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Mấy ngày qua, sau cuộc tranh biện giữa hai ứng cử viên CH và DC, Giới truyền
thông, bình luận gia, luôn cả dân chúng tranh nhau phê phán coi ai là người thắng
cuộc.
Đã là tranh biện thì có ai chịu thua ai đâu?
Ai cũng có lý ... Phe nào nói theo phe nấy thôi.
T T Trump nói những điều mình làm, thì ai cũng biết, Biden nói chuyện mình sắp làm,
ai cũng nghe rồi, không biết có làm được không? cho nên nhiều khán giả cho rằng:
phí thời gian... nhưng nhìn vào Polls mới nhứt sau tranh biện, cho thấy như sau:
QUA 3 HÃNG TRUYỀN THÔNG LỚN CÁNH TẢ, KẾT QUẢ SAU BUỔI TRANH
LUẬN ĐẦU TIÊN 09-29-2020 NHƯ SAU:
ĐÀI CSPAN: TT TRUMP: 53% CHIẾN THẮNG VS BIDEN: 29%
ĐÀI TELEMUNDO: TT TRUMP: 66% CHIẾN THẮNG VS BIDEN: 34%
ĐÀI CNN: TT TRUMP: 3 CHIẾN THẮNG VS BIDEN: 1
Đài truyền hình cánh tả CNN lần này mị dân. Thay vì cho máy panel chấm điểm, họ
để cho cử tri trực tiếp chấm điểm. Bất ngờ làm cho CNN tự "đội quần".
Bởi vì 3 phiếu cử tri ủng hộ cho TT Trump thì chỉ có 1 phiếu cử tri ủng hộ cho Biden.
Nhưng có một thắng lợi vĩ đại cho Ô Trump mà cả CNN (là đài luôn chống Trump)
cũng phải nhìn nhận: vụ HUNTER BIDEN.

CNN anchor John King:
“Hunter Biden in many ways is a weakness for the former vice president because of
his work, he was a — I’ll call it out — he’s a swamp creature. Like many people,
trading in his family name to make money around the world”, King said.
Lạm dụng chức vụ của cha, Hunter Biden được Burisma, một Ukraine Năng Lượng
Công Ty mướn với lương bổng kệch xù. Thấy làm tiền quá dễ dàng, Joe Biden đem
Hunter theo qua China, gặp Ye Jianming, Gongwen Dong, cùng nhiều nhân vật trong
ĐCSTQ, đoạt được nhiều thương vụ hằng triệu mỹ kim, v.v... mà Thượng viện đã công
bố bản án 87 trang, nhưng truyền thông giấu nhẹm, đến khi Ông Trump khui ra:
“Trung Quốc đã nắm được ông, Joe, và không có gì lạ, con trai ông vào đó là có
trong tay hàng tỷ đô-la để quản lý, rồi kiếm được hàng triệu đô-la,” “vợ của thị
trưởng Moscow Elena Baturina đưa cho con trai ông 3,5 triệu đô-la?”, “Con trai ông
đã làm gì để nhận được điều đó”, “Anh ta đã làm gì ở Burisma để xứng đáng nhận
được 183.000 đôla?”
Đây chính là thắng lợi lớn nhứt trong cuộc tranh biện này. Cử tri Mỹ sửng sốt, thế
giới bàng hoàng.
Đúng là: con hại cha, thấy thằng con như vầy, ai dám bỏ phiếu cho thằng cha, Joe
Biden.
Phanh phui việc này ra, Ông Trump khỏi phải nhọc công vận động, cử tri cũng dồn
phiếu cho Ông.
Dân Mỹ sợ: nếu Biden mà làm Tổng Thống thì không phải một Hunter, mà cả dòng
họ Biden, cháu chắc cũng có Job do các công ty Tàu, Nga mời mướn.
Nhưng đừng đổ lỗi cho Hunter, sự tham nhũng này, từ gốc gây ra là Joe Biden. Joe
Biden đã lợi dụng chức vụ Phó T T của mình để dẫn dắt con vào vòng tham nhũng,
mặc dầu đã có cảnh cáo "an ninh quốc gia"
Với Hunter, một chữ Ukraine cũng không biết, một chút kỹ thuật công nghệ năng
lượng cũng không, mà được Công Ty Burisma mướn Lương Quá Cao, thì đúng là
"con Vua thì được làm Vua", ai nhìn vào cũng thấy sự lạm dụng quyền thế của Joe
Biden để đưa con vào chức vụ này.
Những vụ việc khác cũng cho thấy sự lạm dụng quyền thế quá mức của Joe Biden
sắp đặt cho con, mà diễn đàn đã phanh phui, nhưng truyền thông thiên tả giấu diếm,
cho đến khi Ô Trump nói huỵch toẹt ra:
“He didn’t have a job until you became vice president, and once you became vice
president, he made a fortune in China, in Moscow and various other places”, Trump
said. “He made a fortune.”
Trump lại còn phê thêm một câu xanh dờn, khiến Biden có thể học máu, stroke ngay
tại chỗ: “Ông làm 47 năm, không bằng tôi chỉ làm trong 47 tháng.”
Đau quá là đau; nhưng sự thật là vậy, nên cứng họng, xoay qua việc khác, và nhờ có
Chris Wallace cứu bồ, (khiến khán giả phê bình anh này thậm tệ, có thể mất chén cơm,
nếu khán giả tẩy chay các shows của anh).

Biden và đảng DC lúc nào cũng bịa tin TT Trump "nói láo"; nhưng không chứng
minh được, chỉ là Fake News; trái lại Biden nói láo, khai gian bị bắt tại trận, nhưng
truyền thông thiên tả nín khe.
Biden nói:
He was an “outstanding student in the political science department” and “graduated
with three degrees from college.”
Shortly after making the claims, Biden had to come out with a confession that he lied
about his academic record and actually graduated 76th in a class of 85.
“I did not graduate in the top half of my class at law school and my recollection of
this was inaccurate.”— Joe Biden.
Chẳng những vậy, mà khi đi học, còn bị đuổi vì gian lận bài thi, bị Giám khảo bắt tại
trận, bị đuổi khỏi trường. Con người như vậy có xứng đáng đại diện cho Nước Mỹ
hay không? hay chỉ là trò cười cho Thế Giới, sau khi Thầy Obama chui từ cửa hậu đi
ra, đến học trò cũng quỳ lạy xin phiếu.
Ông Biden,
Ông thử nằm đêm, gác "chưn" lên trán mà suy nghĩ coi đảng Dân Chủ đối xử với Ông
ra sao?
Có phải họ coi thường Ông và lợi dụng Ông không ?
Thông thường khi một Tổng Thống mãn nhiệm, ứng cử viên TT kế tiếp phải là Phó TT,
để nối tiếp công việc; nhưng họ đã loại Ông ra và đề cử bà Hillary! - Ông có thấy tức
không? Có nhục không?
Sau khi bà Hillary thua tả tơi hoa lá, họ lại dựng Ông lên. Đảng DC biết chắc Ông sẽ
thua, thật ra họ muốn đưa mụ Kamala Harris, nhưng Mụ này quá dở khi tranh Sơ
Khởi, nên đưa Ông ra chịu trận, để Kamala sau lưng giật dây, nếu may ra thắng cử,
còn như thua: - thì tại Ông quá dỡ... họ sẽ phủi tay.
Lại nữa, bọn Dân Biểu DC còn giết Ông mà không thấy máu.
Pelosi, Adam Smith khui ra vụ Ukraine, nghĩ rằng đàn hạc được Trump, đổ bể mới lòi
ra vụ Hunter Biden. Bây giờ "gậy ông đập lưng ông"; bọn chúng phủi tay. Ông và con
Ông ... lãnh đủ.
Cuộc đời của Ông sẽ đi vào lịch sử với vết nhơ ngàn năm không phai, tội nghiệp cho
Ông quá. Càng tội nghiệp, khi hy vọng cuối cùng của Ông vào cử tri Da Đen, bị T T
Trump phổng tay trên với Chương trình "Platinum Plan", khiến cử tri Da Đen thức
tỉnh, thấy mình bị DC lợi dụng bấy lâu, thì còn ai bỏ phiếu cho Ông nữa, chỉ trừ phe
Ông, “còn đảng còn ta” nhưng một số cũng chán phèo vì thấy Ông lú lẫn, quên trước,
lộn sau, mà "lòng trần còn tơ vương khanh tướng", nên họ để cho Ông bị "đường trần
mưa tuôn gió cuốn tơi bời", Ông Biden ơi !
Đối với T T Trump, cử tri Mỹ thấy, biết việc làm của Ông cho Nước Mỹ như thế nào
rồi. Một sự việc chưa bao giờ có: là Sắc Dân Amish, một sắc dân thường đứng ngoài
tranh chấp chính trị, nay xuống đường ủng hộ T T Trump. Ông Trump phải được sự
quý trọng của họ rất cao, họ mới biểu dương như vậy. Tuy là một sắc dân nhỏ ở các

vùng Pennsylvania, Ohio, New York, Indiana, nhưng hành động của họ ảnh hưởng rất
sâu đậm đến dân chúng trong các Tiểu Bang này.
Đối với Thế Giới, sự kính phục TT Trump còn đặc biệt nữa:
Người Dân Âu Châu xuống đường reo hò: We Want Trump.
Công dân Canada, ông Ernie Meggisen, viết về Ông Trump:
He's a guy who DEMANDS performance... And more importantly; RESULTS!!
He spent his entire life in the private sector where you either produce or get your ass
fired! He's a guy who asks lots of questions... And the questions he asks aren’t
cloaked in fancy “political” phrases; they are “Why the hell....?” questions.
He’s the guy who gets hospital ships readied in one week when it would have taken a
bureaucrat weeks or months or never to get it done.
He’s the guy who gets temporary hospitals built in three days. He’s the guy who gets
auto industries to restructure to build ventilators in a business that’s highly regulated
by agencies that move like sloths. He’s the guy who asks “Why aren’t we using drugs
that might work on people who are dying; what the hell do we have to lose?”
(Another good question.)
He’s the guy who restricted travel from China when the democrats and liberal media
were screaming “xenophobia and racist”. Now they’re wanting to know why he
didn’t react sooner? When he shut down the borders in the early days of the corona
virus, the democrats screamed even LOUDER... Then the rest of the world, including
the European Union quickly restricted travel between their own member countries.
He’s the guy who campaigned on securing the border - protecting America - in the
face of screaming democrats and the liberal media... And these SAME leaders of your
democrat party (both the Clintons, Chucky Schumer, Harry Reed, Barack Obama,
Maxine Waters, Nancy Pelosi et al... ALL were in FAVOR of constructing the wall
'UNTIL' Trump had the fortitude to actually do it!!! Now your comeback might be:
'Oh, he said Mexico was going to pay for it'… Does that ring a bell?
Well let me quickly set you straight on this one: Have you compared the old
EXTREMELY one-sided NAFTA agreement (negotiated by none other than Jimmy
'peanuts' Carter) with the NEW U.S.MC. agreement?
Well I have... And let me tell you this: Mexico will now end up paying much MORE
for your goods than you will for theirs... And why you might ask? Because they're far
more reliant on the U.S. than you are of them. Yes, it will take time but the bottom line
is -- They WILL end up paying for the wall just like Trump said all long!
Admittedly as a Canadian, this new USMCA is certainly not as beneficial as NAFTA
was for both my country and Mexico. Previously our farmers had a huge monopoly
over your farmers but 'fair is fair'... Has Trump made mistakes? Of course. You can't
fault a person for being a human being.
Only ONE perfect man walked this earth 2000 years ago, Jesus. Everyone I know has
made mistakes and continues to make them and LEARNS from them. Trump is, and
has accomplished more than any U.S. President in my lifetime. (I'm 77 years old)...

He puts in 18 to 20 hour days. He isn’t hiding in his office; he’s out front - Briefing ALL Americans almost every day.
According to democrats and liberal media, when he offers hope he’s lying, and when
he’s straight forward he should be hopeful. It’s a no-win situation for him every day
with the haters and naysayers, but he is NOT deterred I’ll take THIS kind of
leadership 6 days a week and TWICE on Sunday over a “polished, nice guy”.
Politician who has seldom or never held a real private sector job in his or her adult
life, reads prepared and “written by a speech-writer” speeches from a teleprompter
and ONLY answers pre-scripted questions selected for him/her prior to the open
forum. (Sorry folks, but that's EXACTLY what your previous POTUS did.)
I am completely mystified as to why this man has been bombarded by the media and
liberal electorate EVERY day since back in 2015 when he announced his run for the
U.S. presidency...
And whether you want to believe it or not, Americans, let me tell you one more thing,
if you REALLY think that Hillary would have accomplished even a fraction of the
things for the betterment of the American public that POTUS Trump has, you've really
got your head in the sand.
I can only wish he was MY President! For the good of America, you'd better hope he's re-elected in November.
Ở Australia, law professor David Flint đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump;
Ông viết như sau:
“Học thuyết Trump quá phi thường, tương tự như rất nhiều điều ông Donald Trump
đã làm; ông ấy được dẫn dắt bởi 2 điều dường như không có ở rất nhiều chính trị gia.
Trước hết ông ấy có nhận thức nền tảng chung. Và ông ấy chỉ quan tâm đến lợi ích
quốc gia. Và do đó, trong hoàn cảnh của chúng ta, [đó là] lợi tích trong liên minh
phương Tây”,
“Và những gì ông ấy đã làm với học thuyết Trump, là ông ấy đã quyết định sẽ không
tiếp tục để Mỹ tham gia vào các cuộc chiến tranh bất tận, những cuộc chiến không
đạt được kết quả gì ngoài việc giết hại hàng nghìn người Mỹ trẻ tuổi và những món
nợ khổng lồ áp đặt lên nước Mỹ, trong khi không giải quyết được vấn đề gì tại các
quốc gia nơi các cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, ông ấy đang giảm bớt xu
hướng để nước Mỹ tham gia vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào”.
Trước đó Chủ tịch phái bộ Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO Christian
Tybring-Gjedde và Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển Magnus Jacobsson cũng đã đề cử
Tổng Thống Trump cho giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Như vậy cho thấy Thế giới
kính nể Ông như thế nào?
Họ phục Ông vì những "Học Thuyết Mới", giải quyết tình hình khẩn trương Thế Giới
qua lăng kính kinh tế thay vì quân sự. Thầy trò Biden, từ Obama, Hillary và có thể
nói cả đám Dân Chủ còn lâu mới nghĩ ra được.
Cử tri Mỹ thấy rất rõ, và ủng hộ Ông Trump vì "Tự Hào Dân Tộc".
Lưu -Vĩnh Lữ

