Ngày bầu cử TT Mỹ 3/11/2020 là:
TRẬN CHIẾN SINH TỬ LẦN THỨ 2...!

Có thể khẳng định, cuộc bầu cử TT Mỹ ngày 3/11/2020 tới là trận chiến sinh tử của
nước Mỹ nói riêng và của nhân loại nói chung!
Trận chiến sinh tử lần trước ngày 6/11/2016, cũng ở cuộc bầu cử TT Mỹ, dân Mỹ đã
loại bỏ Hillary Clinton, đại biểu của cánh vô luân lý núp dưới danh xưng progressive,
chủ trương phá thai, cổ súy đồng tính, lợi dụng dân nghèo và dân sắc tộc làm chiêu
bài mị dân, nương nhờ tài phiệt và deepstate để đoạt quyền lực, để làm giàu cá nhân,
làm lụn bại kinh tế như tăng thuế nặng khiến hãng xưởng di dời,phá sản ; làm bạc
nhược vị thế nước Mỹ, thả lỏng thế trận toàn cầu cho Tàu Khựa hoành hành v.v...
... Thay vào đó, dân Mỹ chọn con đường tinh thần :" In God we trust"; con đường
kinh tế giảm thuế, tăng công ăn việc làm; con đường chính trị trung hữu; con đường
xã hội " Luật pháp và trật tự"; con đường ngoại giao cứng rắn..., nhắm mục tiêu "
Make America Great Again' của Donald J Trump...
Đến trước đại dịch Corona, những thành tựu vượt bậc về mọi mặt đã làm tinh thần
dân Mỹ lên cao, nước Mỹ lẫm liệt trước cả bạn lẫn thù, và cũng khơi dậy niềm hy
vọng cho những dân tộc đang bị đọa đày áp bức như Tây Tạng, Đài Loan, HongKong,
Việt Nam...
Nhưng các thế lực đen + đỏ không ngồi yên. Chúng không chờ bị tiêu diệt. Chúng
quyết dập tắt ánh sáng trên trái đất...
Và người thủ lãnh của sự sáng ấy là Donald Trump phải bị hạ gục!
Kể từ ngày Donald Trump thắng cử, vô số cáo buộc, vô số tấn công, vô số chống
đối...; không hề ngừng nghỉ, không hề phân biệt phải trái...!!!
Người có chút lương tri và có chút tính thiện chỉ cần đặt câu hỏi là :

"Tại sao khi Donald Trump vừa đắc cử ngày 6/11/2016; thì các dân biểu như Maxine
Waters, Alan Green... đòi luận tội, đòi impeach , và các thành phần cuồng loạn biểu
tình chống đối... một người chưa nhậm chức( Lễ nhậm chức ngày 20/01/ 2017), tức
CHƯA PHẠM LỖI LẦM NÀO TRÊN CƯƠNG VỊ TT?!"
Nghĩa là chưa phạm lỗi lầm nào, Trump đã bị các thế lực tà ma, gian ác rấp tâm loại
trừ!
Hết biểu tình, hết thóa mạ, hết vu cáo, hết kiện tụng,hết đàn hạch...; lại đến
Coronavirus, lại đến BLM, lại đến bạo loạn cướp của, giết người, đốt nhà thờ...!!!
Nhiều người coi đây là những chuyện của bọn lưu manh , bọn thiếu suy xét a dua gây
ra...

Nhưng sự thật nó ẩn tàng từ trong lòng xã hội Mỹ từ lâu, nhưng vì các nhà lập quốc
Mỹ muốn nước Mỹ ổn định giữa 2 trục tả-hữu, nên Hiến Pháp và các định chế giúp
hình thành lưỡng đảng DC_CH làm thăng bằng không quá nghiêng về bên nào. Chính
điều đó, giúp Mỹ vững vàng tiến bộ vượt bậc từ một quốc gia non trẻ nhanh chóng lên
vị trí siêu cường.
Nhưng khốn thay, trong lúc Đảng Cộng Hòa vẫn trung thành với đường hướng trung
hữu. Đảng Dân Chủ khi thành lập theo khuynh hướng trung tả, nhưng kể từ sau TT
Kennedy, đảng này càng ngày càng nhích dần về phía cực tả. Tuy chưa đỏ như đảng
cs, nhưng đảng Dân Chủ nhuốm hồng từ Bill Clinton và hồng đậm nhất bởi "Gà mái"
Obama!

Từ một chính đảng chủ trương "Tự Do", chống áp bức và cổ súy cho quyền con người,
thì nay đảng này ngã theo "socialist", theo thủ đoạn mị dân, theo " Vì bè đảng chứ
không vì đất nước"...!
“Biden has gone radical left,” Trump said in the Rose Garden as he maligned the
proposals laid out by the Biden campaign over the last week. “There's never been a
time when two candidates were so different.”
TT Trump nói " Biden đã & đang đi về phía cực tả." và thêm:" Không có thời điểm
nào mà 2 ứng viên khác nhau đến thế"!
Vâng, chưa bao giờ mà người ta thấy bộ mặt đảng Dân Chủ hợm hỉnh đến như lúc
này. Không chỉ Joe Biden từ khuynh tả ôn hòa ngã theo cực tả, mà hàng loạt bộ mặt
lớn khác như Obama, John Kerry, Pelosi, Adam Chiff, Kamala Harris, Elizabeth
Warren, nhóm Squad, Bernie Sanders, Pete Buttigieg... đều lộ mặt thiên tả hay bị
thiên tả sai khiến!!!

Vì thế, các cuộc tranh cử trước đây có thể xem là những cuộc tranh cử giữa 2 đảng
phái chính trị của nước Mỹ, sự khác biệt không lớn mấy vì cả 2 cùng ít nhiều vì quyền
lợi đất nước.
Nhưng kể từ lần bầu cử 2016, và lần này 2020; cuộc bầu cử TT và các viện Quốc Hội
Mỹ, là những trận chiến sinh tử.
Bởi, đỉnh cao và vực sâu, tư bản và cộng sản, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, tự do
và nô lệ... không chỉ tương tranh ở Triều Tiên, Đức quốc, Việt Nam, Liên Sô, Đông
Âu, Tàu Khựa...; mà nó đã và đang diễn ra ngay tại nước Mỹ.
Nhìn bề nổi, cũng như những tảng băng ngầm, những chuyện xảy ra ở Mỹ từ nhiều
thập niên nay là do các thế lực đen như CS+ Tam Điểm + Thiên tả + bè lũ vô luân ,
vô thần + Tàu Khựa...cấu kết nhau, tuy khác về nguồn gốc và mục tiêu, nhưng có
chung ý đồ phá hoại truyền thống xã hội, truyền thống đạo đức của con người, mà
như TT Ronald Reagan đã nói :" Nước Mỹ là thành lũy cuối cùng của thế giới tự do"!

Hủy hoại được thành lũy của thế giới tự do là nước Mỹ, thì các thế lực đen , đỏ tha hồ
lộng hành nhấn chìm loài người trong hố thẳm u minh!
Vì thế cần nhìn sự việc theo chiều kích rộng lớn và sâu xa của nó, chứ không đơn
thuần là những chuyện vớ vẫn của bọn lưu manh!
Trận chiến sinh tử ngày 6/11/2016, chiến thắng tạm thời cho lẽ phải, lương tri và đạo
đức!
Trận chiến sinh tử ngày 6/11/2016, các thế lực đen + đỏ, nhất là Tàu Khựa tạm thua,
tạm bớt hoành hành!

NHƯNG TRẬN CHIẾN SINH TỬ LẦN THỨ 2, ngày 3/11/2020, mới là trận chiến
sinh tử định đoạt ngay và gian, đỉnh cao và vực sâu, tư bản và cộng sản, ánh sáng và
bóng tối, thiện và ác, tự do và nô lệ ...!
Bạn là ai? Tôi là ai?
Mỗi người hãy rạch ròi đứng thẳng vào hàng ngũ!
Cong Binh Nguyen

