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Trong cuộc phỏng vấn với Jimmy Kimmel ngày 20/11/2020 vừa qua, khi được hỏi
về TT Donald Trump, Obama, một cựu tổng thống đã không hổ thẹn vì mình đang
đứng sau cho một sự bầu cử gian lận, vi phạm đạo đức và hiến pháp, đánh phá
ngư i kế nhi m với m mưu đ o chánh mà c n vô li m s tr l i đúng kiểu một
tên vô loại:: “Well 萠 think we can always send the avy S
s in there to dig them
out ”
iậu chưa đổ bìm đòi leo
ại cầm hiến pháp quăng vèo ớn không
i chẳng biết bọn ông gian ác
′ai chục năm phá nát kỷ cương
ê tiền ông bán quê hương
ê quyền ông lộ ra phường bất nhân
uộc bầu cử chưa phân thắng bại
hiếu bầu gian còn rải khắp vùng
Sân si ông lại gian hùng
ám hô Seals sẽ đẩy rump ra ngoài
i tư cách của ngài cựu tổng
ói những lời sao giống du côn
hục cho quốc thể quốc hồn
ng gian ác thế thật buồn cho ông
ng phản bội núi sông hiến pháp
ấy luật rừng ông đạp muôn dân
ựng lên con rối iden
ng mơ bán nốt từng phân nước nhà
ho lũ hệt rung ′oa tàn ác

*

ặng ′oa ỳ tan nát đau thương
ày ông ông quá bất lương
ất rời đang mở trăm đường phạt ông
rump sẽ với núi sông đứng dậy
ho năm châu được thấy hoà bình
òn ông hoả ngục tội hình
iậu kia chưa đổ bìm rình đòi leo ?
gô
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Chắc chắn 100% là bọn truyền thông hủ bại Vi t Vẹt ở c Nam Bắc California (San
Jose), kể c một số Bác Sĩ, Luật Sư, Trí Thức bất lương bị hủ hóa bám theo đồng tiền
không li m chính của tài phi t Hoa Kỳ (ở San Jose), để ném vào thùng rác những tin
tức bất lợi cho quan thầy Biden của chúng.
Chuy n đốn mạt này của đám "có ăn ằng thật nhưng iến hức giả" , đám
"truyền thông⺁⺁⺁tức ngực tắc nghẽn lương tri" này không ph i mới x y ra trong cuộc
chiến bầu cử 2020 này, nhưng thật ra đã x y ra ở VN từ năm 1963 -1966 -1972, nếu
có lạ chăng là vì một số lớn ngư i Vi t ở các T nh xa Thủ Đô Sài G n, hoặc gi
không có phương ti n, cơ hội, hoặc th i gian đủ để theo dõi các hoạt động phá thối
chính nghĩa quốc gia VNVH,
Hoặc gi là nếu ở ngay Sài G n - Gia Định - Chợ Lớn...có rất nhiều cơ hội, nhưng
không theo sát các sinh hoạt phù thủy của đám gian manh hủ bại này, quý vị vẫn
không thể hiểu được các tr ma mãnh của các thành phần bị đồng tiền mua chuộc này
để phá nát Miền Nam VN.
húng luôn mồm uốn lưỡi khoe khoang bằng biếu S S S hứng
nhận⺁⺁ ruyền hông áo hí để hù dọa người nhẹ dạ kẻ thấp cổ cô đơn tôi xin
đan cử ra một sự kiện có thật để chứng minh tính hủ bại đó từ một ứng viên mang
danh ác Sĩ⺁⺁⺁đó là Sĩ ại Úy ′à húc hơn⺁
Năm 1970 tại Qu n Y Vi n Nha Trang, một cuộc nổi loạn chấn động tại đ y do Hà
Thúc Nhơn và 11 qu n nh n Qu n Y trang bị súng hạng nặng (súng cộng đồng/
Trung Li n, Đại Li n) chiếm cứ QYV rồi công bố l nh "nội bất xuất, ngoại bất nhập"
chiếm cứ QYV trong một tuần lễ.
Toàn Thành Phố Nha Trang rúng động, b nh nh n ho ng loạn...kết qu sau khi bị
QĐ phong tỏa trấn áp QYV trở lại hoạt động bình thư ng với kết qu 3 ngư i chết,
trong đó có một qu n nh n Mỹ.
Điểm tôi muốn nói ở đ y là, Bs Nhơn rất ngạo mạn ki u căng, ở Nha Trang không ai
không biết, tư cách và đạo đức của ngành Y nơi Bs Nhơn không hề có ví dụ nếu ai

thắng ông ta về lý luận thì vận xui sẽ đến với kẻ ấy họ sẽ bị hạ nhục đến tận cùng sức
chịu đựng hoại bị đánh, bị truy bức đến đư ng cùng và có thể bị giết⺁.
Và để tự v , ông ph i kéo bè kết cánh trong các Ph ng Ban, tìm cách phong tỏa lũng
đoạn như Báo Cáo láo, hăm dọa, bịa chuy n g y xích mích ng vực trong thành
phần Bs và Y tá...khiến nhiều chuy n bất đồng gay cấn x y ra và ...tức nước vỡ b , óc
ngạo mạn đã khiến ông hành động như một kẻ đi n dại vô lương t m…
Trong khi đó, vi c ông làm hồ sơ giả cho em ruột được hoãn dịch hay bao che sai
phạm của đàn em để họ cam tâm tận lực hầu hạ cung phụng cho ông⺁⺁⺁thì ông
không cho là điều phi pháp⺁⺁⺁vì theo ông lý luận ông không hề nhận tiền của ai
nên không bị tội tham nhũng !
Thật y chang một số lý luận ngụy bi n của một số Bs, Luật Sư, Bình luận gia... bất
lương vô đạo ở San Jose mà chúng ta từng nghe nói đến...trong vụ họ l n tiếng ph
báng, dẫn chứng láo, "ngắt đầu giấu đuôi" các thông tin có lợi, ph n ánh đúng SỰ
THẬT về TT Trump tr n các phương ti n truyền thông ở San Jose mấy tháng nay,
đúng như kế hoạch "cướp đoạt" do Obama và kế hoạch ông đề ra " rganizating for
ction" trước khi mãn nhi m kỳ, một manh t m và vi c làm mà không hề có TT Mỹ
nào làm sau khi mãn nhi m... và khi mà " ích c phùng c" đã ứng nghi m nơi
những mưu gian chước quỷ của Obama, Pelosi, Biden và đ ng lừa đã dần..." Ặ
".
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