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Biến cố 9/11 đã được tưởng niệm trong ngày Chủ Nhật vừa qua. 21 năm trước đây,
Hoa Kỳ đã bị nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan al-Qaeda tấn công, cướp đi mạng
sống của 2,977 người, và gây thương tích cho hơn 6,000 người. Lính cứu hỏa và cảnh
sát của New York đã can đảm lao mình vào 2 tòa cao ốc đang chìm trong biển lửa để
cứu những nạn nhân làm việc trong đó, họ đã cứu được 25,000 người.

Người dân Hoa Kỳ và những người yêu chuộng tự do trên thế giới đã bàng hoàng xúc
động và lo lắng không biết tương lai của Hoa Kỳ sẽ ra sao? Nhưng không phải chờ
đợi lâu, ngay trong ngày đen tối này, trước cảnh đổ nát, xác người còn nằm ngổn
ngang trên đường phố và trong đống tro tàn của các cao ốc, người dân đã ý thức
được rằng phải gạt bỏ mọi dị biệt về chính kiến để cùng nhau xây dựng lại đất nước.

21 năm sau, sự kinh hoàng của biến cố 9/11 vẫn còn in đậm trong tâm khảm của
người dân, và sự hy sinh của 2,977 người dân, 343 lính cứu hỏa và 71 cảnh sát vẫn
mãi mãi được ghi nhớ. Hoa Kỳ đã thắng cuộc chiến chống khủng bố al-Quaeda
nhưng giờ đây lại lo lắng về một cuộc chiến khủng bố khác có thể sẽ xảy ra vì quyết
định sai lầm của Biden trong việc rút quân khỏi Afghanistan để lại nhiều kho vũ khí
hiện đại trị giá tới 85 tỷ dollars.

Rồi đây thế giới và Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công của nhóm khủng
bố ISIS đang được chính quyền Taliban bảo trợ tại Afghanistan. Rudy Giuliani, cựu
Thị Trưởng New York thời 9/11 đã cảnh báo “Tôi lo lắng một cuộc tấn công khủng bố
tương tự như 9/11 hoặc thảm khốc hơn có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trên lãnh thổ
Hoa Kỳ.”



Hiện tại một cuộc chiến đang tàn phá đất nước chúng ta, đó là vấn nạn di dân, tội ác
và ma túy.

Chính sách di dân của Biden đã gây khủng hoảng biên giới
Kể từ ngày Biden nhậm chức Tổng Thống, tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã tăng
tới mức báo động. Mới đây, những ngày cuối tuần của lễ Lao Động, một khu kiểm
soát tại Del Rio, Texas, lực lượng tuần tra biên giới đã bắt gần 13,000 di dân vượt
biên vào Hoa Kỳ. Năm 2021 lực lượng tuần tra biên giới đã phải đối phó với gần 2
triệu di dân bất hợp pháp, con số này nhiều hơn 4 lần của năm 2020, thời điểm này
có 458,088 người. Ngoài số dân tìm đường vượt biên vào Hoa Kỳ tới từ Mexico, El
Salvador, Guatemala và Honduras, còn có dân của nhiều quốc gia khác đến từ Trung
Đông, Phi Châu và Á Châu, trong số này có nhiều người bị nghi là thành phần khủng
bố.

Chính quyền Biden đã đảo ngược chính sách di dân hữu hiệu của Tổng Thống tiền
nhiệm Donald Trump và hồi phục chính sách thất bại thời Obama. Chính sách “bắt
và thả” thời Obama đã cho phép hàng triệu di dân bất hợp pháp tự do đi lại trong
lãnh thổ Hoa Kỳ. Bức tường biên giới do chính quyền Donald Trump xây lên đã giúp
giảm di dân xâm nhập vào Hoa Kỳ tới 87% nhưng Biden đã ngưng xây những bức
tường biên giới này.

Title 42 cho phép Cảnh sát Biên Phòng trục xuất di dân bất hợp pháp vì lý do COVID
đã bị Biden hủy bỏ. Những tổ chức buôn người, băng đảng bạo lực xuyên quốc gia
như băng đảng Tijuana, MS-13, . . . đã trục lợi từ chính sách bỏ ngỏ biên giới của
Biden. Những người muốn vào Hoa Kỳ đã phải trả khoảng 10,000 dollars cho chuyến
vượt biên, và những tổ chức buôn người đã được hưởng một số lợi nhuận lớn khoảng
1,7 tỷ dollars trong năm 2021.

Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện đảng Cộng Hòa đã phổ biến
một bản báo cáo dài 47 trang quy trách nhiệm cho Biden về cuộc khủng hoảng biên
giới. Ủy Ban này đã yêu cầu: “TT Biden cần khôi phục những biện pháp hữu hiệu của
Tổng Thống tiền nhiệm Donald Trump như gia hạn Title 42, duy trì thỏa hiệp
“Remain in Mexico” với chính quyền Mexico. Áp lực các nước nhận viện trợ của Hoa
Kỳ như Guatemala, Honduras và El Salvador cần hợp tác với Hoa Kỳ trong việc bảo
vệ an ninh biên giới, và giảm người vượt biên tới Hoa Kỳ. Bao lâu biên giới còn hỗn
loạn thì vấn đề di dân sẽ không giải quyết được.”

Thêm vào đó Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John Thune của tiểu bang South Darkota đã
khẳng định “An toàn của người dân trên khắp đất nước đã bị đe dọa vì chính quyền
Biden đã cố ý từ chối bảo vệ biên giới phía nam của chúng ta. Những tổ chức buôn
bán ma túy đã đưa qua biên giới một số lượng lớn thuốc nghiện Fentany, và loại ma
túy này là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu so với bất kỳ nguyên nhân tử vong nào
khác. Năm 2021 Hoa Kỳ đã có hơn 100 ngàn người bị chết vì Fentanyl.”

Fentanyl được sản xuất tại Trung Cộng
Fentanyl là một loại thuốc phiện cực mạnh, tổng hợp các loại ma túy khác như heroin,
meth và cần sa, có thể gây chết người ngay cả với một lượng rất nhỏ chỉ vào khoảng
2 miligram. Tin từ Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới (CBP) cho hay vào cuối năm 2021,
Chiến Dịch Lone Star và một số cơ quan khác của tiểu bang Texas đã tịch thu hơn
886 pound Fentanyl, một số lượng đủ để gây tử vong cho hơn 200 triệu người.



Tổng cộng đã có hơn 11,000 pound Fentany bị tịch thu tại biên giới vào cuối năm
2021, đây là mức cao nhất từ trước tới nay, vượt xa con số 4,776 pound được tịch thu
trong năm 2020. Cuối tháng 8 vừa qua, các nhân viên tuần tra biên giới khu vực
Tucson, Arizona đã tịch thu 187 pound Fentanyl, số lượng này đủ để giết chết 42 triệu
người.

Theo thông tin của Cơ quan Bài Trừ Ma Túy (DEA) thì Mexico và Trung Cộng là hai
quốc gia sản xuất Fentanyl và đưa lậu vào Hoa Kỳ. Trung Cộng là nguồn cung cấp
chính, Fentanyl bị tịch thu có nguồn gốc từ Trung Cộng là Fentanyl nguyên chất, có
nồng độ trên 90%.

Phóng viên Anna Giaritelli cho biết “Điều tra của Washington Examiner cho thấy
nhiều phòng thí nghiệm của Trung Cộng ở Wuhan đã sản xuất các thành phần hóa
học chính cho Fentanyl và gởi tới Mexico, tại đây nó được chế biến thành sản phẩm
Fentanyl cuối cùng, và sau đó được chuyển vào Hoa Kỳ.”

Nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa đã chỉ trích chính sách mở cửa biên giới của Joe
Biden. Biên giới bỏ ngỏ đã tạo cơ hội cho băng đảng buôn bán ma túy chuyển
Fentanyl và nhiều loại ma túy khác tràn vào Hoa Kỳ. Đầu năm nay Ủy Ban Chống
Ma Túy của Quốc Hội đã phổ biến một báo cáo: “Số người tử vong do lạm dụng ma
túy đang ở mức cao kỷ lục, và mỗi năm Hoa Kỳ chi hàng ngàn tỷ dollars cho vấn đề
này.

Dù tính bằng mạng sống hay bằng dollars thì thảm họa ma túy đã gây sốc cho tất cả
chúng ta.” TNS Cộng Hòa Tom Cotton nói “Mỗi ngày có 274 người Mỹ chết vì sử
dụng ma túy, cứ 5 phút lại có một người chết và tình trạng này mỗi ngày một tồi tệ
hơn. Chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt mạng lưới buôn bán ma túy tràn ngập công
khai trên đường phố. Đã đến lúc các cấp chính quyền bao gồm cả Quốc Hội phải
nhanh chóng cùng nhau giải quyết một vấn đề an ninh quốc gia phức tạp để cứu sống
người dân của chúng ta.”

Trong chương trình “Sunday Morning Futures” trên Fox News, Phó Thống Đốc
Winsome Sears của tiểu bang Virginia đã nói “Thưa Tổng Thống, ông đã không biết
về sự thật đang xảy ra tại biên giới, tôi khuyên ông hãy đi tới biên giới để ông có thể
tự nhìn xem những gì đang xảy ra tại đó, đây là việc người lãnh đạo cần làm. Tổng
Thống đã xây hàng rào bảo vệ khu vực gia cư của ông tốn tới 500,000 dollars tiền
thuế của dân chúng. Theo ông, Tổng Thống thì xứng đáng được bảo vệ còn người dân
thì không xứng đáng được bảo vệ hay sao? Còn vấn đề ma túy nữa, tại tiểu bang
Virginia này đã có quá nhiều người lạm dụng ma túy. An ninh tại biên giới cần được
thắt chặt ngay, Tổng Thống cần bảo vệ biên giới của đất nước chúng ta.”

Đời sống của người dân bị đe dọa hơn bao giờ hết
Tỷ lệ tội ác tại nhiều thành phố lớn dưới sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ như New
York, Chicago, Los Angeles, Washington DC, . . . đã gia tăng một cách kinh hãi. Cụ
thể là thành phố New York, bạo lực tội ác đã tăng 38% so với năm ngoái. Báo cáo
của cảnh sát cho biết có nhiều vụ giết người, hiếp dâm, hành hung và cướp giật đã
xảy ra giữa ban ngày ngay tại những nơi công cộng, trên đường phố của New York.

Cách đây không lâu, một nhà ngoại giao của Nam Hàn đã bị đấm gãy mũi ngay tại
Midtown Manhattan, trung tâm thành phố New York. Tuần vừa qua, một người đàn



ông 82 tuổi đã bị chém vào vai trong lúc đang đi bộ trên đường. Hung thủ là một phụ
nữ đã bị bắt 7 lần trước đó cùng tội trạng tấn công bằng dao và vũ khí. Chính sách
giảm nhẹ tiền bond hoặc zero bond cũng như quyết định cắt giảm tài trợ cảnh sát của
giới lãnh đạo đảng Dân Chủ là nguyên nhân làm gia tăng tội ác.

Đời sống của người dân dưới thời Biden bị đe dọa vì tội ác tràn ngập khắp nơi, và an
ninh quốc gia thì hiện đang trong tình trạng lo ngại vì những việc làm tắc trách của
Bộ Quốc Phòng. Ngày 4/8/2022, TNS Cộng Hòa Josh Hawley và Ron Johnson đã gởi
thư cho Bộ Quốc Phòng, cáo buộc “Bộ Quốc Phòng đã cắt giảm thủ tục điều tra và
không lấy dấu vân tay đầy đủ của những người tới từ Afghanistan, vì vậy đã có 324
người trong danh sách bị nghi là thành phần khủng bố đã được cho định cư tại Hoa
Kỳ. Chúng tôi yêu cầu Bộ Quốc Phòng ngay lập tức điều tra vấn đề này.”

Việc làm của Biden và giới lãnh đạo đảng Dân Chủ đang đe dọa một cách nghiêm
trọng tới an ninh quốc gia và sinh mạng của người dân. Chúng ta hãy tích cực tham
gia cuộc bỏ phiếu cuối năm nay để loại bỏ những chính trị gia đã và đang tác hại cho
đất nước.
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