
PHIM “MY SON HUNTER” (2022) LÀM TÒA BẠCH ỐC KINH HOÀNG

"My Son Hunter" là một bộ phim của đạo diễn Robert Davi và có sự tham gia của
Laurence Fox, Gina Carano và John James. Bộ phim xoay quanh "những cáo buộc
của các đồng minh của Trump" về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter
Biden. Các nhà sản xuất tuyên bố rằng bộ phim sẽ mô tả "các giao dịch kinh doanh
và lối sống của Hunter Biden."

Robert Davi đã đạo diễn các phim Die Hard, The Goonies, và Licensed to Kill. Ông
đã tham gia nhóm làm phim sau khi được giới thiệu trên Truth Social cùng với
Donald Trump Jr, Peter Schweizer và Alex Marlow của Breitbart.

Hai nhà làm phim bảo thủ là người Ireland, Ann McElhinney và Phelim McAleer.
Gina Carano, người sẽ đóng vai một nhân viên mật vụ "mệt mỏi với thế giới" trong
phim nói: "Kịch bản ngay lập tức hấp dẫn và vui nhộn đối với tôi, đặc biệt là sau khi
mới tiếp xúc với lĩnh vực chính trị vào năm 2020."

Phim đang được phân phối bởi công ty truyền thông cực hữu Breitbart News và phát
hành vào ngày 7 tháng 9 năm 2022. Nó cũng được quảng cáo trên YouTube và mọi
người có thể ghi danh để xem, theo một đường link được cung cấp ở đó.

Cùng với sự chỉ trích từ các báo cánh tả khác, Catherine Shoard của The Guardian
nói đây là “nỗ lực hư cấu đầu tay” của các nhà làm tài liệu Ann McElhinney và
Phelim McAleer. Spectator Australia gọi bộ phim là một “nguy hiểm về mặt xã hội,
gây tổn hại đến bản thân và là sự phô bày thú vị về vụ bê bối máy tính xách tay
Hunter Biden”.

Về phía báo chí bảo thủ, xin trích dẫn một bài báo của tờ Spectator ở Úc viết ngày
31/8/2022 như sau:
Về thời điểm, bộ phim ra mắt rất đúng lúc. Câu chuyện ban đầu về chiếc máy tính
xách tay bị kiểm duyệt được đưa trở lại nổi bật vào tuần trước khi Giám đốc điều
hành Facebook Mark Zuckerberg thừa nhận rằng FBI đã tiếp cận họ để đề nghị ngăn
chặn nội dung có thể liên quan đến 'sự can thiệp của Nga', bất chấp câu chuyện thông
đồng Nga bị sụp đổ vì Fake News .



Ý tưởng rằng FBI đã giúp 'chỉnh sửa tin tức' trong một cuộc bầu cử tổng thống đã gây
ra một cú sốc, nhưng có lẽ không nhiều bằng cuộc phỏng vấn thảm hại của triết gia
và tác giả Sam Harris về chủ đề này.

Đạo diễn Robert Davi của My Son Hunter nói về các giao dịch của Hunter Biden:
"Đây là một câu chuyện mà FBI nên kết thúc, và ta không thấy họ ở đâu cả. Đây là
câu chuyện lớn nhất ở Mỹ theo tôi nghĩ vì tham nhũng đã được công khai."

Tác giả cuốn sách bán chạy nhất Peter Schweizer nói thêm rằng cứ như thể tác phẩm
của ông về câu chuyện Thợ săn Biden đã được ‘nhấc khỏi các trang sách của tôi và
biến thành xác thịt’.

Công chúng có thể vui mừng khi thấy sự sa đọa của gia đình Biden được tung lên
màn ảnh rộng sau nhiều năm bí mật và những lời xì xào - nhưng chắc chắn có một số
phản ứng từ cánh tả? Rốt cuộc, Tổng thống Biden đã phải đốt gần một nghìn tỷ đô la
trong hơn mười năm để tha nợ cho sinh viên trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm lấy lại
sự tiếng tăm.

Tờ Kotaku chạy câu chuyện My Son Hunter dưới tiêu đề Halo Voice Actor Directing
Batshit Anti-Biden Propaganda Film, gọi bộ phim là phim tuyên truyền nhảm nhí
chống Biden, là 'tiểu sử trắng trợn' mà cánh hữu' đã 'hăm he từ năm ngoái'.

Theo Newsweek, các luật sư hành động cho Hunter Biden đã cố gắng ‘thâm nhập’
vào phim trường. 'Một tháng trước khi tôi ở đó, Hunter đã ở Serbia tại Belgrade, một
tháng trước khi chúng tôi bắt đầu quay phim, và họ cũng cử một nhóm luật sư xuống
nói rằng họ đang làm một bộ phim tài liệu, để thâm nhập vào phim trường và chúng
tôi khám phá ra họ được Hunter cử đến... và ho đại diện cho Hunter Biden. Davi nói.
“Tôi có một cảm giác buồn cười tưởng rằng họ sẽ không đến.”

Tờ The Daily Beast cho biết trong bài báo của họ có tiêu đề “Why Putin’s Henchmen
Are Dying for This American Movie to Debut”, cho rằng các nhà làm phim là bọ
tuyên truyền do Điện Kremlin kiểm soát, dường như tập trung vào nhiều thuyết âm
mưu khác nhau về Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai ông ta là Hunter.

Hmm… Đó sẽ không phải là những thuyết âm mưu mà FBI đã tiếp cận những gã
khổng lồ trên mạng xã hội để bưng bít những câu chuyện tin tức gây hại cho gia đình
Biden? Hay những thuyết âm mưu liên quan đến sự tồn tại của máy tính xách tay
Hunter’s? Hay chúng ta đang nói về âm mưu tổng quát hơn về vụ Thông Đồng với
Nga đã bị lôi ra ánh sáng, đánh cho đến chết và chôn trong một ngôi mộ không dấu
vết?

Nga đang cười nhạo Mỹ nhưng điều đó không làm sai nội dung phim.

Việc My Son Hunter gây nguy hiểm cho Tổng thống Biden và danh tiếng của nước Mỹ
trên trường thế giới chỉ có thể xảy ra vì cánh tả - một cách bí mật - bối rối trước sự
thật lạnh lùng do Breitbart phơi bày.

Nếu nước Mỹ không thích một chế độ độc tài đang cười nhạo cái giá phải trả của
mình, thì câu trả lời rõ ràng là loại bỏ Biden, loại bỏ nền chính trị Thức Tỉnh, suy



nghĩ lại linh hồn văn hóa hiện tại, và xóa sạch thảm họa mà nhà hoạt động cánh tả
quá khích đã gây ra cho cựu lãnh đạo toàn cầu.

Đảng Dân chủ phải mất một thời gian dài để nhận ra rằng nếu Mỹ muốn trở thành
nhà lãnh đạo của thế giới tự do - thì nước Mỹ phải bị cả thế giới ghen tị [chứ không
phải chê bai].


