Tin Tức Chung quanh Ta Có Dấu_15
Phùng Công Quang
October 12 at 1:36 PM ·
BIDEN ĐÃ HOÀN TOÀN THẤT BẠI TRONG MỌI LÃNH VỰC
Kim Nguyễn ( Nhận Định Thời Cuộc)

Gần 10 tháng sau ngày nhậm chức Tổng Thống của Joe Biden, truyền thông báo chí
thiên tả đã không còn nhiệt tình ủng hộ ông ta nữa. Mức tín nhiệm của Joe Biden đã
bắt đầu lao dốc từ tháng Tám, và hiện đang ở mức 38%. Báo The Hill phổ biến tài
liệu thăm dò của Đại Học Quinnipiac cho thấy 60% cử tri độc lập đã mất tin tưởng
vào Joe Biden. Đa số cử tri không tán thành việc làm của Joe Biden về nhiều lãnh
vực.
Điểm tín nhiệm của Joe Biden trong nội bộ đảng Dân Chủ cũng bị giảm, nhiều nhà
lập pháp của đảng Dân Chủ đã không dành cho Joe Biden sự ủng hộ tuyệt đối như
trước đây. Hậu quả là dự luật Hạ Tầng Cơ Sở và Xây Dựng Lại Tốt Hơn của Joe
Biden đang gặp nhiều trở ngại tại hai viện Quốc Hội. Sự thất bại của Joe Biden trong
thời gian tới gần cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 là một rủi ro lớn cho đảng
Dân Chủ.
Joe Biden đã làm gì trong 47 năm hoạt động chính trị?
Năm 1972, Joe Biden là một luật sư trẻ tuổi đã đắc cử vào chức vụ Thượng Nghị Sĩ
Hoa Kỳ, đại diện cho tiểu bang Delaware, và đắc cử liên tiếp 6 nhiệm kỳ, sau đó làm
Phó Tổng Thống hai nhiệm kỳ cho Obama. Trong 47 năm hoạt động chính trị, Joe
Biden đã không tạo được thành tích gì xuất sắc, trái ngược lại, việc làm của ông ta
còn gây nhiều tranh cãi và tác hại cho an ninh quốc gia.

Trước đây, khi được hỏi về khả năng của Joe Biden trong chương trình “Face The
Nation” trên CBS, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng thời Obama, Robert Gates đã trả lời
“Joe Biden là người luôn luôn sai trong hầu hết các chính sách đối ngoại lớn và các
vấn đề an ninh quốc gia trong bốn thập niên qua.“
Con người của Joe Biden là dối trá, mưu mô và xảo quyệt. Khi ứng cử Tổng Thống
năm 1987, Joe Biden đã phải vội vã rút lui vì bị báo chí tố cáo là ông ta đã đánh cắp
đoạn văn của Chủ Tịch đảng Lao Động Anh, Neil Kinnock. Bài này nói về cha mẹ của
Neil Kinnock là những người lao động hầm mỏ, trong khi cha của Joe Biden là người
làm việc cho công ty bán xe.
Tháng 8, năm 2020, khi kết thúc bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng Dân Chủ, Joe
Biden lại đánh cắp văn của một người khác, ông ta nói “Tình yêu mạnh hơn sự ghen
ghét. Hy vọng mạnh hơn sự sợ hãi. Ánh sáng mạnh hơn bóng tối.” Đây là đoạn văn
của Jack Layton, lãnh đạo đảng Dân chủ Cấp Tiến của Canada viết cho công chúng
trước khi qua đời vào năm 2011.
Joe Biden đã cẩn thận đổi chữ “tốt hơn” thành “mạnh hơn” để tránh bị phát giác .
Tuy nhiên, truyền thông Canada đã mau chóng nhận ra lời nói của Joe Biden giống
lời nói của Jack Layton, và Biden đã bị lên án là kẻ gian lận, kẻ đạo văn.
Trong thời gian tranh cử Tổng Thống năm 2020, Joe Biden khoe ông ta là sinh viên
giỏi, được học bổng, ra trường với điểm cao. Ngay lập tức, báo chí khám phá ra Joe
Biden nhận được học bổng vì lý do tài chánh và ông ta học hành rất tệ, tốt nghiệp
luật khoa hạng 76 trong số 85 sinh viên tại trường Đại Học Luật Syracuse. New York
Times đã đăng lời đính chính của Joe Biden: “Tôi đã không nhớ chính xác về điều
này.”
Khi cuộc rút quân tại Afghanistan thất bại, Joe Biden đã đổ lỗi cho TT Trump. Joe
Biden nói ông ta bắt buộc phải rút quân vì TT Trump đã cam kết với Taliban. Joe
Biden quên rằng chính đương sự đã xóa bỏ những thỏa thuận với Taliban. Cả thế giới
biết rõ cuộc rút quân là thảm bại nhưng Joe Biden đã tự đánh bóng chính mình, coi
đó là một “thành công vượt bực.”
Về vấn đề di dân, Joe Biden đã bỏ lệnh “Remain in Mexico”, không bắt di dân bất
hợp pháp phải chờ bên kia biên giới, họ đã tự do ùn ùn đổ bộ vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Khi vấn đề trở nên thảm họa thì Joe Biden vu khống TT Trump đã để lại vấn đề khủng
hoảng di dân cho ông ta.
Dưới thời TT Bill Clinton, trong cương vị là Thượng Nghị Sĩ trong Ủy Ban Đối Ngoại
Thượng Viện, Joe Biden đã vận động Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại
với Trung Cộng. Đây là yếu tố quan trọng giúp Trung Cộng gia nhập Tổ Chức
Thương Mại Thế Giới.
Nhiều nghiệp đoàn lao động đã phản đối vì họ lo ngại sản phẩm giá rẻ của Trung
Cộng sẽ giết chết kinh tế Hoa Kỳ và ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người dân
nhưng Biden và chính quyền Clinton lập luận rằng đây là cơ hội thúc đẩy hòa bình
thế giới.

Trong thời gian nắm chức Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, Joe Biden đã
thực hiện một chuyến viếng thăm Trung Cộng, khi tới Thượng Hải, Joe Biden tuyên
bố với báo chí: “Trung Cộng không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ, không có gì có thể
ngăn cản sự hợp tác của hai quốc gia chúng ta.” (viết theo tài liệu của National
Public Radio.)
Tới nay Joe Biden vẫn không có chính sách ngoại giao rõ ràng với Trung Cộng. Mặc
dù Joe Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan nhưng việc bỏ rơi Afghanistan đã khiến
cho Đài Loan và nhiều quốc gia đồng minh nghi ngờ thiện chí của Hoa Kỳ.
Năm 2013, khi Joe Biden tới thăm Trung Cộng với cương vị là Phó Tổng Thống, ông
ta đã đưa con trai, Hunter Biden đi theo. Trong chuyến viếng thăm này, Hunter đã
gặp nhiều nhà đầu tư Trung Cộng.
Cuối năm 2020, New York Post đã phanh phui những vụ làm ăn tham nhũng của
Hunter Biden với Trung Cộng và Ukraine được lưu trữ trong lap top của Hunter. New
York Post trưng dẫn một email năm 2017 cho hay Hunter Biden đã nhận được 10
triệu dollars từ một nhà tỷ phú Trung Cộng vì Hunter đã có công “giới thiệu” nhà tỷ
phú này với Joe Biden.
Fox News đưa tin từ một email trong laptop của Hunter về vụ Hunter được chia 10%
cổ phần của công ty năng lượng lớn nhất tại Trung Cộng, trị giá nhiều trăm triệu
dollars. CBS News cho hay từ năm 2018, Bộ Tư Pháp đã mở những cuộc điều tra về
vấn đề tài chánh của Hunter Biden, và chính anh ta đã xác nhận như vậy.
Tới nay, cuộc điều tra này vẫn chưa được kết thúc, rất có thể sẽ bị đóng luôn vì luật
sư biện hộ của Hunter là Nicholas McQuaid đã được Joe Biden bổ nhiệm làm Thứ
Trưởng Bộ Tư Pháp.
Đầu năm 2014, Joe Biden đã có một chuyến công du thăm Đông Âu sau khi Nga xâm
chiếm Crimea, một phần lãnh thổ của Ukraine. Cuộc viếng thăm này đã giúp cho
Hunter Biden có mối làm ăn với Burisma, một công ty năng lượng lớn của Ukraine.
Cuối năm 2015, nhiều báo chí truyền thông và Reuters loan tin “Khi công ty
Burisma bị điều tra vì tham nhũng, Joe Biden đã hăm dọa sẽ giữ lại tiền viện trợ hàng
tỷ dollars của Hoa Kỳ nếu chính quyền Ukraine không sa thải Viktor Shokin, công tố
viên chính trong cuộc điều tra công ty Burisma.”
Joe Biden quả thực là một chính trị gia chuyên nghiệp, trong gần nửa thế kỷ, ông ta
chưa bao giờ làm điều gì tốt cho đất nước, nhưng chỉ lợi dụng vị thế chính trị để làm
giàu cho bản thân và gia đình.
Joe Biden Đã Hoàn Toàn Thất Bại
Trước đây nhiều người đã bỏ phiếu cho Joe Biden vì ảnh hưởng của truyền thông
thiên tả. Một câu hỏi cần đặt ra là trong gần 10 tháng qua, Joe Biden đã làm được gì
cho đất nước?
Bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy Joe Biden đã thất bại nặng nề trên mọi lãnh vực:
kinh tế bị trì trệ, tội ác gia tăng, nạn thất nghiệp vẫn không giảm, lạm phát mỗi ngày

một tăng cao, khủng hoảng biên giới ngày một trầm trọng, và cuộc rút quân thảm bại
tại Afghanistan.
Năm 2019, Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới nhờ kỹ thuật khai
thác phiến đá. Kỹ thuật này đã bị cấm từ khi Joe Biden nhậm chức, hậu quả là hàng
triệu người bị thất nghiệp và xăng dầu bị thiếu hụt, giá xăng đã tăng 30%, nhu cầu
xăng dầu của Hoa Kỳ đã phải tùy thuộc nhiều vào khối OPEC. Joe Biden đã hủy bỏ
nhiều chính sách thành công của TT Trump.
Trong lãnh vực ngoại giao, Joe Biden đã có nhiều khuyết điểm. Trong bài diễn văn
nhậm chức, Joe Biden hứa “Hoa Kỳ sẽ là đồng minh mạnh mẽ, đáng tín cậy trong
việc kiến tạo hòa bình và an ninh thế giới.”
Thực tế đã trái ngược, Hoa Kỳ đã bỏ rơi Afghanistan, bài xã luận mới đây trên
Washington Examiner đã chỉ trích: “Tất cả các đồng minh Âu Châu đã khinh Joe
Biden trước cuộc di tản thảm bại tại Afghanistan. Joe Biden là kẻ phản bội, đã bỏ rơi
những đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ.”
Bài xã luận nói thêm “An ninh và kinh tế của các đồng minh Âu Châu bị đe dọa khi
Biden cho phép đường ống Nord Stream 2 của Nga được hoàn thành, Biden đã đảo
ngược lệnh trừng phạt của Trump. Các đồng minh Âu Châu, nhất là những quốc gia
vùng Bắc Đại Tây Dương phải đối mặt với gía năng lượng đắt đỏ, và phải lệ thuộc
vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong mùa đông lạnh giá.
Joe Biden đã không đủ khả năng thuyết phục các quốc gia trong khối NATO chi 2%
GDP cho quốc phòng. Bà Merkel, Thủ Tướng Đức nhất quyết chỉ áp dụng 1.3% cho
năm nay và sẽ giảm nhiều hơn trong những năm tới. Lời nói của Joe Biden không có
giá trị.”
Nhiều cuộc thăm dò cho thấy đa số cử tri đã bất mãn về những việc làm tệ hại của
Joe Biden. Khi báo chí hỏi Joe Biden nghĩ sao về uy tín của ông ta đã bị giảm tới mức
báo động. Joe Biden nhìn nhận có vấn đề nhưng vẫn không tỏ ý hối tiếc, Joe Biden
nói “Chắc chắn có nhiều vấn đề đã xảy ra trong thời gian qua, tuy nhiên, tôi không
cần xin lỗi, mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi, tôi nghĩ vào cuối năm nay, mọi sự sẽ tốt
đẹp hơn.”
Joe Biden là con người giảo hoạt, bằng cách nào Joe Biden có thể cải thiện được tình
thế trong thời gian chỉ còn hơn 2 tháng của năm 2021 này.
Joe Biden đã hoàn toàn thất bại.
Kim Nguyễn - October 12-2021

RIP
Jimmy Nhựt Hà

Được tin Đệ Nhất Phu Nhân NGUYỄN THỊ MAI ANH đã qua đời tại Hoa Kỳ, thọ 90
tuổi. Vô cùng thương tiếc.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh là Phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn
Văn Thiệu. Bà là Đệ Nhứt Phu Nhân của chính thể Đệ Nhị Cộng hòa (1967 1975), đôi khi được gọi là Bà Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt là trong truyền thông
Tây phương. Ông bà thành hôn năm 1951.
Bà sinh năm 1931, là con gái thứ bảy (nên còn có biệt danh Cô Bảy Mỹ Tho)
trong một gia đình có mười anh chị em. Xuất thân trong một gia đình Công giáo
toàn tòng ở Mỹ Tho, nhưng do truyền thống Đông phương, bà chịu ảnh hưởng khá
lớn nề nếp, gia phong phong kiến, nhất là trong cách đối nhân xử thế.
Tuổi hoa niên, bà cùng người em gái Tám Hảo thường xuyên lên Sài Gòn để học
tập và thăm thân nhân. Do gia đình quen biết với Dược sĩ Huỳnh Văn Xuân, làm
việc ở Viện bào chế Trang Hai, hai chị em bà được giới thiệu làm Trình dược viên
tại Viện bào chế Roussell.

Chính ông Huỳnh Văn Xuân làm mai mối cho Nguyễn Văn Thiệu (bấy giờ mang
cấp bậc Trung úy Hiện Dịch) quen Mai Anh.
Mặt khác, cậu của Mai Anh là Tướng Đặng Văn Quang cũng là bạn đồng khóa
Trường Võ bị Đà Lạt với ông Thiệu, nên mối tình nhanh chóng được xúc tiến hôn
nhân, dù có đôi chút trở ngại vì Mai Anh là tín đồ Công giáo.
Ông bà chính thức làm Lễ cưới vào năm 1951. Sau này, vào năm 1958, ông Thiệu
mới rửa tội theo Công giáo.
Trong những năm chồng mình đạt đến đỉnh cao quyền lực, không như Đệ Nhứt
Phu Nhân Trần Lệ Xuân, bà hoàn toàn không can dự vào chính trường, mà đi
nhiều vào các hoạt động xã hội hơn.
Với cương vị là Phu Nhân của Tổng thống chính quyền Sài Gòn – Nguyễn Văn
Thiệu, sau nhiều năm hoạt động xã hội, cảm thông với sự thiếu thốn các Cơ sở
điều trị của dân chúng khi đau ốm.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh là người lên ý tưởng, khởi xướng thành lập một bệnh viện
phục vụ người dân ngay tại “thủ đô” của miền Nam lúc bấy giờ:
Bệnh viện Vì Dân, nơi ngã tư Bảy Hiền, theo lời của giới bình dân Sài Gòn lúc
bấy giờ thường hay kêu đó là bệnh viện bà Thiệu, được xây dựng do bà vận động
quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm: Thân hào Nhân sĩ, Thương gia, Kỹ
nghệ gia…
Bệnh viện Vì Dân ngày xưa là bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành như bệnh
viện công, nghĩa là: Không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bịnh, không
thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện, người dân vào khám chữa
được miễn phí hoàn toàn hết.
Lễ đặt viên đá đầu tiên đã cử hành ngày 17-8-1970. Nhờ sự tín nhiệm và giúp đỡ
của các nhà Hảo tâm, các Cơ quan Từ thiện trong nước và ngoại quốc, các Cơ
quan quốc tế, và các quốc gia bạn, nên việc xây cất và trang bị tiến triển nhanh
chóng.
Ngày 4-9-1971, bệnh viện Vì Dân đã khánh thành, và điều hành ngay các khu
Ngoại chẩn, Thí nghiệm, và Quang tuyến X…
Đích thân Bà Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Nguyễn
Văn Thiệu là người cắt băng khánh thành.

Cả nước chịu thua Tổng thầu TQ hay chịu thua Nhóm lợi ích ?
Phạm Nguyễn

Khái niệm “Nhóm lợi ích” hay “Nhóm tư bản thân hữu” nhằm ám chỉ thế lực dùng
tiền bạc, của cải móc nối với hệ thống chính trị nhằm mưu cầu những lợi ích mà cả
hai bên đều có lợi.
Nhóm lợi ích được biết rộng rãi qua những tập đoàn kinh doanh, đầu tư mà sự lớn
mạnh của nó càng to thì sức ảnh hưởng của nó đối với hệ thống nhà nước càng lớn.
Nhóm lợi ích có thể khuynh loát hệ thống một cách thành công mà không ai có khả
năng lần ra manh mối sự tư lợi mà thành viên chính phủ nhúng tay vào. Những chính
sách có lợi cho từng nhóm lợi ích rất khó thấy vì chúng được chuyển biến qua nhiều
công đoạn, để rồi cuối cùng thì nguồn lợi lớn nhất cũng vào tay một tập đoàn nào đó
trong lĩnh vực kinh doanh của nó.
Nhóm lợi ích có địa chỉ, khuôn mặt hay tài khoản rất khó nhận diện nếu không có một
vụ án nào liên quan đến nó.
Bên cạnh đó là những hình thái chỉ xảy ra trong nội bộ đg và dĩ nhiên bí mật cũng
cao hơn nhiều khi một dự án nào đó được một bộ nào đó đứng ra chủ trì từ dự án tới
thực hiện. Có thể gọi sự vận hành của nhóm này trong đg là “Nhóm lợi ích đg” bởi
nó là một vòng tròn khép kín và dĩ nhiên khi có bất cứ lổ hổng nào bị phát hiện thì
nhóm đã có sẵn con dê tế thần để che chắn cho manh mối còn lại.
Nhóm lợi ích hình thành từ những chính sách, dự án mà ngân sách công được giải
ngân hay nếu thiếu thì nhà nước sẽ được thuyết phục để vay mượn hay trút hầu bao
ra để thực hiện.

Trong vòng hai chục năm qua nhóm lợi ích đã triệt phá và thu hoạch hàng trăm công
trình thua lỗ lẫn vô dụng. Hàng trăm tỉ đô la được chia nhau và sự bất lực của pháp
luật đối với nhóm này đã lên tới tận đỉnh trước thế lực ngày một lớn hơn.
Nhìn đâu cũng thấy bàn tay của nhóm này, nhưng thông thường và phổ biến nhất là
sự bắt tay của chúng với những nhà thầu Trung Quốc. Hàng ngàn dự án được thực
hiện thì trong đó hơn phân nửa đội vốn, hư hỏng và chậm tiến độ.
Sự im lặng của cơ quan trách nhiệm được che chắn bởi hệ thống một cách công khai
khiến báo chí không có cái gan dò la tìm ra bằng chứng phạm pháp của cả hai bên,
chủ đầu tư và nhà thầu, bởi cả hai đều bắt tay nhau thật chặt dưới gầm bàn, chia chát
những đồng nhân dân tệ đã được biến hóa thành đô la, cả hai hiểu rằng không bên
nào dám lớn tiếng với bên kia vì cả hai đều cùng bước chân xuống bùn.
Mới nhất và âm ỉ nhất là dự án Cát Linh – Hà Đông. Cụm từ này nhàm đến nỗi báo
chí không buồn nhắc tới vì đã 13 năm, nói về nó đã lên tới hàng ngàn trang tài liệu,
báo chí cũng như báo cáo của cấp dưới đối với bên trên, kể cả Quốc hội. 13 năm vẫn
không làm gì được Tổng thầu Trung Quốc, không một cảnh báo nào từ chủ đầu tư,
không một biện pháp, kế hoạch nào để con đường Cát linh – Hà Đông được bấm
tiếng còi đầu tiên khởi hành trên con đường ngắn ngủn này.
Nhóm lợi ích đã nhúng tay vào chàm cùng với họ và cho dù họ có thản nhiên kéo
nhau về nước bỏ mặc cho HN đối phó lẫn nhau. Bởi bọn thầu này biết rằng sẽ không
ai trong cái nn này dám lên tiếng moi móc ra những gì họ và nhóm lợi ích thông đồng
với nhau.
(Fb Nguyen Khanh Ngoc)

Một bằng chứng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa
Bản đồ hàng hải của người Tây Ban Nha từ đầu TK XVII (năm 1606) đã ghi rõ đảo
Paracel (Hoàng Sa) là của Việt Nam.

Facebook đang chết dần?
Đúng vậy vì xuất hiện dấu hiệu Facebook đang chết dần. New York Times viết, những
sóng gió liên tiếp vừa qua cho thấy Facebook ở trong giai đoạn suy giảm chậm và
đều đặn. Đó là dấu hiệu của một công ty đang chết dần.
Chủ nhật, ngày 3/10, Zuckerberg vẫn dành thời gian để vui chơi. Ông đăng video ghi
lại cảnh lướt sóng cùng với vợ và bạn bè tại vùng biển tươi đẹp Kauai, nơi nhà sáng
lập Facebook sở hữu một trang trại.
Khung cảnh này khác xa không khí ngột ngạt đang xuất hiện trong công ty, khi Phó
chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu Nick Clegg dành cả ngày trên CNN để biện
minh về tác động của sản phẩm do Facebook tạo ra đối với thế giới.
Sau gần một tháng liên tục rò rỉ tài liệu bất lợi cho Facebook qua WSJ, cựu nhân viên
bí ẩn quyết định bước ra ánh sáng, công khai vạch mặt nền tảng này trên chương
trình truyền hình 60 Minutes và tố cáo trước Quốc hội Mỹ.
Tại tổng hành dinh Facebook, nhiều nhân viên mang tâm trạng khó chịu.
Một số người coi Frances Haugen, cựu Giám đốc chương trình Facebook, người đã
rò rỉ tài liệu, là tên trộm và tham gia vào "hoạt động gián điệp công ty" thay vì người
anh hùng tố giác.
Họ coi thường, chê bai các phương tiện truyền thông đang đưa tin về vụ việc này.
Trong khi đó, CEO Mark Zuckerberg vẫn giữ thái độ “điềm đạm”, gần như tách biệt
với không khí chung.
Tuy nhiên, những sóng gió trong tuần tiếp theo khiến cho cả đế chế Facebook và nhà
sáng lập không thể ngồi yên.
Người tố giác lộ diện
Haugen quyết định xuất hiện trên 60 Minutes vào hôm 3/10. Lần đầu tiên các nhân
viên Facebook biết được danh tính cựu đồng nghiệp đang phơi bày mặt tối của công
ty trước dư luận.
Theo Business Insider, việc này đã được chuẩn bị cẩn thận. Trang web cá nhân và tài
khoản Twitter của Frances Haugen cùng lúc ra mắt công khai vào ngày 3/10, số
người theo dõi nhanh chóng tăng lên.

Frances Haugen xuất hiện trên chương trình truyền hình 60 Minutes. Ảnh: CBS.
Một số nhân viên Facebook tỏ ra khó chịu, nghi ngờ về động cơ phía sau của người
tố giác. "Bà ấy có một đội PR, một GoFundMe (nền tảng quyên góp tiền để thực hiện
các sự kiện khác nhau).
Hầu hết lời tố cáo chưa được xem xét. Điều đó làm mọi người thất vọng", một nhân
viên lâu năm của Facebook cho biết.
Để tránh tạo ra thêm rắc rối, ban lãnh đạo Facebook cố gắng kiểm soát phát ngôn
nội bộ nhắm vào người tố giác.
Các nhân viên được khuyến cáo không chỉ trích Haugen công khai, đặc biệt là những
người từng làm việc trực tiếp với bà.
"Các công cụ, sản phẩm của chúng ta có tác động tích cực đến thế giới và cuộc sống
của mọi người. Và bạn có mọi lý do để tự hào về công việc đó", Clegg trấn an nhân
viên.
Thông tin này được tìm thấy trong bản ghi nhớ nội bộ rò rỉ trên The New York Times.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước đó, Facebook đã đầu hàng vì áp lực và "tạm dừng" kế
hoạch tung ra phiên bản Instagram dành cho trẻ em gây tranh cãi.
Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, thông báo tin này cho các lãnh đạo cấp
cao trong một cuộc họp vội.
Vào đêm Chủ nhật, các nhân viên Facebook lên giường ngủ với tâm thế sẵn sàng cho
một tuần sóng gió tiếp theo, thêm những lời tố cáo từ Haugen, nhiều bài báo chỉ trích
hơn.
Ngày các nền tảng của Facebook đồng loạt sụp đổ
Sáng thứ Hai, ngày 4/10, một nhân viên Facebook đang làm việc tại nhà thì bị mất kết
nối với hệ thống nội bộ của công ty.

Quá bối rối, anh gọi cho nhà cung cấp băng thông rộng Xfinity để tìm hiểu vấn đề với
mạng Internet của mình. Câu trả lời là mọi thứ bình thường.
Đó là cảm giác mà nhiều nhân viên trong số 63.000 người đang làm việc cho
Facebook, những người sử dụng phiên bản nội bộ Workplace để thực hiện nhiệm vụ,
phải trải qua trong buổi sáng hôm ấy.

Ngay cả những nhân viên làm việc trực tiếp tại trụ sở Facebook cũng gặp khó khăn
khi truy cập vào hệ thống. Ảnh: Getty Images.
Facebook gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trên quy mô chưa từng có. Toàn bộ
bộ ứng dụng trực tuyến của công ty, bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và
Oculus đã gián đoạn trong 6h.
Các ứng dụng, có hơn 3,5 tỷ người dùng cộng lại, không khả dụng trên phạm vi toàn
cầu, kể cả với nhân viên Facebook.
Cổ phiếu Facebook lao dốc, giảm 5% trong vòng vài giờ và thổi bay khoảng 47 tỷ
USD giá trị của công ty này trên thị trường chứng khoán.
Sau tất cả những câu chuyện kịch tính xung quanh tố cáo của Haugen, sự cố mất
mạng ập đến Facebook như một cơn lũ quét.
Do các công cụ nội bộ của Facebook ngừng hoạt động nên nỗ lực chẩn đoán và khắc
phục sự cố đã bị đình trệ.
Thậm chí nhân viên làm việc tại các văn phòng của Facebook còn gặp khó khăn mở
cửa phòng họp hoặc đi đến một số khu vực tại trụ sở.
Những sóng gió liên tiếp vừa qua cho thấy Facebook ở trong giai đoạn suy giảm
chậm và đều đặn. Đó là dấu hiệu của một công ty đang chết dần.

New York Times
Nhiều nhân viên của Facebook chỉ biết ngồi nhìn và chờ đợi, không thể giao tiếp với
đồng nghiệp qua các phương thức thông thường của họ.
Một số tận hưởng một "ngày tuyết rơi" bất chợt, trong khi những người có lịch trình
làm việc bận rộn phải chuyển sang dùng Zoom hoặc các ứng dụng của bên thứ 3.
Khi sự cố gián đoạn dịch vụ của Facebook gây ra hỗn loạn trên toàn cầu, những
người dùng kéo sang Twitter, buông lời trút giận về nền tảng do Zuckerberg điều
hành.
Việc này khiến cho nhân viên Facebook càng thêm khó chịu. Họ cho rằng chỉ vài giờ
trước, người dùng lên án các hệ lụy do Facebook gây ra, giờ đây, khi không thể truy
cập vào, lại chuyển sang giận dữ.
"Nó củng cố cảm giác bạn không thể thắng cho dù làm bất cứ điều gì. Họ ghét chúng
tôi, nhưng không có chúng tôi họ vẫn tức giận", một nhân viên Facebook nó với
Business Insider.
Suy đoán về cuộc tấn công mạng cuối cùng không trở thành sự thật. Facebook xác
nhận sự cố xuất phát từ lỗi trong khâu bảo trì định kỳ.
Haugen lên tiếng, Zuckerberg viết tâm thư
Khi các nhân viên của Facebook trở lại làm việc vào thứ Ba, 5/10, đến lượt Frances
Haugen xuất hiện trước Thượng viện Mỹ trong suốt 3 giờ.
Một số đồng nghiệp cũ của cô cũng dành thời gian để theo dõi diễn biến, trong khi
những người khác bắt tay vào công việc và cố gắng ngăn chặn thông tin bất lợi lan
truyền.
Tại Điện Capitol, Haugen nhắc lại luận điểm trọng tâm về những thông tin do bà đưa
ra: Facebook và lãnh đạo của họ biết về những tác động tiêu cực của nền tảng này
đối với xã hội, bao gồm kích động thù địch, dối trá chính trị đến việc các cô gái bỏ ăn
nhưng không làm đủ để ngăn chặn chúng.

Haugen "vạch mặt" Facebook tại Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters.
Bà cho biết phần lớn việc đưa ra quyết định thuộc về Zuckerberg, ngay cả khi ông
này giữ im lặng về những cáo buộc trong thời gian qua.
"Hiện không có ai bắt Mark phải chịu trách nhiệm ngoài chính bản thân ông ấy",
Haugen tuyên bố trước Thượng viện Mỹ.
Đến lúc này, Zuckerberg cũng không thể ngồi yên. Vào buổi chiều, ông đăng một bài
viết dài trên Facebook cá nhân, nhắn nhủ nhân viên của mình rằng "nhiều tuyên bố
(của Haugen) không có ý nghĩa gì".
"Lập luận rằng chúng tôi cố tình đẩy các nội dung khiến mọi người tức giận vì lợi
nhuận là phi logic sâu sắc.
Chúng tôi kiếm tiền từ quảng cáo và các nhà quảng cáo luôn nói với công ty rằng họ
không muốn quảng cáo của mình xuất hiện bên cạnh nội dung gây phẫn nộ", Mark
viết.
CEO Facebook cho rằng công nghệ đáp ứng các nhu cầu và giữ an toàn cho trẻ vị
thành niên. "Chúng tôi cam kết thực hiện những công việc đầu ngành trong lĩnh vực
này.
Một ví dụ điển hình là Messenger Kids, ứng dụng được công nhận rộng rãi là tốt và
an toàn hơn các lựa chọn khác", CEO Facebook chia sẻ.
Cuối bài viết, Mark Zuckerberg bày tỏ sự đồng cảm với nhân viên của mình, những
người đang bị đánh giá sai bởi các cáo buộc gần đây. Nhưng ông cho rằng nếu toàn
bộ nhân viên Facebook tiếp tục cố gắng, làm điều đúng đắn sẽ giúp cải thiện cộng
đồng và công ty.
Niềm tin bị lung lay

Các nhân viên cảm thấy lạc quan trước phản hồi muộn màng của CEO Mark
Zuckerberg.
Tuy nhiên, Business Insider cho biết nội bộ tập đoàn bắt đầu đặt ra câu hỏi về cách
ban lãnh đạo bảo vệ sự phát triển trước sóng gió liên tiếp.
Theo WSJ, Facebook quyết định hoãn tung ra các sản phẩm mới đồng thời thực hiện
đánh giá tác động, đo lường rủi ro tiềm ẩn.
Cùng ngày, CEO của CrowdTangle - một công cụ phân tích mạng xã hội được
Facebook mua lại vào năm 2016 - tuyên bố nghỉ việc.
Có thông tin cho rằng các lãnh đạo tập đoàn thất vọng vì dữ liệu do CrowdTangle
cung cấp đã khiến mạng xã hội này trở nên tồi tệ.
Khả năng xử lý khủng hoảng của Facebook cũng bị đặt dấu chấm hỏi. "PR của
Facebook thật tệ, họ không thể quản lý sự cố sau khi phát sinh vấn đề và giữ cho mọi
thứ suông sẻ, tương tự Apple", một nhân viên giấu tên bày tỏ ý kiến.
New York Times đánh giá rằng những sóng gió liên tiếp vừa qua cho thấy Facebook ở
trong giai đoạn suy giảm chậm và đều đặn. Đó là dấu hiệu của một công ty đang chết
dần.
Trong khi đó, Mark Zuckerberg nhanh chóng quay lại thái độ thường thấy, phớt lờ sự
cố gây chao đảo vừa qua.
Sau bài viết hôm 5/10, những dòng trạng thái tiếp theo trên trang cá nhân của ông
lảng sang vấn đề Facebook phát triển robot lắp dây điện, kính thực tế tăng cường, mã
hóa dữ liệu.

LƯU DÂN…
Nguyễn Hưng Quốc

Trong gần hai tuần lễ vừa qua, dọc theo đường quốc lộ, xuất hiện những bảng hiệu
tặng cơm nước cho những người từ Sài Gòn về quê.
Với tôi, ấn tượng nhất là bảng hiệu này.
Thích nhất là chữ “lưu dân”. Chữ “lưu dân” ấy rất hiếm khi xuất hiện trong các
cuốn từ điển tiếng Việt. Chỉ trong cuốn từ điển của Hoàng Phê, tôi mới thấy, ở đó, nó
bị coi là “từ cũ”, với ý nghĩa: “dân phải rời bỏ quê hương, sống phiêu bạt nay đây
mai đó để kiếm ăn, do bị bần cùng, phá sản.”
Ngày xưa, lâu lắm rồi, người ta dùng chữ “lưu dân” để chỉ những người miền Trung
vào miền Nam khai hoang lập ấp. Họ là những người nghèo nàn và khốn khó. Phải
tha phương cầu thực.
Nguyễn Văn Xuân có một quyển sách viết về họ, nhan đề là “Khi những lưu dân trở
lại” (1969). Ngỡ những lưu dân ấy đã hết. Đã thuộc về quá khứ. Không ngờ bây giờ
vẫn còn. Cũng lưu lạc, cũng không nhà cửa và cũng đói khát.

Hình ảnh nội thất, toa tàu Kiha của Nhật Bản hơn 40 năm tuổi cho không Đường
sắt Việt Nam.
Phi Long - VOV.VN
Việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất Chính phủ cho phép nhập khẩu 37 toa
tàu cũ của Nhật Bản được sản xuất từ năm 1979 - 1982, đã qua sử dụng do doanh
nghiệp đường sắt Nhật Bản chuyển giao miễn phí với giá 0 đồng để cải tạo, khai thác
đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 16/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) kiến nghị Chính phủ cho phép
nhập 37 toa xe cũ được Nhật Bản chuyển giao miễn phí. Theo lãnh đạo VNR, 37 toa
xe loại Kiha 40 và Kiha 48 được Nhật Bản sản xuất giai đoạn 1979-1982 do Công ty
Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) sử dụng, hiện đã ngừng khai thác.

Các toa xe có ghế mềm, điều hòa không khí với công suất 68-82 chỗ ngồi, 28-34 chỗ
đứng, vận hành với tốc độ tối đa 95 km/h trên các tuyến đường sắt khổ 1.067 mm của
Nhật Bản. Toa xe có thể vận hành độc lập hoặc dễ ghép nối thành đoàn tàu tùy theo
nhu cầu sử dụng.

Được biết, sau khoảng 40 năm vận hành, cả hai loại toa xe không gặp vấn đề nghiêm
trọng về an toàn và chất lượng. JR East sẽ chuyển giao miễn phí cho VNR các toa xe
nếu có nhu cầu. Phía Việt Nam sẽ chịu chi phí liên quan đến nhập khẩu, cải tạo.

Do đó, VNR kiến nghị Thủ tướng cho phép được nhập và đăng kiểm toàn bộ toa xe
nhập khẩu sau khi cải tạo, sửa chữa để vận dụng, khai thác trên đường sắt Việt Nam.

Loại Kiha 40 có thể được vận hành riêng lẻ, có thể kết nối với cả loại Kiha 40 & 48
(tương thích). Hai cửa mỗi bên để hành khách lên xuống (tổng số bốn cửa trong một
toa).

Hành khách có thể đi lại qua khu vực kết nối giữa 2 toa xe.

Chỉ mất vài phút là có thể kết nối các bộ phận suplê (lớp phủ suplê, tấm phủ chỗ kết
nối). Không gian cho tài xế có thể khóa lại nếu dùng làm lối đi cho hành khách.

Không gian mở dành cho hành khách lên xuống. Tổng không gian dành cho hành
khách của Kiha 40 hẹp hơn một chút so với Kiha 48 vì có hai cabin trên một toa xe.

Hai loại đầu ra điều hòa không khí được đặt trên đầu mỗi khoảng trống giữa các ghế.

Cả hai loại có thể được sử dụng cho đoàn tàu nội đô. Loại ghế dọc thường dùng cho
ghế ưu tiên.

Móc nối cơ khí, bộ nối điện và ống hãm có thể kết nối các xe tại đầu xe. Các bộ phận
này cũng có thể dùng để nối với đầu máy.

Cửa số thấp hơn thường được nâng lên khi hành khách muốn hít thở không khí trong
lành.

Quầy bar phục vụ khách trên tàu.

Không gian cho tài xế ở đầu xe có thể khóa lại nếu dùng làm lối đi cho hành khách.
Có hai khoảng không gian cho tổ tàu. Một dành cho tài xế và một dành cho nhân
viên.

Nội thất ghế gỗ khá đơn giản nhưng cũng rất đặc trưng của đường sắt.

Tàu có thiết kế cửa kính nhiều, rất thoáng, phù hợp khai thác tàu du lịch cho du
khách ngắm cảnh.

Các thiết bị rửa tay và bệ xí theo kiểu Nhật được đặt tại một đầu xe. Két nước và két
nước thải được đặt dưới gầm xe.

Hệ thống điều khiển đơn giản (dẫn động và hãm) có thể nhận bất cứ thành phần nào.
Có thể vận hành đa dạng để phục vụ khách đi làm theo vé tháng, ngắm cảnh, đoàn
tàu đặt chỗ trước.

Không cần phải hoán cải, loại trừ khác biệt về khổ đường giữa Nhật Bản và Việt
Nam.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nếu 37 toa tàu cũ Nhật Bản
được đưa về nước chúng ta có thể đưa vào khai thác các tuyến Hà Nội – Hải Phòng,
Hà Nội – Lào Cai, Nha Trang – TP.HCM. Đà Nẵng – Quảng Bình để khai thác tàu du
lịch…
Đường sắt VN hiện tụt hậu trên 100 năm; Nhận các toa tàu đã quá sử dụng hơn 40
năm của Japan (viện trợ $0.00), cơ hội tiến bộ và có giá trị ... Tại sao không
nhận?!
Phi Long/VOV.VN

