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Trước và sau cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ, những biểu hiện đê hèn và phản bội
từ giới chính trị và kinh doanh thật sự làm người ta cảm thấy quá kinh ngạc. Nó thực
sự cho thấy rằng, trong thời đại đạo đức suy thoái mạnh mẽ, con người thuộc mọi
màu da đều hành xử thiếu kiên nhẫn. Những con người đáng thương này thực sự
không biết rằng mọi hành động, suy nghĩ của họ đều đã và sẽ bị phơi bày đầy đủ
trước mặt thiên thượng, thế nhân và vạn sự vạn vật trên thế giới này. Con người cuối
cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi lời nói và việc làm của mình, dù đó là phản bội
hay lừa dối, cũng không thể thoát khỏi phán quyết cuối cùng.
Hơn hai tháng sau cuộc bầu cử, kết quả vẫn chưa rõ ràng, hàng ngàn người ủng hộ
Tổng thống Trump ở trong và ngoài nước đã đi từ những cảm xúc buồn bã cho đến
thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng và bỏ cuộc. Đặc biệt, khi người ta chứng kiến
những người nổi tiếng trong chính trường, các thành viên của Thượng viện và Hạ
viện, và những đồng minh cũ của Tổng thống, những người đã thề sẽ trung thành với
ông… khi những biểu hiện bất lợi xuất hiện, họ đã nhanh chóng thỏa hiệp với các thế
lực tà ác, nhanh chóng phản bội và đầu hàng ngay chính tại thời điểm quan trọng
nhất.
Từ lãnh đạo phe đa số của Thượng viện đến phụ tá của Tổng thống Trump, Phó Tổng
thống Hoa Kỳ, đến các thượng nghị sĩ liên bang mới và các ứng cử viên Đảng Cộng
hòa, những người đã được hưởng lợi từ sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống trong
cuộc tranh cử của họ…, sự vô ơn và phản bội của những người này đã làm tổn
thương những người dân Mỹ tốt bụng và lương thiện, khiến họ khó có thể tin rằng
những viên chức này, những người từng luôn miệng đề cao đạo đức và khẩu hiệu
trung thực để giành được lá phiếu bầu của mình, lại chính là những người biến đổi
sắc mặt còn nhanh hơn cả kỳ nhông đổi sắc!
Các thành viên đảng Cộng hòa ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm lãnh

đạo Thượng viện và Chủ tịch Thượng viện, sẽ sớm đối mặt với sự chất vấn và trừng
phạt từ cử tri trong sự nghiệp chính trị của họ. Bản thân họ dù ở trên Đồi Capitol,
sân bay, cơ quan hay các văn phòng địa phương ở chính bang của mình, cũng đều líu
lưỡi và xấu hổ khi đối mặt với những cử tri giận dữ. Nhưng họ có thể chưa nhận ra
rằng hình phạt và quả báo nghiêm trọng hơn vẫn còn chưa đến.
Sự vô ơn và phản bội của các chính trị gia hoàn toàn khiến người dân Mỹ thất vọng,
nhưng mọi người sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Bởi vì người dân nhìn những
chính trị gia vô đạo đức thậm chí đã quá quen thuộc rồi. Sự đê hèn và điên cuồng của
giới doanh nhân Mỹ mới là điều khiến người dân Mỹ và thế giới phải kinh ngạc, phải
dụi mắt nhìn lại. Bởi vì mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hành động của những ‘gã
khổng lồ’ này trong ngành khoa học và công nghệ ở Thung lũng Silicon. Khi mà họ
sử dụng lòng tin của hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu người dùng mạng
xã hội, và rồi dựa vào số lần nhấp chuột, số lượt truy cập khổng lồ từ mọi người để
kiếm tiền khủng và hưởng lợi lớn, thì lại sử dụng quyền lực trái phép của mình trực
tiếp xâm phạm quyền tự do ngôn luận và tự do tiếp cận thông tin của mọi người.
Sau khi các tài khoản Twitter, Facebook, YouTube… của Tổng thống Trump bị chặn
một cách tùy tiện, Apple và Google lại tiếp tục loại bỏ các lựa chọn truyền thông xã
hội thay thế – nơi mà mọi người có thể tìm kiếm tự do thông tin ở đó. Điều này khiến
người ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng! Nanh vuốt của thế lực tà ác và đen tối
đằng sau công nghệ máy tính vốn ẩn núp nhiều năm, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.
Sự đê hèn, kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn của những ‘gã khổng lồ’ công nghệ và doanh
nghiệp ở Thung lũng Silicon này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng
chính ra cũng là đang thức tỉnh mọi người cảnh giác sâu sắc về động cơ sâu xa của
chúng!
Bắt đầu với việc Quốc hội Hoa Kỳ chứng nhận số phiếu đại cử tri của các bang vào
ngày 6/1, từ Phó Tổng thống Mike Pence, các nhà lãnh đạo Thượng viện, đến nhiều
chính trị gia đã tuyên thệ phản đối sự thiếu liêm chính, lại coi thường sự thật và bác
bỏ sự thật, phản bội lại chính những gì họ đã cam kết với Hiến pháp và người dân Mỹ
khi tuyên thệ nhậm chức. Những màn trình diễn của phe kiến chế và đầm lầy này đã
mang đến cho người dân Mỹ ấn tượng về nỗi đau và sự thất vọng sâu sắc. Nhiều
người rơi vào tuyệt vọng và tin rằng thời khắc đen tối nhất đã đến. Quả thực, thời
khắc đen tối nhất đã đến, nhưng điều mà nhiều người không nhận ra, chính là bước
ngoặt sau thời khắc đen tối nhất sẽ là ánh quang minh rực rỡ ở trước mặt!
Để phán đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Mỹ, người ta có thể suy đoán từ ba
góc độ khác nhau.
Đầu tiên là từ góc độ thực tế, Tổng thống Trump có thể thực hiện các hành động tiếp
theo, từ bắt giữ bọn ‘cá sấu đầm lầy’ hoặc bắt tội phạm phản quốc, đến cuối cùng là
rút bàn tay đen quốc tế (ĐCSTQ) đứng đằng sau.
Thứ hai là theo góc độ Thiên ý, đây là điều mà nhiều người có niềm tin tôn giáo suy
xét đến. Họ tin rằng Thiên ý là rất rõ ràng và ý chí của các vị Thần là không thể bị vi
phạm, vì vậy những kẻ bất lương và những người làm sai lời răn dạy của Thần chắc
chắn sẽ bị trừng phạt. Vì vậy, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tiếp tục lãnh đạo Hoa
Kỳ. Dưới cái nhìn lịch sử và tiên tri, việc thực hiện Thiên ý có thể sẽ phải trải qua
dịch bệnh, chiến tranh, tai ương… mọi việc đều có thể xảy ra.

Thứ ba là nhìn tương lai nước Mỹ từ góc độ lẽ thường và hiểu biết sâu sắc về xã hội
loài người, lịch sử nước Mỹ, về đặc điểm của người dân Mỹ. Người dân Mỹ không có
lịch sử khuất phục trước chế độ chuyên chế, cũng không có thói quen chấp nhận gian
trá và lừa lọc. Không chỉ vậy, người dân Mỹ còn tin tưởng chắc chắn rằng quyền của
họ trong Tu chính án #1 và #2 của Hiến pháp, sẽ sử dụng sức mạnh toàn tâm toàn ý,
để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chống lại sự xói mòn của bọn ‘cá sấu công nghệ’;
cũng như bảo vệ quyền tự do trang bị vũ khí cho bản thân, chống lại những chính trị
gia tước đoạt quyền của nhân dân.
Sự thật về gian lận bầu cử năm 2020 sẽ không thể ngày một ngày hai nói rõ ràng cho
khắp toàn thiên hạ. Người dân Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục điều tra, và tiếp tục
tìm kiếm sự thật, cho đến khi tất cả sự thật đều được rõ ràng minh bạch. Từ góc độ
này, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của mình dưới sự chúc
phúc của 75 triệu người Mỹ thực sự ủng hộ ông, và thậm chí là 80 triệu đến 100 triệu
cử tri được hiển thị bằng dữ liệu thực. Ngay cả khi ông Biden tạm thời nhậm chức,
người dân Mỹ sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm sự thật, công bố sự thật và đưa lên tòa
án bằng nhiều cách khác nhau, để cuối cùng sẽ tìm thấy kết quả thực sự của cuộc bầu
cử. Sau tất cả, nhất định phải kết thúc giai đoạn ly kỳ này trong lịch sử nước Mỹ bằng
sự thoái trào đáng xấu hổ của ông Biden và sự trở lại trong chiến thắng huy hoàng
của Tổng thống Trump.
Ông Đỗ Dịch Cẩn (Du Yijin), một người am hiểu sâu sắc trong ngành khoa học và
công nghệ, người sáng lập Patt.cc và cũng là người sáng lập Phòng thí nghiệm AI
Đài Loan (Taiwan AI Labs) đã chỉ ra rằng, những ‘gã khổng lồ’ truyền thông xã hội
toàn cầu đang tham gia cuộc bầu cử lần này tại Hoa Kỳ đã sử dụng quyền lực bá chủ
để kiểm duyệt ngôn luận, độc quyền lũng đoạn giống như một con “quái vật mạng xã
hội khổng lồ”, mà thực sự tạo thành “độc tài kỹ thuật số”. Đây là nhận xét rất quan
trọng và sâu sắc khiến mọi người nhận ra rằng, ngoài chủ nghĩa độc tài chính trị, độc
tài truyền thông và lạm dụng quyền lực, thì “độc tài kỹ thuật số” của các ông lớn
công nghệ đều có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nhân loại, như đã thể hiện
qua lệnh cấm tài khoản Tổng thống Trump của Thung lũng Silicon sau cuộc bầu cử
này.
Mọi người hẳn rất ngạc nhiên khi thấy xã hội Mỹ đã hình thành hai cực: một cực là
phe bảo thủ ủng hộ Tổng thống Trump, bắt đầu từ 75 triệu cử tri, cộng với gia đình
của họ, có thể có 150 triệu người. Một cực là liên minh đen giữa “nhà nước ngầm”
(deep state) và những người theo “chủ nghĩa toàn cầu”, bao gồm các chính trị gia hủ
bại phái kiến chế, đầm lầy Washington, những gã khổng lồ Phố Wall, các nhóm kiểm
soát thực tế của truyền thông dòng chính và những kẻ săn mồi công nghệ ở Thung
lũng Silicon. Tại hai cực này, là hàng chục triệu người ở giữa. Người ta tin rằng, khi
các thủ đoạn xấu xa của phe Biden thân ĐCSTQ dần dần được đem ra phô diễn, sau
nhiều sự phản bội và hèn hạ ghê gớm hơn từ Washington đến Phố Wall dần bị phơi
bày, và sau khi tác hại của chính sách quốc gia xã hội chủ nghĩa cánh tả được biết
đến rộng rãi, những người dân ở giữa này sẽ dần gia nhập phe truyền thống và chủ
nghĩa bảo thủ.
Cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ là một “tấm kính chiếu yêu” và cũng là một mốc
ranh giới, vạch trần tất cả những bộ mặt xấu xa của giới kinh doanh và chính trị Hoa
Kỳ, cũng như những mưu đồ của họ, toàn bộ đều bị phơi ra giữa ban ngày.

Theo các cuộc thăm dò gần đây của Reports Rasmussen: Sau sự cố tại toà nhà Quốc
hội, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã không giảm như những gì phe cánh tả dựng
chuyện, mà ngược lại đã tăng lên mức cao kỷ lục 51%. Đảng Dân chủ và truyền
thông cánh tả đã nhân cơ hội để mô tả Tổng thống Trump như thủ phạm “kích động
bạo lực”. Tuyên bố không có căn cứ này đã không làm suy yếu sự ủng hộ của công
chúng Mỹ đối với Tổng thống. Nói cách khác, con mắt của mọi người thực sự rất sáng
suốt. Về lâu dài, sự hèn hạ và phản bội này sẽ dẫn đến một cuộc cải tổ và tổ chức lại
toàn diện giới chính trị và kinh doanh ở Hoa Kỳ.
**Tiến sĩ Tạ Điền, hiện đang giảng dạy tại Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam
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