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Lời nói đầu: xin được giới thiệu thêm vũ khí cai trị khác của đảng Dân Chủ trong loạt
các bài viết vạch trần những kế hoạch cai trị đất nước bằng những kế sách thâm độc,
tàn nhẫn mà đảng Dân Chủ đang áp dụng. Chính sách nắm đấm sắt bọc nhung ngày
nay đã lộ nguyên hình móng vuốt của chế độ độc tài đảng trị. Những bài viết trước tôi
đã đề cập đến các vũ khí mà Dân Chủ đã thực hiện, đó là biến bộ Giáo Dục làm công
cụ tuyên truyền và tẩy não giới trí thức và học sinh-sinh viên, dùng LGBTQ làm bình
phong để gây ra những mâu thuẫn xã hội (chia để trị), và củng cố quyền lực bằng
cách ăn cướp tiền thuế dân cho những hoạt động tranh cử.

***
Bạn đọc có thể ngạc nhiên cho rằng chỉ có những nước cộng sản độc tài mới dùng
bạo động dưới hình thức côn đồ và bao tử trị để cai trị nhân dân. Thế nhưng đảng
Dân Chủ đang thi hành những hình thức cai trị man rợ này đấy.

Những năm TT Trump cầm quyền, chính khách DC đã ra sức kích động quần chúng
dùng bạo lực để gây rối, khủng bố tinh thần những ai có quan điểm chính trị khác với
cấp tiến DC. Ví dụ DB Maxine Waters gào thét kêu gọi dân chúng dùng vũ lực áp đảo
phía đối lập tại những nơi công cộng (1). Hay TNS Chuck Schumer hăm dọa nêu đích
danh 2 thẩm phán Gorsuch và Kavanaugh đánh phủ đầu nếu hai vị này không giữ
nguyên trạng án lệnh Roe v. Wade. Không thể phủ nhận được vì những lời kích động
này đã khuyến khích tên Nicholas J Roske đột nhập vào nhà mưu toan ám sát TP
Kavanaugh (2).

Đảo một vòng Google đánh chữ “men got attacked for wearing MAGA hats” chúng
ta sẽ thấy 37.100.000 link nói về những người Mỹ lao động già bị thanh niên Antifa,
BLM tấn công, gây thương tích trầm trọng chỉ vì đội nón MAGA hoặc lên tiếng ủng
hộ TT Trump trong những năm 2017-2020. Phóng viên Andy Ngô, một người Việt
máu đỏ da vàng, cũng từng bị Antifa và BLM hành hung và truy đuổi đến mức phải
trốn khỏi Portland, OR một thời gian. Tuy nhiên, các báo đài tiếng Việt tại Hoa Kỳ
với nhiều thợ săn tin lục lọi được đủ mọi loại tin từ chuyện Thái tử Charles đưa ngón
giữa chửi Trump cho đến chuyện Trump trốn lính thời chiến tranh VN nửa thế kỷ
trước, biết Trump ‘trốn thuế’ trong 6.000 trang giấy thuế nhưng lại không biết chuyện
một đồng bào, đồng nghiệp mình là Andy Ngô bị đánh vì dám quay những thước phim
bạo loạn do Antifa và BLM gây ra.

Hàng ngày, Antifa và BLM được chính khách DC yểm trợ tài chính, bộ Tư Pháp gián
tiếp chấp nhận những hành vi côn đồ qua việc tha bổng và cấm truy tố các tội danh
hình sự; bạo loạn ngày càng leo thang, tạo nên những tiền lệ nguy hiểm. Giờ đây
người Mỹ sống ở các tiểu bang cấp tiến do DC nắm có một tình trạng tâm lý chung là
nín thở qua sông. Họ hiểu rõ sinh mệnh của mình sẽ bị côn đồ, do hệ thống Tư Pháp
dung dưỡng, đe dọa nếu dám nói lên những tư tưởng trái nghịch với đảng DC. Chẳng
cần phải có những nghiên cứu sâu xa để kiểm chứng, không một ai trong chúng ta
dám dán sticker Trump-Pence hay đội mũ MAGA đi nghênh ngang giữa các thành
phố San Francisco, Seatle, Portland, New York, Chicago, Austin hay Denver.



Tuy nhiên để bài viết có tính thuyết phục, tôi cũng tìm được một nghiên cứu nói về tự
do ngôn luận tại Hoa Kỳ những năm gần đây. Theo những khảo sát do viện CATO,
một tổ chức của đảng Tự Do (libertarian), thì 71% người Hoa Kỳ cho rằng ‘phải đạo
chính trị’ trong các chính sách của chính quyền đã bịt miệng người Mỹ, đi ngược
chiều với xã hội văn minh và nền tảng dân chủ của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ trong 4
thế kỷ nay. 53% cánh tả cho rằng họ có tự do bày tỏ quan điểm của mình, trong khi
73% CH và 58% Trung Lập cho rằng họ không nên nói thật những suy nghĩ của mình
(3).

Chính TNS Mitch McConnell còn bị sách nhiễu tại tiệm ăn của tiểu bang ông đại diện
cho họ ở quốc hội thì ai có thể cam đoan những an toàn cá nhân cho người dân đen
tránh bị côn đồ chính trị được DC bảo vệ nắn gân (4).

Thế còn chính sách ‘bao tử trị’ thì sao? Người Việt chúng ta hiểu rất rõ chính sách
cai trị này của Việt cộng sau 1954 tại miền Bắc và toàn cõi An Nam sau 1975. Tuy
đảng DC Mỹ chưa thực hiện các chính sách đánh tư sản, kinh tế mới, chiếm đoạt bất
động sản và đổi tiền nhưng các chiêu thức kiểm soát tài chính đã và sẽ áp dụng cũng
tương tự như cộng sản Hà Nội, Moscow, Cuba…

Nổi bật nhất là đạo luật Inflation Reduction Act được biểu quyết theo lằn ranh đảng
phái cung cấp ngân sách cho IRS 80 tỷ đồng để mướn thêm 87.000 nhân viên đi bắt
chẹt toàn dân, lục lọi giấy thuế để bòn rút thêm tiền lời từ công lao động của dân mà
chúng ta ai cũng thuộc lòng thành ngữ “sưu cao thuế nặng” mô tả tình trạng kinh tế
VN thời tầu thời Tây đô hộ. IRS một mực đính chính rằng họ sẽ không ‘audit scrutiny’
dân trung lưu mà chỉ săn các hãng lớn.

Hiện Hoa Kỳ có 4 triệu các cơ sở thương mại nhỏ (dưới 100 nhân viên) và khoảng
21.000 hãng có 2.500-10.000 nhân viên (5). Các đại công ty có hẳn một phân nhóm
chuyên nghiệp gồm có luật sư và chuyên gia kế toán am hiểu luật để lo về thuế khoá,
lương bổng và các khoản phụ cấp cho nhân viên được gọi chung là Human Resources
(HR). Tuy nhiên, các hãng nhỏ và tiểu thương không đủ kinh phí để nuôi những
chuyên gia thấu hiểu luật thuế và lao động, chuyện thuế má được khoán (contract)
cho các văn phòng CPA tư ở ngoài, nơi mà các văn phòng này chịu trách nhiệm giấy
tờ cho nhiều cơ sở nhỏ khác nhau.

Chỉ có người kém trí khôn mới nghĩ rằng IRS sẽ dùng lực lượng bằng tám sư đoàn bộ
binh, 87.000 công chức chính phủ lười, đi bới giấy thuế 21.000 công ty lớn do chuyên
gia HR coi sóc và tha 4 triệu các hãng lẻ tẻ và tiểu thương cắc ké với giấy khai thuế
do những CPA làm trong sự bận rộn do phải đại diện nhiều thân chủ. Bốn triệu tiểu
thương và các hãng tuy nhỏ nhưng gánh trách nhiệm nuôi sống hàng chục triệu dân
trung lưu. Dĩ nhiên IRS sẽ tránh công việc audit các đại công ty khó ăn, và oánh tiểu
thương thấp cổ bé miệng. Không biết thợ cãi, thợ đọc SBTN cùng với ‘sướng ngôn
viên’ thích vẩy tai, lắc đầu có ‘quán triệt’ được điều này?

Đảng Dân Chủ và đồng lõa đang đánh vào túi tiền những hãng nào cứng đầu khó bảo.
Nạn nhân thứ nhất là ông Trump. Người nạn nhân kế tiếp là Mike Lindell, người sáng
lập ra hãng My Pillow. Từ khi ông Lindell lên tiếng ủng hộ TT Trump ông đã bị thiệt
hại 80 triệu vì các tiệm bán hàng đã từ chối không bán các sản phẩm của ông (6).

https://translate.google.com/?sl=auto&tl=vi&text=audit scrutiny&op=translate


Nhưng người bị thiệt hại nhiều nhất có lẽ là ông Elon Musk, mất trên 100 tỷ từ khi
mua lại Tweeter. Chưa hết, ông Musk cho hay những tên côn đồ liên tục theo dõi mỗi
bước đi của ông ta. Tên Jack Sweeney nào đó liên tục theo dõi máy bay tư của Musk
và công bố vị trí máy bay trực tiếp trên mạng để khủng bố tinh thần ông và gia đình.

Mới nhất Toà Bạch Ốc dùng IRS để giết hãng Tesla trên phương diện kinh tế. Năm
nay IRS công bố người tiêu thụ sẽ được hưởng $7.500 tax credit nếu mua xe điện
plug-in EV hoặc fuel cell electric vehicle (FCV) với điều kiện: xe có pin tạo ra 7
kilowatt hours, lắp ráp sau cùng tại Bắc Mỹ, và có giá thành là $80.000 cho SUV và
$55.000 cho xe du lịch (7).

Chiếu theo các điều kiện trên thì xe Tesla hội đủ các điều kiện, pin Tesla tạo ra
50kWh cho model 3, 75 kWh model Y, và 100kWh cho model S và X để giúp cho xe
chạy được từ 244-370 dặm trước khi phải sạc điện.

Thoạt nghe thì nghĩ Tesla sẽ có lợi, thật ra không phải vậy. Vì luật IRS cho phép bất
cứ xe nào hoàn tất giai đoạn cuối cùng tại Bắc Mỹ và giá thành tối đa $55.000 cho xe
du lịch và $80.000 cho xe SUV. Chỉ có model 3 đạt yêu cầu, các model khác của
Tesla không đạt tiêu chuẩn vì giá thành trên mức ấn định. IRS biết xe Tesla model Y
được ưa chuộng nhất và giá thành là $65.000 cho nên đã phân loại xe này vào hạng
du lịch không thuộc hạng SUV mặc dù kích thước to như các SUV khác.

Để thấy được món đòn giết Elon Musk, ta hãy so sánh với các xe SUV khác được
$7.500 rebate. Xe Jeep Wrangler hybrid pin chỉ cung cấp được 21 dặm, còn lại sẽ
chạy bằng xăng ở mức 21 mi/gal. Xe Audi Q5 hybrid của Đức nhưng nơi lắp ráp cuối
cùng là Mễ, pin cũng chỉ cung cấp được 23 dặm, sau khi hết pin, xe cũng chỉ đạt được
21 mi/gal. Hai xe này mang tiếng là xe điện nhưng pin chỉ cung cấp được bằng 1/10
Tesla nhưng đã hội đủ điều kiện do IRS đòi hỏi. Chúng ta thấy rõ ràng IRS cố tình
viết luật để loại sản phẩm Elon Musk ra khỏi thị trường. Vì thế Tesla buộc phải đại hạ
giá để câu khách từ đầu năm nay.

Ngoài ra, các diễn giả bảo thủ sống bằng nghề diễn thuyết cũng gặp khó khăn khi đi
thuyết trình quan điểm của mình. LS Ben Shapiro, Charlie Kirk, Candice Owens, và
TS Debra Soh nhiều lần than phiền rằng phí tổn dành cho vấn đề an ninh sân khấu
đắt ngang ngửa giá vé hoặc các nhà tổ chức không dám bao tiền cho công việc gìn
giữ an ninh vì côn đồ xông lên phá phách. Đây cũng là hình thức đảng Dân Chủ giập
tắt tiếng nói đối lập bằng cách đánh vào hầu bao của người khác.

Người lãnh đạo vì dân, cho dân không bao giờ khiếp sợ tiếng nói đối lập và tìm cách
dập tắt những quan điểm trái chiều. Đảng Dân Chủ đang đi theo con đường độc tài
độc đảng vì họ rất sợ những tư tưởng đối lập.

Lịch sử thế giới cho ta thấy độc tài thường dùng bạo lực để cai trị và cưỡng ép người
khác phải đồng ý trong mọi quyết định. Các đời tổng thống CH và DC đều có những
nhà lập pháp biểu quyết ngược với tổng thống cùng đảng, chống các dự luật lớn như
thu hồi Obama Care, chiến tranh Iraq, hoặc đàn hặc 2 tổng thống Clinton và Trump.

Nhưng từ thời Obama trở đi thì DC nhắm mắt ủng hộ tối đa bất cần sai hay đúng.
Việc 112 dân biểu đồng nhất trí biểu quyết cho Hakeem Jeffries làm chủ tịch 15 lần
liên tiếp và ủng hộ triệt để ông già lẩm cẩm, giấy tờ bê bối, tham nhũng trắng trợn



Biden cho thấy đảng Dân Chủ đang tiến dần công việc cai trị bằng bạo lực ngay cả
với đồng đảng của mình.

Freedom Fighter
18/1/2023
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