Tóm Lược Về Truyền Thông Thiên Tả Tại Hoa Kỳ
Tôn Thư

Mọi người hãy nhìn thật kĩ những gì đang xảy ra trong thực tế, để thấy chính những
con người hô hào chống phát xít, rằng ông Trump là độc tài, phân biệt chủng tộc - lại
chính là những kẻ đang xé nát và gây chia rẽ đất nước này. Chỉ tính riêng trong
khoảng thời gian HƠN 2 THÁNG QUA , họ đã làm những việc :
+ Lợi dụng một cái xác chết, một cái đám tang để biến nó thành sân khấu diễn thuyết
chính trị, kích động hận thù và chia rẽ đất nước.
[ www.washingtonexaminer.com/news/obama-assails-those-attacking-our-voting-righ
ts-at-john-lewis-funeral ]
+ Cho đến việc đập phá nhà cửa và tòa án một cách điên loạn, dai dẳng suốt 2 tháng
trời ròng rã.
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1638394252708
71 ]
+ Tấn công phóng viên của Fox News. Đuổi theo đoàn tác nghiệp này, tạt nước, xô
đẩy và giật hỏng máy quay
[ https://www.foxnews.com/us/fox-news-crew-harassed-chased-by-angry-mob-while-r
eporting-on-protests-outside-white-house
https://dailycaller.com/2020/05/30/george-floyd-protest-white-house-fox-news-leland
-vittert/ ]
+ Dung túng và làm ngơ cho những kẻ bạo loạn, như những chính trị gia ô hợp của

Seattle, Portland, New York và ngay cả quan chức cấp cao ngồi trong ủy ban tư pháp
hạ viện
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1527763397105
13/
www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.115062186815262/158812505773563
https://dailycaller.com/2020/07/27/jerry-nadler-portland-antifa-violence-myth/ ]
+ Bịa đặt và bôi nhọ một cậu bé chỉ mới 16 tuổi trước toàn thể truyền hình quốc gia.
Tưởng câu chuyện đã lâu và đã dàn xếp ổn thỏa, thì đến tận Tháng 7 năm nay đài
CNN và Washington Post vẫn tiếp tục cứng đầu, không nhận ra lỗi lầm của mình để
rồi lại tiếp tục tranh cãi và kiện tụng.
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1647957518419
05 ]
+ Kêu gọi tẩy chay công ty ủng hộ ứng cử viên đối lập
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1594643523750
45 ]
+ Ăn mừng trước cái chết của một viên cảnh sát, công kích và phỉ báng con gái của sĩ
quan đó trên Twitter khi cô tưởng niệm cái chết của cha mình. Trong khi gia đình cô
gái này là dân Mỹ Latin nhập cư - cộng đồng mà cánh tả và Đảng Dân Chủ luôn luôn
vỗ ngực xưng rằng được mình bảo vệ
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1601830289698
44 ]
+ Đe dọa, quản thúc một sinh viên gốc Hoa vì anh không đồng tình với Black Lives
Matter, cũng như việc anh dám chụp hình với một cây súng - nhân dịp kỉ niệm sự kiện
Thiên An Môn đau thương của quê hương anh.
Sinh viên gốc Hoa Austin Tong của trường ĐH Fordham (New York) đã đăng một bài
đăng trên Instagram vào ngày 3/6 - là bức ảnh của cựu Cảnh sát David Dorn đã bị
giết với chú thích "Tất cả là một lũ đạo đức giả" - để tuyên bố về việc xã hội và Black
Lives Matter không phẫn nộ về vụ giết người này.
Sau đó, vào ngày 4/6 ( Tròn 31 năm kỉ niệm sự kiện Thiên An Môn ), anh Austin đăng
tấm ảnh chụp mình cầm một khẩu súng trường (mà anh đã có giấy phép sử dụng) với
chú thích “Đừng chà đạp lên tôi # 198964” (Tức ngày 4/6/1989) để kỷ niệm 31 năm
vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn.
Anh Austin sau đó đã bị ĐH Fordham đe dọa đuổi học, kỷ luật quản chế, cấm anh ta
tham gia các hoạt động ngoại khóa, cấm tham gia vào các chức vụ ở văn phòng sinh
viên, các nhóm sinh viên và thể thao trong năm học sắp tới. Và nếu Tong vi phạm
quản chế, anh ta có thể bị đuổi học hoặc đình chỉ.
Đây chính là sự chuyên chế của một chính thể độc tài đang hiện rõ trong lòng của
nước Mỹ, chà đạp lên Tu Chính Án thứ 1 và Tu Chính Án thứ 2, ngược đãi và phân
biệt chủng tộc đối với một người nhập cư gốc Á
[ https://nypost.com/2020/07/23/fordham-student-wrongfully-penalized-for-social-me
dia-posts-suit/ ]
+ Tạt sơn lên mặt một cụ già vì bà cố gắng ngăn cản họ phá hoại
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1686067781274
69 ]

+ Lên kế hoạch tiết lộ địa chỉ nhà của người dẫn chương trình Tucker Carlson của
Fox News để gây nguy hiểm cho anh và gia đình. Chỉ mới vào cuối năm 2018, anh
Carlson đã phải chuyển nhà - cũng chính vì bị những kẻ cực tả điên khùng này tới tận
nhà quấy rối và đập phá
[
www.nbcnews.com/news/all/antifa-group-chants-outside-vandalizes-fox-commentator
-tucker-carlson-s-n934131
www.dailymail.co.uk/news/article-8543535/Tucker-Carlson-accuses-New-York-Times
-planning-publish-report-revealing-family-lives.html ]
+ Xóa bỏ và bóp méo lịch sử của đất nước
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1563580926856
71 ]
+ Bịa đặt ra thủ phạm gây tai nạn cho một người biểu tình Black Lives Matter là
"Trump supporter", rêu rao tin giả này khắp nơi để gây chia rẽ đất nước. Cho đến khi
danh tính của thủ phạm được công bố là người da đen thì im bặt và xóa bài viết,
không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những tin tức tệ hại mà mình đã đưa ra.
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1574361625778
64 ]
+ Đốt cờ Mỹ, đốt Kinh Thánh
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1668422749705
86/ ]
+ Chửi rủa một nữ cầu thủ không quỳ, mà dám đứng thẳng để hát quốc ca. Nữ cầu
thủ này có tên Rachel Hill của đội Chicago Red Stars. Sau khi đăng bài giải thích "lí
do dám đứng thẳng" trên trang Instagram "r_hill3", cô đã phải khóa toàn bộ chức
năng comment trong hình vì quá sợ hãi và đến tận bây giờ vẫn chưa mở lại.
[ www.espn.com.au/football/united-states-nwsl-challenge-cup/story/4125945/chicago
-red-stars-forward-rachel-hill-explains-choice-to-stand-for-national-anthem ]
+ Sử dụng biện pháp của mafia nhân danh "công lý xã hôi" - để đe dọa và tống tiền
các chủ doanh nghiệp, thậm chí cũng không bỏ qua cho một người nhập cư gốc Cuba
tị nạn cộng sản.
[ www.facebook.com/TruyenThongASG/photos/a.109664617355019/1671457249402
41 ]
Rồi tiếp theo họ sẽ dám làm những chuyện điên rồ gì để bịt miệng những người đối
lập và tìm cách đẩy sâu sự hận thù ở nước Mỹ ? Đánh đập người già ủng hộ Trump ?
À không, bởi vì họ đã làm chuyện đó rồi :
Cựu chiến binh Charlie Chase (82 tuổi) sống ở Massachusetts, cầm khẩu hiệu ủng hộ
Tổng Thống Trump rồi sau đó bị một thanh niên ghét Trump lao vào hành hung dữ
dội. Hắn kéo áo và đẩy ông Chase ngã xuống đường, liên tục đấm và đạp vào lưng,
xương sườn của ông Chase. Ông Chase sau đó đã phải nhập viện với những vết
thương bầm tím khắp người.
[ www.military.com/daily-news/2020/06/07/support-rally-held-military-veteran-whowas-assaulted-while-holding-trump-sign.html ]
Những người cực tả nên nhận thức rõ rằng chính họ mới là những con người đang

thiêu đốt đất nước này trên ngọn lửa của thù hận. Với sự đói khát quyền lực và muốn
áp đặt quyền lực đó lên người khác, họ sẵn sàng bất chấp mọi thứ, đe dọa, đánh đập,
tấn công bất kỳ ai đối lập trong khi miệng thì vẫn nhân danh và hô hào "dân chủ, tự
do ngôn luận, chống phát xít". Chính họ - mới chính là những con người đang trở nên
điên loạn và thật sự đưa phát xít vào nước Mỹ.

