WELCOME HOME MR. PRESIDENT
Trong một ngày, hai hình ảnh trái ngược:
1) Tổng thống Donald Trump được hằng ngàn người dân Florida đứng dọc hai bên
đường từ phi trường về đến Mar-A-Lago nơi ông và Đệ nhất phu nhân Melanie
Trump sẽ cư ngụ.
2) Sleepy Joe tuyên thệ nhậm chức không có bóng người dân, trước khán đài nhìn
xuống là một rừng cờ Mỹ cắm trên đất, như những lá cờ trên bia mộ trong dịp lễ. Và
bài diễn văn đúng là buồn ngủ, khiến cựu Tổng thống Bill Clinton thả hồn trên mây!
Chưa kể, một vài chính trị gia đảng "Đầm lầy" tham dự còn mặc cả áo giáp!
ĐIỂM TIN THẾ GIỚI 21/1
Người ủng hộ ông Trump xếp hàng dài ở Florida ‘Chào mừng TT về nhà’

Người ủng hộ xếp hàng chào đón ông Trump (ảnh: Reuters).
Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã xếp hàng dài trên đường phố
Mar-a-Lago, bang Florida, hôm thứ Tư (20/1) để chào đón ông.
Ông Trump đã rời thủ đô Washington vào sáng thứ Tư, vài giờ trước khi Tổng thống
đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.
Ông và cựu đệ nhất phu nhân Melania rời Tòa Bạch Ốc lúc khoảng 8 giờ sáng. Họ
đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida.
“Tạm biệt. Tôi yêu mến các bạn. Chúng tôi sẽ trở lại dưới hình thức nào đó,” cựu
tổng thống nói với những người ủng hộ trước khi lên chuyên cơ Không lực Một lần
cuối để đến dinh thự của ông ở Florida.

Ông Trump giơ ngón tay cái khi đi qua đám động người ủng hộ ở West Palm Beach,
bang Florida (ảnh: Reuters).
WOFL đưa tin, một dòng người ủng hộ đã chờ đợi ông ở Mar-a-Lago. Họ cầm những
tấm biển như “Chào mừng về nhà”, “Chúng tôi yêu Tổng thống Trump” và “Tổng
thống Trump đã thắng”…

Tờ South Florida Sun-Sentinel cho biết những người ủng hộ ông Trump đã xếp hàng
hàng giờ dọc Đại lộ phía Nam giữa Sân bay Palm Beach và dinh thự của ông để
khích lệ và cầu chúc sức khỏe cho ông.

Hàng trăm người xếp hàng dài trên các con phố vào thời điểm đoàn xe cuối cùng lăn
bánh. Đoàn xe cuối cùng của ông Trump đã đi chậm để những người ủng hộ cổ vũ và
vẫy tay chào ông.
Ông Daniel Rakus, 65 tuổi, ở Palm Beach, nói: “Chúng tôi muốn cho ông ấy thấy
ông ấy không đơn độc. Ông đã làm một công việc tuyệt vời. Chúng tôi ủng hộ ông.”
Cô Stacy Schmid nhiệt tình vẫy tay khi đoàn xe tiến đến. Cô cho biết mình cố gắng
xuất hiện trong mỗi lần tổng thống viếng thăm, nhưng hôm nay cô cảm thấy khác biệt.
Khi chiếc SUV của tổng thống lăn bánh, cô Schmid trở nên xúc động, lau nước mắt
trên khuôn mặt mình.
Dân biểu đề xuất đổi tên đường cao tốc thành ‘Donald J. Trump’

Cựu tổng thống Donald Trump (ảnh: Reuters).
Một dân biểu Cộng hòa ở Florida đang đề xuất bản sửa đổi để đặt tên một trong
những tuyến đường cao tốc của bang theo tên cựu Tổng thống Donald Trump.
Tối thứ Hai (18/1) dân biểu Anthony Sabatini đã tweet: “Trong phiên họp lập pháp
này, tôi sẽ đề xuất bản sửa đổi để đổi tên Xa lộ 27 của Hoa Kỳ thành ‘Đường cao tốc
Tổng thống Donald J. Trump.’ Tôi mong được [sớm] được làm việc với cái tên quan
trọng này để tôn vinh một trong những Tổng thống vĩ đại nhất trong Lịch sử Hoa
Kỳ.”
Theo WTXL, Xa lộ 27 đi từ phía bắc của thành phố Tallahassee qua khu phía đông
của thành phố này. Đường cao tốc dài gần 500 dặm tiếp tục đi qua trung tâm bang
Florida cho đến khi tới bang Miami.
Tờ Washington Post lưu ý rằng năm 2019, một nhà lập pháp ở Oklahoma đã cố gắng
đặt tên một phần Tuyến đường 66 của Hoa Kỳ ở tiểu bang này theo tên TT Trump,
nhưng đã bị chính các đồng nghiệp Cộng hòa của ông phản đối.
Năm 2020, một nỗ lực tương tự đã bị từ chối trong cơ quan lập pháp do Đảng Cộng
hòa kiểm soát tại bang Nam Carolina.

‘TT Trump đã cải thiện đời sống người da đen từ trong bụng mẹ tới khi xuống mồ’

Tổ chức ủng hộ sự sống Every Black Life Matters (EBLM, tạm dịch: Mỗi sinh mạng
da đen đều đáng giá) đã gửi thư khen ngợi tới Tổng thống Trump vì các chính sách và
sự tận tụy của ông với cộng đồng người da đen, theo The BL.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba (19/1), tổ chức EBLM đã công bố bức thư
khen ngợi TT Trump có chữ ký của ông Kevin McGary, chủ tịch và ông Neil Mammen
phó chủ tịch điều hành tổ chức cùng 300 người ủng hộ khác.

Trong thư, những người ký tên bày tỏ lòng biết ơn đối với TT Trump vì đã thể hiện sự
hỗ trợ của mình với cộng đồng người da đen ở Hoa Kỳ bằng hành động, đồng thời
duy trì lập trường mạnh mẽ về quyền sống và quyền của trẻ em chưa chào đời.
Bức thư viết: “Mặc dù nhiều tổng thống Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ cộng đồng người
da đen, nhưng ông đã thể hiện đầy đủ cam kết cùng quyết tâm hỗ trợ và cải thiện cuộc
sống của người da đen bằng cách kiên định về quyền sống”.
Lá thư cũng chỉ trích những người cấp tiến/cánh tả/dân chủ, và cáo buộc họ đề xướng
phân biệt chủng tộc nhưng lại không có hành động cụ thể để chống lại điều này.
Đồng thời, họ lại đồng lõa ủng hộ Hiệp hội Planned Parenthood (PP), một tổ chức tài
trợ cho ngành công nghiệp phá thai có “lý lịch phân biệt chủng tộc nổi cộm”.
Bức thư viết tiếp “Trái lại, ông đã liên tục phản đối sự phân biệt chủng tộc của PP và
công khai thừa nhận các chiến thuật và kế hoạch của tổ chức này trong việc ‘triệt tiêu
người da đen’ (trích dẫn từ người sáng lập PP Margret Sanger) cũng tương đương
với ‘nạn diệt chủng người da đen’ — vị trí của ông là công bình và đúng đắn!”
“Hồ sơ Tổng thống của ông xác nhận lập trường của ông trong việc chống phá thai,
chính sách lựa chọn trường học, phục hồi kinh tế thông qua ‘Các khu cơ hội’, xây
dựng Kế hoạch Bạch kim, tài trợ vĩnh viễn cho các trường cao đẳng và đại học của
người da đen (HBCU) lâu đời, và với các cải cách tư pháp hình sự, ông đã cố gắng
cải thiện cuộc sống của người da đen trong mọi giai đoạn cuộc đời (từ trong bụng mẹ
tới khi xuống mồ). Đây là định nghĩa chính xác đại biểu cho EBLM” bức thư tiếp tục.
Trong nhiệm kỳ của mình, chính quyền TT Trump đã phân bổ ngân sách 255 triệu đô
la hàng năm để tài trợ cho các chương trình tại các trường cao đẳng và đại học của
người da đen.
Ông Trump cũng đã ký Dự luật Nông trại bao gồm hơn 100 triệu đô la bổ sung cho
các khoản học bổng, nghiên cứu và các trung tâm xuất sắc tại các học viện HBCU.
Trong báo cáo năm ngoái, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho biết từ năm 2016, chính
sách kinh tế của Tổng thống Trump nhắm vào những cộng đồng thiệt thòi nhất và đã
giúp 1,2 triệu người Mỹ da đen thoát khỏi đói nghèo, giảm đáng kể nhất trong ba năm
đầu tiên của bất kỳ tổng thống.
Trước khi nghỉ, ông Trump ký lệnh bảo vệ người tị nạn Venezuela ở Mỹ

Tổng thống Trump trong cuộc gọi điện video Hội nghị qua điện thoại vào Lễ Tạ ơn từ
Phòng Tiếp tân Ngoại giao của Nhà Trắng, vào ngày 26/11/2020
Trước khi rời Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã ký một lệnh hành pháp giúp người tị nạn
Venezuela trên đất Mỹ không bị trục xuất. Ông Trump đưa ra quyết định này để họ
không phải quay lại chịu đựng điều kiện sống khắc nghiệt dưới chính thể
Maduro, TheBL đưa tin.
“Chính phủ chuyên quyền của Nicolás Maduro đã liên tục vi phạm các quyền tự do
của người dân Venezuela. Thông qua vũ lực và gian lận, chế độ của Maduro phải
chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất ở Tây Bán cầu trong thời
gian gần đây ”, lệnh hành pháp viết.
Trước tình hình ngày càng xấu đi ở Venezuela, lệnh hành pháp quy định rằng người tị
nạn Venezuela có thể ở lại Mỹ trong thời gian 18 tháng.
Lệnh này chỉ áp dụng cho những người tị nạn Venezuela sống bất hợp pháp trên đất
Hoa Kỳ kể từ ngày 20/1/2021. Lệnh này cũng không bao gồm những người đã không
thường trú tại Hoa Kỳ kể từ ngày 20/1/2021, những người đã bị tòa án Mỹ kết án vi
phạm một trọng tội hoặc hai tội nhẹ trở lên, và một số trường hợp khác.
Chính quyền TT Trump đã áp dụng một chính sách nghiêm khắc và các biện pháp
trừng phạt mạnh tay đối với chính phủ của TT Maduro trong suốt 4 năm qua.
Vào thứ Ba tuần trước (12/1), Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp
trừng phạt của Bộ Tài chính đối với 3 cá nhân, 14 thực thể thương mại và 6 tàu bị
cáo buộc hợp tác với công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA.
Đại diện Đài Loan được mời dự lễ nhậm chức của Biden

Bà Hsiao Bi-khim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ
Đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ đã được mời tới dự lễ nhậm chức của Joe Biden
hôm 20/1, đánh dấu lần đầu tiên một đại diện của quốc đảo nhận được lời mời như
vậy kể từ năm 1979, theo Taiwan News.
Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), người đứng đầu Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài
Bắc tại Mỹ, hôm 20/1 đăng Twitter video cho thấy bà dự lễ nhậm chức của tân Tổng
thống Mỹ Joe Biden.
“Rất vinh dự được đại diện cho người dân và chính quyền Đài Loan tại đây, trong lễ
nhậm chức của Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Dân chủ là
ngôn ngữ chung của chúng ta và tự do là mục tiêu chung của chúng ta”, bà Hsiao
cho hay.
Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một phái
viên Đài Loan được ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống Mỹ “chính thức mời”.
Đảng Dân tiến cầm quyền mô tả đây là “bước đột phá mới trong 42 năm” quan hệ
Mỹ-Đài.
Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của đảng Cộng hòa đã hoan
nghênh lời mời Hsiao tới lễ nhậm chức của ông Biden. Ông viết trên Twitter: “Tôi
tán dương chính quyền mới về lời mời này và khuyến khích họ xây dựng dựa trên
những tiến bộ đạt được trong quan hệ Mỹ – Đài để phản ánh những thách thức và
thực tế địa chính trị mà chúng ta phải đối mặt”.
Mối quan hệ Mỹ-Đài trở nên thân thiết hơn dưới thời chính quyền TT Trump. Ông
Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên sau nhiều thập kỷ nhận điện thoại chúc mừng đắc
cử của Tổng thống Đài Loan, sau đó chính quyền của ông cũng liên tục có những
bước đi thắt chặt mối quan hệ với Đài Bắc.
Trước khi mãn nhiệm, cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã đăng 4 tweet vào ngày 17/1
để nhấn mạnh sự ủng hộ của chính quyền TT Trump đối với Đài Loan. Theo chuyên
gia Ren Zhongdao, đây được xem là một “vật cản” mà ông Pompeo để lại khiến
Biden “đi mắc núi, về mắc sông”.

Điều đó có nghĩa là trong nhiệm kỳ của mình, nếu không muốn bị mang tiếng là “con
rối” của Bắc Kinh, ông Biden ít nhiều buộc phải thuận theo các chính sách đã được
thiết lập của chính quyền TT Trump đối với Đài Loan.
Bill Clinton ngủ gật trong phần phát biểu nhậm chức của Joe Biden

Cựu Tổng thống Bill Clinton dường như đã ngủ gật trong lễ nhậm chức của Tổng
thống Joe Biden hôm thứ Tư (20/1) theo giờ Mỹ.
Đoạn video ngắn đăng trực tuyến cho thấy cựu TT Clinton, 74 tuổi, nhắm nghiền mắt
khi máy quay truyền hình cắt ngang người trong bài diễn văn nhậm chức của Biden
bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ.
“Bill Clinton hoàn toàn đang ngủ,” một giọng nam lên tiếng trong bản ghi âm trên
điện thoại di động của chương trình CBS News được đăng tải bởi người dùng Twitter
@the_lunarfather .
Một đoạn ghi âm tương tự, về đài truyền hình của BBC, cũng đã được đăng trên
YouTube với tiêu đề “Bill Clinton gục xuống ngủ tại lễ nhậm chức Tổng thống”.
“Họ phóng to cảnh Bill Clinton ngủ, như thể ông ấy không phải lúc nào cũng ngủ…
ông ấy già rồi,” người dùng @zazajbaby đã tweet .
Ông Clinton được ngồi cạnh vợ của mình, Cựu Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton, và
gần cựu Tổng thống George W. Bush cùng Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Mike
Pence – tất cả bọn họ đều đang rất tỉnh táo theo dõi sự kiện.
Ông Biden, ở tuổi 78, là người lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức tổng thống
Mỹ.
Một số đảng viên Dân chủ mặc áo giáp đến lễ nhậm chức của Biden

Nhiều hãng đưa tin, một số nhà lập pháp Dân chủ đã mặc áo giáp tới lễ nhậm chức
của Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm thứ Tư (20/1 theo giờ Mỹ).
Lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra đúng 2 tuần sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol.
Nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ Dân chủ đã có mặt, phóng viên Kasie Hunt đưa tin,
ít nhất một đảng viên Dân chủ đã mặc áo giáp tới sự kiện. Trong khi đó, biên tập viên
Dimi Reider dẫn lời tờ ABC cho biết một số đảng viên Dân chủ đã mặc giáp tại lễ
nhậm chức. Không có thông tin cụ thể về quan chức nào mặc áo giáp bảo vệ.
Khoảng 25.000 lính Vệ binh Quốc gia đã đóng quân tại Washington trước lễ nhậm
chức. Nhiều đường phố, cách Điện Capitol vài dặm, đã bị chặn với hàng rào bê tông
và hàng rào kim loại.
Daily Caller đưa tin, ông Trump rời Nhà Trắng lần cuối trên cương vị tổng thống vào
sáng thứ Tư (theo giờ Mỹ). Ông không đến lễ nhậm chức của Biden mà tham dự một
sự kiện chia tay tại Căn cứ Không quân Andrews. Các cựu tổng thống Barack Obama,
George W. Bush và Bill Clinton và cựu phó tổng thống Mike Pence đều có mặt tại lễ
nhậm chức.
Ông Trump đã thực hiện một số hành động đáng chú ý trong những giờ cuối cùng
nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm việc ban hành 143 lệnh ân xá và giảm án.
Ông cũng hủy bỏ sắc lệnh nhằm “rút cạn đầm lầy” của chính mình vào tháng 1/2017.
Sắc lệnh này ngăn cản các quan chức liên bang đảm nhận các vị trí vận động hành
lang trong 5 năm sau khi rời chính phủ. Với việc hủy bỏ sắc lệnh, các quan chức liên
bang của ông Trump sẽ có thể đảm nhận các vị trí vận động hành lang ngay sau khi
nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden bắt đầu.
Ấn Độ đổi tên quả ‘thanh long’ thành ‘hoa sen’

Reuters đưa tin, chính quyền bang Gujarat, quê nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narenda
Modi, đã quyết định đổi tên quả thanh long, vì cho rằng cái tên nguyên gốc của loại
trái cây này liên quan đến Trung Quốc.
Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang lâm vào bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ dọc biên
giới Himalaya. New Delhi đã cấm các ứng dụng và hạn chế nhập khẩu các mặt hàng
do Trung Quốc sản xuất như một động thái đáp trả việc 20 binh sĩ của họ thiệt mạng
trong cuộc giao tranh với quân đội của Bắc Kinh hồi tháng 6.
“Chính quyền Gujarat đã quyết định… từ ‘dragon fruit’ [thanh long] là không phù
hợp, và gắn với Trung Quốc. Hình dạng của trái cây này giống như một bông hoa sen,
và do đó chúng tôi đặt tên cho loại quả này một cái tên mới theo tiếng Phạn là
kamalam.
Không liên quan đến chính trị”, ông Vijay Rupani, Thủ hiến Gujarat nói với giới báo
chí Ấn Độ vào hôm thứ Ba (19/1). Hoa sen, hoặc kamal trong tiếng Hindi, là biểu
tượng đảng của ông Modi, Đảng Bharatiya Janata (BJP).
“Thanh Long” từ nay sẽ được gọi là kamalam ở bang quê nhà của thủ tướng Ấn Độ,
theo ông Rupani, thành viên Đảng Bharatiya Janata.

