
Ông Pompeo Nói Twitter Cấm TT Trump Là ‘Không Phải Văn Hoá
Mỹ,’ So Sánh Với Kiểm Duyệt Của Trung Cộng.

“Dập tắt ngôn luận là điều nguy hiểm. Đó không phải là văn hoá Mỹ. Đáng buồn thay, đây không phải là một chiến thuật mới mẻ
gì của Cánh tả. Họ đã tìm cách để bịt miệng những tiếng nói đối lập trong nhiều năm trời,”

Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh
Đốn hôm 04/01/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The
Epoch Times)

Quyết định của Twitter về việc cấm vĩnh viễn
TT Donald Trump là “không phải văn hoá
Mỹ” và sánh ngang với sự kiểm duyệt dưới
thời Trung Quốc cộng sản, Ngoại trưởng
Mike Pompeo cho biết hôm 09/01.

“Dập tắt ngôn luận là điều nguy hiểm. Đó không phải là văn hoá Mỹ. Đáng buồn thay, đây
không phải là một chiến thuật mới mẻ gì của Cánh tả. Họ đã tìm cách để bịt miệng những
tiếng nói đối lập trong nhiều năm trời,” ông viết trong một bài tweet.

Ảnh : Chụp từ màn hình Twitter Ngoại trưởng Mike Pompeo.

“Chúng ta không thể để họ bịt miệng 75 triệu người dân Hoa Kỳ. Đây không phải là Trung
Cộng,” ông nói thêm, ám chỉ đến việc Trung Cộng vũ khí hóa công nghệ và mạng xã hội để
theo dõi và trấn áp những ai bất đồng chính kiến.

Trước đó, Twitter tuyên bố rằng họ đã xóa vĩnh viễn tài khoản của TT Trump khỏi nền
tảng của mình, nói rằng công ty này đã xác định “nguy cơ gia tăng kích động bạo lực” khi
xem xét các tweet gần đây của TT “được tiếp nhận và diễn giải trên và ngoài Twitter” như
thế nào.

Tương tự, Facebook cũng đã chặn TT Trump ít nhất cho đến hết ngày 20/01.

Đáp lại Twitter, TT Trump đã lên án gã khổng lồ công nghệ này, rằng công ty này “đã ngày
càng tiến xa hơn và xa hơn trong việc cấm tự do ngôn luận.”

TT Trump thề rằng ông “sẽ không thể bị bị miệng.” Ông cho biết nhóm của ông đã đàm
phán với các đối thủ của Twitter cũng như đang xem xét các phương án để xây dựng một
nền tảng riêng biệt.

https://twitter.com/mikepompeo/status/1347938581424312331?s=20


Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa cùng các đồng minh của TT Trump đã chỉ trích hành
động của Twitter là kiểm duyệt và lạm dụng quyền lực.

“Việc thanh trừng, kiểm duyệt [và] lạm dụng quyền lực của Big Tech là vô lý [và] vô cùng
nguy hiểm,” Nghị sỹ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) viết trên Twitter.

https://twitter.com/tedcruz/status/1347919674101657602?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1347919674101657602|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https://thehill.com/policy/technology/533486-pompeo-cruz-and-other-trump-allies-condemn-twitters-ban-on-president

