Phá vỡ âm mưu đảo chính.

Có thể nói, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy của “kẻ thù”
ngay chính trong lòng đất nước.
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Tu chính án thứ Mười bốn được phê chuẩn vào năm 1868, ngay sau cuộc Nội chiến.
Tổng thống Trump có thể sử dụng Tu chính án này để ra lệnh bắt giữ hàng loạt những
kẻ phản quốc, trong khi tước bỏ phiếu bầu của Đại cử tri đoàn từ các bang tham
gia vào cuộc nổi dậy công khai chống lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. "
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2020: ⺁ưu đồ đảo chính lần hứ… “n” củ Đản‴ Dân chủ
Tháng 2/2020, sau nhiều cuộc đảo chính bất thành kể từ khi ông Trump đặt chân vào
Tòa Bạch Ốc (1/2017), đảng Dân chủ và các thế lực Nhà nước ngầm lại mưu đồ hất

Tổng thống Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc bằng một cuộc đàn hặc trò hề, và cuối cùng
thất bại thảm hại.
Khi các “chiêu trò” được áp dụng dựa trên yếu tố cả “chủ quan lẫn khách quan” như
virus Vũ Hán, đóng cửa nền kinh tế, đập phá bạo loạn, bãi bỏ cảnh sát… phản tác
dụng, nói chính xác hơn là lại thất bại ê chề, giờ đây “nhà cầm quyền” Đảng Dân
chủ lại đang công khai nói về việc dàn dựng một cuộc “đảo chính”.
Bắt đầu bằng những phát ngôn từ Bộ Quốc phòng Mỹ để lặng lẽ định hướng dư luận
rằng, quân đội sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống. Tất cả những tuyên bố
trên đều xuất phát từ các cựu tướng lĩnh – mà đa số là những nhân vật từng phục vụ
dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, và được Big Media giúp “lan tỏa” tới công
chúng Mỹ.
Tháng 7/2018, CNN từng “bật mí” rằng, một loạt các tướng tá trong chính quyền
Tổng thống Trump đều bất tuân các yêu cầu của ông. Và CNN, New York Times… cố
gắng “minh họa” sao cho dân chúng Mỹ tin rằng, Tổng thống Hoa Kỳ không đủ khả
năng trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới.
Tờ CNN úp mở, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis – khi ấy nằm trong số các quan
chức hàng đầu “bất tuân” đó – được cho là đã đưa ra những bình luận miệt thị về
Tổng thống Trump trong các vấn đề liên quan tới Syria và Triều Tiên, với nhận
xét “ông Trump hiểu các vấn đề này ở cấp độ của một học sinh tiểu học”.
Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ John Hyten, người chịu trách
nhiệm về chỉ huy hạt nhân hàng đầu của Mỹ, cho biết ông phản đối lệnh của Tổng
thống Trump về một cuộc tấn công hạt nhân nếu điều đó là “bất hợp pháp”.
Còn CNBC đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mark Esper đã phản đối
việc áp dụng Đạo luật Phục sinh – cho phép Tổng thống Trump triển khai quân đội
Mỹ tại ngũ – để ứng phó với tình trạng bất ổn dân sự do Antifa, Black Lives Matter
gây ra ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ hồi tháng 5/2020.
Khi các cuộc bạo loạn ngày càng bùng phát dữ dội của các nhóm khủng bố nội địa,
với sự “tiếp tay” của các thống đốc đảng Dân chủ điều hành hồi đầu tháng 6, Bộ
trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tuyên bố công khai trên truyền thông là Tổng
thống không nên viện dẫn Đạo luật Phục sinh.
Truyền thông cánh tả đã ồ ạt đưa thông tin này, đồng thời diễn giải, mổ xẻ thông điệp
của Bộ trưởng Quốc phòng là: “Ngài Tổng thống, đừng bảo chúng tôi làm điều đó,
bởi vì chúng tôi sẽ không làm thế, và ngài biết điều gì sẽ xảy ra sau đó”.
Tất cả những “chiêu trò” này của truyền thông cánh tả đã “hà hơi tiếp sức” để ứng
viên Joe Biden tự tin khẳng định với Fox News rằng, quân đội sẽ “hộ tống [Trump]
khỏi Tòa Bạch Ốc với một công văn tuyệt vời” nếu tổng thống từ chối rời khỏi văn
phòng. Chưa hết, cựu Phó Tổng thống Al Gore (dưới thời chính quyền Bill Clinton)
cũng công khai đồng tình với quan điểm này của Joe Biden.

Có thể bạn cho rằng, đây chỉ là câu bình luận “bông đùa” của một “bệnh nhân”
đang sa sút trí tuệ, và của một người “ẩn nấp” luôn đưa ra các chính sách vận động
“phục hưng” nước Mỹ từ bên trong tầng hầm căn nhà ông ta đang ở.
Nhưng Đảng Dân chủ không hề vô tình “ngây thơ” như bạn nghĩ. Họ có hẳn một
chiến lược bài bản để “tẩy não” người dân Mỹ từng bước trước khi “đảo chính”,
ngay cả khi cho ông Joe Biden “ngủ gật” phát biểu những câu nói vô thưởng vô phạt
như trên.

Không phải ngẫu nhiên khi tờ Washington Post gần đây (3/9) đã đăng một bài viết
với tiêu đề: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì…”Bài báo đã công khai vạch ra một
kịch bản, trong đó “Trump thắng”, các đảng viên Dân chủ tuyệt vọng và ngược lại.
Họ đã cố tình rò rỉ kể một câu chuyện diễn ra vào mùa hè, về một cuộc họp mà có
khoảng 100 người thuộc đảng Dân chủ, những người từng là đảng Cộng hòa “chống
Trump” và các thế lực ngầm khác (theo xu hướng ma quỷ của trùm tỷ phú George
Soros) cùng nhau “chơi trò xổ số” – vạch ra các phương án, kết quả khác nhau
trong cuộc bầu cử năm 2020
Kết quả cuối cùng là một chiến thắng tuyệt đối của đương kim Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng của Bill Clinton là John Podesta (người
đóng vai Joe Biden) đã từ chối nhượng bộ, gây sức ép với các bang rằng Trump đã
thắng đề cử đảng viên Dân chủ tham gia cuộc bỏ phiếu chính thức của Đại cử tri
đoàn, và tin tưởng rằng quân đội sẽ lo phần còn lại.
Báo cáo cố tình được “rò rỉ” này cho thấy, nếu có sự “tranh chấp” từ cuộc kiểm
phiếu sau bầu cử, thì “các giải pháp kỹ trị, tòa án và sự phụ thuộc vào giới tinh hoa
tuân theo các chuẩn mực không phải là câu trả lời”. Mà nó hứa hẹn rằng, những gì

diễn ra sau cuộc bầu cử tháng 11 này sẽ là “một cuộc chiến đường phố, không phải
một cuộc chiến pháp lý”.

Nghĩa là Big Media đã “xác nhận” với dân chúng Mỹ rằng, khả năng bạo loạn sau
cuộc bầu cử (nếu Tổng thống Trump tái đắc cử) sẽ xảy ra. Thêm hai dữ liệu cơ sở
khác mà không thể bỏ qua.
Dữ liệu thứ nhất đó là vào ngày 11/8, hai Hạ nghị sĩ Elissa Slotkin (Michigan) và
Mikie Sherrill (New Jersey) đã viết một bức thư ngỏ tới Tướng Mark Milley, Chủ tịch
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
Trong thư, hai nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã thúc giục Tướng Mark Milley triển khai
Sư đoàn Dù 82 để “áp giải” Tổng thống Trump ra khỏi Phòng Bầu dục vào đúng
12h01 ngày 20/1/2021 để Joe Biden vào “tiếp quản” Tòa Bạch Ốc
Lá thư là câu trả lời rõ ràng nhất cho âm mưu của Đảng Dân chủ ngay sau khi ứng
cử viên Joe Biden đưa ra “ý tưởng” rằng: Nếu Tổng thống Trump thua cuộc trong
bầu cử 2020 (và nếu ông từ chối nhượng bộ), thì lúc đó Đảng Dân chủ có thể phải
“nhờ” tới quân đội hộ tống ông ra khỏi Tòa Bạch Ốc
Dữ liệu thứ hai là chỉ khoảng một tháng sau, bà Hillary Clinton tuyên bố công khai
rằng, Joe Biden không nên nhượng bộ cuộc bầu cử “trong bất kỳ hoàn cảnh
nào”. Điều này nghe có vẻ không giống như lời “hùng biện” của một chính trị gia
tầm cỡ, của một chính đảng lớn.

Tất cả các sự kiện trên cho thấy, Đảng Dân chủ một lần nữa lại có kế hoạch “đảo
chính” Tổng thống Donald Trump ngay cả khi ông chiến thắng trước Joe Biden trong
cuộc bầu cử năm 2020.
V o B ‴ ⺁⸶  v Đản‴ Dân chủ côn‴ h âm mưu “đảo chính”?
Câu trả lời đơn giản, bởi vì các thế lực Nhà nước Ngầm (Deep State) biết rằng, để
“âm mưu” đảo chính này thành công, phải làm cho nó không được giống như một âm
mưu. Và vào mọi thời điểm, mọi lúc mọi nơi họ cần phải gieo vào tâm trí dân chúng
Mỹ và công chúng thế giới rằng, việc hạ bệ Tổng thống Trump khỏi nhiệm kỳ một
cách bất hợp pháp phần nào là do “lỗi lầm” của chính ông: Độc tài phát xít, tham
quyền cố vị v.v. và v.v.
Họ “tẩy não” dân chúng Mỹ không nên bận tâm đến phát ngôn “ngông cuồng” của
Joe Biden, rằng Tổng thống Trump sẽ từ chối rời khỏi Nhà Trắng khi ông tin rằng
mình đã thắng một cách hợp pháp. Mà điều họ muốn nhấn mạnh qua phát ngôn
“chắc nịch” của Hillary Clinton rằng: Joe Biden không nên để thua trong bất kỳ
trường hợp nào .
Trọng tâm của “âm mưu” đảo chính của Đảng Dân chủ chính là bằng mọi cách phải
thổi phồng nguy cơ đại dịch virus Vũ Hán, với sự tiếp tay của CDC, Big Tech, Big
Media, Big Pharmacy để ngăn không cho người dân Mỹ trực tiếp đi bỏ phiếu, từ đó
dẫn đến việc bỏ phiếu qua thư. Đây là hình thức tạo điều kiện để Đảng Dân chủ gian
lận phiếu bầu và “câu giờ” kiểm phiếu.

Đầu tháng 9, Công ty phân tích Hawkfish (ủng hộ Joe Biden) đã thông báo rằng, có
khả năng Tổng thống Trump sẽ thắng trong một trận đấu long trời lở đất vào đêm bầu
cử (3/11), nhưng có thể thua sau khi Đảng Dân chủ kiểm đếm các lá phiếu qua thư.
Giám đốc công ty Hawkfish là Josh Mendelsohn cho biết, một kịch bản có thể xảy ra
khi Tổng thống Trump nắm giữ một cuộc bỏ phiếu đại cử tri 408-130 vào đêm bầu cử
(3/11), nhưng chỉ có 15% phiếu qua thư được kiểm. Nhưng sau khi tất cả các lá phiếu
được kiểm, công ty này dự đoán Joe Biden “cuối cùng đã giành được chiến thắng lớn,
334-204.”
Ông Mendelsohn nói: “Khi mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp được kiểm tra và chúng ta đi
đến ngày cuối cùng, tức là một ngày sau Ngày bầu cử, thì thực tế sẽ cho thấy những
gì đã xảy ra trong đêm bầu cử chính xác là như vậy. Có vẻ như Donald Trump đã dẫn
trước, và về cơ bản ông ấy sẽ không chiến thắng khi mọi lá phiếu đều được đếm.”
Trong khi đó, CEO Facebook Mark Zuckerberg cũng nói rằng, người Mỹ phải quen
với suy nghĩ rằng, kết quả bầu cử có thể mất “vài tuần” để được xác nhận sau cuộc
bỏ phiếu (3/11), và “tình trạng bất ổn dân sự” có thể xảy ra.
Còn Twitter thì ra thông báo họ sẽ xóa bất kỳ dòng tweet nào tuyên bố chiến thắng
trước khi kết quả bầu cử được chứng nhận. Có nghĩa là Twitter gián tiếp xác nhận,

nền tảng này sẽ ngăn chặn những người ủng hộ Tổng thống Trump thách thức tính
hợp pháp của bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc công bố người chiến thắng.

Trường hợp xấu nhất sẽ dẫn đến kết quả là một số bang không rõ ràng về số phiếu
bầu. Khi ấy tranh chấp gay gắt sẽ xảy ra đến mức không ai có thể tuyên bố chính xác
là người chiến thắng. Tất nhiên, lúc ấy cả một hệ thống Nhà nước Ngầm đứng sau
“chống lưng”, sẽ giúp Đảng Dân chủ tuyên bố Joe Biden giành chiến thắng chung
cuộc.
ước ⺁ỹ “‴ặ h n” n u Jo⸶ B ⸶n v Đản‴ Dân chủ ‴ nh ch n hắn‴
Như Tổng thống Trump đã từng cảnh báo, nếu Joe Biden giành chiến thắng, Đảng
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ chiếm nước Mỹ. Đồng thời, nhiều nhà quan sát
cũng nhận thấy, nước Mỹ nếu dưới sự lãnh đạo của Joe Biden sẽ đi theo mô hình xã
hội chủ nghĩa.
Điều này hẳn không có gì ngạc nhiên, khi Joe Biden có ”tiền sử” thân thiết, với các
lãnh đạo ĐCSTQ, công khai hạ thấp mối đe dọa từ Trung Quốc cũng như các chính

sách vận động “mị dân” của ông ta luôn chú trọng áp thuế cao, ủng hộ nạo phá thai
giống mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa cộng sản.
Điều nguy hiểm là, nếu Joe Biden và đảng Dân chủ bằng cách nào đó “chiếm” được
White House trong cuộc bầu cử 2020 này, họ sẽ thay đổi Hiến pháp Mỹ và Tuyên
ngôn Nhân quyền, bằng cách hủy bỏ Tu chánh án thứ 2 (cho phép người dân Mỹ được
quyền sở hữu súng), mở cửa biên giới để hàng triệu di dân bất hợp pháp tràn vào
nước Mỹ, gây “chảy máu” việc làm và trị an hỗn loạn.

Đồng thời, Đảng Dân chủ sẽ bắt giữ tất cả các nhà bất đồng chính trị – là người Mỹ
chân chính – phải câm lặng. Dưới sức mạnh quyền lực của Nhà nước Ngầm, những
người có quan điểm đối lập, những người Mỹ yêu nước và những người cánh hữu đề
cao truyền thống sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ..
Những người có đức tin, những Kitô hữu sẽ bị các nhóm khủng bố nội địa như Antifa,
Black Lives Matter dọa dẫm, đánh đập, và thậm chí xử tử mà luật pháp (của Đảng
Dân chủ) sẽ bảo vệ chúng theo cách ưu tiên chủng tộc thiểu số.
Tất cả các bài phát biểu của Kitô giáo sẽ bị “hình sự hóa”, và Kinh thánh sẽ bị đặt
ngoài vòng pháp luật.
Nước Mỹ bị bao trùm bởi tư tưởng cánh tả theo đường lối đấu tranh của Chủ
nghĩa Marxist. Những vụ bạo loạn trong suốt hơn 3 tháng qua tại Mỹ đã chứng minh
viễn cảnh u ám hơn bao giờ hết sau cuộc bầu cử, và cho thấy cánh tả cực đoan là một
“giáo phái” độc đoán, chống Mỹ điên cuồng.
Cánh tả cực đoan được “nuôi dưỡng” và kích hoạt bởi các phương tiện truyền thông
dòng chính, đã khởi động một cuộc cách mạng cộng sản bạo lực chống lại các giá trị
tự do và dân chủ của nước Mỹ.

Big Media, Big Tech đã chứng minh sự vô pháp luật nguy hiểm bằng cách kiểm duyệt
tất cả các bài phát biểu trực tuyến, phản đối những ảo tưởng loạn trí của phe tự do
cấp tiến. Mục đích cuối cùng của thế lực ngầm này chính là: Toàn quyền cai trị, loại
bỏ cảnh sát và kiểm duyệt những người có quan điểm trái ngược với họ.
Tương lai, nước Mỹ không còn là bến bờ của Tự do, mà trở thành một quốc gia giống
như quốc gia mà ĐCSTQ đang điều hành:
Không tôn trọng luật pháp và đề cao “luật rừng”. Mỗi cuộc bầu cử của nước Mỹ từ
nay trở đi sẽ dễ dàng bị thao túng, bị đánh cắp, gian lận, hoặc thay đổi bằng bạo lực
bởi những người cánh tả căm thù nước Mỹ, và coi thường tất cả những người Mỹ yêu
nước chân chính.
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Tất nhiên, tất cả những hành động trên đều bị Tổng thống Donald Trump ngăn cản.
Tờ Politico đưa tin, ngày 10/9, Tổng thống Trump đe dọa sẽ “dập tắt … rất nhanh
chóng” các cuộc bạo động vào đêm bầu cử (3/11), nếu các đảng viên Đảng Dân chủ
bất bình xuống đường sau chiến thắng của ông.
Nhận xét này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Fox
News là Jeanine Pirro, trong đó Tổng thống Trump được hỏi rằng sẽ phản ứng như
thế nào trước các vụ bạo động nếu ông được tuyên bố là người chiến thắng vào ngày
3/11.

Tổng thống trả lời: “Chúng tôi sẽ hạ gục họ rất nhanh nếu họ làm vậy. Chúng tôi có
quyền làm điều đó. Chúng tôi có đủ quyền lực để làm điều đó, nếu chúng tôi muốn…
Hãy nhìn xem, nó được gọi là sự nổi dậy. Chúng tôi chỉ cần gửi, và chúng tôi làm
điều đó, rất dễ dàng. Ý tôi là, nó rất dễ dàng. Tôi không muốn làm điều đó bởi vì
không có lý do gì, nhưng nếu chúng tôi phải làm như vậy, chúng tôi sẽ làm điều đó
và giải quyết vấn đề trong vòng vài phút”.
Tổng thống Trump dường như đang đề cập đến Đạo luật Khẩn cấp quốc gia – một
đạo luật có từ năm 1807 – cho phép Tổng thống triển khai quân đội trong nước để
thực thi trong một số trường hợp khẩn cấp. Nói cách khác, Tổng thống Trump đang
tuyên bố rằng, ông sẽ triển khai quân đội để chấm dứt các cuộc nổi dậy.
Đã có nhiều các phân tích, bình luận sau tuyên bố này của Tổng thống Trump. Một
trong số đó là Tổng thống Trump sẽ đưa ra Đạo luật Phục sinh ngay sau cuộc bầu cử.
Điều đó cho phép Tổng thống sẽ viện dẫn quyền hành pháp của Tu chính án thứ Mười
Bốn, trong đó khoản 3 có ghi rằng:
“Những ai với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc một quan chức của Hoa Kỳ,
hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính
hay tư pháp của bất cứ một bang nào đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp của Hoa
Kỳ nhưng lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại Hiến pháp hoặc trợ
giúp hay úy lạo kẻ thù, thì không thể là thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ trong Quốc hội,
hoặc đại cử tri để bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, hoặc phụ trách một cơ quan
dân sự hay quân sự nào của Hoa Kỳ hay của một bang nào đó. Nhưng Quốc hội có
thể với 2/3 số phiếu của hai phần ba thành viên mỗi Viện để bác bỏ sự nghiêm cấm
nói trên”. (Theo vi.wikisource)

Tu chính án thứ Mười bốn được phê chuẩn vào năm 1868, ngay sau cuộc Nội chiến.
Tổng thống Trump có thể sử dụng Tu chính án này để ra lệnh bắt giữ hàng loạt những
kẻ phản quốc, trong khi tước bỏ phiếu bầu của Đại cử tri đoàn từ các bang tham gia
vào cuộc nổi dậy công khai chống lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Điều đó có nghĩa là Tổng thống Trump có quyền bãi bỏ quyền lực của các thống đốc,
thị trưởng, thẩm phán, nhà lập pháp hoặc lãnh đạo quân đội đã cấp “viện trợ hoặc ủy
lạo” cho cuộc nổi dậy/phiến loạn chống lại Hoa Kỳ.
Điều đó cũng đồng nghĩa các Thống đốc Đảng Dân chủ là Gavin Newsom
(California), Kate Brown (Oregon), Jay Inslee (Washington) và Andrew Cuomo (New
York), cùng nhiều thị trưởng cánh tả như Ted Wheeler (Portland), Lori Lightfoot
(Chicago) và Bill de Blasio của (New York City) sẽ bị tước bỏ quyền lực.
Tổng thống Trump có thể sẽ tuyên bố trước tiên rằng, một cuộc nổi loạn bất hợp pháp
trên toàn nước Mỹ đang diễn ra, và sau đó triển khai quân đội để dập tắt bạo loạn và
khôi phục chế độ pháp quyền.
Tình trạng bạo lực cực đoan, và vô chính phủ tại những tiểu bang do Đảng Dân chủ
điều hành như hiện nay, và có thể sẽ xảy ra dữ dội hơn ngay sau cuộc bầu cử, sẽ
mang lại cho Tổng thống Trump một lý do xác đáng để ông tuyên bố điều quân đội tới
các tiểu bang nổi loạn này.

Đây không phải là hành động “thiết quân luật” vì Tổng thống Trump vẫn nắm quyền
lãnh đạo đất nước, và nước Mỹ không phải được điều hành bởi một vị tướng lãnh
quân đội. Đúng hơn, quân đội đang được triển khai như một công cụ của Tổng thống
để trấn áp các cuộc nổi dậy bất hợp pháp.
Những kẻ cánh tả cực đoan đang điên cuồng thiêu rụi, đập phá, dỡ bỏ mọi thứ của
nước Mỹ, từ cơ sở kinh doanh đến các di tích lịch sử, quấy phá các nơi tổ chức bầu
cử, và manh nha lật đổ nền cộng hòa để thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản
toàn trị – sẽ bị dẹp bỏ.
Đương nhiên, một khi các cuộc bạo loạn bị dẹp bỏ, việc triển khai quân đội này sẽ
chấm dứt, và nước Mỹ trở lại một xã hội dân sự. Tuy nhiên, thế lực Nhà nước Ngầm
như Big Media, Big Tech sẽ không khoanh tay ngồi yên một khi Tổng thống Trump
khởi động Đạo luật Phục sinh.
Phe “loạn trí” này sẽ buộc tội Tổng thống Trump là “nhà độc tài quân sự” như bấy
lâu họ vẫn gán cho ông. Đồng thời, thế lực Nhà nước Ngầm sẽ kêu gọi những người
cánh tả xuống đường phản kháng, nổi dậy theo cách mà Quỹ Xã hội Mở của tỷ phú
George Soros thường tài trợ trong các cuộc “cách mạng màu” lật đổ chính quyền
trên khắp thế giới.
Quỹ Xã hội Mở của ông ta cùng các tổ chức liên minh khác là những người tài trợ,
ủng hộ cho Đảng Dân chủ và những kẻ theo chủ nghĩa cánh tả tự do cấp tiến, thúc
đẩy các cuộc chiến tranh chủng tộc, bạo loạn, bạo lực và cách mạng chống lại nước
Mỹ
George Eliason, phóng viên điều tra người Mỹ hiện đang sống ở Ukraine, đã kết nối
những dấu hiệu liên quan đến chính quyền tiền nhiệm Barack Obama với một âm mưu

thâm độc nhằm gây rối loạn và phá vỡ xã hội dân sự Mỹ. Âm mưu này không chỉ
nhằm “lật đổ” Tổng thống Trump ra khỏi Nhà Trắng, mà còn muốn mở ra một hình
thức chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa cộng sản vô thần.
George Eliason đã công bố một báo cáo với cáo buộc rằng, những kẻ khủng bố nước
ngoài đã được đưa vào Mỹ do âm mưu của cựu Tổng thống Obama và Giám đốc CIA
John Brennan.
Báo cáo gây sốc này chỉ ra rằng chính quyền Obama đã “nhập khẩu” những kẻ
khủng bố nước ngoài vào Mỹ để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy Antifa/Black Lives Matter,
gây hỗn loạn tại các thành phố của Mỹ.
Vì vậy, trong những tháng gần đây, những kẻ khủng bố nội địa manh động tới mức đã
nổ súng bắn chết những người ủng hộ Tổng thống Trump, ném bom xăng đốt phá các
tòa nhà chính phủ liên bang, tiểu bang và tấn công cảnh sát. Điều này không khó để
tiên liệu rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra – ở mức độ còn dữ dội hơn – Nếu Tổng thống
Trump tái đắc cử.
Tổng thống Trump hoàn toàn nhận ra rằng, một cuộc chiến chống nước Mỹ đã bắt
đầu, và ông đã quyết định hành động quyết đoán để bảo vệ nước Mỹ bằng cách “nắn
gân” đối phương khi tuyên bố,
ông sẽ sử dụng các lực lượng quân sự hợp pháp và tất cả quyền lực hành pháp của
một vị Tổng Tư lệnh của Hoa Kỳ.

ước cờ co  củ ổn‴ h n‴ rum

Ngày 23/8, chỉ một ngày trước khi đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa bắt đầu, Tổng
thống Trump đã tổ chức một sự kiện lớn hoan nghênh Cơ quan Quản lý Thực phẩm
và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp huyết tương bệnh nhân
COVID-19 đã khỏe mạnh trong điều trị.
Vài giờ sau đó, thông tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc đẩy nhanh
thử nghiệm vaccine để có và tung ra trước bầu cử tháng 11.
Sau khi lên tiếng về việc Đảng Dân chủ có thể làm giả phiếu bầu nếu bầu cử qua thư,
Tổng thống Trump tiếp tục gây sốc bằng phát ngôn liên quan đến vaccine: “Các phần
tử thuộc Nhà nước Ngầm tại FDA đang cố gắng ngăn cản các công ty thử nghiệm
vaccine. Chúng đang tìm cách trì hoãn vaccine tới sau ngày bầu cử 3-11”,
ông Trump viết trên Twitter ngày 22/8.
Theo tờ Bloomberg, chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực cắt giảm đáng kể
thời gian cần thiết để phát triển vaccine coronavirus, với mục tiêu tạo đủ liều cho hầu
hết người Mỹ vào cuối năm nay.
Được gọi là “Warp Speed”, ch n ịch n
ậ hợ các côn‴
ược hẩm ư
nhân, cơ un chính hủ v uân độ để cố gắng cắt giảm thời gian phát triển
vaccine xuống còn 8 tháng.
Trong vài tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã tích cực thúc đẩy việc cung
cấp vaccine vào ngày 1/11 trên toàn nước Mỹ. Vậy tại sao lại chọn ngày 1/11 để cung
cấp vaccine?

Câu trả lời là: Ngày 1/11 quan trọng vì ngày đó chỉ cách cuộc bầu cử (3/11) có 2
ngày. Chiến dịch Warp Speed bề mặt liên quan đến vaccine, nhưng thực tế Tổng

thống Trump không thực sự “vào hùa” với Big Pharmacy –nơi có các tập đoàn công
nghiệp sản xuất vaccine đầy tai tiếng.
Mà Tổng thống Trump đã dựa vào chiến dịch này để giữ gìn an ninh quốc gia, bằng
cách điều quân đội có mặt ở mọi thành phố lớn trên nước Mỹ trong nỗ lực khôi phục
pháp quyền, bắt giữ những kẻ khủng bố cánh tả và những kẻ phản quốc.
Ngày 27/3/2020, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp, cho
phép Ngủ Giác đài huy động các cựu quân nhân Mỹ và thành viên của lực lượng dự
bị, và Vệ binh Quốc gia nước này quay trở lại làm nhiệm vụ thường trực tăng cường
cho các binh lính đang tham gia chiến dịch chống đại dịch COVID-19 của quân đội.
Lực lượng Dự bị Thường trực Cá nhân (Individual Ready Reserve) bao gồm các cựu
quân nhân, và thành viên thuộc Lực lượng Dự bị Động viên, những người được xem
là đã ra khỏi quân đội và hiếm khi được tái triệu tập.

Những quân nhân dự bị này sẽ được điều động như một phần của lực lượng bảo vệ
quốc gia chống lại các nhóm khủng bố Antifa, Black Lives Matter. Tất cả những điều
này có thể giải thích lý do tại sao Tổng thống Trump thúc đẩy việc cung vaccine vào
ngày 1/11, trong đó quân đội được điều tới toàn quốc để “phân phối” vaccine.
Đây dường như là một kế hoạch cực kỳ táo bạo, “trên cơ” những bộ óc thủ đoạn mưu
mô của Dân chủ cánh tả cực đoan – như là một cách để phân bổ quân đội trên khắp
đất nước trong ngày bầu cử, để chuẩn bị cho việc áp dụng Đạo luật Phục sinh ngay
sau cuộc bầu cử.
Đơn giản, Tổng thống Trump là một vị Tổng thống của Luật pháp và Trật tự.
Cùng với làn sóng liên tiếp các Hiệp hội cảnh sát Mỹ lên tiếng ủng hộ Tổng thống
Donald Trump, có thể nói Đảng Dân chủ đang cùng đường làm liều. Nói cách

khác, Đảng Dân chủ đang gậy ông đập lưng ông, và nói ví von hơn, họ đang nhảy
“điệu nhạc” đúng theo ý nhà “soạn nhạc tài ba“: Donald Trump.
Xuân Trường

