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[Bài phê bình của Wayne Allyn Root, một người bạn học cùng lớp với Obama ở Đại
Học Columbia, đã một lần bị Obama trù dập vì tiếng nói của anh]
Mới đây tôi xem một bộ phim tài liệu về chính phủ Hoa Kỳ cuối cùng đã dẹp được
bọn cướp (hay còn gọi là Mafia). Trong nhiều thập kỷ, chính phủ Hoa Kỳ đã thất bại
thảm hại. Tại sao? Bởi vì họ chỉ có thể bắt những “tên lính“ cấp thấp trong nhóm tội
phạm chứ không bao giờ bắt được ông trùm mafia cả (mà họ gọi ông là The Don).

Mafia Boss Gambino

Nhưng một cái gì đó đã thay đổi vào cuối thập niên 1980s. Chính phủ đã áp dụng
Đạo Luật Tổ Chức Ảnh Hưởng và Tham nhũng của Racketeer, còn gọi là Đạo Luật
RICO, để đối đầu với Mafia. Nó đã chứng minh đám tội phạm này hoạt động như một
"gia đình". Và khi người đứng đầu gia đình ra lệnh, anh ta cũng có tội như "người
lính" đã thực hiện nó. Điều này cho phép chính phủ tiêu diệt Mafia.
Đột nhiên, tôi hiểu được. Tôi nhận ra đây chính xác là cách truy tố, kết án và đưa cựu
Tổng thống Barack Obama vào tù.
Tôi tin rằng Obama là tội phạm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. RICO là cách chúng
ta sẽ bắt được “Don” Obama. Ông là chủ gia đình giống như Mafia. Chúng ta hãy
gọi nó là gia đình tội phạm Obama.
Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr và luật sư Hoa Kỳ Durham đang xử những con cá
nhỏ. Họ đang theo đuổi "những người lính" của gia đình tội phạm Obama. Họ nên
nhắm vào đầu con rắn: Obama. Ông đưa ra tất cả các mệnh lệnh. Ông giám sát và
điều phối tất cả các tội ác, tống tiền, trộm cắp, lừa đảo và dối trá. Và, tất nhiên, tội ác
lớn nhất của tất cả: gián điệp. Một số người gọi đó là tội phản quốc.
Tất cả đều do Obama. Giống như ở New York vào những năm 1980, tất cả đều do

Paul Castellano và John Gotti của gia đình Gambino. Sự khác biệt duy nhất là tội ác
và sự táo bạo của Obama khiến Gambinos trông giống như những hướng đạo sinh
ngây thơ. Tin tôi đi, Mafia chẳng có thớ gì so với Obama.

TT Obama
Hãy so sánh tội ác của Obama với Gambinos '.
“Don” Obama đã nhắm mục tiêu, săn lùng, gọi mọi người là ma quỷ, đe dọa và trừng
phạt những khách hàng tốt nhất của mình (chủ doanh nghiệp và người nộp thuế thu
nhập cao). Vũ khí lựa chọn của Obama là thuế cao nhất và tạo ra nhiều luật lệ nhất
trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngay cả Mafia đối xử với khách hàng tốt nhất của mình tốt hơn
thế này!
Thật không may, chúng ta không thể truy tố Obama về điều đó.
Nhưng tội ác của IRS, cơ quan thuế vụ dưới thời của Obama là một câu chuyện khác
chưa bàn đến. Obama có đội hình tấn công do chính phủ của chính ông thành lập.
Những tên côn đồ “IRS” của Obama đã theo đuổi và phạt tiền các đảng phái như
“Tea Party”, những người bảo thủ và các nhóm tin vào Hiến pháp Hoa Kỳ. Ngay cả
Mafia cũng còn tôn trọng Hiến pháp hơn băng đảng chính phủ của Obama.

Những tên côn đồ của bợ thuế vụ,“IRS”, của Obama đã theo đuổi các tổ chức từ
thiện Kitô giáo, giáo sư Công giáo và các nhóm ủng hộ chống phá thai. Họ thậm chí
còn truy tố Mục sư Billy Graham. Mafia có sự tôn trọng đối với nhà thờ hơn là gia
đình tội phạm Obama.
Một xướng ngôn viên ở St. Louis dám hỏi những câu hỏi hóc búa về Obama nói rằng
bộ thuế vụ, IRS của Obama đã được gửi đến để đe dọa ông. Ngay cả Mafia cũng
không bao giờ chạm vào truyền thông.
IRS của Obama nhắm vào các nhóm thân Israel. Ngay cả những tay xã hội đen nguy
hiểm nhất mọi thời đại như - Meyer Lansky và Bugsy Siegel - luôn là bạn của Israel.
“Don” Obama đã cho Bộ Thuế Vụ thanh tra những nhà hảo tâm thuộc đảng cộng
Hòa, để bịt miệng và làm tê liệt phe đối chính trị của ông. Ngay cả Gambinos cũng
không bao giờ tìm ra cách sử dụng luật pháp để phá sản các gia đình Mafia khác.
Và, tất nhiên, Obama đã sử dụng IRS để trừng phạt cá nhân tôi. Tôi là bạn cùng lớp
đại học của Obama tại Đại học Columbia, năm '83. Những lời chỉ trích của tôi về
Obama trên Fox News rõ ràng đã tạo ra sự trả thù này. Ông ta rõ ràng đã ra lệnh
cho IRS làm hại đời tôi.
Vì thế tôi biết Obama đã đích thân ra lệnh "đánh" vào Tổng thống Donald Trump.
Ông chắc chắn ghét Trump hơn tôi nhiều. Trump đặt câu hỏi về giấy khai sanh của
ông ấy, quyền công dân Hoa Kỳ của ông ấy. Obama đã tìm cách tiêu diệt Trump.
Tôi không nghi ngờ gì về việc Obama đã ra lệnh do thám cuộc vận động ứng cử của
Trump, sự vạch mặt những người gián điệp, lệnh FISA giả mạo. Và sau chiến thắng
của Trump, Obama đã ra lệnh gài Trump vào tội thông đồng với Nga. Những người
trung thành với Obama đã tiết lộ vụ điện thoại của Trump với Ukraine. Tôi không
nghi ngờ gì Obama chỉ đạo sau lưng toàn bộ việc luận tội Trump.
Đừng quên nhiều tội ác khác của Obama: "Fast and Furious“; sự gian lận của
Benghazi; Các email bị xóa của Hillary Clinton; ra lệnh FBI không truy tố bà Clinton;
gian lận vụ Bill Clinton gặp Bộ Trưởng Tư Pháp của Obama ngoài sân bay; vụ giết
anh Seth Rich; bản sửa lỗi để đảm bảo bà Clinton thắng cử của đảng Dân chủ; và
tống tiền các đồng minh nước ngoài của bà Clinton và Joe Biden. Tôi đảm bảo bạn
không có gì xảy ra mà không có sự chấp thuận của “Don” Obama.
Tôi cũng cần đặc biệt đề cập đến chương trình bảo hiểm sức khỏe lường gạt
Obamacare. Obama đã phạm tội lừa đảo thuần túy khi nói: "Nếu bạn thích chương
trình chăm sóc sức khỏe của mình, bạn sẽ có thể giữ kế hoạch chăm sóc sức khỏe của
mình." Điều đó giống như một người cho vay cắt cổ Mafia nói với một chủ doanh
nghiệp, "Đừng lo lắng. Đây là khoản vay của bạn với lãi suất 300%. Bạn có thể giữ
doanh nghiệp của mình."
Đã đến lúc truy tố Obama. Ông ta không thể sống trên luật pháp được. Ông ta không

tốt hơn Gambinos. Thật ra, ông còn tệ hơn. Gambinos là những kẻ côn đồ và giết
người, nhưng ít nhất họ yêu nước Mỹ và chủ nghĩa tư bản.
Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm Gambinos bằng lối so sánh này.
Huong Nguyen dịch

