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Truyền thông Tây Phương uy tín từ đệ nhị thế chiến, các phóng viên chiến trường
dũng cảm, xông pha giữa làn đạn nhọn, đại bác, hứng chịu những trận mưa bomb…để
đưa những bản tin chính xác về hậu phương. Thời ấy, đài BBC được coi là uy tín hàng đầu
trong lãnh vực truyền thông thế giới và nhứt là các nước đồng minh.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh lạnh, với những điểm ấm ở bán đảo Triều Tiên, Đài
Loan, Đông và Tây Đức và điểm nóng nhứt là chiến trường Việt Nam, một vùng đất nhỏ
bé với khoản 17 triệu dân thời ấy, nhưng chỉ một mình quân lực VNCH đã đương đầu với
cả khối cộng sản quốc tế với vũ khí do hàng chục nước cộng sản viện trợ, trong đó Nga
và Tàu là hai nước lớn, mạnh nhứt và chi viện nhiều nhứt, sau đó mới có 7 nước đồng
minh tới hiệp lực bảo vệ miền nam tự do. Kinh nghiệm trong trận Triều Tiên, khối cộng
sản quốc tế dùng tuyên truyền là mặt chiến tranh chính trị song hành với quân sự. Mặt
trận tuyên tuyền nhắm vào các nước Tây phương, thành phần cộng sản nằm vùng,
khuynh tả, ngây thơ dễ bị tác động và sách động bởi các cơ quan truyền thông khuynh
tả" ăn bánh mì tự do, đội mo cộng sản". Nổi bật là truyền hình CNN do kẻ thành lập là
Ted Turner, chồng của nữ minh tinh Jane Fonda, kẻ được gắn huy chương cao quí nhứt
chế độ là huy chương Hồ Chí Minh nên mụ có hổn danh là Hanoi Jane.

Với phương tiện truyền thông trong tay, những cơ quan truyền thông khuynh tả biến
thành tuyên truyền Hai Bưng: bưng bợ cộng sản và bưng bít sự thật, cho nên trong cuộc
chiến Việt Nam, những ký giả, phóng viên thiên tả tới Việt Nam, họ chỉ đưa những mặt
tiêu cực của VNCH và đồng minh như vụ Mỹ Lai, Kim Phúc (bị bom Napal cháy)… nhưng
dấu và ít phổ biến trận thảm sát tết Mậu Thân 1968, pháo kích giết học trò ở trường Song
Phú…Chính bọn truyền thông khuynh tả đã tác động vào chính giới Mỹ mà hầu hết đảng
Dân Chủ là cánh tả, nên có những tay như Joe Biden, John Kerry, Bill và Hillary
Clinton…gây ác cảm với quân dân miền nam là nạn nhân bị xâm lược và chúng tuyên
truyền thủ phạm là cộng sản Bắc Việt có chính nghĩa. Đó là chưa kể đến tên ký giả nằm
vùng Đỗ Văn (đã về VN sống) trong đài BBC loan tin thất thiệt rằng các thành phố VNCH
đã bị chiếm dù VC còn ỡ cách đó vài chục cây số, phá hoại cả niềm tin chiến đấu của quân
lực VNCH. Xin nhắc lại chính Đỗ Văn đã tiếp tay vụ lăng xê Nguyễn Chí Thiện (giả) xin tỵ
nạn Sứ quán Anh ở Việt Nam.

Sau khi Miền Nam VNCH lọt vào tay giặc cộng, hàng triệu người Việt đã liều mình bỏ
nước ra đi bằng những con tàu mong manh, hàng triệu người không bao giờ nhìn thấy
bến bờ tự do, thân xác chìm trong đại dương. Tuy nhiên hàng triệu người sống sót, được
định cư ngay tại những nước có bọn khuynh tả, họ nói về sự tàn bạo của Việt cộng, cho
nên những kẻ khuynh tả, phản chiến bị mất mục tiêu và chính nghĩa, truyền thông
khuynh tả bị giảm uy tín khoản 30% nhưng vẫn còn hái ra tiền và tiếp tục hành nghề.

Sự thật đánh lùi dối trá, càng ngày truyền thông khuynh tả mất sự tin tưởng của thế
giới và chính các nước Tây phương. Bức tường Bá Linh sụp đổ, toàn khối công đảng Đông
Âu và cả cái nôi cộng sản quốc tế Liên Xô cũng thay đổi, bỏ tà thuyết cộng sản. Những
chuyện tàn ác về" thần tượng" của bọn phản chiến quốc tế đã bị phanh phui, những kẻ
nầy lui dần và thay đổi cách" khuynh tả" bằng bảo vệ môi sinh, đồng tính luyến
ái…nhưng chưa hề có lời hối hận, chúng vì tự ái cá nhân nên phớt lờ, mặc dù bộ mặt phản
chiến thân cộng khó dấu với dân chúng và nạn nhân cộng sản.

Truyền thông chính mạch Tây Phương đã bị một số đồng nghiệp khuynh tả lái sang
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tuyên truyền, làm mang tiếng và hệ lụy tới uy tín lâu dài. Vẫn lề thói cũ, truyền thông
khuynh tả tin là họ dùng phương tiện để tuyên truyền, lừa bịp dư luận và dắt mọi người"
đi theo tấm bản chỉ đường" của một số kẻ có phương tiện trong tay. Những ký giả trở
thành DƯ LẬN trắng trợn và họ đã thất bại qua những cuộc thăm dò dư luận" theo định
hướng bịp bợm" ở Anh, vụ Brexit làm bẻ mặt cả lũ.

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 là" truyền thông khuynh tả tru trận", những cơ quan
truyền thông lớn như CNN đã mở hết công xuất vận động cho bà Hillary, là" đồng chí"
khuynh tả" trong cuộc chiến Việt Nam. Thủ đoạn bẩn là moi móc, vu khống, dựng đứng
chuyện để tấn công đối thủ là ứng cử viên Donald Trump. Song hành chiến dịch đưa bà
Hillary Clinton làm tổng thống là những bài bình luận thiên vị, che dấu tội của bà Hillary,
dùng hầu hết các cuộc thăm dò dư luận giả, nên ai cũng tưởng là bà Hillary cầm chắc
chiếc ghế tổng thống. Truyền thông khuynh tả gốc Việt như tờ Người Vẹm, Vẹm Báo,
đài" sinh bắc tử nam…một số tay như Tú Gàn, Hạnh Dương, thầy bói dỏm Trần Dần,
Huyền Linh Tử…cùng nhau thổi ống đu đủ tôn bà Hillary và dùng cả" siêu quyền Xạo" mơ
mờ ảo ảo như bóng ma để nói chắc là bà Hillary được" cõi siêu quyền" chọn làm tổng
thống Mỹ.

Tuy nhiên, mưu sự tại truyền thông, thành sự tại dân, cho nên kết quả ngược lại,ông
Donald Trump đại thắng với 304 cử tri đoàn, bà Hillary chỉ có 227, là cái tát làm té quỵ
truyền thông khuynh tả. Như côn trùng bị thuốc xịt mạnh, một số cơ quan truyền thông
khuynh tả như CNN tấn công ông Donald Trump từ lúc đắc cử cho tới ngày nay. Chúng
đánh phá, xuyên tạc hầu hết chính sách của tân tổng thống, quyết liệt là cấm cửa 7 nước
Hôi giáo có nguy cơ khủng bố cao, những nước khác như Nam Dương, Pakistan, Thổ Nhỉ
Kỳ, Mã Lai, Brunei…không cấm. Tức là tổng thống Donald Trump ngăn chận khủng bố từ
gốc.

Lou Dobbs

Truyền thông khuynh tả chụp mũ là chống Hồi giáo, nhưng
tổng thống Trump khẳng định là chỉ chống khủng bố. Mặc dù bị
tấn công, nhưng đa số dân Mỹ ủng hộ lịnh cấm cửa 7 nước Hồi
giáo của Donald Trump (57% ủng hộ, 33% chống và phần còn lại
không có ý kiến). Tức giận vì tuyên truyền thất bại, truyền thông
khuynh tả không thể đưa bà Hillary làm tổng thống, cũng không
thể che dấu sự thật, cho nên họ áp dụng lối khủng bố nhân viên

nào nói thật như ông Lou Dobbs tường trình sự thật về tình trạng dân số, di dân lậu, tệ
trạng xã hội ở tiểu bang California trên tờ the Los Angeles Times, đã bị CNN đuổi việc,
chuyện nầy đã được phổ biến rộng rải và CNN càng lộ mặt là hang ổ dối trá tại nước Mỹ.

Ngoài ra bà cựu xử lý thường vụ bộ Tư Pháp Sally Yates, là người của đảng Dân Chủ,
trong thời gian chờ ông tân bộ trưởng Jeff Session nhậm chức, mới hôm qua bà đã cực
lực chống lịnh cấm cửa của tổng thống Donald Trump, và đã bị tổng thống cách chức

Sally Yates
Hơn ai hết, tổng thống Donald Trump là nạn nhân sống sót và

chiến thắng vẻ vang truyền thông khuynh tả, cho nên ông ra lịnh
cấm" hành lang" của các ký giả thường rình mò, tung tin và xuyên
tạc, tổng thống không cho truyền thông tháp tùng trên chiếc
Airforce One khi đi công du và ông Donald Trump tuyên chiến với
lũ truyền thông khuynh tả" ăn tục, nói phét". Với kinh nghiệm của
một đại thương gia từng thất bại và thành công, trở thành tỷ phú,
nội các với những tỷ phú, có nhiều công ty, cho nên việc đánh vô
hầu bao truyền thông khuynh tả là sách lược làm họ phải sợ; rồi



đây những tỷ phú nằm trong nội các sẽ không quảng cáo cho các cơ quan truyền thông
khuynh tả như CNN sau khi đã bị quần chúng tẩy chay, chỉ đánh thủng hầu bao thì chúng
mới tắt đài.

Truyền thông khuynh tả" xanh vỏ đỏ lòng" gốc Việt như tờ Người Vẹm, Vẹm Báo, đài
Sinh Bắc Tử Nam…mất dần tín nhiệm vì chúng phao tin thất thiệt như Hạnh Dương lếu
láo" siêu quyền xạo" và mới đây tờ Vẹm Báo ca tụng Donald Trump (phần trên) khi chỉ
số Dow Jones đạt con số trên 20,000, nhưng phần dưới cho là" nhờ thành quả của tổng
thống Obama để lại, thật là mâu thuẫn và khôi hài, viết lộn xộn và cà chớn như Vẹm:
Mất mùa bởi tại thiên tai.
Được mùa do bởi thiên tài đảng ta.

Ai cũng biết Obama để lại thành quả 23 ngàn tỷ Mỹ kim nợ, du hý tốn ngân quỹ hơn
100 triệu, thất thoát cả ngàn tỷ công quỹ…và một nước Mỹ rả rời…Nhưng tờ Vẹm Báo
dấu như mèo dấu cứt. Người Mỹ tẩy chay các cơ quan truyền thông khuynh tả, nay
chúng phải trả quả do tuyên truyền HAI BƯNG từ thời chiến tranh Việt Nam. Người Việt
có những cơ quan truyền thông uy tín như BBC (Anh), VOA, RFA, SBS (Úc)….tuy nhiên
đám" tu hú" lọt vô, làm mất dần uy tín, đó là sách lược vừa dùng những cái loa nầy tuyên
truyền cho Vẹm" hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa" và nếu thất bại, thì
những cơ quan truyền thông nầy bị mất uy tín. Cho nên lũ tu hú nằm trong các cơ quan
nầy chính là những tên" đặc công tuyên truyền" cần phải vạch mặt và yêu cầu chính phủ
Mỹ với tân tổng thống Donald Trump hãy duyệt xét lại ngân sách và nhân sự nào đã làm
công tác tốt cho Vẹm từ lâu nay./.
TRƯƠNG MINH HÒA


