Guinea to speak to President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo about
the urgent matter. However, the 72-year-old president sent his son to meet with Finer
instead.
Following the visit, the apparent heir posted a video to Instagram to thank Finer for
the visit on October 19.
A week later, the son tweeted his thanks to a Chinese delegation for the support for
his country.
At the end of this month, a senior official from Equatorial Guinea will travel to
Senegal to attend the China-Africa forum.
Previously, China approached countries stretching from Mauritania to the south of
Namibia, intent on establishing a naval facility. If realised, that prospect would
enable China to base warships in its expanding Navy in the Atlantic as well as the
Pacific.
Back in May, U.S. Gen. Stephen Townsend, who heads the U.S. Africa Command,
confirmed reports that China was looking to establish a large navy port on the
continent’s western coast.
"They're looking for a place where they can rearm and repair warships," he told The
Sun Online.
"That becomes militarily useful in conflict. They're a long way toward establishing
that in Djibouti.”
"Now they are casting their gaze to the Atlantic coast and wanting to get such a base
there."
China's first overseas naval base was built years ago in Djibouti in the Horn of Africa
and it is steadily increasing its capacity. Gen. Townsend said as many as 2,000
military personnel are at the base, including hundreds of Marines who handle
security there.

He said: "They have arms and munitions for sure. They have armored combat
vehicles."We think they will soon be basing helicopters there to potentially include
attack helicopters." They are hedging their bets and making big bets on Africa
For some time, many have thought that China was working to establish a naval base
in Tanzania, a country on Africa's eastern coast that has a strong, long-standing
military relationship with Beijing.
"The Chinese are outmanoeuvring the U.S. in select countries in Africa," Gen
Townsend said. "Port projects, economic endeavours, infrastructure and their
agreements and contracts will lead to greater access in the future.
"They are hedging their bets and making big bets on Africa."
The Defense Department's 2020 report on China's military power, said China has
likely considered adding military facilities to support its naval, air and ground forces
in Angola, among other locations.
And it noted that the large amount of oil and liquefied natural gas imported from
Africa and the Middle East, make those regions a high priority for China over the
next 15 years.
Henry Tugendhat, a senior policy analyst with the United States Institute of Peace,
said China has a lot of economic interests on Africa's west coast, including fishing
and oil.
It also has helped finance and build a large commercial port in Cameroon.
Mr Tugendhat said that any effort by Beijing to get a naval port on the Atlantic coast
would be an expansion of China's military presence. But the desire for ocean access,
he said, may be primarily for economic gain, rather than military capabilities.
Gen. Townsend and other regional military commanders laid out their concerns
about China during recent congressional hearings.
Âm Mưu Bị Lật Tẩy
- Mùa Xuân vừa qua, cơ quan tình báo Hoa Kỳ phát hiện Trung Quốc đang bí mật
xây dựng cơ sở mà họ nghi ngờ sử dụng cho mục đích quân sự tại một hải cảng thuộc
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates hay U.A.E.), một
trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông.

Bến cảng Khalifa – nguồn Abu Dhabi Ports
Theo lời của các giới chức Hoa Kỳ thì họ tin rằng Trung Quốc đang có âm mưu
nhằm thiết lập một căn cứ quân sự tại U.A.E., và cũng có thể xem đây như bước đầu
tiên trong mưu đồ rộng lớn hơn là toàn khu vực Trung Ðông – cho thấy một sự thật
khó có thể làm ngơ rằng Hoa Kỳ đang ngày càng phải đối đầu với Bắc Kinh trong
việc cạnh tranh ảnh hưởng trên toàn cầu.
Trong nhiều thập niên qua, Hoa Kỳ đã đóng vai trò trung tâm trong khu vực, ủng hộ
việc thành lập quốc gia Israel, đặt căn cứ quân sự tại đây và gần đây nhất là làm
trung gian trong việc ký kết Hiệp định Abraham đưa đến việc bình thường hóa quan
hệ giữa Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, trong đó có U.A.E. Bắc Kinh đã phản
công lại với các thỏa thuận thương mại và ngoại giao vắc xin – và nay thì đang cố
gắng mở rộng sự hiện diện quân sự của họ.
Âm mưu của Trung Quốc tại bến cảng ở U.A.E. lần này thực ra cũng không mới mẻ gì
so với những âm mưu trước đây của họ tại những nơi khác. Họ lợi dụng mối quan hệ
thương mại để thiết lập một đầu cầu cho hoạt động quân sự của họ.
Năm 2017, Trung Quốc đã cho xây dựng tiền đồn quân sự ở ngoại quốc đầu tiên tại
Djibouti, một quốc gia thuộc Ðông Phi châu, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt
động quân sự của họ quanh khu vực Ấn Ðộ Dương và châu Phi.
Tại Cambodia năm 2019, Trung Quốc ký một thỏa thuận bí mật cho phép quân đội
của họ sử dụng một căn cứ hải quân tại đây. Ở những nơi khác, Trung Quốc đã cho
xây dựng cơ sở tại các hải cảng thương mại ở Pakistan và Sri Lanka và sau này có
thể được sử dụng bởi lực lượng hải quân đang ngày càng lớn mạnh của họ.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường quan hệ kinh tế với U.A.E. và
hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất cũng như là khách hàng tiêu thụ
dầu lớn nhất của vùng Vịnh.

Trong khi đó thì U.A.E. đã chấp nhận cho công ty kỹ thuật Huawei xây dựng cơ sở hạ
tầng viễn thông cho họ mặc dù đã được các giới chức cao cấp của phương Tây cảnh
báo rằng hệ thống viễn thông này có thể bị gián điệp Trung Quốc sử dụng làm thiết bị
theo dõi và thu thập tin tức cho họ.
Khoảng một năm trước, các tin tức tình báo của Hoa Kỳ thu thập được cho thấy có
những dấu hiệu hoạt động khả nghi của Trung Quốc tại bến cảng Khalifa, cách
khoảng 50 dặm về hướng bắc thủ đô Abu Dhabi của U.A.E., và cũng là nơi tập đoàn
vận chuyển khổng lồ Cosco (China Ocean Shipping Company) của Trung Quốc đã
cho xây dựng và hiện đang điều hành một bến bốc dỡ các thùng vận chuyển hàng
thương mại.

Bến bốc dỡ hàng của Trung Quốc tại Khalifa nơi có những hoạt động khả nghi –
nguồn shippingherald.com
Những tin tức thu thập được lúc ban đầu vẫn chưa thể khẳng định được rõ ràng.
Nhưng đến mùa Xuân vừa qua, các không ảnh chụp từ vệ tinh đã cho phép các giới
chức tình báo Hoa Kỳ đi đến kết luận rằng Trung Quốc đang cho xây dựng một số cơ
sở để sử dụng cho hoạt động quân sự tại bến cảng.
Chính quyền Biden đã được báo động và liên tục cho tiến hành các biện pháp ngoại
giao để thuyết phục U.A.E. rằng những cơ sở đang được xây dựng đó có mục đích
quân sự và họ cần phải ra lệnh cho dừng công việc xây dựng trên.
Trong số những dấu hiệu đầy khả nghi nói trên, cơ quan tình báo Hoa Kỳ phát hiện
công ty Trung Quốc đã cho đào một cái hố khổng lồ để đặt móng và việc họ lắp đặt
các khung sườn bằng thép cứng cho thấy mục đích là để xây dựng một tòa nhà nhiều
tầng.
Ðã có lúc khu vực xây dựng được che đậy rất kín để tránh sự dòm ngó từ bên ngoài.
Những hành động mập mờ lén lút trên nếu không cảnh giác sẽ rất dễ bị Trung Quốc
qua mặt.

U. A.E. là một trong những đồng minh Trung Ðông thân cận nhất của Hoa Kỳ. Hai
quốc gia từ lâu đã thiết lập được những quan hệ an ninh và thương mại mật thiết, và
âm mưu xâm nhập của Trung Quốc vào U.A.E. cho thấy quyền lợi của Hoa Kỳ tại khu
vực Trung Ðông thậm chí có khả năng ngày càng bị đe dọa nhiều hơn từ phía Trung
Quốc.
Quốc gia vùng Vịnh này là một trong những nước sản xuất dầu và khí đốt quan trọng
trên thế giới, là nơi đóng quân của quân đội Hoa Kỳ, từng hợp tác với Washington
trong các kế hoạch chống khủng bố, và là quốc gia Ả Rập đầu tiên gửi quân tới
Afghanistan sau khi Hoa Kỳ chiếm đóng xứ này vào cuối năm 2001.
Gần đây hơn, U.A.E. đã tạm thời nhận chứa chấp người tị nạn Afghanistan được di
tản ra khỏi Kabul sau khi chính quyền Afghanistan sụp đổ hồi mùa Hè vừa qua.
Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ mối lo ngại trực tiếp với nhà lãnh đạo của U.A.E. là
thái tử Mohammed bin Zayed al Nahyan về sự hiện diện ngày càng gia tăng của
Trung Quốc tại đây và Hoa Kỳ lo ngại những hoạt động của Trung Quốc có thể gây
ảnh hưởng bất lợi đến mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Hoa Kỳ và U.A.E. trong cuộc thảo luận trực tiếp về an ninh khu vực trong tháng 9
vừa qua – nguồn middleeast.in-24.com
Kể từ đầu năm nay, các giới chức an ninh và ngoại giao của Hoa Kỳ và U.A.E. đã
mở ra nhiều cuộc thảo luận trực tiếp về vấn đề bến cảng Khalifa. Rồi cuối tháng 9
vừa qua, trong chuyến viếng thăm Abu Dhabi, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan
và phụ tá hàng đầu về vấn đề Trung Ðông là ông Brett McGurk đã trình bày với các
giới chức U.A.E. nhiều chi tiết hơn về những tin tức tình báo Hoa Kỳ thu thập được
liên quan đến địa điểm mà công ty Trung Quốc đang cho xây dựng.
Các cuộc thảo luận vẫn còn đang tiếp diễn và gần đây Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc
kiểm tra địa điểm và tin rằng công việc xây dựng tại đây đã bị đình chỉ.

Mối lo ngại về sự hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và U.A.E. có khả năng đe dọa
đến thỏa thuận bán vũ khí trị giá $23 tỷ giữa Hoa Kỳ và U.A.E. bao gồm 50 chiến đấu
cơ F-35, 18 máy bay không người lái Reaper và nhiều loại vũ khí tối tân khác.
Về phần U.A.E., họ cũng đang muốn ký một hiệp ước chiến lược với Washington để
có được sự bảo đảm cam kết từ phía Hoa Kỳ là sẽ bảo vệ họ nếu trong trường hợp bị
tấn công. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia Ả Rập trong vùng Vịnh, do ngày
càng bị áp lực đe doạ từ Iran, đã phải đặt câu hỏi về mức độ cam kết của Hoa Kỳ
trong việc gìn giữ an ninh cho khu vực.
Họ đã chứng kiến trước mắt việc Hoa Kỳ đang chuyển dần trọng tâm an ninh sang
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và mối lo ngại nói trên chỉ ngày càng tăng, nhất là
sau cuộc rút quân đầy hỗn loạn của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan.
Theo lời một giới chức ngoại giao cao cấp chuyên về an ninh khu vực Trung Ðông thì
việc ngưng xây dựng dường như đã đưa mối bang g giữa Washington và Abu Dhabi
trở lại bình thường, và kế hoạch bán các loại máy bay quân sự F-35 và MQ-9 Reaper
cho U.A.E. sẽ được tiếp tục.
Có thể nói âm mưu xây dựng cơ sở quân sự của Trung Quốc tại U.A.E. đã bị lật tẩy.
Tuy nhiên, bài học ở đây là thế giới tự do chớ nên lơ là trong việc cảnh giác đối với
các hoạt động của Trung Quốc bởi họ luôn có dư thời gian và kiên nhẫn chờ đợi
những sơ hở để lợi dụng.
Một điều rõ ràng là Trung Quốc ngày càng gia tăng sự hiện diện của họ tại nhiều
quốc gia thông qua các hứa hẹn về sự hợp tác kinh tế và xây dựng hạ tầng cơ sở – với
dự án Nhất đới Nhất lộ có thể xem như điểm tựa cho mưu đồ bành trướng ảnh hưởng
của họ.

Các công ty Hoa Kỳ là ‘Con tin’ cho Trung cộng
Emel Akan (Dich: Bình Hòa)

Các công ty ngoại quốc kinh doanh ở Trung cộng nên nhận thức được cái giá của
việc giao dịch với một chế độ độc tài kiểm soát mọi thứ trong xã hội và có thể dễ dàng
ép buộc bất kỳ công ty nào theo ý mình.
Người đứng đầu các tập đoàn Hoa Kỳ không dám chỉ trích Đảng Cộng sản Trung
cộng (ĐCSTC) ngay cả trong môi trường riêng tư. Họ biết Anh Cả luôn theo dõi họ.

Lời xin lỗi nhanh chóng của ông chủ JPMorgan, Jamie Dimon về một câu đùa mà
ông đã nói gần đây về chính phủ cộng sản của đất nước này là một ví dụ điển hình về
việc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lo sợ sự trừng phạt từ Bắc Kinh như thế nào.
Ông Clyde Prestowitz, tác giả và nhà chiến lược về Á Châu và toàn cầu hóa, giải
thích cái giá thực sự của việc kinh doanh ở Trung cộng trong cuốn sách mới nhất của
ông “Thế giới đảo lộn:

Mỹ, Trung cộng và cuộc Đấu giành quyền Lãnh đạo Toàn cầu.” Ông từng là cố vấn
tổng thống và là trưởng phái đoàn thương mại Mỹ đầu tiên đến Trung cộng vào năm
1982.

Ông Prestowitz nói trong cuốn sách của mình, các công ty Hoa Kỳ có quan hệ mật
thiết với Trung cộng phải đối mặt với đủ loại rủi ro, từ đánh cắp tài sản trí tuệ đến
gián điệp mạng thương mại. Nhưng rủi ro lớn nhất, cơ bản nhất là “mất quyền tự do
ngôn luận.”
Ông Dimon không phải là trường hợp cá biệt vì có rất nhiều ví dụ về các CEO và
tổng thống của thế giới tự do đưa ra lời xin lỗi hoặc quay lưng lại khi họ làm chính
phủ Trung cộng tức giận.

Ví dụ, trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào năm 2019, Apple đã gỡ xuống từ
cửa hàng ứng dụng của mình một ứng dụng bản đồ được những người biểu tình ủng
hộ dân chủ sử dụng rộng rãi, hiển thị vị trí cảnh sát tuần tra và triển khai hơi cay, với
lý do an ninh.
Hành động này được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Trung cộng gây áp lực
kêu gọi gỡ bỏ ứng dụng. Google cũng gây ra tranh cãi khi xóa một trò chơi nhập vai
một người biểu tình Hong Kong khỏi cửa hàng ứng dụng của mình.
Đây hoàn toàn không phải là sự cố tự kiểm duyệt duy nhất của các công ty công nghệ
Hoa Kỳ. Theo báo cáo của New York Times, ví dụ, Apple đã xóa gần 55,000 ứng dụng
đang hoạt động khỏi cửa hàng ứng dụng của mình ở Trung cộng kể từ năm 2017.
Trong đó bao gồm các ứng dụng được tạo bởi các nhóm thiểu số bị chế độ này áp bức,
bao gồm cả người Uighur và người Tây Tạng.
Trong những năm qua, danh sách các công ty đã khuất phục trước yêu cầu kiểm duyệt
của Bắc Kinh đã dài ra. Gap, Disney, Delta Airlines, Medtronic, Marriott, NBA và

nhiều hãng khác đều đã cúi đầu trước chế độ Trung cộng về các vấn đề từ Đài Loan,
Duy Ngô Nhĩ đến Hồng Kông.

Các nhà hoạt động biểu tình trước Lãnh sự quán Trung cộng ở Los Angeles,
California, kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 do lo ngại về hồ sơ
nhân quyền của Trung cộng hôm 03/11/2021.
Tuy nhiên, hành động như vậy của các công ty Hoa Kỳ đã vấp phải sự chỉ trích từ các
nhà lập pháp ở cả hai đảng, những người cáo buộc các công ty hy sinh các giá trị của
Hoa Kỳ để thu hút lợi nhuận ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đối với Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook và các giám đốc điều hành công ty
Hoa Kỳ khác đang điều hướng thị trường Trung cộng, họ thực sự trở thành “con tin”
cho những ý tưởng bất chợt của chế độ Trung cộng.

Ông Prestowitz viết trong cuốn sách của mình, “Họ có thể được coi là người đứng
đầu các công ty Mỹ, nhưng họ sợ Bắc Kinh hơn là sợ Hoa Thịnh Đốn.”
Ông nói thêm, vì không có pháp quyền ở Trung cộng, họ trở nên “bị giam cầm”. Ở
Hoa Thịnh Đốn, họ có các luật sư và nhà vận động hành lang để họ có quyền gây ảnh
hưởng hoặc kiện chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ở Bắc Kinh, họ không thể kiện chính
phủ Trung cộng vì họ biết rằng họ sẽ thua — các tòa án ở Trung cộng do ĐCSTC
kiểm soát—và sẽ phải đối mặt với sự trả đũa từ chế độ này vì sự cố gắng công bằng.
Bắc Kinh nhận thức được đòn bẩy này và do đó có thể tự do sử dụng các công ty như
một công cụ. Như tôi đã viết trong một chuyên mục trước, Đại sứ quán Trung cộng tại
Hoa Thịnh Đốn đang gây áp lực buộc các công ty và tập đoàn thương mại Hoa Kỳ có
lợi ích kinh doanh ở Trung cộng vận động hành lang chống lại một dự luật toàn diện
về Trung cộng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ và buộc Bắc Kinh
phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của họ.

Theo ông Prestowitz, các công ty đang chịu áp lực có thể là những đại công ty như
Walmart, Apple, General Electric, và FedEx cũng như các tổ chức như Hội đồng
Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung cộng.
Không có gì đáng ngạc nhiên. Trung cộng có ảnh hưởng đáng kể đối với Hoa Kỳ.
Theo OpenSecrets, Bắc Kinh đã chi hơn 67 triệu USD cho các nhà vận động hành
lang vào năm ngoái, tăng gấp sáu lần kể từ năm 2016.
Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì nó chỉ bao gồm các hoạt động gây ảnh
hưởng công khai cần được tiết lộ theo Đạo luật Đăng ký Đại lý ngoại quốc (FARA).

Luật FARA, được thông qua vào năm 1938, yêu cầu một người đại diện cho lợi ích
ngoại quốc đăng ký làm đại lý ngoại quốc. Tuy nhiên, luật không giải quyết được các
hoạt động gây ảnh hưởng chính trị ít công khai hơn được thực hiện thông qua các tổ
chức ủy quyền, bao gồm các tập đoàn, hiệp hội thương mại, và các tổ chức tư vấn.
Nhiều người theo chủ nghĩa cứng rắn đối với Trung cộng ở Hoa Thịnh Đốn đang thúc
giục Quốc hội đóng lỗ hổng ảnh hưởng của ngoại quốc này.
Ông Prestowitz nói với tôi: “Đó thực sự là điều cần phải giải quyết.”
Ông nói, nếu những người đứng đầu các tập đoàn có hoạt động kinh doanh đáng kể ở
Trung cộng, thì “họ không được phép quyên góp chính trị ở Hoa Kỳ.”
“Khi họ điều trần trước Quốc hội, họ nên bị buộc phải tuyên bố rằng họ đang làm
chứng với tư cách là những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp Trung cộng. Họ phải
được thực hiện để nói với công chúng và Quốc hội rằng họ trên thực tế, đang chịu áp
lực và ảnh hưởng của ĐCSTC.”
(Bà Emel Akan là phóng viên đưa tin về chính sách kinh tế của Tòa Bạch Ốc tại Hoa
Thịnh Đốn. Trước đây, bà làm việc trong lĩnh vực tài chính với tư cách là chuyên viên
ngân hàng đầu tư tại JPMorgan và là cố vấn tại PwC. Bà tốt nghiệp thạc sĩ quản trị
kinh doanh tại Đại học Georgetown.)

Tự Do Tân Văn
Điểm tin 2021/12/8
•Vụ kiện của bang Alabama chống lại lệnh bắt buộc chích ngừa cúm Vũ Hán của
Biden đã chiến thắng. Toà án liên bang trụ sở tại George đã ra phán quyết cấm thi
hành lệnh bắt buộc nhân viên liên bang chích ngừa của Biden.
Tổng biện lý Alabama ông Steve Marshall tuyên bố trong thông cáo mới phát hành
rằng: "Lệnh bắt buộc các cơ quan liên bang ép nhân viên chích ngừa của Biden là
phạm pháp, vi hiến và không phải điều có thể xảy ra ở Mỹ; việc đình chỉ nó là một
chiến thắng pháp lý của Alabama!"
https://twitter.com/newsmax/status/1468299312190791682?s=21
Thống đốc Abbott của Texas cũng có một tweet dài về chủ đề này và nhấn mạnh rằng:
TẤT CẢ các lệnh bắt buộc chích ngừa của Biden bị đình chỉ và bị cấm ở Texas.

https://twitter.com/gregabb.../status/1468305869213421573...
•Saule Omarova ứng viên Biden đề cử cho vị trí trọng yếu trong ngành ngân hàng của
Mỹ đã đề nghị rút tên sau khi vấp phải sự phản đối của Thượng viện. Saule Omarova
55 tuổi, gốc Kazakhstan, là một cộng sản gộc đúng nghĩa và lẩm cẩm kiểu Nguyễn
Phú Trọng với những đầu sách phê phán tư bản, ca ngợi kinh tế Soviet và Karl Marx.
Việc Thượng viện chặn đứng người đàn bà này vào vị trí yết hầu của nền tài chính Mỹ
là một hành động kịp thời, nước Mỹ tự do tư tưởng và học thuật, tuy nhiên câu hỏi
được đặt ra là lý do gì Joe Biden lại đề cử một người Marxist như vậy?
https://www.cnbc.com/.../biden-bank-regulator-pick-saule...
•Cựu ngoại trưởng Pompeo lên tiếng về trường hợp của nữ ngôi sao quần vợt Bành
Soái và đặt câu hỏi về sự an toàn của các tuyển thủ Mỹ khi ở bên trong lãnh thổ
China, Bành Soái (Peng Shuai) đã bị Trương Cao Lệ quan chức cao cấp của China
công nhiên cưỡng hiếp; mặc dù họ Trương đã bị ngã ngựa và sau đó Bành Soái tố
cáo trường hợp của mình ra dư luận quốc tế, cô đã biến mất và khả năng cao là đã bị
thủ tiêu vì làm lộ bộ mặt đê tiện của quan chức đảng cộng sản.
https://twitter.com/mikepompeo/status/1468336988227096582...
https://www.bbc.com/news/59338205
•Angela Merkel rời nhiệm sở sau 16 năm liên tục cầm quyền nước Đức. Bà Merkel có
lập trường thiên tả và có nhiều hành động kéo Đức và EU vào vòng tay China trong
những năm gần đây.
https://justthenews.com/.../angela-merkel-departs-her...
•Một nguồn tin từ giáo đô Vatican cho biết Đức giáo hoàng Francis đang đau nặng.
Chưa có thông tin chính thức nào từ linh mục phát ngôn của Vatican.
https://www.newsmax.com/.../vatica.../2021/12/07/id/1047663/
•Chính phủ Nhật Bản tuyên bố đang xem xét việc không cử quan chức cao cấp tham
dự Olympic China vào tháng Hai. Điều này đang tăng thêm sự tức tối của phía China
sau bài nói chuyện về Đài Loan của cuu Thu Tuong nhat Ban Abe Shinzo.
Nhật Bản đã chậm rãi không ăn miếng trả miếng ngay việc đại sứ Nhật bị China nửa
đêm kêu ra mắng nhiếc, nhưng sau đó tuyên bố bàn thảo việc không cử quan chức
tham dự Olympic ở China là một đáp trả xứng đáng. Nhất là khi vấn đề tẩy chay
Olympic China cũng đang thịnh hành tại Mỹ và sự lên tiếng của Nhật có thể tạo ra
hiện tượng domino tẩy chay ở khắp các nước đồng minh.
https://news.yahoo.co.jp/.../e7dec8398cd80253c652c74f7ca9...
Hình: nữ tuyển thủ Bành Soái với khán giả

