LÁ PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI “VÔ ĐẠO ĐỨC” !?
Tôi sang Mỹ định cư đã hơn 25 năm. Tính ra tôi đi bầu cữ tổng thống cũng được 5
lần.
Trước đây, đối với tôi, tôi quan niệm đảng nào lên thì cũng phải lo cho dân, không lo
khía cạnh này thì lo khía cạnh khác, đơn giản vì nếu làm không tốt thì họ sẽ bị OUT,
nên thật tình tôi không quan tâm đảng nào thắng cử cả.

Cũng vì vậy mà 5 lần bầu cữ trước đây, tôi sử dụng lá phiếu của mình cho những lý
do mà có thể đối với bạn nó vô cùng xàm xí!
* Tôi bầu Bill Clinton vì... ổng đẹp trai. Clinton thắng!
* Tôi bầu Al Gore vì ổng cũng ... đẹp trai. Al Gore thua.
* Tôi bầu Obama vì tôi muốn có người da màu đầu tiên làm tổng thống, nếu phá được
thông lệ thì biết đâu sau này dân da vàng cũng có cơ hội làm tổng thống. Obama
thắng.
* Tôi bầu Hillary Clinton vì tôi hy vọng sẽ có người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống
mở ra một tiền lệ mới. Hillary thua.
Kể dông dài như vậy để cho bạn hiểu là tôi đi bầu tổng thống tôi không dựa theo
đảng phái nào cả dù rằng vô tình lá phiếu của tôi rơi vô toàn là người của đảng dân
chủ, tôi không có bầu cho ông Trump.
Từ ngày ông Trump đắc cử, chính trường Mỹ chưa bao giờ yên ổn. Hai phía dân chủ
và cộng hoà trở nên cực đoan hơn bất kỳ thời đại nào. Họ chống nhau khốc liệt. Tôi
vẫn ung dung cười khẩy, vì tôi nghĩ có ghét có thương cũng chỉ 4 hay 8 năm là cùng.
Mỹ mà!
Từ ngày có dịch bệnh, thay vì chung tay góp sức, các bạn dân chủ cũng vẫn điên
cuồng chống đối ông Trump không hề ngơi nghỉ. Tôi cũng điềm nhiên và nghĩ ... biết
đâu chống như vậy sẽ giúp ổng làm tốt hơn để được tái đắc cữ.
NHƯNG!
Hôm nay tôi đọc thấy có nhiều bạn là công dân MỸ, không phải là công dân PHÁP
hay CANADA lại lên án ông Trump “giành” mua dụng cụ y tế với Pháp và Canada
bằng biện pháp “bẩn thỉu” như trả giá gấp ba, vận chuyển bằng không vận..v..v...dù
báo chí chưa rõ thực hư ra sao ? nhưng qúy vị đã kết luận là vô đạo đức !
Tôi mạn phép xin hỏi những quý vị công dân Hoa Kỳ “đạo đức” ngời ngời kia một
câu hỏi nhỏ:
Nếu con của quý vị bịnh, con của hàng xóm cũng bịnh, thuốc chỉ có một liều để cứu,
quý vị lại thừa tiền, quý vị có giành mua thuốc bằng bất cứ giá nào để cứu con quý vị
hay không? hay là quý vị hy sinh con của quý vị để nhường sự sống cho con của hàng
xóm?
Thưa quý vị, nếu tôi mà rơi vào tình cảnh đó thì tôi sẽ kệ mẹ quý vị có chửi tôi là mất
dạy, mất đạo đức, hay mất cái mả mẹ gì cũng được ... tôi nhất định phải cứu con tôi
trước.

Còn phần quý vị, nếu quý vị trả lời là sẽ hy sinh con của quý vị để nhường thuốc cứu
con của hàng xóm thì tôi xin quý vị hãy phủi đít leo lên bàn thờ ngồi xếp bằng đàng
hoàng, tôi sẽ thắp nhang phong thánh cho quý vị. Cụ mệ quý vị.
Lá phiếu lần thứ 6 sắp tới của tôi, tôi nhất định sẽ bầu cho tổng thống Trump bởi vì
ổng “vô đạo đức”.
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