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TRUYỀN THÔNG MỸ VÀ BIDEN
Vũ Linh

Truyền thông dòng chính (TTDC) Mỹ lâu nay đã công khai lộ diện gần như là những
cơ quan ngôn luận bán chính thức của phe cấp tiến nói chung, và đặc biệt là của
đảng DC và cụ Biden nói riêng. Đóng vai trò bộ Thông Tin Dân Vận mà Mỹ không có.
Chuyện này quá hiển nhiên, ai cũng biết. Mà ngay cả đám truyền thông này cũng
chẳng e lệ dấu diếm hay chối chạy.

Thế nhưng có chuyện lạ đang xẩy ra, ngày càng nhiều: đó là việc đám TTDC này
‘phản đảng’, tuy vẫn giữ quan điểm cấp tiến thiên tả nặng, vẫn sỉ vả Trump, nhưng lạ
lùng thay, đã công khai đổi mũ, thay áo, quay qua công kích luôn cả cụ Biden khá
nặng nề.

Lính Mỹ gọi đây là ‘friendly fire’, bị trúng đạn từ phe ta.
Đây là dịp ta nhìn lại những phát đạn 'friendly fire' này cho vui.
Câu hỏi đầu tiên tất nhiên là tại sao gần hết TTDC Mỹ lại có quan điểm cấp tiến?
‘Diễn biến hòa bình’ chạy qua phía tả này thật ra không phải mới lạ gì, mà đã xuất
hiện và bộc phát mạnh nhất trong thời kỳ chiến tranh VN, khi các phóng viên trẻ
thuộc khuynh hướng thiên tả ồn ào chống việc Mỹ tham chiến tại VN, nhục mạ và bôi
nhọ miền Nam ta, từ chính quyền đến quân đội, đến quân cán chính và cả dân thường,
nhưng lại ca tụng đám lính dép râu mũ tai bèo cùng đám tay sai Tầu cộng tại Bắc Bộ
Phủ hết cỡ.

Bà cựu chủ bút của chính báo New York Times, Jill Abramson, đã nói rõ nhất. Sau khi
về hưu, nghỉ không làm cho NYT năm 2014, bà đã viết sách có tên là ‘Merchants of
Truth’ -Những Tay Đi Buôn Sự Thật- và kể lại rõ ràng chuyện gì đã xẩy ra khi bà còn
làm cho NYT. Theo bà, thời chiến tranh VN và sau đó, NYT có thể nói đã bị ‘đảo
chánh’, hiểu theo nghĩa đám nhà báo, phóng viên, ký giả, cây viết,… cho NYT, thuộc
thế hệ ‘trẻ’ cỡ tuổi hai mươi, ba mươi, đã cướp quyền quyết định hướng đi ý thức hệ
của báo NYT, lái báo này ngả hẳn qua hướng thiên tả.

Theo bà Abramson, gần như hết cả đám nhà báo trẻ đều chạy theo quan điểm thiên tả,
cũng như đều muốn lôi kéo NYT qua hướng này.
Bà Abramson không giải thích rõ lý do sâu xa tại sao đám nhà báo trẻ đó lại chạy
theo hướng tả. Nhưng kẻ này thì hiểu rất rõ lý do, như đã trình bày quá nhiều lần
cùng quý độc giả: tất cả đám nhà báo trẻ đó đều ‘tốt nghiệp’ các trường ‘cải tạo’ Mỹ
sau trên dưới 20 năm bị tẩy não bởi các trường từ mẫu giáo tới đại học, tuyệt đại đa
số đều thiên tả.

Không phải kẻ này phịa chuyện đâu. Một nghiên cứu của chính Đại Học Harvard cho
thấy chỉ có 6,4% sinh viên tốt nghiệp Harvard có khuynh hướng bảo thủ, và 1,4%
không để ý đến chính trị, còn lại 92,2% là thiên tả (93% sinh viên Harvard chống
Trump trong khi chỉ có 30% không ưa Biden vì họ nghĩ Biden chưa đủ thiên tả).

https://www.foxnews.com/us/harvard-university-student-newspaper-survey-graduates
-finds-results
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Thiên tả là cái bệnh chung của đám trí thức nửa mùa, đại thông thái trong phòng máy
lạnh của thư viện, nhưng với thực tế, con mắt nhỏ hơn mắt mấy đứa bé chăn trâu tại
Đồng Tháp, như DĐTC đã viết.

Đám trẻ con Mỹ từ mẫu giáo tới đại học, thuộc lứa tuổi mù tịt chẳng biết gì, nên dễ
dàng bị đám giáo chức thiên tả nhào nặn. Để rồi khi ra trường, đều mù quáng tin vào
thiên đường xã nghĩa. Trong cuộc chiến tại VN, chúng nhìn đám cán ngố VC như
những ‘anh hùng áo rơm, dép cao su, mũ tai bèo hy sinh đi tranh đấu cho độc lập của
tổ quốc với cung nỏ chống B-52’, quá đáng phục và đáng ủng hộ.

Trong khi miền Nam thì chẳng phải chỉ có ‘tướng dốt, quan tham, lính hèn’ không,
mà ngay cả dân thường cũng chẳng khá, toàn là ma cô, đĩ điếm, ăn mày, du
đãng,… Qua truyền thông Mỹ, không người Mỹ nào không thấy hình tướng Loan bắn
VC, nhưng chẳng một người Mỹ nào biết tên VC này ngay trước đó đã bắn chết cả
một gia đình một sĩ quan VNCH (một đứa bé sống sót bây giờ đã là đại tá quân lực
Mỹ) [*].

Cái thiên vị thô bạo đó đã thành công lừa dư luận quần chúng Mỹ đến độ họ bực
mình, không thể hiểu tại sao nước Mỹ của họ, biểu tượng của đạo đức, thanh liêm,
lương thiện, nhân ái,… lại có thể yểm trợ một cái xứ ung thối như vậy, và họ quay
qua áp lực chính quyền Mỹ, hành pháp và lập pháp Mỹ, phải quăng miền Nam chúng
ta cho lũ sói cộng.

Việc đám nhà báo trẻ cấp tiến cực đoan bóp méo cuộc chiến của chúng ta đến độ ta
‘thua cuộc’ đã đi vào lịch sử. Quân ta có thắng tại Quảng Trị hay An Lộc hay Xuân
Lộc cũng vô ích vì thua đậm tại Hoa Thịnh Đốn, trong tòa soạn các báo New York
Times và Washington Post. Tiếng nói của truyền thông cực kỳ mạnh tại Mỹ, đó là cái
giá phải trả cho thể chế dân chủ dựa trên dân trí trong khi dân trí lệ thuộc vào truyền
thông.

Trở lại tình trạng nước Mỹ ngày nay, đám truyền thông có tính phe phái như thế nào,
phe đảng với khối cấp tiến, đảng DC và gia đình Biden có lẽ không cần phải tốn hơi
bàn thêm. Tất cả những luận cứ về những đức tính cần thiết cho truyền thông để hoàn
thành vai trò thiêng liêng của người làm thông tin, chẳng hạn như trung thực, công

tâm, công bằng, không thiên vị,… đều đã vào thùng rác từ lâu rồi.



Có người thắc mắc các cơ quan ngôn luận của Mỹ đều là ‘tài sản’ thuộc sở hữu của
các đại tổ hợp tư bản, hay các đại tài phiệt tư bản, làm sao có thể nói những báo và
đài TV của họ thiên tả, chống tư bản được. Nói vậy là không hiểu các tay đại tư bản.
Đây là những tỷ phú mà cuộc sống của họ chỉ có đúng một mục tiêu: kiếm tiền, thật
nhiều tiền, và nhiều tiền hơn nữa.

Họ ra báo, ra đài không phải vì mục tiêu phổ biến quan điểm hay thông tin quần
chúng gì, mà coi báo và đài chỉ là phương tiện kinh doanh kiếm tiền thôi. Họ không
ngu dại gì ăn cơm nhà vác ngà voi miễn phí (giống như... kẻ này!). Họ phục vụ một số
khách hàng nhất định, nghiên cứu qua đủ loại thống kê để biết sở thích của độc giả
của họ, rồi cho viết bài và loan tin đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng của họ để
có thể bán được nhiều báo, thu được nhiều tiền quảng cáo, rồi lại bán được nhiều báo
hơn, thu được nhiều tiền quảng cáo hơn.

Đây là thực tế ngành truyền thông Mỹ, cũng đã lây lan qua truyền thông tiếng Việt
của cộng đồng tị nạn, mà chính kẻ này cũng đã được nếm mùi cụ thể, qua việc … phải
‘ly dị’ với một tờ báo của cộng đồng tị nạn.

Đại để, các báo lớn và đài TV lớn phục vụ khách hàng của họ, tuyệt đại đa số là dân
các thành phố lớn, thường là các trí thức thiên tả, nên báo và đài của họ cũng phải
phản ảnh tư tưởng thiên tả mới có khách hàng, mới có tiền.

Việc truyền thông đại chúng Mỹ phe đảng, khỏi bàn thêm. Bài này được viết để bàn
chuyện khác: đó là việc cái đám truyền thông cơ quan ngôn luận của đảng DC và cụ
Biden, bất thình lình dường như đã và đang chuyển hướng, hết còn phủ phục dưới đất
như đám thái giám tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế hoàng thượng kiệt xuất kiệt sức Biden
nữa.

Diễn Đàn Trái Chiều xin đơn cử vài thí dụ điển hình nhất dưới đây.



Xin lưu ý:
- Tất cả những cơ quan truyền thông nêu ra dưới đây đều có khuynh hướng cấp tiến,
ủng hộ đảng DC và Biden. DĐTC không trích những bài báo của truyền thông chống
Biden.

- Những chuyện nêu ra dưới đây không phải là do Vũ Linh này phịa ra mà đều có kèm
theo link của các bài báo. Vẹt nào tố VL này nói láo, cứ việc kiểm chứng và đưa bằng
chứng VL nói láo ra. Thách đấy! Làm được không?

Trước hết, để quý độc giả có một khái niệm báo/đài nào có khuynh hướng tả hay hữu,
xin xem qua bảng phân loại dưới đây:

Ghi chú: L: left hay tả; R: right hay hữu; C: center hay trung dung

1. CNN
Khỏi cần giới thiệu thêm, CNN được xếp hạng ‘cực tả’, có đặc điểm là đánh đảng CH
và nhất là Trump tới cùng, công khai và chẳng chút e lệ. CNN là đài được thành lập
bởi Ted Turner, chồng cũ của Hà Nội Jane Fonda.



Thế nhưng sau này, CNN đã chuyển hướng chút đỉnh, bớt nịnh Biden quá lộ liễu.

♦ Bắt bí chuyện lạm phát
Tuần rồi, anh bình loạn gia Jake Tapper đã mời chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế,
bà Cecilia Rouse lên nói chuyện về lạm phát. Bà này là phụ nữ da đen, đúng tiêu
chuẩn của Biden, trong một chế độ mà một độc giả của DĐTC gọi là ‘hắc hơn
chuyên’, tương tự như ‘hồng hơn chuyên’ của CS.

Đại ý, anh Tapper chất vấn sao lạm phát leo thang ào ào mà chẳng thấy Biden có
biện pháp nào cản, mà chỉ thấy khăng khăng đổ thừa tứ tung? Bà Rouse trả lời Biden
đã làm tất cả những gì ông có thể làm, nhưng quốc hội đã không làm gì (bây giờ có
thêm nạn nhân mới để Biden bán cái, đổ thừa!). Nhưng Tapper vặn lại, hỏi chính
quyền hiện nay có tổng thống DC, thượng viện và hạ viện đều do đảng DC nắm đa số,
tức là cùng đảng hết, bộ họ không có số điện thoại của nhau sao?

Bị hỏi móc không trả lời được, bà Rouse lại trở về bài bản ‘nhất trí’ của phe ta: lạm
phát do lỗi của COVID và Putin. Vẫn chỉ lo nói chuyện lỗi phải, mà chẳng hó hé gì về
biện pháp, chỉ vì chẳng có biện pháp gì để nói.



Tapper và bà Rouse

https://www.conservativereview.com/cnn-anchor-confronts-biden-official-for-abdicati
ng-responsibility-on-inflation-crisis-you-don-t-use-these-tools-2657673316.html?utm
_source=cr-dailyAM&utm_medium=email&utm_campaign=CR%20Daily%202022-
07-14&utm_term=ACTIVE%20-%20CR%20Daily

♦ Biden tệ hơn xa Carter
Thảo luận về lạm phát trên đài CNN, anh chuyên gia phân tích thống kê của CNN,
Harry Enten, đã cho biết tất cả các thống kê cho thấy dân Mỹ nghĩ Biden tệ hơn xa
Carter trong vấn đề lạm phát. Anh Enten cho biết nhận thức thực tế về Biden còn tệ
hơn xa các con số thống kê, nghĩa là dân Mỹ nghĩ lạm phát trong thực tế cuộc sống,
còn tai hại cho họ hơn xa những con số thống kê trừu tượng về lạm phát, và dân Mỹ
cho rằng Biden phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng này. Theo anh Enten,
chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Mỹ, một đảng đối lập lại ở trong vị thế thuận lợi

trước bầu cử như đảng CH hiện nay.

https://www.foxnews.com/media/cnn-reporter-biden-worse-jimmy-carter-inflation-am
ericans-holding-him-responsible

♦ Tố Biden nói láo
Trong khi dân đang khốn khổ và thị trường chứng khoán đang lao xuống hố thì cụ
Biden, như một người vừa từ cung trăng trở lại trái đất, trong một cuộc nói chuyện
rất ‘thân thiện với bình loạn da' phe ta Jimmy Kimmel trên đài tivi ABC, đã nổ hơn
kho đạn Long Bình, đấm ngực khoe “kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh nhất thế giới
trong năm 2021”, nhấn mạnh “nhất thế giới” tới ba lần!!!
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Đấm ngực lố bịch tới độ CNN đã phải bình loạn, tố cụ Biden nổ sảng, bốc phét quá
lố.
Theo CNN, kinh tế Mỹ tăng trưởng 5,7% trong năm 2021, tính theo tăng trưởng của
Tổng Sản Lượng Nội Địa -GDP-, nhưng đó chỉ là hậu quả của kinh tế mở cửa lại sau
khi đã bị COVID đóng cửa cả năm trời, chẳng phải là tăng trưởng do chính sách kinh
tế mới lạ nào của chính quyền Biden.
Cũng trong năm đó, kinh tế cả thế giới đều tăng trưởng mạnh vì lý do tương tự, chẳng
có gì độc đáo cho riêng một nước Mỹ. Hơn thế nữa, vẫn theo CNN, đã có hơn 50
quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn mức 5,7% của Mỹ, không thể nói Mỹ có tăng
trưởng “nhanh nhất thế giới” như cụ Biden bốc phét.

CNN cũng thêm chi tiết là qua tam cá nguyệt đầu của năm 2022, GDP Mỹ đã giảm
hơn 1% trong khi nhiều nước khác tiếp tục tăng trưởng mạnh.

https://www.cnn.com/2022/06/10/politics/fact-check-biden-fastest-growing-economy-j
immy-kimmel/index.html

♦ Lật tẩy BIDEN bốc phét
Cụ Biden hùng hổ tuyên bố cụ đã thành công cắt giảm thâm thủng ngân sách tới 350
tỷ đô trong một tháng, và có thể tới tháng Chín, cuối tài khoá này, sẽ giảm thâm
thủng ngân sách tổng cộng tới 1.500 tỷ đô, một kỷ lục chưa tổng thống nào đạt nổi.
Theo CNN, cụ Biden bốc phét, nói láo không hơn không kém. Dưới đây là vài điểm
CNN nêu lên:

1. Con số cắt giảm 1.500 tỷ chỉ là dự đoán cho cuối năm nay, không phải số thật, mà
dự đoán thi ai cũng tung ra bất cứ con số nào cũng được. Nửa năm nữa mới biết được
thực hư.

2. Con số cắt giảm 350 tỷ là có thật, tuy nhiên con số đó ít hơn xa mọi dự đoán trước
đó của các chuyên gia cuối thời TT Trump, dựa trên các chính sách của Trump.
Nghĩa là nếu còn Trump thì thâm thủng ngân sách đã được cắt giảm tới 870 tỷ, nhiều
gần gấp ba lần thành tích cụ Biden khoe.

3. Lý do chính số cắt giảm thâm thủng 350 tỷ nhỏ hơn dự đoán 870 tỷ là do gói quà
cứu trợ 1.900 tỷ cụ Biden tặng thiên hạ ngay sau khi vừa nhậm chức, mà tất cả các
chuyên gia kinh tế đều cho rằng không cần thiết mà chỉ là một hành động chính trị
chứ không phải vì nhu cầu kinh tế hay cứu dân.
Gói quà này có đặc điểm là tất cả phe DC ô-kê, trong khi tất cả phe CH, kể cả đám
RINO chống Trump cũng chống, đưa đến tỷ lệ 50-50 tại thượng viện, khiến bà phó
Kamala phải biểu quyết cho lá phiếu quyết định và kết quả là 51-50. Nghĩa là phe DC
phải hoàn toàn chịu 100% trách nhiệm gây ra lạm phát phi mã.
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4. Cho dù Biden đã cắt giảm 350 tỷ, thì thâm thủng ngân sách của năm 2022 với mức
2.800 tỷ cũng vẫn là thâm thủng cao thứ nhì trong lịch sử kinh tế Mỹ, không có gì
đáng khoe khoang.

https://www.cnn.com/2022/05/09/politics/fact-check-biden-deficit-reduction/index.ht
ml

2. WASHINGTON POST
Washington Post là ‘thánh kinh’ của các chính khách Hoa Thịnh Đốn, là báo cấp tiến,
thiên tả hàng đầu trong làng báo chính trị Mỹ, chuyên nghề công kích đảng CH và
các tổng thống CH từ Nixon tới Reagan, tới cha con Bush và Trump. Đại tỷ phú Jeff
Bezos là chủ nhân ông, đã mua lại báo này khi trên bờ phá sản vì nợ quá nhiều trong
khi mất khách qua nhiều.

♦ Đệ nhất đẳng ‘Nói Láo Bội Tinh’
Cụ Biden bị tấn công quá mạnh trong vấn đề lạm phát, đã loay hoay chống chế. Cụ
đấm ngực khoe “kinh tế coi vậy chứ đang trong tình trạng rất tốt”. Cụ nhấn mạnh
bằng cách khoe là “theo các chuyên gia, các biện pháp chống lạm phát của cụ đã đưa
đến kết quả là mỗi gia đình sẽ tiết kiệm được 500 đô tiền điện một năm”.

Bỏ qua việc Biden kẹt tới nước phải đấm ngực khoe những tin lắt nhắt kiểu này, báo
phe ta Washington Post tố là … cụ bốc phét!

Theo WaPo, thứ nhất, số tiền tiết kiệm 500 đô này chỉ là dự phóng, đoán mò cho năm
2030, tức là 8 năm nữa, nghĩa là sau khi cụ Biden đã mãn nhiệm, cho dù cụ tái đắc cử
năm 2024, chẳng liên quan xa gần gì đến các biện pháp tài chánh nếu có hiện nay
của cụ Biden. Thứ nhì, tiền điện tới năm đó được tiên đoán sẽ rẻ đi vì tiền dầu xăng sẽ
rẻ vì đa số xe chạy trên đường phố khi đó sẽ là xe điện do cả thế giới sản xuất, cũng
chẳng liên quan xa gần gì đến các biện pháp chống lạm phát nếu có hiện nay của cụ
Biden.

WaPo đã tặng cho cụ Biden 4 cái mũi Pinocchio, ‘huy chương Đệ Nhất Nói Láo Bội
Tinh’ của WaPo.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/02/bidens-fantastical-claim-500-an
nual-utility-savings/

♦ Ca tụng thụ động của Biden
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Chuyện quái lạ khó tin mà có thật: chị nhà báo Megan McArdle viết trên báo
Washington Post: nhận định cụ Biden cho đến nay, ngoài việc đổ thừa tứ tung, đã
tuyệt đối chẳng nhấc một ngón tay làm bất cứ chuyện gì để cản lạm phát. Quái lạ
thay, chị ta lại ca tụng sự thụ động tuyệt đối của cụ Biden.

Chị ta cho là việc cụ Biden không làm gì là điều rất tốt, chứ nếu cụ lấy biện pháp nào
đó thì chị McArdle lo sợ cụ đã lại lấy biện pháp sai lầm đưa đến đại họa còn lớn hơn
xa lạm phát ta đang thấy.

Một tổng thống “kiệt xuất, tài trí” hơn người mà chị McArdle nghĩ tốt hơn hết đừng
nên làm gì, chứ có làm gì thì sẽ tai hại gấp vạn lần?!!!
https://www.foxnews.com/media/wapo-columnist-biden-inflation-grateful-doiing-noth
ing

♦ Không đúng người, không đúng lúc
Bình loạn gia cột trụ của WaPo, Paul Waldman viết bài, đặt câu hỏi không biết Biden
có phải đã là… “tổng thống không đúng người, không đúng lúc”. Nôm na ra, một
người không có tài, phải đối phó với những khó khăn cực lớn.

https://www.foxnews.com/media/washington-post-column-wonders-biden-wrong-pres
ident-wrong-time

3. POLITICO
Politico là một trang mạng tương đối đa dạng, đăng nhiều bài với quan điểm chính trị
tương đối khác nhau, tuy nhiên, trên căn bản vẫn theo khuynh hướng cấp tiến thiên
tả.

♦ Diễn văn nhạt hơn nước lã
Sau khi xẩy ra vụ bắn loạn đả trong một trường tiểu học tại Uvalde, Texas, cụ Biden
lên TV đọc diễn văn, dĩ nhiên kêu gọi kiểm soát súng đạn. Politico viết bài bình luận,
mạt sát Biden thảm hại.
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Theo Politico, cụ Biden đưa ra những lập luận xưa hơn trái đất, nhạt hơn nước lạnh,
tuyệt đối chẳng thuyết phục được ai là cụ đang có những biện pháp mới lạ, hữu hiệu
nhất chống nạn tràn ngập súng, bắn giết loạn đả. Sau một năm rưỡi làm tổng thống,
cụ Biden vẫn chưa nắm vững vai trò của một tổng thống, một nhà lãnh đạo, mà vẫn
xử thế như một ứng cử viên đi vận động tranh cử, giảng giải vớ vẩn rồi hứa trăng hứa
cuội. Theo Politico, không một ai nghĩ diễn văn của cụ Biden sẽ thay đổi được chuyện
gì.
https://www.politico.com/news/magazine/2022/06/03/preacher-joe-isnt-persuading-a
nybody-on-guns-00037006?cid=apn

♦ Sợ bị so sánh với Carter
Politico loan tin hiện nay Tòa Bạch Ốc đang luống cuống lo sợ Biden sẽ bị so sánh
với Carter, là tổng thống được hân hạnh xếp hạng tệ nhất lịch sử cận đại Mỹ. Carter
cũng đã phải đương đầu với thiếu xăng, lạm phát mạnh phải tăng lãi suất liên tục để
cản bớt, và thất nghiệp tràn lan.
Biden cũng vậy, gặp đại nạn giá xăng tăng vọt, lạm phát phi mã và lãi suất tăng liên
tục để cản, tuy chưa tới mức thất nghiệp tràn lan.
Politico cho biết Biden rất lo ngại việc hậu thuẫn của cụ đã rớt xuống mức thấp hơn
Trump mà Biden chê là tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ.
https://www.foxnews.com/media/white-house-biden-jimmy-carter-paralells-approval-
rating-low

4. USA TODAY
Báo USA Today là báo duy nhất bán trên toàn nước Mỹ cho dân chúng. Báo này phần
lớn là tin tức và các mục linh tinh như tin địa phương, thể thao, cuộc sống,…, chỉ có
hai trang dành cho quan điểm chính trị. Chưa bao giờ có cảm tình với khối bảo thủ,
đảng CH, và nhất là các tổng thống CH.

Đặc biệt, hiện nay là báo có những bài công kích hay chê bai Biden nhiều nhất và khá
mạnh. Vì là báo duy nhất bán trên cả nước nên đại đa số độc giả là khối trung lưu,
không phải khối trí thức thiên tả như NYT hay WaPo, có thể đã nắm vững tình hình
dư luận quần chúng cả nước, theo sát tình hình chính trị hơn xa. USA Today trong vài
tuần qua, đã ra một loạt ba bài viết nẩy lửa công kích Biden.

Bài thứ nhất, 21/6/2022: USA Today khuyến cáo Biden KHÔNG NÊN ra tái tranh cử
năm 2024 vì cái lợi lớn cho đất nước, chỉ vì cụ quá già và những thử thách trước mắt
của nước Mỹ quá lớn.

https://www.usatoday.com/story/opinion/columnists/2022/06/21/biden-2024-election-
younger-democrats/7680072001/?gnt-cfr=1

Bài thứ nhì, 21/6/2022: USA Today kêu gọi Biden nên tránh qua một bên sau một
nhiệm kỳ, chẳng những vì quá già, mà lại còn bị chống đối quá mạnh, không còn uy
tín để lãnh đạo nữa.
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https://www.usatoday.com/story/nletter/opinion/2022/06/21/why-biden-should-step-as
ide/7694784001/

nêu chuyện Biden té xe đạp như phản ảnh việc cả chính quyền Biden đã té dập mặt.

https://www.usatoday.com/story/opinion/voices/2022/06/24/high-gas-prices-hurt-bide
n-americans/7704745001/

5. NEW YORK TIMES
NYT ai cũng biết, là báo ‘chị cả’ của truyền thông Mỹ. Có tiếng tăm lớn trên khắp thế
giới. Những bản tin của NYT tương đối thiên tả, nhưng những bài nhận định của NYT
thì bị xếp loại ‘cực tả’.

NYT cũng có ‘con gái’ là International Herald Tribune được phát hành ngoài nước
Mỹ, đã trở thành một loại kinh nhật tụng của tất cả những ai muốn theo dõi tin tức
thời sự chính trị thế giới. Các cụ vẹt Âu Châu không đọc được New York Times, nên
coi Herald Tribune như Kinh Thánh.

♦ Đảng DC lo ngại Biden
New York Times đã có bài viết khiến cụ Biden điên đầu. Báo NYT chất vấn vấn đề
tuổi tác của Biden, cho rằng cụ này đang thử nghiệm giới hạn của tuổi tác trong
trách nhiệm tổng thống. NYT đơn cử thí dụ cụ thể là nhiều quan chức Tòa Bạch Ốc đã
rất lo ngại việc cụ đi Ả Rập và Do Thái, vừa sau khi đi Âu Châu về, sợ cụ sẽ không
chịu nổi trên phương diện sức khỏe thể xác cũng như sức khỏe đầu óc.

Đang hồi hộp sợ không biết cụ Biden sẽ lại nói nhảm chuyện gì nữa đây (Đúng như lo
ngại của NYT, Biden đọc bài diễn văn đầu tiên tại Do Thái, đã đọc nhầm ngay, từ
‘HORROR of the holocaust’ đọc ngay thành ‘HONOR of the holocaust’. Xem trang
Tin Tức tuần này).
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NYT còn đặt vấn đề nếu cụ quyết định ra tranh cử năm 2024, đó sẽ là mối lo nhức
đầu lớn nhất của đảng DC.
https://www.foxnews.com/media/new-york-times-democratic-lawmakers-concerned-bi
dens

♦ Biden thụ động
NYT nhận định đảng DC coi cụ Biden như người quá thụ động, không tạo cảm hứng
gì mà chỉ toàn giỏi nặn ra lý cớ tự bào chữa (nguyên văn: “not inspiring, passive, and
full of excuses”).

NYT nêu thí dụ cụ thể tình trạng cụ Biden lờ mờ chân không chấm đất, không nắm
vững tình hình thời sự và ưu tư của dân: 48 tiếng đồng hồ sau khi xẩy ra vụ bắn loạn
đả tại Chicago, trong khi cả nước còn bị sốc, thì cụ Biden lò mò đi đọc diễn văn về kế
hoạch tiền hưu lâu dài tại Ohio.
Chẳng ai biết, hay có biết cũng chẳng ai nhớ cụ có kế hoạch gì về hưu trí, vì chẳng ai
để ý tới chuyện hưu trí này trong tình trạng rối loạn về an ninh trật tự cũng như lạm
phát khiến qũy hưu mất cả tỷ đô hiện nay.
https://www.foxnews.com/media/biden-struggling-inspire-dems-say-passive-excuses-n
ew-york-times-report

6. ASSOCIATED PRESS
Hãng thông tấn Associated Press đã có bài đúc kết hậu thuẫn của Biden và cho rằng
hậu thuẫn đã tuột dốc mạnh -steep slide- trong một năm qua.

Bản tin của AP cũng cho biết ông David Axelrod, cựu quân sư của Obama, đã nhận
định mọi chuyện đã tuột ra khỏi tầm tay của Biden và Biden đã không còn điều khiển
được gì nữa (nguyên văn “that things were "out of control” and that the president
does not appear to be "in command”).
https://www.foxnews.com/media/bidens-political-standing-a-steep-slide-from-last-july
-4-associated-press-reports
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7. NEWSWEEK
Newsweek là tạp chí chính trị lớn thứ nhì của Mỹ sau TIME. Đã từng gọi Obama là
“GOD”, dù vậy vẫn được xếp hạng ít thiên tả hơn TIME.

♦ Làm ơn đừng ra tranh cử nữa
Trên tạp chí Newsweek, đã có bài nhận định, khẩn khoản năn nỉ cụ Biden làm ơn
đừng ra tái tranh cử năm 2024, nhất là nếu ông Trump quyết định ra tranh cử, vì cụ
Biden sẽ thảm bại nặng nề nhất.

Theo Newsweek, hậu thuẫn của Biden đang rớt như sung, và từ giờ tới ngày bầu cử sẽ
tiếp tục rớt rất nhanh. Lý do chính cụ mất hậu thuẫn là vì cụ quá già, lẩm cẩm, làm
sai và nói bậy quá nhiều, và trong những năm tới sẽ càng già đi, càng lẩm cẩm, càng
làm sai và nói bậy thôi.
https://www.newsweek.com/president-biden-im-begging-youdont-run-2024-our-count
ry-needs-you-stand-down-opinion-1720452

♦ Rất tiếc, chúng ta đã kẹt với Biden và Kamala

Trên đây là đoạn văn mở đầu bài bình luận mới nhất của Newsweek, do một bình
loạn gia da đen Jason Nichols viết. Có cần phải bàn thêm không?
https://www.newsweek.com/sorry-democrats-were-stuck-joe-kamala-opinion-1722941

8. NBC
NBC là đài tivi hình như đang cạnh tranh với CNN để dành chức ‘cơ quan ngôn luận
chính thức’ của phe cấp tiến. Tuần rồi, NBC làm chuyện quái lạ: đưa lên màn hình
một lô cử tri DC bất mãn, công khai chỉ trích Biden.

Các vị ‘khách’ DC này lần lượt công kích Biden về cả lô vấn đề, từ thảm họa tháo
chạy mất dép -chính xác hơn: không phải chạy mất dép mà là chạy mất 80 tỷ đô tiền
vũ khí- tại Afghanistan tới việc thiếu phản ứng trước vụ thu hồi án lệ Roe, lạm phát
phi mã, giá xăng trên mây. Luôn cả vấn đề tuổi tác và đầu óc của Biden cũng đã bị
những khách cử tri DC này nêu lên.
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https://www.foxnews.com/media/democratic-voter-nbc-rips-biden-failures-tackle-key-
issues-just-talks-circles

Khổ tôi quá! Tôi chẳng làm gì thì làm sao có lỗi gì? Sao ai cũng chỉ trích tôi vậy???

KẾT
Tại sao lại có sự chuyển hướng lộ liễu và mạnh bạo này? Câu trả lời hiển nhiên: lý
do chính là tiền bạc.

Bất kể truyền thông lớn tới đâu, tất cả vẫn bị chi phối bởi luật… ‘đầu tiên’, tức là luật
‘tiền đâu’, trong cái xứ thành đồng tư bản này. Các đại tài phiệt vì tiền ra báo, ra đài;
rồi cũng vì tiền mà chuyển qua mỵ dân thiên tả để câu độc giả.

Bây giờ thấy Biden mất hậu thuẫn quá nhiều, báo mất khách, TV giảm người coi, việc
phải đến đã đến: truyền thông tuy vẫn khư khư ôm chân lý thiên tả, nhưng chuyển
hướng theo dư luận quần chúng, bắt đầu công kích Biden để giữ khách, giữ tiền.

Tuy nhiên, cũng phải nói có một lý do khác quan trọng không kém, giải thích cho việc
chuyển hướng của truyền thông phe ta. Đó là việc cụ Biden đã khiến đám nhà báo
cấp tiến thất vọng tràn trề khi cụ đi từ thất bại này tới thảm họa nọ, đe dọa ngay cả
sự sinh tồn của đảng DC và cả khối cấp tiến.

Ta có thể tin chắc những chống đối của truyền thông sẽ gia tăng mạnh hơn nữa sau
cuộc bầu quốc hội cuối năm nay nếu đảng DC thảm bại như dự đoán.

Truyền thông dòng chính Mỹ tháo chạy có vẻ còn nhanh hơn lính Mỹ chạy khỏi
Afghanistan. Nhưng truyền thông vẹt tị nạn vẫn u mê, mù tịt, vùi đầu dưới cát tung hô
nhà ‘lãnh đạo kiệt xuất’ mà chị Bé Bẩy gọi là ‘lãnh đạo kiệt sức’, và ông Thục Vũ gọi
là ‘lãnh đạo kiệt quệ’.

https://www.foxnews.com/media/democratic-voter-nbc-rips-biden-failures-tackle-key-issues-just-talks-circles
https://www.foxnews.com/media/democratic-voter-nbc-rips-biden-failures-tackle-key-issues-just-talks-circles


Truyền thông vẹt tị nạn trước tình hình chính trị Mỹ

[*] Đính chính: chú bé con đó bây giờ không phải là đại tá mà đã là phó đề đốc,
tương đương với chuẩn tướng. Xin chân thành cáo lỗi cùng phó đề đốc Nguyễn Từ
Huấn, và cám ơn các độc giả đã chỉ ra sai lầm.

Mỹ cho Việt Nam vào danh sách đen về nạn buôn người.

Ngoại trưởng Antony Blinken công bố bản báo cáo thường niên về nạn buôn người tại
bộ Ngoại Giao Mỹ (Washington DC, Hoa Kỳ), ngày 19/07/2022. AP - Manuel Balce

Ceneta

Hoa Kỳ hôm qua 19/07/2022 đã đưa Việt Nam, Cam Bốt, Brunei và Ma Cao vào danh
sách đen về nạn buôn người.

Theo AFP, trong một báo cáo thường niên, ngoài những nước kể trên, Hoa Kỳ cũng
đã thêm Belarus vào danh sách đen và trong một lần hiếm hoi chỉ trích một đồng
minh phương Tây, Washington đã đưa Bulgari vào danh sách theo dõi, vì lo ngại
rằng nước này không coi trọng việc chống nạn buôn người



Các quốc gia bị đưa vào danh sách Tier 3 ( danh sách theo dõi nhóm 3 ) phải hứng
chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, mặc dù Washington thường xuyên từ bỏ trừng phạt
đối với các quốc gia thân thiện và hứa cải thiện.

Việt Nam, quốc gia có mối quan hệ nồng ấm với Washington do cùng quan
ngại Trung Quốc, đã bị hạ cấp xuống nhóm 3 vì bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng
chính quyền Hà Nội đã giảm các vụ truy tố về các vụ buôn người vào năm 2021.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến việc Hà Nội không có hành động nào đối với một
nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út bị cáo buộc đồng
lõa trong vụ buôn người mà nạn nhân là công dân của chính Việt Nam.

Tại Cam Bốt, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết "nạn tham nhũng phổ biến” đã cản trở nỗ
lực giúp đỡ hàng nghìn trẻ em, bao gồm cả trẻ em bị bán cho các cơ sở giải trí, lò
gạch và các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng tham nhũng là "công cụ hàng đầu” của
những kẻ buôn người, những kẻ trông cậy vào sự làm ngơ của các chính phủ.

Báo cáo thường niên về nạn buôn người của bộ Ngoại Giao Mỹ từ trước đến nay
cũng chỉ trích cả các đồng minh thân cận và thường gây xích mích, nhưng các quan
chức Mỹ nói rằng báo cáo này cũng đã khiến các chính phủ phải hành động.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220720-m%E1%BB%B9-c
ho-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0o-danh-s%C3%A1ch-%C4%91en-v%E1%BB%8
1-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di

Sri Lanka : Đánh đuổi độc tài từ kinh nghiệm biểu tình ở Ukraine và Hồng Kông.

Le Figaro giải thích « Làm thế nào làn sóng phẫn nộ đã tăng cao và trong ba tháng
đã nhấn chìm quyền lực ở Sri Lanka ». Sinh ra từ những cuộc biểu tình tự phát, phong
trào phản kháng tập hợp nhiều tầng lớp xã hội dần dà trở nên có tổ chức.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220720-m%E1%BB%B9-cho-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0o-danh-s%C3%A1ch-%C4%91en-v%E1%BB%81-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220720-m%E1%BB%B9-cho-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0o-danh-s%C3%A1ch-%C4%91en-v%E1%BB%81-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220720-m%E1%BB%B9-cho-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0o-danh-s%C3%A1ch-%C4%91en-v%E1%BB%81-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di


Bài học từ Cách mạng Maidan và Cách mạng Dù
Tình trạng thiếu xăng dầu, khí đốt, sữa bột…đã khiến người dân bắt đầu xuống
đường từ tháng Ba. Bất mãn tràn ngập trên mạng và trên đường phố, khiến nhiều
hiệp hội phi chính trị, nghiệp đoàn, tổ chức thanh niên bắt tay với nhau hành động.

Trong số đó có Hội sinh viên liên trường (IUSF), một nghiệp đoàn lớn, Black Cap
Movement, một nhóm nhà hoạt động tự do…Đầu tháng Tư, những nhóm xã hội dân
sự này cùng với những người nổi tiếng trên mạng liên lạc với nhau, họ thỏa thuận
ngày 09/04 cắm trại tại Galle Face, một đại lộ gần văn phòng tổng thống. Từ nơi đó,
người biểu tình có thể diễu hành qua trước nhiều cơ quan chính phủ, Ngân hàng
Trung ương và Dinh tổng thống chỉ cách 1 kilometer.

Nhưng muốn trụ lại chẳng thể chỉ có tay không. Ban đầu một nhóm đi mua giấy vệ
sinh, nước, dù, áo mưa…mang lại, rồi đăng ảnh, video lên mạng kêu gọi giúp đỡ,
nhất là thực phẩm. Giới trung lưu, những gia đình giàu có, chủ doanh nghiệp…đều
hưởng ứng, cư dân mạng gởi cho họ những chiếc lều. Bộ phận hành chánh của người
biểu tình ở Galle Face đánh số lều trại, cấp thẻ cho từng người và khoảng 30 người
tình nguyện phụ trách phân phối hàng thiết yếu. Phong trào Gota Go Gama (GGG)
hình thành.

Một người thuộc Black Cap Movement cho biết đã theo dõi kỹ càng cuộc Cách mạng
Maidan ở Ukraine, cũng như phong trào Cách mạng Dù ở Hồng Kông, và rút được
ba bài học. Trước hết, phong trào cần phải ôn hòa để chính quyền không thể kiếm cớ
đàn áp, và thu hút được nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp tham gia. Tiếp đến là phải
đoàn kết, tìm được một cái nền chung. Tại Galle Face, mọi khuynh hướng chính trị từ
tả sang hữu đều có đủ. Cuối cùng, chìa khóa của thành công là sự kiên trì.

Phong trào phản kháng tập hợp được mọi giới
Thấy ngai vàng bị đe dọa, phe Rajapaksa và đảng của họ là SLPP ra tay đàn áp.
Ngày 09/05, khu lều trại bị tấn công, nhưng những người biểu tình đẩy lùi. Phong
trào GGG mở đại hội gồm khoảng 50 thành viên thuộc 30 tổ chức tham gia, các cuộc
tranh luận được cha Jeevantha Peiris và hai nhà sư điều hành.

Phải mất nhiều tuần lễ họ mới thỏa thuận được một kế hoạch hành động gồm 6 điểm.
Văn bản được thông qua ngày 05/07 đòi hỏi tổng thống Gotabaya Rajapaksa, thủ
tướng Ranil Wickremesinghe phải từ chức, cải cách thuế khóa, thiết lập một nền dân
chủ có sự tham gia của công dân…

Gota Go Gama được sự trợ giúp của nhiều chùa, tu viện Phật giáo, giáo hội Công
giáo Sri Lanka, hàng giáo phẩm Hồi giáo và Ấn giáo, chưa kể cộng đồng người Sri
Lanka ở hải ngoại. Những người Sri Lanka ở Mỹ, Úc, Canada, Ả Rập Xê Út, châu Âu
gửi tiền về cho gia đình để mua đồ tiếp tế cho phong trào.

GGG còn đòi tổ chức bầu Quốc Hội để có những khuôn mặt mới nhằm cải tổ hệ
thống, vì nạn tham nhũng quanh các dự án cơ sở hạ tầng vay vốn của Trung Quốc đã
khiến đất nước bị lâm vào cảnh vỡ nợ. Nhưng việc bầu cử lại đặt ra vấn đề về một số
khuôn mặt của GGG bước vào chính trường. Linh mục Jeevantha Peiris cho rằng
Gota Go Gama không nên trở thành một đảng phái, nhưng ông nhìn nhận có một số
đồng chí không che giấu tham vọng chính trị.



Đánh đuổi chế độ độc tài, nhưng tương lai Sri Lanka vẫn âm u
Cũng về Sri Lanka, Le Monde tóm lược « Hòn đảo lộng lẫy bị tàn phá bởi bốn mươi
năm bạo lực chính trị », bên cạnh đó là bài phóng sự « Tại Sri Lanka, một cuộc nổi
dậy trên cái nền phá sản ». Lịch sử của đất nước có tên cũ là Tích Lan đầy dẫy những
cuộc chiến tranh, khủng bố, ám sát đã làm gần 200.000 người chết kể từ đầu thập
niên 80.

Đảo quốc được mệnh danh là « viên ngọc Ấn Độ Dương » phải chịu đựng nhiều cuộc
xung đột đẫm máu giữa những phe ly khai, du kích…Các chính khách bất lương vơ
vét tài nguyên của hòn đảo đầy châu báu (saphir, hồng ngọc, topaze), chưa kể trà
Tích Lan nổi tiếng.

Sau khi tổng thống Gotabaya từ chức hôm 14/07 được vài giờ, pháo bông nở rộ trên
bầu trời Sri Lanka, nhưng niềm vui chỉ ngắn ngủi trước thực trạng khủng hoảng kinh
tế. Một sự im lặng kỳ lạ lại bao trùm đường phố Colombo. Những tuần lễ gần đây,
lưu thông xe cộ hầu như ngưng hẳn vì thiếu xăng. Ngay cả đèn giao thông cũng
không hoạt động vì cúp điện.

Không ít người dân ra nước ngoài làm mướn để kiếm sống, có người sẵn sàng ngủ
bốn đêm liền trước trạm xăng để có thể mua được số xăng đủ để ra sân bay đi lao
động ở Qatar.

Bệnh viện thiếu thốn từ kim chích đến thuốc men, bệnh nhân phải tự mua ngoài. Sri
Lanka đang nợ 51 tỉ đô la, trước hết phải thỏa thuận được với các chủ nợ rồi mới có
thể xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trợ giúp. Nhưng Trung Quốc nhất quyết không
giảm món nợ 7,6 tỉ đô la, vì không muốn tạo tiền lệ cho những nước khác đang vay
mượn của Bắc Kinh trong khuôn khổ « Con đường tơ lụa mới ».

Zelensky buộc lòng phải chia tay với hai nhân vật thân tín
Tại điểm nóng ở châu Âu là Ukraine, đặc phái viên La Croix nói về việc Kiev truy
quét những kẻ làm tay trong cho Nga ; còn Libération quan tâm đến việc tổng thống
Zelensky cách chức một số nhân vật thân cận.

Sự kiện Ivan Bakanov, 47 tuổi, người đứng đầu cơ quan an ninh (SBU) và chưởng lý
Iryna Venediktova, 43 tuổi bị « thôi giữ chức » tối Chủ nhật chẳng khác nào một quả
bom nổ ra tại Kiev. Khoảng mấy chục, thậm chí hàng trăm nhân viên của hai cơ quan
trên được cho là làm nội gián cho Nga, ít nhất 651 vụ đã bị khởi tố hình sự.

Volodymyr Zelensky đứng trước sự chọn lựa : vào thời chiến, phải dựa vào lòng
trung thành hay năng lực ?
Ivan Bakanov hiếm thấy xuất hiện kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngược lại bà Iryna
Venediktova luôn có mặt khắp nơi, nhất là sau vụ thảm sát Bucha. Theo các nhà báo
Ukraine, sự nổi tiếng này khiến một số thành viên trong ê-kíp của tổng thống phụ
trách việc thương lượng gay go với các phái viên Nga không được vui.

Venediktova vốn là đồng minh với Zelensky từ rất lâu. Trường hợp Bakanov lại càng
khó xử vì ông là bạn từ thời thơ ấu, rồi là luật gia và người cộng tác trong công ty
Kvartal 95 của Zelensky.



Ông Bakanov còn rất ít thời gian để giải thích về sự vắng mặt của ông trong lúc quốc
gia nguy biến, thậm chí có người còn đặt vấn đề liệu giám đốc SBU có hiện diện tại
thủ đô lúc quân Nga bắt đầu đánh vào Kiev hay không.

Serhiy Rakhmanine, dân biểu thuộc đảng đối lập Golos, cho biết hôm 24/02, khi tham
gia cuộc họp tại Phủ tổng thống, ông thấy tất cả những người đứng đầu các cơ quan
nhà nước đều hiện diện hoặc tại nơi làm việc, hoặc tiếp xúc với tổng thống. Người
duy nhất vắng mặt hôm đó là Bakanov.

Nga xâm lăng Ukraine : Vì sao không nên nhân nhượng Putin ?
Trong khi Nga liên tục gia tăng sức ép lên Donbass, về phía châu Âu ; tiến sĩ địa
chính trị Frédéric Encel trên Le Figaro nhấn mạnh « Chúng ta không nên khoan
nhượng trước Matxcơva ». Ông khẳng định, tuy trừng phạt không phải là thuốc tiên
để ngăn chủ nghĩa đế quốc hoặc ngăn việc vi phạm trầm trọng nhân quyền, nhưng
nếu không dùng đến lại càng tệ hại hơn, đặc biệt là trong trường hợp Ukraine. Tiến sĩ
Encel phản biện ba lý lẽ thường được đưa ra để phản đối cấm vận.

Trước hết, « trừng phạt Kremlin về kinh tế, tài chánh, công nghệ và ngoại giao không
mang lại hiệu quả », bằng chứng là Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine. Ông Encel
cho rằng luận điệu này hoàn toàn ngớ ngẩn. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, làm thế
nào Matxcơva có thể cho thấy mình khom lưng cúi đầu trước phương Tây ? Cần phải
suy nghĩ ngược lại, nếu không trừng phạt, tại sao Vladimir Putin sau hai thập niên
tung hoành lại không đi xa hơn ? Ông ta đã từ bỏ việc đánh chiếm thủ đô Kiev, không
một người lính Nga nào được triển khai sang biên giới NATO, vũ khí nguyên tử không
được sử dụng. Nhất là áp đặt trừng phạt nặng nề ngày hôm nay có nghĩa là treo lưỡi
gươm Damoclès ngày mai trên đầu những chế độ có ý định phiêu lưu quân sự.

Lý lẽ thứ hai : « quốc gia ra lệnh trừng phạt cũng bị thiệt hại ». Nhưng mọi chính
sách đều có cái giá của nó. Nếu việc từ chối trừng phạt giúp cứu vãn độc lập cho
Ukraine và răn đe kẻ tấn công, phải chăng nên từ bỏ luôn chính sách quốc phòng và
sức mạnh nguyên tử của châu lục với cớ tốn kém ? Ngoài ra, trừng phạt giúp Liên
Hiệp Châu Âu thích ứng với các giải pháp thay thế, giảm lệ thuộc vào Nga và tiếp đến
là với sức mạnh đầy đe dọa của Trung Quốc.

Thứ ba : khi trừng phạt, các nền dân chủ « tự vào vai thần công lý ». Trong trường
hợp Ukraine, một Nhà nước có chủ quyền tại lục địa châu Âu và nằm sát bên các
đồng minh NATO đã bị xâm lược, chính phủ được bầu lên một cách dân chủ bị xóa đi
tính chính danh bằng nhãn « quốc xã », làm sao có thể khoanh tay đứng
nhìn ? Những người chống trừng phạt còn cho rằng chỉ người dân Nga là bị thiệt thòi.
Nhưng Putin, lo sợ dân chúng nổi dậy, đã phải lập tức tung tiền ra để hỗ trợ sức mua.
Tác giả cho rằng, thay vì chạy theo luận điệu của phe cực tả và cực hữu, những người
bị các chế độ toàn trị mê hoặc, cần nghiêm túc nghĩ về một châu Âu hùng mạnh để
bảo vệ các lợi ích chiến lược cũng như các giá trị đạo đức.

Iran, Nga, Thổ : Phe độc tài siết chặt hàng ngũ ở Tehran
Chỉ còn thiếu có Tập Cận Bình là « câu lạc bộ » được đủ mặt. Recep Tayyip Erdogan,
Ebrahim Raissi và Vladimir Putin hôm nay gặp mặt tay ba ở Tehran, ngay sau chuyến
thăm Trung Đông của ông Joe Biden. Đây là một cú đá giò lái vào Mỹ và là một bước
tiến trong việc củng cố cực chống phương Tây, trong bối cảnh cuộc chiến tranh
Ukraine cho dù có những khác biệt.



Erdogan tìm kiếm đèn xanh cho « chiến dịch đặc biệt » của ông ta chống các chiến
binh thân Kurdistan ở Syria, nơi mà Nga đang làm chủ không phận. Đổi lại, tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm trung gian hòa giải ở Ukraine và kiểm soát việc giải tỏa
20 triệu tấn ngũ cốc.

Phía Iran thì từ lâu muốn mua các chiến đấu cơ, hỏa tiễn phòng không của Nga, và
bán cho Matxcơva hàng trăm drone tác chiến. Còn Putin muốn chứng tỏ dù bị trừng
phạt vẫn có thể lập được liên minh, tham gia hội nghị quốc tế - Nga và Iran có điểm
chung là đều bị phương Tây cấm vận. Cho dù không đạt đến những quyết định cụ thể,
cuộc họp này muốn chứng tỏ các thế lực độc tài vẫn đứng vững.

Pháp: Từ cháy rừng đến điện gió
Trang bìa nhiều tờ báo hôm nay rực lên một màu lửa và hình ảnh những người lính
cứu hỏa, trong một ngày mà nhiệt độ ở Paris lên đến 41°C. La Croix chạy
tựa « Chống cháy là việc của mọi người », « Ấn tượng như trong một bộ phim thảm
họa » - tít của Libération, « Ngọn lửa này là một con quái vật » - Le Monde khẳng
định : tỉnh Gironde đang làm mồi cho nhiều trận hỏa hoạn lịch sử, tại Tây Ban Nha
22.000 hecta rừng đã thành tro, còn chính phủ Anh tuyên bố « tình trạng khẩn cấp
quốc gia ».

La Croix cho biết hiện nay Pháp có 18 máy bay chữa lửa,gồm 12 chiếc Canadair và 6
chiếc Dash, 2 trực thăng hạng nặng và 3 phi cơ thám sát. Phi đội này đóng tại phi
trường Nîmes-Garons (tỉnh Gard), vì miền đông nam nước Pháp dễ bị cháy rừng.

Nhưng nay trước trận cháy quá lớn ở Gironde, vấn đề này đang được đặt lại vì từ
Gard bay sang mất đến hai tiếng đồng hồ. Một thực tế khác là ý thức : 80-90 % vụ
hỏa hoạn thường bùng lên ở những khu vực có hoạt động của con người, chứ không
phải từ rừng sâu.

Riêng trang bìa Les Echos mang màu xanh mát mắt, với hình ảnh điện gió và thông
tin « Phong điện : Nhà nước được lợi bất ngờ 8 tỉ euro ». Lần đầu tiên, năng lượng
tái tạo và nhất là hệ thống điện gió tại Pháp không làm tiêu tốn ngân sách, mà còn
giúp Nhà nước « trúng số ». Đó là hệ quả chưa từng thấy từ tình trạng giá năng
lượng tăng vọt ở châu Âu.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220719-sri-lanka-%C
4%91%C3%A1nh-%C4%91u%E1%BB%95i-%C4%91%E1%BB%99c-t%C3%A0i-t
%E1%BB%AB-kinh-nghi%E1%BB%87m-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-%E1%BB
%9F-ukraina-v%C3%A0-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng

Vietnam's Richest Man Is Launching an Ambitious—and Controversial—Gambit
to Sell Americans Electric Cars
Linh Pham - TIME (With reporting by Eloise Barry/London)
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Aerial view of VinFast manufacturing plant in Haiphong, Vietnam, on July 6, 2022.

On northern Vietnam’s Red River Delta, the world’s most ambitious electric-vehicle
(EV) upstart occupies a factory complex fringed with mango trees and palms. Outside
VinFast’s plant by the port city of Haiphong, fishermen in conical hats still plumb
mudflats for grass carp and tilapia; inside, each car negotiates an overhead
ergonomic conveyor assembly line measuring 2.5 miles. A gauntlet of 1,250 robot
arms twirl like pneumatic ballerinas, adding some 3,000 components and wielding
rivet after rivet in a flurry of sparks.

Everything here is top of the line: machinery sourced from Germany, Japan, Sweden.
Welding is 98% automated. Capacity is 250,000 cars a year. Impressively, instead of
individual assembly lines tailored for each vehicle, the facility can simultaneously
assemble multiple models on the same line.

Even more impressively, Google Maps shows half of the 877-acre site sits beneath the
South China Sea—a quirk because it was reclaimed from the waves and made
operational in just 21 months.

VinFast CEO Le Thuy likes to joke that not even the Mountain View, Calif., behemoth
can keep up with the EV maker’s lightning pace. “At the start, everybody said that
building cars in two years was impossible. Some even called us crazy,” she says.
“But we launched three car models in those 21 months.”

The global EV market was valued at $185 billion in 2021 and is expected to rise by
24.5% annually to reach $980 billion by 2028. VinFast is not alone in craving a slice
of that pie and is aggressively targeting the U.S. and European auto markets.

To succeed, it needs to either unseat Tesla or persuade gasoline-car drivers to switch
over. That’s no small feat: China accounts for about half of the global market for EVs,

https://www.fnfresearch.com/electric-vehicle-market


yet still none of its firms have tried the U.S. despite plowing tens of millions of dollars
into feasibility studies.

Le Thuy, VinFast's Global CEO, at Vinpearl Nha Trang.

Skepticism is natural when it comes to the congested global EV industry. No sooner
does one startup steal a march on rivals than its latest funding round burns up and
another overtakes it.

Today, the U.S. industry has consolidated behind Tesla—worth some $750 billion and
turning its co-founder, Elon Musk, into the world’s richest man—and legacy
automakers are belatedly turning to a market whose importance is soaring alongside
global oil prices. But how does a parvenu from the technological backwaters of
Vietnam seriously expect to compete?

It’s a huge challenge. But VinFast’s parent VinGroup is no ordinary firm. Controlled
by Vietnam’s richest man, Pham Nhat Vuong, VinGroup is the country’s largest
conglomerate, with a total market value of $24.4 billion. Its 2020 revenue accounted
for 2.2% of national GDP, and its reach is staggering.
“It’s a remarkable story,” says Huong Le Thu, principal fellow at the Perth U.S. Asia
Centre and adjunct fellow at the Center for Strategic and International Studies.
“There has never been anything of this size in Vietnam. It’s overwhelming at one level
because now you can do everything with VinGroup.”

It’s almost a state within a state, at least for the upscale. A well-to-do Vietnamese can
be born in a VinMec hospital, study at a VinSchool, live in a VinHome, shop at a
VinCom mall, graduate from VinUni, vacation at VinPearl resorts, and, perhaps,
become one of the leviathan’s 40,000 employees.

And now, they can commute in a VinFast electric car, EVs having emerged as the
vehicle for the firm’s ambitions to leap from domestic to international. In June 2018,
VinFast purchased a GM factory outside Hanoi and, by licensing intellectual property



from GM and other auto giants like BMW, began producing its first gasoline VinFast
vehicles less than a year later.

These initial offerings were essentially ciphers of Western brands—specifically a
Chevrolet Spark compact and a BMW 5 Series sedan and X5 SUV. Because of clever
marketing and low costs, they proved immensely popular, capturing 17% to 19% of
each market segment’s share domestically. They were also essential learning steps.

Beginning in August, VinFast will switch to exclusively manufacturing EVs. The
company is also set to build a $4 billion factory in North Carolina and is scouting for
a European plant. The 2,000-acre site in Chatham County plans to start by producing
150,000 electric vehicles annually beginning in July 2024, creating 7,500 jobs.

It’s the largest single foreign direct investment in the state’s history and indicative of
the scale of VinFast’s ambition, which is “to become one of the top global EV makers
in five to 10 years,” says Thuy, also a deputy chairperson of VinGroup.
“We think that we can be as good as anybody in the world.”

On July 14, VinFast opened its first six overseas showrooms in California,
including a flagship store in Santa Monica. Its first two models set for the U.S. market
are sleek-looking SUVs, the VF7 and VF8.
“It’s a solid car, no rattles or anything that would indicate a problem,” says Michael
Dunne, founder of the ZoZoGo EV market intelligence firm, after a test drive.
“But the U.S. market is not for the fainthearted.”

VinFast wants to entice American EV shoppers with a unique proposition: a 10-year
warranty and a sticker price that doesn’t include the cost of the battery—an EV’s
most expensive component.

Instead buyers will have the option to lease batteries from the company for a small
monthly fee. Once the battery life degrades to 70%, Vin-Fast swaps in a new one, free
of charge.
“Investors really like this kind of business-model story,” says Yale Zhang, an
auto-industry analyst based in Shanghai.

“The question is you need to source more batteries to make it work.”

It’s a bold play in an extremely competitive field. But despite VinFast’s inexperience
and lack of core technologies, it has much deeper pockets than many new entrants
into the EV market.

VinGroup has so far plowed $6.6 billion into VinFast and assembled a leadership
team headhunted from firms like Ford, Renault, GM, and BMW.

The styling is by Italy’s Pininfarina; the dashboard displays by LG; the batteries by
Samsung.
“We leased IP from BMW, and so that immediately became the standard we worked
to,” says Shaun Calvert, VinFast deputy CEO in charge of manufacturing, formerly
with GM.

https://vingroup.net/en/news/detail/2588/vinfast-opens-six-vinfast-stores-in-california-usa
https://www.kbb.com/car-news/ev-maker-vinfast-will-both-sell-and-lease-batteries/


The firm also has some rather influential champions. In late March, President Joe
Biden tweeted that VinFast’s U.S. investment plans were “the latest example of my
economic strategy at work.”

Within days, VinFast says, it had almost 10,000 pre-orders from customers in the U.S.
“We keep joking that President Biden is the best salesman that we’ve ever had, and
we didn’t have to pay,” says Thuy.

It doesn’t stop there. When Thuy attended the SelectUSA investment conference in
late June, she was delighted when most of a five-minute speech by U.S. Commerce
Secretary Gina Raimondo was dedicated to VinFast.
“I’m amazed by the level of support that we’ve received from the U.S. government,”
Thuy adds.

Assembly robots put together car bodies in the body shop at VinFast manufacturing
plant in Haiphong.

VinFast’s American adventure dovetails with the economic and geostrategic priorities
of Hanoi, which aim to turn Vietnam into an upper-middle-income economy by
2030 and a high-income economy by 2045 by enhancing advanced manufacturing
-capabilities.

Already, most of the Samsung Galaxy smartphones sold in the U.S. are assembled
here. But rather than rely on foreign companies, the priority among Hanoi politicians
is to build strong local champions.
“They want companies like VinGroup to take the lead in the national economy,” says
Le Hong Hiep, a senior fellow at the ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapore.

At the center of this ambition sits Vuong, the oldest of three children who grew up
poor in Hanoi with his mother running a tea stand and his father serving in the
Vietnamese army’s air-defense division.

His talent for math led to a scholarship to study engineering at Moscow Geology
University. After the collapse of the Soviet Union, he moved to Kharkiv, where he set

https://www.selectusasummit.us/
https://asia.nikkei.com/Politics/Vietnam-congress-to-map-out-path-to-high-income-status-by-2045
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/18/effective-policy-implementation-is-crucial-for-vietnam-to-reach-high-income-status-by-2045-world-bank-group-report-says
https://www.sammobile.com/where-are-samsung-phones-made


up a Vietnamese restaurant. But soon he diversified into instant noodles flavored with
spice blends from his homeland, eventually exporting from Ukraine to 29 countries.

Fortune swiftly followed. Today, the brand he founded, Mivina, remains synonymous
with noodles in Ukraine, like Xerox for photocopying in the U.S. In 2010, Vuong sold
his company to Nestlé for a reported $150 million, returning to Vietnam ready for a
fresh challenge.

His first domestic venture was a VinPearl beach resort on Hon Tre Island off Nha
Trang. A flurry of plush real estate developments followed, including Ocean Park, a
complex of 45,000 villas and apartments around an artificial sand and seawater
beach in central Hanoi.

Today, VinGroup boasts 27 urban complexes and 83 shopping malls across Vietnam.
Vuong developed a reputation for bold business decisions and pivoting quickly.
VinGroup nixed a foray into airlines in January 2020 as the pandemic took hold;
Vuong repurposed a factory to make low-cost ventilators.

VinFast’s overseas expansion also provides protection for Vuong, whose elitist,
capitalist Vin empire chafes with some of the ruling Communist Party’s old guard.

In 2019, Vuong’s younger brother was sentenced to three years for bribery, and
a purge of wealthy tycoons has gathered pace since, mirroring a similar campaign
in China.
“If he is successful overseas, and especially in the U.S., that will strengthen Vuong’s
bargaining power in Vietnam and enhance his political status,” says Hiep.

Known for shunning the limelight and demanding high standards, Vuong is also a
champion of women in a region where sexism is notoriously rife, especially in
business.

Four of VinGroup’s six vice chairpersons are women, including Thuy, who joined
VinGroup from the now defunct Lehman Brothers investment bank, where she was
vice president covering Asian markets.

Asked about Vuong’s leadership style, Thuy replies, “Vision, strategy, discipline, and
a lot of humanity … We only do things that have a big social impact.”

For Huong, he’s “one of those visionary entrepreneurs. Maybe you could compare
him to a Vietnamese Elon Musk.”

https://uk.movies.yahoo.com/vietnams-vingroup-scraps-plan-launch-065916394.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGxLdxMinmFv-Ex3Y-2-nwvRdCHB4Mmeylfq4c0Qy-fhAW55e7-wjXraGbNHqZPH_gU57k3mowRjfj3a4-oyeECW3Kv45xXos4pUpAC0iJPiS0JMXMtxCAL7dEbkbcUQlzrqPAQOoU304b2mXCnITp6oJu1_XegcuroGsARG_5Rf
https://au.news.yahoo.com/vietnam-ex-minister-gets-life-sentence-bribery-case-070345783--spt.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-arrests-chairman-flc-bamboo-airways-over-market-manipulation-2022-03-29/
https://www.wsj.com/market-data/quotes/VN/VIC/company-people
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New VinFast EV VF8 cars are test driven by selected guests in Vinpearl Nha Trang, a
leisure island by VinGroup in Nha Trang, Vietnam.

It’s an obvious comparison given Vuong’s increasingly laser-like focus on EVs. In
December 2019, VinGroup sold off its VinMart chain of convenience stores. Last
May, VinGroup announced the shuttering of its consumer-electronic arm, VinSmart,
despite having secured 17% of the domestic smartphone market by then
and marketing four models in the U.S. through AT&T. Instead, the conglomerate
said it wanted to “mobilize all resources” into VinFast.

As the pandemic rumbled on, with borders closed and even domestic tourism
curtailed, the group’s VinPearl resort on Hon Tre Island became an engineering hub.
Over a thousand VinFast engineers and their families were ensconced on the island
from May to October 2021 to work together uninterrupted 24/7.
“At least we had the golf course to occasionally play on!” says Hoang Vu Nguyen,
VinFast chief deputy of power train and a Ford veteran. I

t was here the differences of VinGroup’s working style became apparent. Rather than
waiting for layers of local, regional, and international management to greenlight
decisions, “as a chief deputy, I have direct communication with our CEO. The
approval layer is almost flat.”

It is, of course, symbolic that Vuong’s first venture since returning from Ukraine
became the hub for his new foray overseas. Given Vuong’s ties with both Russia and
Ukraine, his perspective on Vladimir Putin’s Feb. 24 full-scale invasion has been
subject to much conjecture.

Vuong, who declined an interview request, has not commented publicly on the war in
Ukraine, though a close confidant says he is “heartbroken.” Retaining deep ties with
both nations, Vin-Group has helped arrange visas for Russians who have faced
European travel restrictions.

https://retailasia.com/stores/news/masan-groups-vinmart-renamed-winmart
https://uk.pcmag.com/mobile-phones/133390/vinsmart-sells-2m-phones-to-att-promptly-goes-under


Vuong’s discretion mirrors that of Vietnam’s government, which has long rooted its
security in maintaining relations with all great powers, and is especially wary of
enraging the Asian superpower to its north.

For Vietnam’s leaders, Putin’s invasion of Ukraine was seen as “validation of their
approach to China,” says Alexander Vuving, a professor at the Asia Pacific Center
for Security Studies in Hawaii.

For Hanoi, the lesson of Kyiv’s flirtation with the West was that it jeopardized the
nation’s sovereignty and security.
“They know their position next to China is very similar.”

Still, that neutrality has been buffeted by the invasion. Vietnam still purchases around
80% of military hardware from Russia, and it abstained on the U.N. motion to
condemn Russia’s invasion. Yet it is an uncomfortable position for Vietnam’s leaders,
and investments like VinFast’s North Carolina factory that build goodwill in the U.S.
Congress offer a welcome counterweight.

VinFast’s U.S. investment “serves the geopolitical objectives of Vietnam, which is to
cooperate with the U.S., boost ties, and balance trade,” says Vuving. A touted U.S.
IPO for VinFast, for one, is possible only with the explicit approval of the Vietnamese
Communist Party.
“The Vietnamese government has been super supportive,” says Calvert.

Interior details of a VinFast EV VF8 car on display for selected guests in Vinpearl
Nha Trang on July 8.

Geopolitics underpins the U.S. position too. As Washington’s relations with Beijing
enter a deep freeze, the White House is keen to cement ties across the
Asia-Pacific—even though, politically at least, China and Vietnam are very similar
beasts: regimes ruled by communist parties with scant respect for rule of law or
human rights.



Vietnam currently holds at least 208 political prisoners, according to the 88 Project,
a rights watchdog that has documented “a concerted crackdown on dissent that has
worsened in recent years.”

A key difference, of course, is that China’s ambitions on the global stage present a
direct challenge to U.S. hegemony. President Xi Jinping’s avowed desire to reclaim
“center stage in the world” undermines American interests from Europe to the
Pacific, Latin America to Africa, most egregiously spotlighted by his backing of
Putin’s invasion.

On Feb. 4, the House of Representatives passed the America COMPETES Act to
better challenge China technologically, economically, and diplomatically.
“If you’re Xi Jinping, you have to make the world safe for autocrats,” one top State
Department official tells TIME.

Any geostrategic ambitions Vietnam harbors are reserved for its own neighborhood,
chiefly retaining influence in Laos and Cambodia.
“China is competing strategically with the United States; Vietnam is cooperating
strategically with the United States,” says Vuving.

Vietnam also frequently clashes with Beijing over disputed islands in the
resource-rich South China Sea, and memories of China’s ill-fated invasion of 1979
burn brighter than those of American misadventure in the region. Today, approval of
the U.S. among Vietnamese stands at a staggering 84%.

It is comfort born of knowing its place in the world. While China’s leaders leverage
the “century of humiliation” wrought by colonial powers to justify a resurgent and
toxic nationalism, Vietnam has no such baggage; over the past century, this plucky
nation has bested French, American, and Chinese invaders.

Vietnam is under no illusions about who it is: the toughest, scrappiest little guy in a
rough neighborhood. But can its premier company compete with the might of Tesla?
Given the scale of the nascent EV market, it might not have to.
“The real competition of EVs like VinFast are not Tesla,” says Stephanie Brinley,
principal analyst at S&P Global Mobility.
“The real competition is internal combustion engine owners, getting those guys to
jump on board.”

VinFast and Vietnam are confident that they can. On a cruise for VinFast investors
tracing the jagged limestone karsts of northern Vietnam’s Ha Long Bay, a musician in
silk ao dai strums a whining version of the Eagles’ “Hotel California” on the
single-stringed zither, as a DJ cranks up a thumping bass track. It’s a scene that
telegraphs where this Southeast Asian nation now wants to be: a business-friendly,
tech-savvy industrial powerhouse.

The next South Korea, if you will, an ambition that feels explicit, given the DJ’s
K-pop-inspired peroxide mop.
“A lot of people in Vietnam take pride in VinFast, and they want to support the
project, and they want us to be successful,” says Thuy. To electrify America’s “dark
desert highway” with Vietnam’s red star.

https://www.pewresearch.org/global/2017/06/26/tarnished-american-brand/


VinFast cars can be seen running at Vinhomes Riverside, a residential complex by
VinGroup, on July 7.

Linh Pham for TIME
With reporting by Eloise Barry/London


