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Khác biệt Việt và Mỹ (Người Việt Xấu Xí)
Trần Văn Giang ghi lại
– Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe
của.
– Người Mỹ thả thú vào rừng. Người Việt vào rừng bắt thú làm thịt.
– Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít; hoặc nói một đằng làm một
nẻo.
– Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi (đủ
kiểu chơi!).
– Người Mỹ ăn nhanh để đi làm. Người Việt làm nhanh để đi ăn.
– Người Mỹ yêu động vật. Người Việt chọi trâu, đấu chó, chém lợn.
– Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác. Người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.
– Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ và con cái đang mang trứng. Người
Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết (càng nhiều trứng càng
tốt vì bổ béo!)
– Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì bắt tay xin lỗi và ôn hòa. Người Việt thì
múa tay, hung hăng ăn thua đủ.
– Người Mỹ chủ nhật đem gia đình đi xa thành phố. Người Việt thì đem cả nhà đến
trung tâm thành phố.
– Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ em. Người Việt uống rượu sai trẻ em đi
mua thêm, đi chậm sẽ bị đánh đòn.
– Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn, uống vừa đủ. Người Việt sành điệu ăn uống phải bỏ
lại nhiều (Người Mỹ bụng to hơn mắt, người Việt mắt to hơn bụng!)
– Người Mỹ yêu nhau hôn công khai. Người Việt hôn trong bóng tối.
– Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình. Người Việt đến đền chùa để “hối
lộ thần thánh” và cướp phá lộc…
– Người Mỹ đi du lịch thì mặc quần áo cốt sao thoải mái và khám phá văn hóa. Người
Việt đi du lịch thì mặc đẹp và chụp ảnh để đưa lên facebook khoe khoang...
– Người Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương. Người Việt là câu đầu cửa miệng.
– Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm. Người Việt không vứt được
phải chịu.
– Người Mỹ không thích đàn đúm nói xấu cấp trên. Người Việt như có truyền thống.
– Người Mỹ sống thật không thích khoe khoang; người Việt không khoe sợ người khác
nghĩ mình nghèo…
– Người Mỹ mập ú mà sải bộ rất nhanh. Người Việt nhỏ con mà chân bước chậm rề.
– Người Mỹ nuôi con theo ý họ. Người Việt nuôi con theo ý của mẹ chồng.
– Người Mỹ bàn xong thì làm. Người Việt bàn xong thì bàn tiếp tục và tiếp tục bàn
hoài…
– Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận.Người Việt bị chỉ trích thì nhảy dựng lên.
– Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện trước. Người Việt cứ đến nhà không thấy thì
mới gọi điện hỏi.
– Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con trước mọi vấn đề. Người Việt coi con trẻ là không
biết gì, phải nghe theo mình.
– Ở Mỹ học nhiều, tiến sĩ ít. Việt Nam học ít, tiến sĩ nhiều (?).

– Ở Mỹ, dịp lễ Tết sếp tặng quà cho nhân viên. Ở Việt Nam nhân viên tặng quà cho
sếp.
– Ở Mỹ chặt một cây thì trồng 3 cây. Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không
trồng cây nào.
– Ở Mỹ lên xe là chạy. Ở Việt Nam lên xe là bóp còi.
– Nhà Mỹ xa mặt đường thì đắt. Việt Nam nhà xa đường thì rẻ.
– Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay. Đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu.
* Nếu quý vị có biết sự khác biệt nào nữa thì xin bổ túc thêm nha...
Khuyết Danh
Hai vợ chồng ca sĩ Bích Chiêu qua đời cùng ngày tại Pháp, cách nhau vài giờ.
Thùy Trang

Thông tin từ ca sĩ Lưu Bích cho biết ca sĩ Bích Chiêu và chồng bà - ông Hải - mất
cùng ngày, chỉ cách nhau vài giờ. Theo ca sĩ Lưu Bích, một tuần trước, người thân
của vợ chồng cố ca sĩ liên lạc không được nên nhờ cảnh sát địa phương đến nhà. Khi
phá cửa, họ tìm thấy vợ chồng ca sĩ Bích Chiêu đang nằm trên sàn, bất tỉnh.
Người nhà cho rằng nguyên nhân qua đời là đột quỵ và tuổi cao sức yếu - cả hai đều
80. Ca sĩ Lưu Bích cho biết sau khi được đưa đi cấp cứu, vợ chồng ca sĩ Bích Chiêu
hôn mê trong một tuần. Vài ngày trước, ca sĩ Bích Chiêu có tỉnh lại nhưng sau đó lại
tiếp tục hôn mê.
Thông tin cho biết ca sĩ Bích Chiêu mắc chứng cao huyết áp. Giới văn nghệ sĩ chia
buồn cùng gia đình các ca sĩ Tuấn Ngọc, Lưu Bích, Khánh Hà. Ca sĩ Bích Chiêu sinh
năm 1942, là con của cố nhạc sĩ - kịch sĩ Lữ Liên, chị gái ca sĩ Anh Tú, Khánh Hà,
Tuấn Ngọc, Lưu Bích... Từ nhỏ, Bích Chiêu tham gia hoạt động văn nghệ trong Đài
phát thanh và hát cho Trường Thánh Mẫu (Đà Lạt). Bích Chiêu còn cùng em trai - ca
sĩ Tuấn Ngọc - tạo thành đôi song ca nhí nổi tiếng một thời.

Năm 1962, khi sự nghiệp ca hát đang trên đà phát triển, Bích Chiêu quyết định theo
đuổi sự nghiệp học tập với ngành âm nhạc cổ điển và thương mại ở Pháp. Khi du học,
bà thỉnh thoảng vẫn tham gia các show, chủ yếu hát nhạc ngoại.
Hơn 70 năm theo nghề, ca sĩ Bích Chiêu từng cho biết nhiều lúc buồn khi thường
xuyên phải xa gia đình, con cái. Đó cũng là một phần lý do khiến cuộc hôn nhân đầu
tiên của bà đổ vỡ. Bù lại, ca sĩ hạnh phúc khi đứng trên sân khấu, quên đi những lo
toan thường nhật.
Bà từng nói: "Lúc đó, tôi như lạc vào thế giới khác, chỉ có riêng mình và khán giả
đồng cảm tạo thành một gia đình. Có những tối về nhà, tự nhiên tôi thấy mình bật
cười khi nhớ lại nụ cười của khán giả...".
ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC
Thụy My
1.

Mặc cảm học vấn thấp khiến Tập Cận Bình trở nên thô bạo ?

Ông Tập Cận Bình trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc
ngày 28/06/2021. AP - Ng Han Guan
Lãnh tụ tối cao Trung Quốc có trình độ lớp 8 ? Tập Cận Bình được cho là có bằng
thạc sĩ mác-xít, chính trị học và tiến sĩ luật. Nhưng luận án của ông có tên là ‘Nghiên
cứu tiếp thị nông thôn ở Trung Quốc’ do một cộng sự viết. Mặc cảm thấp kém khiến
ông Tập trở nên thô bạo chăng ? Theo L'Obs, những ‘thái tử đỏ’ khác không còn
nhiều thời gian để mất, nếu họ muốn ngăn cản Tập Cận Bình biến Trung Quốc thành
một Bắc Triều Tiên khổng lồ.
Le Point tuần này quan tâm đến « Lạm phát, mối đe dọa lớn lao ». L’Obs dành hồ sơ
cho chủ đề « Từ cánh trung đến cực hữu, trò bắt cá hai tay của Valérie Pécresse ».

Không hẹn mà nên, nếu L’Express chạy tựa trang nhất « Trong tư tưởng Macron »,
thì chuyên đề của Courrier International nhằm tìm hiểu những ý nghĩ « Trong đầu
Vladimir Putin », còn trang bìa The Economist là hình vẽ một khẩu súng với ổ đạn
sáu viên, với tựa đề « Trò ru-lét Nga ». Hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin của Nga và
Tập Cận Bình của Trung Quốc là chủ đề được các tuần báo phân tích nhiều nhất.
Tập Cận Bình muốn là « trời muốn » !
L’Obs dành đến 8 trang báo cho « Nhà độc tài Tập Cận Bình và sự phức tạp của ông
ta ». Ngày 04/02 sắp tới, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ là một bậc thang mới
cho chủ tịch Trung Quốc, nhưng thực ra ông ta là ai ?
Tại Bắc Kinh rất hiếm khi có tuyết, nhưng cả một hệ thống đường ống ngầm dưới
lòng đất đã được lắp đặt để đưa 185 triệu lít nước đến những dàn đại bác, sẽ phun ra
tuyết nhân tạo cho những đường trượt và khu vực xung quanh, tạo ra khung cảnh
miền núi cao như vùng Alpes. Đó là tuyết giả, nhưng có hề gì. Khi chủ tịch Tập Cận
Bình muốn, là Trung Quốc có thể làm được !
Chỉ trong vài năm, ông Tập đã áp đặt được ý muốn của mình lên tất cả các hồ sơ,
trên mọi vấn đề. Mọi quyền hành tập trung trong tay đảng Cộng Sản, và sùng bái
lãnh tụ lại lan tràn. Trong tất cả những cửa hàng ở Hoa lục, đều có chân dung Tập
Cận Bình và những đồ vật mang hình ảnh ông, còn phổ biến hơn cả thời Mao Trạch
Đông. Truyền hình không ngớt ca ngợi « sự lãnh đạo khôn ngoan » của chủ tịch, nhất
cử nhất động đều được báo chí tuyên truyền.
Thậm chí có cả một ứng dụng mà 88 triệu đảng viên phải cài đặt trên điện thoại di
động, về « tư tưởng Tập Cận Bình » dưới dạng những câu cách ngôn, những video
phải xem. Ứng dụng này theo dõi người sử dụng, ghi lại thời gian họ « tụng niệm
».Trong xã hội giám sát chặt chẽ mà ông ta đã thiết trí, Tập Cận Bình chỉ huy Đảng
như kiểu trùm mafia.
Bàn tay sắt sau chiếc mặt nạ nhân từ
Cách đây mười năm, khi mới lên cầm quyền và nói về « Giấc mộng Trung Hoa
»,không ai tại Trung Quốc hình dung được là ông ta sắp nhốt cả xã hội vào một nhà
tù lớn. Dưới chiếc mặt nạ hiền hòa, là một ý chí sắt đá. Vừa ngự được trên ngai, hàng
trăm ngàn cán bộ với cáo buộc tham nhũng bị thẳng tay thanh trừng.
Một chế độ diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ được đặt ra, Hồng Kông bị đàn áp bất
chấp cam kết với quốc tế. Và gần đây một loạt quyết định ập xuống : những ngôi sao
có hàng triệu người theo dõi biến mất, các tỉ phú bị trấn áp, giáo dục tư nhân bị xóa
sổ. Trong trường học, giáo viên không còn được dùng sách giáo khoa nước ngoài
hoặc dịch từ ngoại ngữ khác, tuổi trẻ thay trò chơi video bằng « tư tưởng Tập Cận
Bình ».
Bàn tay sắt cũng chứng tỏ quyền uy với bên ngoài. Bắc Kinh chèn ép Litva vì dám cho
mở văn phòng đại diện Đài Loan, gặm nhấm lãnh thổ của quốc gia tí hon Bhutan,
giành giật Himalaya với Ấn Độ, đòi Indonesia ngưng khoan dầu trong vùng đặc
quyền kinh tế của chính nước này, cho hàng trăm chiến đấu cơ bay sát Đài Loan thị
uy…Tóm lại, không một biên giới nào được Tập Cận Bình chừa ra.
Bà Thái Hà (Cai Xia), cựu giáo sư trường Đảng trung ương nhìn nhận đã là một

trong số những người ngây thơ tin rằng ông Tập sẽ làm chế độ cởi mở hơn. Bà phải tị
nạn ở Hoa Kỳ năm 2019 vì đã nhận xét Đảng dưới quyền Tập Cận Bình đã trở
thành « mafia đứng trên luật pháp », « xác sống ». Có những người bạn trong giới «
thái tử đảng » của bà Thái Hà từng là bạn học của ông Tập, họ không đánh giá cao
ông và giờ đây muốn ông từ chức vì đưa Đảng về hướng độc tài hơn, « sử dụng biện
pháp côn đồ », « ý thức hệ cứng nhắc » gây nguy hiểm cho đất nước.
Chiến lược ẩn mình, luồn lách để thăng tiến học được từ người cha
Nhà sử học Joseph Torigian giảng dạy tại đại học Washington cho biết Tập Trọng
Huân (Xi Zhongxun), cha của Tập Cận Bình là một nhân vật như trong tiểu thuyết, có
ảnh hưởng lớn lên ông. Tham gia cách mạng từ tuổi thiếu niên, Tập Trọng Huân
nhiều lần thoát chết, và năm 1935 tại Diên An (Yan'an), suýt bị một phe đối địch chôn
sống nhưng được Mao Trạch Đông cứu. Ông Tập cha mang ơn Mao suốt đời dù đến
1962 bị cáo buộc oan, mất mọi chức vụ, phải về quê lao động.
Tập Cận Bình đang là thái tử đỏ - có vú nuôi, đầu bếp, tài xế, học trường dành cho
con cán bộ cao cấp - bị đưa về Lương Gia Hà (Liangjiahe) cùng những người trẻ bị
cải tạo, nơi ở như hang động đầy rệp, không điện nước. Đến năm 15 tuổi Tập Cận
Bình trốn về Bắc Kinh nhưng bị mẹ dẫn ra công an trình diện, lại phải lao động tiếp ở
Lương Gia Hà bảy năm nữa. Người cha sau đó được phục hồi và khôn khéo đưa con
lên từng nấc thang danh vọng.
Sự khôn ngoan chiến lược được cha truyền lại, là ưu điểm duy nhất của Tập Cận Bình,
theo bà Thái Hà. Trong suốt 30 năm, Tập Cận Bình giấu kín tham vọng, và con người
luôn tỏ ra khiêm tốn, dễ mến, nhút nhát ấy đã được Giang Trạch Dân chọn làm người
kế vị. Ông Giang đã lầm lẫn lớn. Ngay sau đó Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống
tham nhũng nhắm vào phe Giang Trạch Dân, hai năm sau đến lượt phe Hồ Cẩm Đào
và rồi tất cả những phe phái khác.
Những chiếc ghế trống được dành cho những đệ tử biết vâng lời ông chủ mới. Những
khuôn mặt có khuynh hướng tự do trong Đảng rụng rời ! Nhà sử học Lý Nhuệ (Li Rui),
từng là thư ký của Mao trước khi bị đi cải tạo 20 năm, không thể nào tin được. Năm
2019 ông qua đời ở tuổi 101 và lúc sắp chết còn đặt câu hỏi, phải chăng đó là do Tập
Cận Bình không được học hành đến nơi đến chốn.
Tập Cận Bình chỉ có trình độ lớp 8 ?
Lãnh tụ tối cao Trung Quốc có trình độ học vấn thấp? Nhà sử học Tống
Vĩnh Nghị(Song Yongji) chuyên nghiên cứu về Cách mạng Văn hóa giải thích, tất cả
trường học vào thời kỳ đó đều bị đóng cửa. Tập Cận Bình có thể đang học lớp 8,
người ta gọi lứa tuổi này là « thế hệ mất mát ».
Đến năm 1975 ông Tập được vào đại học, nằm trong diện công nông binh, được đặc
cách theo tiêu chuẩn chính trị. Trình độ của họ rất kém, và những người giảng dạy họ
cũng thế, các giáo sư thực thụ đã phải về nông thôn « học tập quần chúng ». Nhiều
người thuộc thế hệ này vẫn ở cấp tiểu học, thậm chí mù chữ.
Theo bản lý lịch chính thức, Tập Cận Bình đậu thạc sĩ năm 2002 về chủ nghĩa mác-xít
và chính trị, và có bằng tiến sĩ luật nhờ thực tế hoạt động. Nhưng năm 2013, các nhà
điều tra ma-lanh đã tìm được bản luận án của ông Tập ở trường đại học, và phát hiện
đó chẳng phải mác-xít cũng như luật, mà có tên là « Nghiên cứu tiếp thị nông thôn ở

Trung Quốc ». Theo một tác giả Hồng Kông, luận án do một cộng sự của Tập Cận
Bình viết, bà này sau đó đổi tựa và ký tên mình. Kiểu luận án dỏm này rất tiện lợi cho
các cán bộ không đủ năng lực.
Ông Tập thực sự ít học chăng? L'Obs lại đặt câu hỏi này với bà Thái Hà và được trả
lời, chỉ cần lắng nghe những bài diễn văn của ông ấy. Khi dùng những thành ngữ (tại
Trung Quốc thường gói gọn trong bốn chữ), Tập Cận Bình thường đọc sai. Ông ta
cũng đọc nhầm tên những nhân vật lịch sử, tóm lại trình độ văn hóa khá sơ sài.
Những ảnh chụp màn hình bài diễn văn của ông được lan truyền trên các nhóm
WeChat cho thấy những chữ Hán mà ông Tập không biết cách đọc đều được phiên âm
ra. Một nguồn đáng tin cậy nói với bà Thái Hà, có lần phu nhân Bành Lệ Viện (Peng
Liyuan) đã triệu hai ủy viên Bộ Chính trị trung thành với ông Tập, quát vào mặt họ
tại sao không để ông đọc đi đọc lại bài diễn văn trước khi ghi âm, yêu cầu tránh nhét
vào những chữ ông Tập không biết đọc.
Không còn nhiều thời gian để ngăn Tập biến Trung Quốc thành Bắc Triều Tiên
Một nhà ly khai sống ở Mỹ cho rằng để tránh xấu hổ, Tập Cận Bình tỏ ra ngạo mạn,
và mặc cảm thấp kém thời trẻ khiến ông trở nên thô bạo.
Nhà Trung Quốc học David Shambaugh đánh giá đó là thái độ của một nhà lãnh đạo
cảm thấy bất an. Đặng Tiểu Bình không sợ bị phản đối, vẫn chừa một ít chỗ cho giới
trí thức phê bình, nay Tập Cận Bình đóng lại không gian xả xú báp của người dân. Và
bây giờ thì Thế vận hội phải « thành công rực rỡ », trước khi Đại hội Đảng diễn ra
vào tháng 10/2022.
Tập Cận Bình sẽ tiếp tục làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba chăng? Ông ta còn cai trị
quốc gia đông dân nhất thế giới bao lâu nữa, đến năm 2027, 2032 hay suốt đời?
Thách thức của ông trong những tháng tới là tránh được chiếc bẫy vốn luôn rình rập
những nhà độc tài đang say sưa trong chiến thắng: đánh giá thấp đối thủ, mà đối thủ
thì ông Tập không thiếu. L'Obs cho rằng những « thái tử đỏ » khác không còn nhiều
thời gian để mất, nếu họ muốn ngăn cản Tập Cận Bình biến Trung Quốc thành một
Bắc Triều Tiên khổng lồ.
Hồng Kông : Những người hùng của tự do trong ngục tối
Cũng liên quan đến Trung Quốc, đặc phái viên Le Point mô tả « Hồng Kông, những
người hùng của tự do sau song sắt ». Hầu như tất cả những khuôn mặt đấu tranh dân
chủ hàng đầu đều đang ở tù. Từ năm 2019, đã có trên 10.500 vụ câu lưu liên quan
đến phong trào phản kháng, 1.700 phiên tòa được tổ chức và 1.200 vụ xử án diễn ra.
Giữa tháng 1/2022, blogger Brian Kern ghi nhận trên 750 tù nhân chính trị ở Hồng
Kông, trong đó 274 đã hết hạn tù, 488 người vẫn đang bị giam giữ. Những con số khó
thể tưởng tượng cách đây 5 năm tại vùng đất tự do của châu Á.
Bên cạnh hàng trăm người vô danh, là những dân biểu, luật sư, lãnh tụ sinh viên học
sinh, giáo sư đại học, chủ báo, nhà báo nổi tiếng, ca sĩ…Benedict Rogers, người sáng
lập trang Hong Kong Watch khẳng định « Hầu như tất cả những khuôn mặt hàng đầu
đều đang trong cảnh tù tội », một số phải ra tòa từ 4 đến 6 vụ. « Đảng Cộng Sản
Trung Quốc muốn bảo đảm rằng ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), Hoàng Chi Phong

(Joshua Wong), Đái Diệu Đình (Benny Tai) không bao giờ ra khỏi trại giam, họ liên
tục bị truy tố ».
Le Point gặp gỡ luật gia người Mỹ 37 tuổi Samuel Bickett, bị kết án bốn tháng rưỡi tù
giam chỉ vì giựt dùi cui của một người đang đánh đập một thiếu niên - trước những
người chứng kiến, kẻ hành hung chối không phải là cảnh sát - nhưng Bickett lại bị
cáo buộc tấn công người thi hành công vụ.
Điều làm anh xúc động là những thanh niên Hồng Kông dễ mến tuổi mới 20, 21 có
nguy cơ bị án 20 năm hoặc chung thân vì tội « an ninh quốc gia » lại rất vững tinh
thần và giúp đỡ anh rất nhiều. Anh cho biết các tù nhân lương tâm « VIP » như Lê Trí
Anh, Hoàng Chi Phong đều bị biệt giam, mỗi ngày chỉ được cho ra ngoài vận động 1
giờ, tệ hơn cả chế độ của Pháp dành cho những tù nhân nguy hiểm nhất nước.
Áp lực đổ máu : Triết lý của Putin

Tại châu Âu, đồng minh hiện nay của Tập Cận Bình là Vladimir Putin cũng đang làm
mưa làm gió khi rầm rộ đưa quân áp sát biên giới Ukraina. Hồ sơ 10 trang khổ lớn
của Courrier International mang tựa đề « Trong suy nghĩ của Vladimir Putin », đặt
vấn đề : Tổng thống Nga tìm cách duy trì ảnh hưởng tại các nước cộng hòa thuộc
Liên Xô cũ, từ Ukraina đến Kazakhstan, nhưng với cái giá nào ?
Đáng chú ý là ý kiến của ông Harard Malmgren, cựu cố vấn của hai tổng thống
Kennedy và Nixon đăng trên tờ Un Herd xuất bản ở Luân Đôn, được Courrier
International trích dịch. Nhà ngoại giao lão luyện Mỹ đã từng gặp Vladimir Putin khi
ông này là khuôn mặt mới vừa được Evgueni Primakov, « Kissinger Nga » cất nhắc
với Eltsine và đích thân giới thiệu để Malmgren truyền lại những kinh nghiệm. Ông
nhận định Putin rất thông minh, chịu khó lắng nghe.
Khi được hỏi trở ngại nào cho việc làm ăn giữa các doanh nghiệp Mỹ và Nga, Harard
Malmgren nói thẳng đó là sự thiếu vắng quyền tư hữu, khiến không có cơ sở để giải
quyết tranh chấp. Putin trả lời, phương Tây xử lý thông qua luật sư và tòa án rất tốn
kém và mất nhiều thời gian.
« Tại Nga, tranh chấp thường được giải quyết một cách thực tế. Nếu liên quan đến
một số tiền lớn, hai bên sẽ gởi các đại diện đến cùng ăn tối. Tất cả những người hiện
diện đều mang vũ khí. Trước khả năng một kết quả đẫm máu, đôi bên luôn tìm ra một

giải pháp chấp nhận được cho cả hai. Sự sợ hãi là chất xúc tác cho hướng tốt ».
Lý lẽ này, theo nhà cựu ngoại giao Mỹ, tiếp tục được Vladimir Putin áp dụng trong
cuộc khủng hoảng Ukraina hiện nay. Ông ta biết rằng Nga không thể tiến hành một
cuộc chiến lâu dài với Kiev, Joe Biden đang lo cho cuộc bầu cử giữa kỳ, không muốn
có những căng thẳng trong đối ngoại, thế nên Washington sẽ phải thỏa hiệp với
Matxcơva.
Vladimir Putin và những bóng ma lịch sử châu Âu
Trong bài « Putin và những bóng ma của lịch sử châu Âu » đăng trên L’Obs, tác giả
Pierre Haski nhận xét nguy cơ một cuộc chiến « kiểu cũ » bất ngờ quay lại với châu
Âu. Người dân châu Âu đã loại ra khỏi tiềm thức những cuộc đại chiến thế giới với
những đoàn xe tăng, tiền tuyến nồng nặc khói súng…
Đã bị chấn động vì sự bất lực trước cuộc vây hãm Sajajevo và Nam Tư tan rã trong
thập niên 90 ; và trong 20 năm qua đã can thiệp vào những cuộc chiến xa xôi ở
Afghanistan, Trung Đông, Sahel ; đã biết đến nạn khủng bố ngay trung tâm đô thị.
Tuy nhiên một cuộc xung đột « kiểu xưa » với một cường quốc nguyên tử thì không
còn trong ý nghĩ. Thế rồi mối nguy này bỗng dưng hiển hiện ngay trước mắt châu Âu.
Vladimir Putin có được lợi thể là có thể một mình, lạnh lùng ra lệnh cho 100.000
quân lính cùng với khí tài áp sát biên giới Ukraina, tung ra các cuộc tấn công tin học,
hay áp đặt điều kiện cho những láng giềng dễ tổn thương. Tổng thống Nga biết rõ
rằng phương Tây xưa kia là người chinh phục, nay đang ở thế thủ và không thể quen
được với một thế giới mà sự tàn bạo lại là tiêu chí.
Một thế giới trước 1914 ! Trật tự dù chưa hoàn hảo trong 30 năm qua tại châu Âu và
trên thế giới đang bị thách thức bởi một nước Nga vừa trỗi dậy, và ở xa hơn, một
Trung Quốc đang tìm lại sức mạnh cường quốc như hồi thế kỷ 19.
Những con ma của lịch sử làm phức tạp thêm khả năng phân tích. Thời nay không
một ai muốn quay lại làm một người chiến binh nhỏ nhoi trong cuộc chiến tranh lạnh
mới, hoặc tệ hơn nữa, một trận thế chiến. Nhưng ai cũng hiểu nếu nhường bước cho
kẻ độc tài thống trị, chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.
Một lần nữa, trọng lượng lịch sử đè nặng. Giữa việc đương cự với những đòi hỏi
trắng trợn, và tránh không lao vào một cuộc đối đầu, là một con đường rất hẹp. Đó là
những gì đang diễn ra, và lối thoát sẽ quyết định một phần thế giới trong những năm
sắp tới.
Trong thế giới của loài ăn thịt, động vật ăn cỏ bị xơi tái trước tiên

Tương tự, tác giả Luc de Barochez trên Le Point cho rằng « Châu Âu đã mất đi tiếng
nói ở Ukraina ». Cuộc khủng hoảng quốc tế đầu tiên của năm 2022 khiến chủ tịch
luân phiên Liên Hiệp Châu Âu (EU) là Pháp, cũng như tân chính phủ Đức của ông
Olaf Scholz đều lúng túng.
Thật tương phản với nhiệm kỳ chủ tịch EU năm 2008, khi đó tổng thống Pháp Nicolas
Sarkozy với sự ủng hộ của bà Angela Merkel đã đến Tbilissi và Matxcơva để thương
lượng ngưng bắn giữa Nga với Gruzia !
Có nhiều lý do khiến Putin chỉ muốn đối thoại với Hoa Kỳ, gạt EU ra ngoài lề : chính
quyền mới ở Berlin thiếu kinh nghiệm, Pháp sắp bầu cử tổng thống, Ba Lan bị cô lập
về chính trị, thủ tướng Mario Draghi đang trong tình thế bất ổn ở Roma, chưa kể
những khó khăn của thủ tướng Anh Boris Johnson.
Sâu xa hơn, là sự lệ thuộc vào khí đốt Nga do chủ trương của Đức về ống dẫn khí
Nord Stream 2, do dự về quốc phòng chung châu Âu, yếu thế về địa chính trị. Đành
rằng kẻ mạnh luôn áp đặt luật lệ với kẻ yếu, nhưng vấn đề là Nga - với nền kinh tế chỉ
tương đương Ý - lại có thể chèn ép toàn thể Liên Hiệp Châu Âu.
Theo Le Point, Paris và Berlin không thể để yên cho Nga chà đạp lên những nguyên
tắc căn bản đã làm nên hòa bình cho châu Âu : biên giới bất khả xâm phạm, quyền tự
quyết của các dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền tự do chọn lựa liên minh.
Khi phơi bày những điểm yếu của mình, coi như EU mời gọi những thế lực như Thổ
Nhĩ Kỳ, Trung Quốc khai thác những chia rẽ. Trong một thế giới của loài ăn thịt,
những động vật ăn cỏ là các nạn nhân bị xé xác trước tiên.

Mời xem hai bài viết về tình hình nước Mỹ hiện nay của Vũ Linh và Nguyễn
Tường Tuấn
PGĐ

I) MAKE AMERICA WEAK AGAIN (Vũ Linh)
Diễn Đàn Trái Chiều đã bàn qua về những thảm bại nội bộ của cụ Biden. Bây giờ
đã đến lúc phải nhìn qua một khía cạnh khác, khía cạnh mà những thất bại sẽ nguy
hại hơn xa khi hòa bình thế giới bị đe dọa và mạng cả triệu dân trên thế giới bị treo
lủng lẳng dưới sợi chỉ.
Những người Mỹ đi bầu cho cụ Biden đều nghĩ cụ Biden là một bước tiến khổng lồ
về hướng an toàn vì cụ là người tính tình điềm đạm ôn hoà hơn xa ông Trump, lại có
kinh nghiệm trên dưới 40 năm lăn lộn trong chính trường, và đặc biệt là hơn một
chục năm trong vai lãnh tụ khối DC trong Ủy Ban Đối Ngoại của thượng viện
(Foreign Relations Committee, 1997-2009). Khác rất xa với ông thần Trump là nhà
kinh doanh tuy rất nhiều kinh nghiệm với thế giới, nhưng chỉ là kinh nghiệm giao
thương, chỉ biết tính toán lời lỗ, đã vậy lại thường bị tố cáo là ‘rất hung hãn với đồng
minh nhưng lại mềm tay với kẻ thù’.
Một năm qua, ta nhìn thấy gì?
Tuần này, ta sẽ nhìn vào chính sách đối ngoại của cụ Biden và những kết quả cụ
thể.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN - MAGA
Trước khi đi xa hơn về thành tích của cụ Biden, ta cần liếc qua chính sách đối
ngoại của TT Trump. Một cách rất ngắn gọn, đó là chính sách đối ngoại hoàn toàn
nhắm vào mục tiêu làm nước Mỹ mạnh trở lại, MAKE AMERICA GREAT AGAIN, hay
MAGA.
- Nền tảng chính sách đối ngoại của TT Trump là ‘quyền lợi nước Mỹ trên hết’,
America First, bất kể về phương diện tài chánh, an ninh quốc gia, hay uy tín, bất kể
đối với đồng minh hay kẻ thù, trong sự tôn trọng lẫn nhau vì tất cả đều có bổn phận
bảo vệ quyền lợi mình trước tiên. Ai cũng có thể đồng ý hay không đồng ý nhưng
không ai phủ nhận được TT Trump đã quyết tâm bảo vệ và thi hành chính sách này
một cách cứng rắn như thế nào.
- Với đồng minh, TT Trump đòi hỏi một cách xử thế công bằng hơn, không một
đồng minh nào có thể lợi dụng, khai thác nhu cầu chính trị của Mỹ hay đào bới túi
tiền của Mỹ, hay xử ép Mỹ, trong tất cả mọi vấn đề, từ các thỏa ước quân sự, kinh tế,
giao thương, khí hậu, …
- Với các xứ ‘kẻ thù’ đe dọa trực tiếp Mỹ, TT Trump ngược lại, muốn tìm cách
giảm xung khắc tránh chiến tranh, cố tìm mẫu số chung để đạt được một thứ hòa bình
tại chỗ, gọi là ‘sống chung hòa bình’. Điển hình là những nỗ lực nói chuyện với Putin
(gặp nhiều khó khăn vì ông Trump bị tố thông đồng với Putin, nên ông bắt buộc phải
đi rất chậm), với Tập Xì Dầu (tuy họ Tập nịnh ông rất kỹ, đón tiếp ông như đón Mao
tái sinh, nhưng vẫn không cản được việc ông Trump tăng thuế quan hàng Tầu vào
Mỹ), với cậu ấm Ủn (đây là thành công lớn nhất của TT Trump, đã ép cậu ấm ngưng
thử nghiệm bom và hỏa tiễn nguyên tử để nói chuyện với Nam Hàn và Mỹ, tuy chưa đi
đến đâu thì ông Trump mất job), với Iran (xé bỏ thỏa hiệp giả tạo với Iran, giúp trả
cho Iran cả tỷ bạc trong khi vẫn chẳng cản được Iran tiếp tục nghiên cứu vũ khí
nguyên tử, nhưng ông Trump vẫn kềm chế được Iran qua việc hạ sát ông tướng Iran
phụ trách việc quậy Trung Đông). Nói trắng ra, TT Trump không sẵn sàng gây chiến
tranh chết lính Mỹ nên tìm cách đu giây, đối đầu trong hòa bình, qua chiến tranh kinh
tế.
- Với hai cuộc chiến dai dẳng tại Iraq và Afghanistan, trong chủ trương không
muốn lính Mỹ chết cho bất cứ xứ nào khác, ông tìm cách rút Mỹ ra khỏi hai chiến

trường này. Lẳng lạng chấm dứt việc can thiệp tại Iraq mà không cần điều đình gì với
ISIS vì ISIS đã tiêu tùng lâu rồi, trong khi nói chuyện với Taliban để đạt thỏa thuận
‘rút ra trong danh dự’ (ngôn từ của Kissinger), và với bảo đảm tối thiểu cho dân
Afghan.
- Với CSVN, tin đáng buồn cho dân ta, xứ VN bất kể cộng hay chống cộng, đã hết
là một vấn đề lớn cho Mỹ từ lâu lắm rồi. Chuyện dân quyền ở VN chỉ là câu nói cửa
miệng của các chính khách mỵ dân Mỹ, nói cho có trong khi vẫn tươi cười bắt tay
lãnh đạo VC dưới chân tượng cáo Hồ, không nhìn thấy công an tiếp tục đàn áp dân
thẳng tay. Các nhà tranh đấu ở VN cũng đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy họ là những
thất vọng khổng lồ khi họ chỉ tranh đấu cho ‘dân quyền’ của bản thân họ, tới khi có
được bùa hộ mạng, gọi là 'hộ chiếu’ thì hấp tấp chạy qua Mỹ ngay để rồi sau dăm ba
ngày họp báo, chửi VC cho có lệ thì biến mất hết, lo kiếm tiền mua xe tậu nhà, đi du
lịch và tập ăn hăm-bơ-ghơ. Không một người nào có cái thành tâm và dũng khí của
bà Aung San Suu Ky, nhất quyết ở lại dù phải ở tù 20 năm vì sợ ra khỏi nước sẽ mất
tiếng nói, không còn tranh đấu được gì cho dân Myanmar nữa. TT Trump với chính
sách thực tế nhất đã chẳng dòm ngó gì tới chuyện dân quyền hay nhân quyền cửa
miệng, mà chỉ lo vận động CSVN tham gia vào chính sách bao vây chính trị Trung
Cộng, cùng với Nam Hàn, Nhật, Úc, các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ thôi. Việc
TT Trump đến Hà Nội, phất cờ giấy VC chỉ là thông điệp cảnh cáo Trung Cộng
nhưng đám vẹt tị nạn mà tầm nhìn chiến lược quốc tế không quá ngọn cỏ đã chu chéo
ầm ĩ. TT Trump là tổng thống duy nhất từ Clinton đã không chính thức viếng thăm
CSVN, chỉ ghé VN hai lần, một để tham gia hội nghị các quốc gia Đông Nam Á, và
một để nói chuyện với cậu ấm Ủn Bắc Hàn, tuy có đến chào chủ nhà theo đúng
nguyên tắc ngoại giao quốc tế thôi. Cũng là tổng thống duy nhất từ thời Reagan dám
ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc công khai lên án cộng sản và xã nghĩa.
MAKE AMERICA WEAK AGAIN – MAWA
Bây giờ, ta nhìn qua chính sách đối ngoại của cụ Biden. Đó là chính sách dựa trên
khẩu hiệu mới, thực tế tuy không dám nói thẳng ra: MAKE AMERICA WEAK AGAIN
hay MAWA. Kẻ này sẽ chứng minh đây chính là sự thật chứ không phải kẻ này đã phe
phái, tìm cách bôi bác.
Dưới thời chính quyền Obama-Biden, ta đã có dịp nghe tới chính sách chủ đạo
là… ‘lãnh đạo từ phiá sau lưng’. Bị công kích quá mạnh, bây giờ, cụ Biden không
dám nhắc lại khẩu hiệu đó nữa, nhưng trên thực tế, vẫn quyết tâm thi hành sách lược
đó.
1. NGA - UKRAINE
Cả thế giới đang sôi nổi vụ Nga có thể đánh chiếm một phần lãnh thổ Ukraine.
Cụ Biden đang khua chiêng trống rầm rộ, hù dọa một cuộc xâm lăng võ trang lớn
của Putin và rầm rộ vận động dư luận thế giới chống Nga.
Lịch sử đã cho thấy những chính quyền yếu đuối luôn luôn là thuốc kích thích các
tay độc tài tham quyền lấn tới. Hiển nhiên nhất là trước cái yếu hèn nhu nhược của
thủ tướng Anh Chamberlain, Hitler đã ra tay gây ra thế chiến thứ hai. Bây giờ, với sự
yếu đuối nhu nhược của cụ Biden, dĩ nhiên những tay Putin hay Tập sẽ khó bỏ qua cơ
hội ngàn vàng, không công khai đánh thì cũng tìm cách gặm nhấm.
Putin là tay độc tài, tham quyền cố vị vô địch, đã có dịp biểu diễn cho cả thế giới
thấy y và đệ tử tay sai Medvedev đóng tuồng, thay phiên nhau làm tổng thống và thủ
tướng, trong khi thực quyền vẫn nằm trong tay Putin từ hơn hai chục năm nay. Putin
ôm giấc mộng phục hồi lại đế chế Liên Bang Xô Viết, ngoài Ukraine, còn đang dòm
ngó các xứ vùng biển Baltic như Estonia, Latvia và nhất là Lithuania là những xứ

chặn đường Nga ra biển Baltic phía bắc Âu Châu, lại còn cô lập một vùng đất Nga.
Putin sẽ khó bỏ qua cơ hội khi đứng trước cụ lờ mờ Biden, tuy đủ khôn ngoan ma
mãnh để không tấn công quy mô, gây ra đại chiến mà Nga sẽ bị thiệt hại nặng.

Cụ Biden làm rùm beng chuyện đang ‘lên kế hoạch’ mang lính Mỹ qua Ukraine.
Đố dám! Chỉ cần mang 3 anh lính qua cũng đủ cho Putin có cớ đánh thật, mà khi Mỹ
dính vào cuộc chiến với Nga bên Âu Châu, thì chú Ủn và bác Tập sẽ sẵn sàng động
binh ngay vì biết Mỹ không thể đánh nhau trên 3 mặt trận một lúc được. Lính Mỹ
đang bận huấn luyện không phải về bắn súng, mà về ‘văn hóa thức tỉnh’, ‘hội nhập
chuyển giới’, ‘xóa bỏ hận thù chủng tộc’,…
Mà cũng lạ. Tại sao cụ Biden có vẻ hung hãn ồn ào quá khi Ukraine là vấn đề của
Âu Châu trước tiên? Sao chưa nghe nói Âu Châu động binh mà đã nghe cụ Biden
hăm he rồi? Đại cường Tây Âu là Đức đã khẳng định sẽ không viện trợ quân sự cho
Ukraine (chỉ viện trợ 5.000 cái mũ sắt !!!). Đức đã ký cả lô thỏa ước khổng lồ với
Nga về việc cung cấp dầu khí và dầu hỏa cho Đức, bây giờ không thể nhấc một ngón
tay chống Putin, nhất là tân thủ tướng Olaf Scholz lại có khuynh hướng thiên tả nặng.
Riêng kẻ này có thể sẽ sai bét bẹt vì chưa bao giờ tốt nghiệp trường thầy bói nào,
nhưng dám nghĩ Putin sẽ không bao giờ mang quân đánh Ukraine hết. Thời của chiến
tranh nóng giữa các đại cường đã qua từ lâu lắm rồi. Bây giờ là thời của chiến tranh
ủy nhiệm. Mấy ‘anh lớn’ xúi đàn em ăn c… gà.
Kiểu như Putin sẽ đốc xúi dân quân địa phương của vùng tranh chấp nổi loạn chống
chính quyền Ukraine là Donbass phía đông, Putin sẽ yểm trợ sau biên giới và viện trợ
vũ khí thôi. Hoặc giả, Putin cũng có thể làm chuyện lớn hơn là diễn lại tuồng Crimea,
cho dân Donbass trưng cầu dân ý tách ra khỏi Ukraine và gia nhập vào Nga, hay lớn
hơn nữa là tìm cách cho tay chân đảo chánh chính phủ Kyiv, đưa một bù nhìn của
Putin lên. (Vì mạng sống của không biết bao nhiêu người, hy vọng thầy bói Vũ Linh
này đoán trúng!)

Rất có thể hai ông Putin và Biden thật ra đang ‘đi đêm' với nhau, cùng ca bài hù
dọa chiến tranh vì quyền lợi riêng. Ông Putin hù dọa để cản Ukraine không tham gia
vào liên minh quân sự NATO, cũng như thử nắn gân cụ Biden. Cụ Biden thì có tới ít
nhất 2 lý do thúc đẩy cụ:
- Để ngay bây giờ khỏa lấp những thất bại khác của cụ, và sau này, nếu không có
gì, sẽ có thể đấm ngực khoe đã cứng rắn chặn mưu đồ xâm lăng bằng võ lực của
Putin.
- Cụ sợ Nga đánh thật, không phải vì cụ ‘yêu chuộng hòa bình’ hay thương tình
dân Ukraine gì, mà cụ biết nếu Nga đánh, tất nhiên Mỹ phải có phản ứng, mà vấn đề
là cụ lờ mờ không biết phải phản ứng ra sao, sợ nhất là áp lực dư luận bắt Mỹ phải
‘tham chiến’ dưới hình thức nào đó, sợ nhì là không làm gì thì xác nhận mình quá yếu
đuối. Khi đó, cụ sẽ phải ca bài “Tiến Thoái Lưỡng Nan’ thôi. Do đó, bây giờ phải cố
vận động Âu Châu cản trước.
Tin lạ nhất là trước những khua chiêng trống rầm rộ ủng hộ Ukraine của cụ Biden,
tổng thống Ukraine chẳng những KHÔNG cám ơn cụ mà lại tỏ ý lo ngại những tuyên
bố hung hãn quá đáng của Mỹ sẽ có thể gây ra chiến tranh thật! Tin báo chí cho biết
cụ Biden đã điện đàm với TT Ukraine, nhưng hai bên đã ‘không hoàn toàn nhất trí’
khi cụ Biden cảnh giác nguy cơ Nga đánh trong nay mai, trong khi Ukraine không tin
sẽ có chiến tranh cận kề. TT Ukraine yêu cầu cụ Biden hạ giọng, không nên gây
hoảng loạn cho dân Ukraine.

Chỉ có một sự thật chắc chắn nhất là nếu ông thần Trump còn làm tổng thống,
Putin hay Tập hay cậu ấm Ủn có mọc tám cái sừng trên đầu cũng không dám làm càn.
Bầu cử tất nhiên có hậu quả. Thế giới đang bên bờ vực chiến tranh, đó là hậu quả tất
nhiên của việc bầu một cụ lờ mờ lãnh đạo, trong một thế giới nhiễu nhương.

2. TRUNG CỘNG
Với TC, Mỹ đang có hai vấn đề lớn.
- TC đe dọa đánh chiếm Đài Loan. Cũng y như câu chuyện Nga và Ukraine, ông
Tập Xì Dầu đang cân nhắc cơ hội ngàn vàng để có thể chiếm Đài Loan, thống nhất xứ
Tầu. Cũng như trường hợp Ukraine, kẻ này không tin TC sẽ công khai đánh Đài Loan,
gây ra đại chiến sẽ phá tan đế quốc tư bản đỏ Tầu cộng mà các tay đầu sỏ đã dầy
công kiến tạo từ thời Đặng Tiểu Bình tới nay. Đài Loan không đáng để TC phải trả
cái giá cao như vậy. Khác với Ukraine, tại Đài Loan, TC sẽ không tìm ra được tay sai
để khơi mào một cuộc chiến ủy nhiệm hay đảo chánh. Theo ý kiến cá nhân, vấn đề
Đài Loan không phải là chuyện đáng lo ngại quá mức, ít nhất trong ngắn hạn. TC sẽ
cố tiếp tục áp lực chính trị và kinh tế để thực hiện thống nhất, nhưng cũng đủ thực tế
để biết Đài Loan là ‘khúc gân gà’ nuốt không trôi mà nhổ không được, sẽ còn nằm
trong họng ông Tập cả mấy chục năm nữa không chừng.
- TC là một ‘tân thực dân của thế kỷ 21’, đe dọa lớn cho Mỹ trên cả thế giới trên
phương diện chính trị và nhất là kinh tế, và Mỹ từ ngày TT Trump đã cố hết sức ngăn
chặn chiến lược bá quyền của TC. Đây có thể là vấn đề lớn của cả thế giới, nhưng cái
kẹt là cả thế giới chẳng biết đường nào mà chống đỡ. Phi Châu trên thực tế đã là
thuộc địa kinh tế của TC từ mấy chục năm nay rồi. Cả trăm triệu dân Phi Châu đã và
đang sống trong kho hàng ‘ma-dzê in Sai-na’, không có lựa chọn nào khác. Tất cả
giới lãnh đạo Phi Châu đang ngập đầu trong ‘Nhân Dân Tệ’ đầy túi, kể cả ông tổng
giám đốc Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO.
Trong vấn đề này, cụ Biden cũng bí lối, đành bám vào sách lược ‘lo cho Mỹ trước’
của ông Trump, giữ việc tăng thuế quan hàng nhập từ Tầu qua Mỹ, chẳng có sáng
kiến nào khác mà chỉ biết nhắc nhở TC đã ký thỏa hiệp đầu năm 2020 với Trump,
cần phải tôn trọng thỏa hiệp đó. Còn lại cả thế giới, mạnh ai nấy lo.

Còn một vấn đề ‘nhỏ’ ít người để ý hơn là Hồng Kông đã mất hết quyền tự trị.
Trong khi cụ Biden và truyền thông phe ta không nhìn, không nghe, không nói gì hết.
3. NATO
Đám cuồng mê Biden nức nở ca tụng cụ Biden đã phục hồi vai trò lãnh đạo của
Mỹ với đồng minh, đặc biệt là đồng minh Tây Âu trong NATO. Điều đám này không
nói rõ là vai trò lãnh đạo này chỉ là vai trò lãnh đạo ‘từ sau lưng’ thôi.
Thật ra, chuyện lãnh đạo hay không là một khái niệm trừu tượng chẳng ai định
nghĩa mà cũng chẳng ai xác định được. Chỉ có thể nhìn vào một số dữ kiện để thẩm
định. Và đây là vài câu chuyện đáng kể trong quan hệ Mỹ-Tây Âu.
1. Sau khi Mỹ nửa đêm tháo chạy bạt mạng khỏi Afghanistan, rồi hấp tấp di tản
kiều dân khỏi Kabul mà không thông báo trước, các đồng minh đã phải cuống
cuồng tìm cách cứu dân của họ trong giờ thứ 25.
Anh là nước đồng minh thân thiết nhất từ mấy trăm năm nay, chấp nhận vào
sinh ra tử với Mỹ tại Afghanistan và Iraq, bực tức đến độ hạ viện đã biểu quyết
một quyết nghị -motion of censure- lên án cụ Biden đã phản bội Anh. Đây là lần
đầu tiên trong lịch sử quan hệ Anh-Mỹ từ ngày Anh nhìn nhận độc lập của Mỹ mà
một tổng thống Mỹ bị quốc hội Anh biểu quyết lên án phản bội Anh. Truyền thông
Mỹ im re, không một cơ quan nào dám loan tin này.
2. Bất thình lình, trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới, nhất là NATO và SEATO,
Mỹ thông báo đã thành lập một liên minh quân sự mới với Anh và Úc gọi là Liên
Minh AUKUS (Australia-United Kingdom-USA). Đây là một cú đá giò lái ngoạn mục
nhất, đá thẳng vào các đồng minh Tây Âu trong NATO (đặc biệt là Pháp và Đức) và
Đông Nam Á trong SEATO (đặc biệt là Nhật, Đài Loan và Ấn Độ). Chưa hết, bất ngờ
Mỹ cũng loan tin sẽ bán cho Úc cả lô tầu ngầm trị giá cả tỷ đô, bắt Úc phải xé thỏa
ước mua tầu ngầm của Pháp.
Cả hai biến cố phản ảnh rõ ràng thái độ của chính quyền Biden với các đồng minh.
Khiến TT Pháp Macron nổi trận lôi đình, triệu hồi đại sứ Pháp tại Mỹ về nước, coi
như một hình thức gián đoạn quan hệ ngoại giao với Mỹ. Cụ Biden sực tỉnh, mất hồn,
vội vã điện thoại xin lỗi TT Macron chối chết. Sau đó, đích thân qua Paris, rồi cũng
cho bà phó Kamala qua Paris, tới điện Elysée xin lỗi bá thở luôn.
Đó là cách cụ Biden phục hồi vai trò lãnh đạo của Mỹ sao?
Ông Trump ít ra đã ‘ăn hiếp’ đồng minh công khai, chứ không phản bội hay lén
đâm sau lưng ai hết.
4. BẮC HÀN
Cậu ấm Ủn ‘đích thân’ bước qua làn ranh biên giới Bắc-Nam Hàn tại Bàn Môn
Điếm, để đón TT Trump bước ngược qua làn ranh đó vào lãnh thổ Bắc Hàn. Một hai
bước nhỏ nhưng ý nghĩa chính trị hơn xa vài ba bước của phi hành gia Neil Amstrong
trên mặt trăng năm xưa. Amstrong có bước vài bước hay không, chẳng ai chết hay
sống. Trump cùng cậu ấm Ủn cùng nhau bước vài bước, thế giới tránh được chiến
tranh cả triệu người chết.

Thiên hạ nhất là dân Á Châu thở phào nhẹ nhõm thấy mối đe dọa chiến tranh nguyên
tử chết cả chục triệu người mờ dần tuy chưa biến mất hẳn. Ít ra thì cũng mờ dần. Hai
ông thần già của Mỹ và trẻ của Bắc Hàn đang cò cưa điều đình với nhau để tránh giết
nhau. Chuyện không dễ nhưng ít ra cũng có bước đầu.
Câu chuyện chưa ngã ngũ thì ông Trump mất job, cụ lờ mờ Biden lên thay.
Không khác gì các tay độc tài Putin và Tập Xì Dầu, cậu ấm Ủn nhìn thấy ngay cơ hội
ngàn vàng khai thác cái yếu đuối nhu nhược của cụ lẩm cẩm Biden. Cậu ngưng nói
chuyện với Mỹ, ngưng luôn nói chuyện với Nam Hàn.
Đáng lo hơn cả, sau bốn năm ngừng nghỉ, cậu cho thử nghiệm lại hỏa tiễn mang đầu
đạn nguyên tử. Từ vài tháng cuối năm ngoái vừa qua tới nay, cậu liên tục bắn hỏa
tiễn thử nghiệm 6 lần liền, tuy được truyền thông phe ta giúp khỏa lấp không đăng tin
này hay đăng chữ nhỏ giữa trang quảng cáo vặt.
Cụ Biden lên tiếng chính thức năn nỉ xin nói chuyện lại, cậu không thèm trả lời. Theo
đúng mô thức của các tay độc tài hung hãn, cậu chỉ nói chuyện với các hung thần có
thể đe dọa cậu như ông thần Trump thôi, chứ còn thứ ển ển sìu sìu như cụ Biden thì
hiển nhiên, nói chuyện không cân tay.
Thế giới ngồi trên nồi nước sôi trở lại, nhờ công của cụ Biden.
5. TRUNG ĐÔNG
Trung Đông là ổ kiến lửa, là thùng thuốc nổ của thế giới, là xưởng đúc khủng bố
cuồng điên nhất, là tâm điểm của Hồi giáo nhưng cũng là chiến trường của hai trận
chiến liên tu bất tận giữa hai hệ phái Hồi giáo thề không đội trời chung, và giữa khối
Ả Rập với cái gai trong mắt là Do Thái. Cái đại họa của thế giới là Trung Đông cũng
là kho dầu hỏa lớn nhất của thế giới.
Trung Đông đóng một vai trò quan trọng hàng đầu trên thế giới, và Mỹ, với tư
cách đại cường lớn nhất thế giới, tất nhiên cũng phải đóng một vai trò lớn nhất trong
vùng.
Thế nhưng từ một năm qua, không ai nghe cụ Biden làm gì hay nói gì về vấn đề
Trung Đông nữa sau việc vắt chân lên cổ 3g sáng tháo chạy khỏi Afghanistan. Một
cuộc tháo chạy tạo ra một khoảng trống chính trị khổng lồ, và tai hại hơn xa, khiến
tất cả các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới, kể cả các vương quốc Ả Rập,

Ukraine, Đài Loan, Nam Hàn, toát mồ hôi, xét lại toàn bộ chính sách đối ngoại của
họ.

Thật ra, cụ Biden cũng đang lẳng lặng tìm cách phục hồi lại thỏa hiệp với Iran,
bãi bỏ những cấm vận mà TT Trump đã ban hành, cho phép Iran tiếp tục các nghiên
cứu gọi là khoa học về khai thác năng lượng nguyên tử, đổi lại việc Iran giúp ổn định
tình hình Afghanistan và Iraq, kềm chế khủng bố Taliban, al Qaeda và Isis. Sách lược
này có thể được gọi là ‘đi với ma để nhờ giúp chống lại quỷ’’.
6. TRUNG MỸ
Mỹ có vấn đề lớn với Trung Mỹ khi cả triệu dân các xứ Trung Mỹ như Guatemala,
Honduras, Salvador luôn mơ tưởng và tìm dịp chạy qua Mỹ. TT Trump ban hành một
chính sách cản di dân công khai khiến họ … buồn 5 phút. Cụ Biden trái lại, đã gửi
cho họ một thông điệp hoàn toàn trái ngược nhưng cũng hoàn toàn bí ẩn. Chỉ vì
chính sách đó hoàn toàn bất nhất. Nay cụ nói mở toang cửa vì nhân đạo, mai cụ nói
Mỹ không hoan nghênh di dân lậu. Đám di dân khốn khổ không cần biết hoan nghênh
hay không, chỉ biết cụ Biden sẽ không trục xuất họ nếu họ vào lọt. Cả triệu dân trung
Mỹ ào ạt mở cuộc vạn lý trường chinh lội bộ băng ngang cả nước Mexico để tới biên
giới Mỹ, gây đại khủng hoảng tại biên giới ở Texas và Nam Cali.

Cụ Biden tá hỏa, hấp tấp gởi bà Kamala đi Trung Mỹ, đưa đến bi hài kịch ngoại
giao đầu tiên của chính quyền Biden. Bà Kamala đến Guatemala bị tổng thống xứ này
đọc bài diễn văn chào mừng kiểu lạ: công khai chỉ trích khủng hoảng di dân là đại
họa cho xứ này chỉ vì cụ Biden đã đưa ra một thông điệp mà dân Guatemala hiểu như
là lời kêu gọi họ tràn vào Mỹ sẽ được chấp nhận hết. Đại họa cho Guatemala khi các
tay buôn người lộng hành lừa dân, thậm chí giết nhau thẳng tay để dành khách hàng
di dân lậu.
7. THẾ GIỚI
Đối với thế giới, cụ Biden ngay sau khi vừa tuyên thệ nhậm chức xong, đã hấp tấp
lấy điểm với thế giới qua hai quyết định, tái tham gia vào Thỏa Hiệp Khí Hậu Paris,
và gia nhập vào Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO lại.
Kẻ này có thể quả quyết trong tất cả những người cuồng mê Biden tung hô hai
quyết định trên, chẳng có một người nào nhìn thấy một điểm lợi cụ thể nào cho nước
Mỹ khi tham gia vào hai tổ chức trên. Kẻ này thì dĩ nhiên mù tịt, chẳng thấy cái lợi
nào. Nhưng lại nhìn thấy rất rõ cái hại. Đó là việc kẻ này sẽ cong lưng đóng thuế tiếp
tục để cụ Biden cúng một tỷ đô cho Thỏa Ước Paris như Obama đã hứa, và 500 triệu
đô đóng góp mỗi năm cho WHO, chẳng biết để làm gì. Trong khi TC chỉ đóng góp
chưa tới 50 triệu đô một năm mà lại nắm được cổ tổng giám đốc, ông Tedros
Ghebreyesus.
Dĩ nhiên, hai quyết định của cụ Biden đã được cả thế giới hoan nghênh nức nở.
Đô-la Mỹ đi đâu cũng được hoan nghênh, phải không?
8. VIỆT NAM
Cụ Biden cũng chẳng khác gì các vị tiền nhiệm, nhìn CSVN như một xứ nhỏ, chậm
tiến của Đông Nam Á, không đáng cho Mỹ để mắt tới. Chỉ có đúng một lần khi còn
tranh cử năm 2020, cụ sực nhớ ra có cái gọi là cộng đồng tị nạn Việt trên đất Mỹ, nên
ra bức thư năn nỉ kêu gọi bỏ phiếu cho cụ, rồi bốc phét cụ là người đã ủng hộ rất
mạnh việc tái định cư người Việt tị nạn tại Mỹ.
Thứ nhất, cụ khôn ngoan ‘quên’ bẵng chuyện cụ đã từng biểu quyết không biết
mấy chục lần để dâng miền Nam VN cho VC. Thứ nhì, cụ nói láo trắng trợn khi đấm
ngực khoe ủng hộ việc tái định cư dân tị nạn. Bá láp! Sự thật như diễn đàn này đã viết
tới cả vạn lần, năm 75, cụ không một lần nào biểu quyết cấp cho người tị nạn một xu
nào, chỉ có đúng MỘT lần biểu quyết một quyết nghị vô thưởng vô phạt chào đón Hi,
Hello người tị nạn.
Dù sao thì cũng không ít dân tị nạn ta ‘uống nước nhớ nguồn’, đã ‘nhớ ơn’ cụ đã
giúp cho VC chiến thắng, tức là giúp cho đám tị nạn này có dịp qua Mỹ sống trong
thiên đàng tư bản này, con cháu đầy bằng cấp, job ngon, tiền đầy túi, thay vì đứng
gác trên đồn ở đâu Plei Me gì đó.
--------------Cũng như qua cách xử thế trong các vấn đề quốc nội, cụ Biden đã hiện nguyên
hình như một người lãnh đạo không có xương sống, chưa đến nỗi đi đâu cũng cúi rạp
người xin lỗi như Obama, nhưng cũng nhũn hơn con chi chi. Mà cái đặc điểm là mỗi
khi cụ Biden say sóng, lên cơn nói một câu hung hãn gì thì cả thế giới cười ruồi vì
chẳng có một người nào tin.

Nhà lãnh đạo oai phong đầy dũng khí của một đại cường!
II) "Khi Tầu Chìm" (của Nguyễn Tường Tuấn)
Bài "Khi tầu chìm" tổng kết tình hình chính trị quan trọng tại Hoa Kỳ trong tuần qua,
với đúng 2,000 chữ. Xin mời ACE vào xông đất tại địa chỉ dưới đây:
https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com

Trận đấu bóng đá một chiều giữa Australia (4) & Việt Nam (0)

Nước Mỹ Bên Bờ Vực Thẳm
Phạm Gia Đại

Dân chúng Mỹ chưa hết hoang mang vì chính phủ Biden đã ký khế ước với Trung
Cộng để cung cấp các bộ thử nghiệm (test kits) và các khẩu trang N-95 mask gửi đến
thẳng nhà cho từng gia đình tại Mỹ hay ra pharmacy lãnh cuối tháng Giêng qua
tháng 2 năm 2022, thì dân Mỹ lại rúng động vì tin mới được tiết lộ rằng chính phủ
Biden đã âm thầm đưa di dân lậu vào thẳng nước Mỹ bằng máy bay với phí tổn từ
tiền thuế của dân.
China từ trước đến nay vẫn bị coi là kẻ thù của Hoa kỳ và phong trào tẩy chay hàng
“Made in China” đã được thực hiện thành công dưới thời Tổng Thống Trump, nay
thời Biden chính phủ Mỹ đã bắt tay công khai với kẻ thù là Trung Cộng và đem lại
những mối lợi nhiều tỷ đô la cho kẻ thù. Riêng 400 triệu khẩu trang sắp phát cho dân
chúng giúp cho Trung Cộng bỏ túi $2.1 tỷ USD ngon lành.
Tại sao không dành các khế ước đó cho các công ty Mỹ để tạo thêm việc làm cho dân
Mỹ mà lại cho China? (trong đó theo The Epoch Times có các khế ước mà Bộ Quốc
Phòng Mỹ tặng cho China nữa lên đến hơn $350 triệu USD). China nổi tiếng về tham
những và hối lộ thì đương nhiên kẻ nào đưa những mối lợi đó cho China người ta tin
rằng kẻ đó cũng sẽ được lại quả.
Tin tức mới vừa được leaked ra về từng đoàn di dân lậu được đổ xuống phi trường
Westchester, New York vào ban đêm trong giờ giới nghiêm, nghĩa là khi phi trường
đã đóng cửa, vi phạm vào nguyên tắc an ninh của phi trường, đang dấy lên mối lo
ngại sâu xa về an ninh chính trị nước Mỹ đã bị phá hoại,và Hoa Kỳ không còn là nơi
cứ trú an toàn nữa cho người dân.
Một video dài 51 phút đã quay được cảnh này và nhân viên thầu khoán tại phi trường
đã chứng kiến và tiết lộ tin động trời này, ông nói đây là hành động phản bội nước
Mỹ của chính phủ Biden (The government is betraying the American people).
Viên Trung Sĩ cảnh sát Michael Hamborsky tỏ ý lo ngại rằng tại sao cảnh sát tại phi
trường không hề được thông báo về cuộc “đổ bộ” di dân lậu này do chính phủ tổ
chức? Đài Fox News đã có cuộc phỏng vấn trong chương trình của Tucker Carlson
với đầy đủ hình ảnh , Fox News cũng có chương trình bình luận nổi tiếng của The
Five đề cập đến mối nguy hại cho di dân lậu xâm nhập thẳng vào xã hội Mỹ.
Được biết đó là chuyến bay bao thuê (charter flight) chở di dân lậu (những người
không được chích ngừa và thống kê cho biết gần một phần tư mang bệnh Covid) trên
máy bay Boeing 737 của hãng iAero Airways từ căn cứ Fort Bliss, Texas và lén lút
đổ người xuống giữa đêm trong phi trường Westchester, New York.
Cũng có tin chính phủ Biden còn đổ di dân lậu vào các nơi tại Texas và Minnesota và
việc này đã được chính phủ Biden thực hiện từ tháng 8 năm 2021. Xin xem các links
bên dưới với đầy đủ hình ảnh và chi tiết mà hai vị nữ dân biểu tại New York là
Claudia Tenney và Nicole Malliotakis đã phải lên tiếng phản đối.
Bà Claudia Tenney, congresswoman đảng Cộng Hòa tại New York nói trong cuộc
phỏng vần rằng với hành động lén lút đưa di dân lậu vào New York như vậy, cần phải
đàn hặc Biden và đưa ông ta ra khỏi chức vụ (impeach and remove him).
https://www.youtube.com/watch?v=ZBeoXGtOCcY

https://nypost.com/2022/01/26/leaked-video-reveals-joe-bidens-hush-hush-migrant-in
vasion/
https://www.foxnews.com/politics/video-westchester-new-york-migrants-night-contrac
tors
https://www.youtube.com/watch?v=vqIXnfhpeMc
Ông Biden mới vào Tòa Bạch Ốc một năm mà tổng số di dân lậu đã lên đến 2 triệu
người từ khắp nơi trên 150 nước đổ về Mexico để xâm nhập vào Mỹ qua ngả biên giới
phía tây.
Chính sách đó của Biden theo các bình luận gia của đài Fox thì rõ ràng Biden đang
đứng về phía các băng đảng cartels Mễ, làm giầu cho các băng cướp của giết người,
buôn người và buôn ma túy này, chứ không đứng về phe dân chúng Hoa Kỳ.
Điều cực kỳ nguy hại cho nước Mỹ là China đã lợi dụng tối đa cơ hội Biden mở cửa
biên giới để cộng tác với các cartels Mễ tuồn vô Mỹ các chất độc hại và ma túy trong
đó có chất Fentanyl (độc hại gấp 50-100 lần ma túy và bạch phiến- chỉ cần 2
miligrams Fentanyl là tử vong).
Năm qua dân Mỹ đã tử vong vì ma túy trong đó có Fentanyl lên đến 100 ngàn người,
và con số tử vong còn lên cao nữa với biên giới mở ngỏ vô cùng hiểm nguy. Đó là
chưa kể China và các kẻ thù khủng bố Hồi giáo, đưa các gián điệp của họ tự do xâm
nhập dễ dàng vào Hoa Kỳ để phá hoại từ bên trong nước Mỹ.
Chính phủ Biden đi hết sai lầm này đến tại hại khác cho Hoa Kỳ mà nặng nhất là về
kinh tế và chính trị, đã làm cho nền kinh tế đang thịnh vượng trở lại thời Tổng Thống
Trump trở thành lụn bại qua việc Biden cấm khai thác dầu hỏa năng lượng trên đất
Mỹ và ném tiền của dân ra ngoại quốc một cách vô ý thức cho Châu Phi và Trung
Đông xây tường biên giới và tài trợ phá thai, v.v…
Nếu không có một cuộc cách mạng triệt để, nếu đảng Cộng Hòa không lấy lại được
Quốc Hội sau kỳ bầu cử giữa kỳ (mid-term) vào tháng 11-2022, nếu năm 2024 không
có một vị tổng thống biết thương dân, biết lo cho quốc gia thì nước Mỹ sẽ rơi xuống
vực thẳm và Trung Cộng và Nga sẽ tiếp tay với thế lực nội thù của Mỹ để đẩy nhanh
Hoa Kỳ xuống vực sâu./.

Cứu đất nước khỏi “thảm cảnh” do núi lửa, phụ nữ Peru nguyện cắt bỏ một thứ
trên cơ thể
Người Việt Năm Châu
Tại Peru, rất nhiều phụ nữ và cả đàn ông lẫn trẻ em đã hưởng ứng lời kêu gọi cắt tóc
để làm vật liệu… tạo ra hàng rào thấm dầu.

Trang China News ngày 26/1 đưa tin, vụ phun trào núi lửa Tonga cách Peru hơn
10.000 km đã giáng một “đòn chí mạng” vào đất nước này.

Bức ảnh gây sốc về vụ phun trào của núi lửa Tonga.
Mười ngày trước, sóng thần do núi lửa Tonga phun trào tạo ra đã tràn đến vùng biển
Peru ở Nam Mỹ, khiến hai người đang đi trên biển thiệt mạng.

Ngày 18/1 theo giờ địa phương, một số vùng biển và bãi biển ở miền trung Peru đã bị
ô nhiễm do dầu tràn, nước biển trở nên đen kịt.
Do sóng biển quá mạnh đánh trúng một tàu chở dầu, 6.000 thùng dầu thô đã bị đổ ra
biển, vệt dầu loang xa 40 km, gây ô nhiễm cho 21 bãi biển trên đất nước Peru, diện
tích tương đương 270 sân bóng đá.

Ngày 18/1 theo giờ địa phương, tại Ventanilla (Peru), các nhân viên vệ sinh đang dọn
xác chim biển dính dầu.
Các thiệt hại về sinh thái, thủy sản, du lịch và kinh tế ước tính lên đến hơn 50 triệu
USD. Công ty Lepsol của Tây Ban Nha có liên quan đến vụ việc đã từ chối bồi
thường.

Chính phủ Peru đã ban hành lệnh khẩn cấp trong 90 ngày và cử các đội vệ sinh gồm
hàng nghìn người cùng xe tải, máy hớt dầu, rào chắn… để dọn dẹp ô nhiễm.

Nhân viên vệ sinh thu gom dầu vào các túi nhựa màu đỏ. Ảnh: The Atlantic.
Một số nghiên cứu cho rằng, 1 kg tóc của con người có thể hấp thụ 8 kg dầu. Hàm
lượng cao của lớp biểu bì làm cho tóc trở thành một “chất hấp thụ sinh học kỵ nước
cao”, với một lớp vỏ rất xốp có khả năng giữ các loại chất gây ô nhiễm khác nhau.
Biết được thông tin quý giá này, một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Hair Boom Peru
Oficial đã bắt đầu chiến dịch thu gom tóc tại một số thành phố của Peru kể từ ngày
22/1.
Rất nhiều phụ nữ và cả đàn ông lẫn trẻ em đã hưởng ứng lời kêu gọi cắt tóc để làm
vật liệu… tạo ra hàng rào thấm dầu.

Người dân Peru tình nguyện cắt tóc để làm hàng rào thấm dầu. Ảnh: Facebook.

“Chúng tôi ở đây để kêu gọi mọi người quyên góp tóc của họ. Sáng kiến này ra đời
với thực tế là có thể giúp khắc phục sự cố tràn dầu”, ông Denisse Cerda – người sáng
lập Hair Boom Peru Oficial – cho biết.
Ông nói thêm: “Nhiều địa phương ở Peru đã hỗ trợ chúng tôi. Mục tiêu là thu gom
càng nhiều tóc càng tốt để tạo thành các búi tóc hình trụ nhồi vào trong tấm lưới.
Chúng sẽ có tác dụng trong việc hấp thụ dầu tràn ra biển”.

Hai cô gái Peru khoe tóc trước ống kính sau khi cắt mái tóc dài. Ảnh: Facebook.
Một cô gái đã nói: “Không có gì đáng tiếc đối với tôi khi cắt đi mái tóc của mình, tóc
sẽ mọc trở lại, nhưng hiểm họa đại dương thì đang ở trước mắt”.
Để khuyến khích người dân Peru hiến tặng tóc, một số tiệm làm tóc đang đề nghị cắt
tóc với chi phí thấp, thậm chí hoàn toàn miễn phí. Chiến dịch thu gom tóc sẽ kết thúc
vào ngày 29/1.
Ý tưởng sử dụng tóc để hút dầu là từ một người thợ làm tóc ở Alabama (Mỹ) có tên
Phil McCrory khi chứng kiến những con rái cá biển ở Alaska bị thấm đẫm dầu trong
vụ tràn dầu Exxon Valdez năm 1998.
McCrory đã gom tóc vương vãi trong tiệm của mình và mang về nhà, nhét vào những
đôi tất của vợ và thử dùng để hút dầu đổ ra hồ bơi. Chỉ sau hơn một phút, anh ta thấy
mặt nước sạch trở lại và dầu dính vào tất chứa tóc.
Sau đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đại học Công nghệ ở Sydney
(Australia) đã xác minh thí nghiệm của McCrory là hoàn toàn chính xác.
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