NHỮNG THÀNH PHẦN THÙ GHÉT TT TRUMP...!
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Ông Donald J Trump đắc cử TT Mỹ năm 2016, qua một cuộc bầu cử tự do, dân chủ,
hợp hiến, hợp pháp.
Và trong suốt thời gian từ đó đến nay, ông đã & đang làm việc hết tâm huyết cho dân,
cho nước Mỹ.
Nhưng có những hiện tượng lạ là có những bè lũ, có những thế lực ..., quyết liệt
chống phá ông ngay từ khi ông chưa nhậm chức( ???!!! ), và còn tiếp diễn một cách
vô liêm sỉ, vô trách nhiệm!
Trong nội bộ nước Mỹ đã đành, quái ác là có không ít những kẻ ở ngoài Mỹ cũng
điên cuồng chống Trump( ???!!!), dù Trump chẳng hề liên can hay làm hại đất nước
họ, nhất là đất nước VN( ?!)
Thử nhìn những loại người thù ghét TT Trump xem sao:
1) Thành phần đảng Dân Chủ:
Đảng Dân Chủ khởi thủy không xấu. Nhưng từ thời Kennedy, trở về sau, càng ngày
nó càng đi về phía tả. Tuy chưa đỏ như đảng cs, nhưng đảng Dân Chủ nhuốm hồng từ
Bill Clinton và hồng đậm nhất bởi "Gà mái" Obama!
Những tên đầu sỏ thiên tả như John Kerry, Nancy Pelosi, Bernie Sanders, Jane
Fonda,Tom Hayden, Joe Biden...

2) Truyền thông thiên tả như BBC, CNN, NEW YORK TIMES, WASHINGTON
POST... luôn gian dối, mị dân, vì ham hố quyền lực và những thứ đen tối phía
sau( deep state)...!
Đám media thiên tả này là công cụ của các tay tài phiệt hám tiền, hám lợi, bất chấp
lẽ phải...!
3) Thành phần lười biếng, vô luân, vô thần, phá thai, đồng tính, di dân lậu...!
4) Thành phần Doanh nhân có cấu kết quyền lợi mật thiết với Tàu Khựa!
Như Bill Gates, George Soros...!
5) Các nước ăn bám, lợi dụng Mỹ để trục lợi riêng tư, như Pháp, Đức...
6) Thành phần Hồi giáo cực đoan:
Trump mạnh mẽ, phá tan ISIS, quyết đoán về Trung Đông, mạnh tay diệt trừ khủng
bố..., là lý do thành phần Hồi giáo oán hận!
7) Tàu Khựa: Dĩ nhiên thù ghét Trump số 1, bởi đang ngon trớn tung hoành vì
phương Tây ngờ nghệch, sắp sửa thống lĩnh thế giới, lại bị Trump xuất hiện điểm
huyệt, đẩy lùi, và sẽ còn nhiều đòn phép trấn áp!
*** Thành phần người Việt ( hay gốc Việt) thù ghét TT Trump:
1) Thành phần khoa bảng "Thây ma sống mang bằng cấp":
Những kẻ này có bằng cấp, nhưng không hề có tri thức. Họ không làm được gì, lại
vênh váo muốn khoe "cái tôi"..., nên họ chọn con đường " Nhai lại".
Những thứ của media thiên tả tuôn ra, họ hí hửng hứng lấy, và "nhai lại"!
"Nhai lại" là cách nói để chỉ những kẻ thiếu tư duy, thiếu vận dụng bộ não của mình
để xem xét, suy luận cách độc lập ...!
Những người này có thể có bằng cấp cao, có địa vị lớn, nhưng chuyên tin theo media
một cách thụ động, thiếu tính đề kháng, chắt lọc đúng , sai...!
Họ đọc/ nghe/ xem thông tin từ đâu đó, hợp theo định kiến của họ và trở thành con vẹt;
nghĩa là những kẻ nghe/ đọc tin từ truyền thông thiên tả, rồi nhai lại một cách vô ý
thức!
Con tầm ăn dâu nó quý vì nhả ra tơ!
Con bò nhai lại không đáng trách vì là tính bẩm sinh, sự nhai lại giúp tiêu hóa thức
ăn cho nó!
Còn những con người mà óc não BỊ nhồi sọ ( như người dưới chế độ cs ), hoặc TỰ
nhồi sọ ( như đám NHAI LẠI ) thì vất đi!!!
_ Điển hình là Nguyễn quốc Khải, Nguyễn Đạt Thịnh, Trương Nhân Tuấn, Hoàng
ngọc Tuấn, Phạm quang Tuấn, Thạch Đạt Lang, Cổ Lũy, Lê Phan, Đinh Ngọc Thu,
Đỗ thị Thuấn, Phạm Thanh Giao, Nguyễn Gia Kiểng, Lê minh Nguyên v.v...và v.v...!
(Xin thêm một siêu Tartuff: Đỗ Quỷ Tàn-Ngô Vô Dụng)

2) Thành phần tay sai Tàu Khựa:
Chủ Tàu Khựa ghét Trump, thì tay sai Tàu Khựa hẳn phải hùa theo.
Ban Tuyên Giáo cs và những van nô bồi bút ở các báo, đài thổ phỉ cs Hà Nội và
những kẻ "Xanh vỏ, đỏ lòng" sống nhỡn nhơ ở các xã hội tự do, nhưng vì lợi lộc riêng
tư, thờ Khựa, chửi bới Trump!!!...!
3) Thành phần "Ăn ốc, nói mò":
Bản chất gắn liền với hang Pắc Pó,trí não cùng quẫn, cũng làm ra vẻ "ta đây", khinh
thế ngạo vật, chửi Trump là cách lấp liếm sự u mê của mình.
Đại loại như Mạc văn Trang, Võ văn Tạo...!
4) Thành phần "Núp váy...":
Tức là loại người chỉ biết núp theo tên tuổi người khác để mong có chút tiếng tăm, dù
là tiếng tăm bẩn thỉu:
Sống trong xã hội cs bị kềm hãm, bị o ép..., những kẻ này hèn nhát, không dám lên
tiếng vạch trần cái bại hoại, cái nhơ nhớp, cái phản quốc của bè lũ chóp bu...để góp
sức đẩy lùi bóng tối cho quê hương!
Vì hội chứng " Ẩn ức tâm lý" thua kém (vợ/chồng), hạng người này che giấu căn bệnh
hạ tiện của mình , bằng phương thuốc ngoác mõm chửi Trump, để tự bịp mình, là
mình cũng "anh hùng" - "Dám chửi Trump"( Bởi chửi Trump thì an toàn, khỏe re!)!!!
Tiêu biểu cho loại người này là Phạm lê vương Các...
5) Thành phần bại hoại giả danh dân chủ:
Nhóm vớ vẫn giả danh dân chủ để che giấu lòng dạ bất lương. Ẩn dưới chiêu bài" Tự
do ngôn luận", những kẻ này mưu đồ làm tay sai cho thế lực đen, thế lực đỏ...nào đó.
Điểm rõ nét, là chúng chửi bới Trump, nhưng nín khe, hay tôn thờ ác tặc hcm, Tập
Cận Bình...; chưa bao giờ chúng dám thở mạnh đến những tên đồ tể này!
Có thể chỉ mặt Đỗ Nguyễn Mai Khôi, Nguyễn Trang Nhung, và đám tương cận...!
6) Báo, đài Việt ngữ, mà những người phụ trách rất ngây ngô, hoặc cố ý ngây ngô,
hoặc vì tiền..., chỉ chuyên copy, dịch...từ media thiên tả, coi media thiên tả như
Thượng Đế, như chân lý....
Các tin tức, bình luận của những báo, đài này là bản sao, là cái loa của phe thiên tả!
Có thể điểm mặt Đỗ Phủ (SBTN), Đỗ Dũng (VETtv), Hoàng trọng Thụy (FBNC)...
7) Thành phần bá láp:
Loại này khá đông. Chúng là đệ tử, là tay chân của 6 thành phần trên. Cứ thấy các
"sư phụ" chửi Trump bất kể đúng, sai; bất kể phải trái; bất kể lợi- hại ...cho đất nước ,
dân tộc; chúng đều phụ họa...!
Vài cái tên: Hiếu văn Ngô, Donald Nguyen, Nhu Lanon, ...
v.v...!

ĐẶC TÍNH CHUNG: CỨ VÀO FB CỦA NHỮNG KẺ " XANH VỎ. ĐỎ LÒNG" NÀY
THÌ BIẾT CHÚNG TOÀN CÔNG KÍCH, CHỬI BỚI, KẾT TỘI DONALD J TRUMP,
CHỨ KHÔNG HOẶC RẤT ÍT LÊN ÁN, CÔNG KÍCH, CHỬI BỚI, KẾT TỘI BÈ LŨ
TÀU KHỰA, VÀ TAY SAI LÀ THỔ PHỈ CS HÀ NỘI!!!
GỐC RỄ CỦA PHẦN ĐÔNG BÈ LŨ NÀY GẮN LIỀN VỚI 3 LOẠI GIẶC THÙ CỦA
DÂN TỘC LÀ : GIẶC TRỌC + GIẶC CỘNG + GIẶC KHỰA!
Kết luận:
BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG ĐỐI NGHỊCH NHAU! KẺ XẤU KHÔNG ƯA NGƯỜI
TỐT!
_ Trump yêu nước, tất kẻ có lòng dạ phản quốc thù ghét!
_ Trump ngay chính, tất kẻ có tâm địa gian manh thù ghét!
_ Trump tin thờ Thượng Đế , tất kẻ vô thần + phi luân , phi nhân thù ghét!
_ Trump liêm chính, tất kẻ tham nhũng thù ghét!
_ Trump có tầm nhìn cao xa, tất kẻ "đầu tôm "thù ghét!
_ Trump coi Tàu Khựa là kẻ thù, tất kẻ nô dịch Tàu Khựa thù ghét!
v.v... và v.v...

P/S: Mọi người có thể ghi thêm tên những kẻ thù ghét, chửi bới TT Trump vào từng
hạng người kể trên.

