Trump vs TC: Đối mặt với mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ…
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. . . Không biết những tên Mỹ gốc "Mít" có ý đồ gì vẫn tiếp tục theo bọn Con Lừa
chống phá TT Trump ???
Thêm một cuốn sách hay khiến Tàu cộng than Trời
Tiếp bước ông Peter Navarro với tác phẩm "Death by China - Chết bởi Tàu cộng",
một tác giả vạch ra những mối nguy hiểm cho nhân loại nói chung và Nước Mỹ nói
riêng có xuất xứ từ Tàu cộng đã làm cho Tàu cộng khốn đốn vì "anh đã bị lộ" thì nay
ông Newt Gingrich, Cựu Chủ tịch Hạ viện đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng
Tàu cộng là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ qua tác phẩm vừa mới xuất bản và phát
hành vào hôm thứ Ba có tựa đề "Trump vs. China: Facing America's Greatest
Threat", tạm dịch là "Trump với Tàu cộng: Đối mặt với mối đe dọa lớn nhất của nước
Mỹ".
Quý vị có thể mua cuốn sách này trên trang Amazon để đọc, sẽ rất bổ ích trong việc
khai trí bởi qua tác phẩm này của tác giả Newt Gingrich, quý vị sẽ thấy rõ thêm âm
mưu thâm độc và mối đại họa mang tên Tàu cộng cũng như sẽ hiểu thêm về tài năng,
bản lãnh của tổng thống Donald Trump để tránh bị cuốn vào bẫy tuyên truyền bịp
bợm của Tàu cộng thông báo lực lượng Fake News, phe Dân chủ cực đoan và đám
người Việt ngậm phân tệ suốt ngày phỉ báng Donald Trump. Xin trích lại lời mở đầu
trong cuốn sách do ông Newt Gingrich vừa phát hành.
Mỗi người Mỹ cần hiểu mối đe dọa đối với sự an toàn và thịnh vượng của nước Mỹ
do sự tái hiện của Tàu cộng với tư cách là một cường quốc thế giới. Không giống như
các đối thủ kinh tế và quân sự khác của chúng tôi, Tàu cộng là quốc gia duy nhất đủ
lớn và có đủ nguồn nhân lực để cạnh tranh với chúng tôi ở mọi nơi trên thế giới. Từ

quan điểm của Bắc Kinh, Tàu cộng có một lịch sử lâu dài thống trị thế giới, và thế kỷ
thống trị phương Tây vừa qua chỉ là một đốm sáng tạm thời.
Chiến lược của Tàu cộng để vượt qua Mỹ bao gồm sử dụng gián điệp, tống tiền, kiện
cáo, thâm nhập kinh tế, trộm cắp tài sản trí tuệ, tuyên truyền và phá hoại để làm suy
yếu nước Mỹ và củng cố sức mạnh của Tàu cộng. Nghiên cứu của tôi (Newt Gingrich)
sẽ chỉ ra rằng rõ ràng các nhà lãnh đạo Tàu cộng đang theo chiến lược này cho bức
thư, và nó đang hoạt động theo kế hoạch.
Mỹ có thể đáp ứng nỗ lực của Tàu cộng nhưng làm như vậy sẽ đòi hỏi nhiều thay đổi
lớn và những lựa chọn khó khăn cho các nhà lãnh đạo của chúng ta trong khu vực
chính phủ và tư nhân. Đó là lý do tại sao việc xây dựng sự hiểu biết về thách thức Tàu
cộng là rất quan trọng để có sự đồng thuận và hỗ trợ chính trị là điều phải làm.
TRUMP vs TÀU CỘNG của Newt Gingrich sẽ phục vụ như một lời kêu gọi biểu tình
cho người dân Mỹ và một kế hoạch hành động cho các nhà lãnh đạo của chúng ta
trong chính phủ và khu vực tư nhân. Được viết bằng ngôn ngữ mà mọi người Mỹ đều
có thể hiểu, nhưng vẫn giàu chi tiết và chính xác trên thực tế, TRUMP vs TÀU CỘNG
sẽ đưa ra cuộc tấn công đa hướng của Tàu cộng chống lại Mỹ và chúng ta phải làm
gì để chống lại nó - HẾT TRÍCH.
Nhân đây, xin được trích lại nội dung bài nói chuyện hôm nay của ông Newt Gingrich
trên kênh Fox News với chủ đề "Lối sống của nước Mỹ đang bị đe dọa bởi một kẻ thù
tìm kiếm sự thống trị thế giới - Chúng ta phải đáp ứng". Xin trích lại như sau:
Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo Mỹ đã chấp nhận một phiên bản giả tưởng của
Tàu cộng.
Chúng tôi tin rằng Tàu cộng là một quốc gia mong manh, hòa bình, đang phát triển
đang cố gắng rũ bỏ những chánh sách và triết lý lạc hậu. Chúng tôi tin rằng Tàu
cộng muốn tham gia vào các thị trường toàn cầu và cuối cùng trở nên tự do và cởi mở
hơn.
Chúng tôi tin tất cả những điều này bởi vì đó là chiến lược của chúng tôi để tránh
xung đột tiềm năng trong tương lai với sức mạnh to lớn, cổ xưa và đang tái hiện. Nói
một cách đơn giản, nếu giới lãnh đạo Tàu cộng phát triển từ chế độ độc tài toàn trị
cộng sản áp bức - và chơi theo cùng một quy tắc trên sân khấu thế giới - tất cả chúng
ta có thể hòa thuận và cùng có lợi.
Đảng cộng sản Tàu cộng đã kiểm soát hoàn toàn nước Tàu từ năm 1949, đã cho phép
chúng tôi tin vào những điều này vì đây là một phần trong chiến lược tiêu thụ, áp đảo
và đánh bại bất kỳ thực thể nào đe dọa quyền lực và quyền kiểm soát tối cao của
đảng.
Đồng thời, các nhà lãnh đạo cộng sản của Tàu cộng đã tận dụng thị trường của họ để
khuyến khích đầu tư của Mỹ nhiều hơn, trợ cấp cho các ngành công nghiệp nhà nước
của họ để tạo ra sự phụ thuộc kinh tế hơn vào Tàu cộng và bắt đầu một cách có hệ
thống đánh cắp tri thức nước ngoài và sở hữu trí tuệ để có thêm lợi thế cho các ngành
công nghiệp hiện đại, kinh tế thế giới.

Kết quả là, nhiều khoản đầu tư của chúng tôi đã bị đánh cắp, các ngành công nghiệp
truyền thống của chúng tôi đã bị bỏ đói vì cạnh tranh không lành mạnh, một số ý
tưởng tốt nhất của chúng tôi đã bị đánh cắp và hầu như mọi sản phẩm quan trọng đối
với thế giới hiện đại đều được tạo ra (tại ít nhất một phần) ở Tàu cộng.
Tuy nhiên, nhiều người trong chính phủ, giới truyền thông và giới học thuật không
nhận ra - hoặc từ chối chấp nhận - rằng sự tưởng tượng đã kết thúc. Bây giờ chúng ta
phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng không muốn chia sẻ giai đoạn
thế giới - nó muốn thống trị và kiểm soát nó.
May mắn thay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, chúng ta có một tổng thống Mỹ, người
hiểu được sự hấp dẫn của cuộc thi này - và đang nỗ lực để san bằng sân chơi. Đây là
lý do tại sao tôi đã viết ra "Trump với Tàu cộng: Đối mặt với mối đe dọa lớn nhất của
nước Mỹ" đã được phát hành hôm thứ Ba.
Như tôi đã viết trong cuốn sách của mình, điều quan trọng là phải hiểu rằng tôi
không mô tả một cuộc cạnh tranh giữa người Mỹ và người dân Tàu cộng. Đây không
phải là một cuộc chiến giữa các nền văn hóa hoặc sắc tộc. Đây là một cuộc đấu tranh
giữa hai hệ thống cạnh tranh.
Không có bằng chứng nào cho thấy toàn bộ người dân Tàu cộng muốn phá hoại lối
sống của chúng ta và thống trị thế giới. Tuy nhiên, trong cuốn sách mới của mình, tôi
đã trích dẫn rất nhiều bằng chứng cho thấy đảng cộng sản Tàu cộng (một chế độ độc
tài toàn trị) muốn làm chính xác điều đó - và đang tích cực hướng tới mục tiêu đưa
Tàu cộng trở lại vị trí lịch sử của nó như là Vương quốc Trung Hoa trung tâm của
các vấn đề toàn cầu.
Cuốn sách này dựa trên sự thật, không phải sợ hãi.
Nó được ghi chép rõ ràng rằng đảng cộng sản Tàu cộng đang thiết lập một hệ thống
kiểm duyệt, giám sát và kiểm soát trong biên giới của chính mình.
Có một thực tế là ngay bây giờ, hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân
tộc thiểu số không phải người Hán khác đang bị giam giữ trong trại cải tạo của Hồi
giáo ở khu vực Tân Cương của Tàu cộng..
Có một thực tế là đảng cộng sản Tàu cộng đang tìm cách làm suy yếu và loại bỏ các
quyền tự do ở Hong Kong, theo luật pháp có quyền bầu cử dân chủ và tự trị từ Bắc
Kinh.
Vào thứ Tư, chúng tôi đã thấy chính phủ do đảng cộng sản Tàu cộng kiểm soát ở
Hong Kong cố gắng giảm thiểu sự cảm thông đối với những người biểu tình ủng hộ
dân chủ bằng cách tuyên bố lại đã chính thức rút lại luật đề xuất gây ra nhiều tháng
biểu tình. Nó đã thực hiện điều này vào tháng Chín.
Chúng ta cũng đang thấy đảng cộng sản Tàu cộng bắt đầu kiểm tra khả năng kiểm
soát của mình ở các nước khác.
Trong nhiều năm, Tàu cộng đã bỏ qua các thỏa thuận và chuẩn mực quốc tế bằng
cách chiếm đóng và quân sự hóa Biển Đông - gây bất lợi cho tất cả các nước láng
giềng Đông Nam Á.
Chúng ta cũng đang chứng kiến đảng cộng sản Tàu cộng hấp thụ tài sản và giành
quyền kiểm soát khu vực đối với các nước nghèo hơn trong sáng kiến cơ sở hạ tầng
toàn cầu Vành đai và Con đường.

Ngay cả ở Mỹ, hãy xem xét cuộc đụng độ Bắc Kinh-NBA gần đây khi một người quản
lý đội Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong
Kong.
Trước đó, hãy nghĩ về cuộc tấn công kinh tế của Tàu cộng vào các hãng hàng không
phương Tây đã gọi Đài Loan và Hong Kong là các quốc gia độc lập.
Những điều này có vẻ như là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng là một phần của kế
hoạch dài hạn, lớn hơn nhiều để vượt qua và thay thế nước Mỹ trở thành siêu cường
hàng đầu thế giới.
Như tôi (Newt Gingrich) đã viết trong cuốn sách của mình: khái niệm làm cho nước
Mỹ vĩ đại trở lại (và bây giờ là giữ nước Mỹ vĩ đại) chỉ đơn giản là không phù hợp với
giấc mơ Trung Hoa của tổng bí thơ - chủ tịch Tập Cận Bình. Người này hay người kia
cuối cùng sẽ định nghĩa tương lai của loài người.
Đây là một cuộc thi nghiêm túc. Nếu chúng ta thua, nước Mỹ như chúng ta biết nó có
thể bị nhấn chìm bởi một chế độ độc tài toàn trị - HẾT TRÍCH.
Quả là tuyệt vời, đúng là ông Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich quá hiểu về Tàu
cộng. Trong lúc hy vọng sẽ có một thỏa thuận thương mại bước một giữa Mỹ với
Tàu cộng thì cuốn sách với những nhận định sắc lẹm của mình, Newt Gingrich đã làm
cho Tàu cộng nghẹn họng trước những nhận định và bằng chứng không có chối cãi
của Tàu cộng trong mưu đồ hủy diệt Nước Mỹ, nuốt trọn địa cầu.
Trong lúc đám Dân chủ ngậm phân tệ, theo lệnh của Tập Cận Bình đang điên cuồng
đánh phá tổng thống Donald Trump hòng lật đổ Donald Trump để cứu lấy Tàu cộng,
cứu lấy CNXH quái thai thì cuốn sách của ông Newt Gingrich như khẩu đại pháo nã
vào đầu kẻ thù của nhân loại tiến bộ, kẻ thù của tổng thống Donald Trump, giúp ông
Trump giữ vững quyết tâm "làm cho Nước Mỹ vĩ đại - Giữ Nước Mỹ vĩ đại", một học
thuyết đặc sắc kiểu Mỹ sẽ phá hủy học thuyết quái thai đặc sắc Tập Cận Bình, cụ thể
là sẽ phá hủy Vành đai Con đường của Tàu cộng, một cái bẫy nợ mà Tàu cộng tung
ra để thao túng chính trị toàn cầu nhằm đạt được mục đích thôn tính, hủy diệt toàn
cầu.
Tran Hung
Tuyệt vời. Cần phải đọc mới biết.
Đúng là phải đọc mới biết.
Thì ra nước Mỹ cũng có nhiều tên phản bội nước Mỹ rất trầm trọng.
Nếu không phải là Ông Trump và đảng Cộng Hòa điều hành nước Mỹ thì hơn 3 năm
qua giặc Tầu cộng và thực phẩm độc đã tràn ngập nước Mỹ không khác gì Việt Nam.
Đọc tài liệu dưới đây không khỏi rùng mình và tạ ơn Thiên Chúa đã dùng Ông Trump
để cứu nước Mỹ. Không biết những tên Mỹ gốc "Mít" có ý đồ gì vẫn tiếp tục theo bọn
Con Lừa chống phá TT Trump.
Cám ơn Ông Nguyễn Hoàng Bách đã chuyển đến tôi nhiều bài của tác giả Nguyễn
Vân Tùng rất có giá trị về tình nước Mỹ và thế giới hiện nay.

Tuyệt vời. Cần phải đọc mới biết.
Clinton chính là người đã giúp cho Trung Cộng trổi dậy hùng mạnh, Ông ta đã bán
đứng nước Mỹ cho chúng nó (Quỷ đỏ china) từ lâu rồi., Hèn gì chỉ trong thời gian
ngắn ( 1993- nay) nó đã nổi lên một cách đáng nể, mà đáng lẽ là phải mất tới cả 100
năm, thì Trung cộng mới có thể được như ngày hôm nay!! Thanks for Clinton.
Chắc mọi người ai cũng biết đến quyển sách Death by China cua Peter Navarro, nói
về những sự làm ăn bất chính , xảo trá , Âm mưu lường gạt của Trung Cộng đối với
Mỹ và thế giới, nhưng hãy đặt câu hỏi tại sao nó lại có thể được phép làm những điều
quỷ quyệt mà không bị trừng phạt như Mỹ đã thường hay làm với các quốc gia khác
trong quá khứ ?
Hôm nay Angie xin bổ sung thêm hai quyển: Year of the rat , Đọc xong quyển này các
bạn có thể hiểu chính Clinton là người đã giúp và tiếp tay cho phép nó làm như vậy
bằng cách bán đứng nước Mỹ Không thương tiếc, các bạn không thể tưởng tượng no
khốn nạn tận cùng đến thế nào đâu, Clinton nó cho tàu cộng không những Đặc quyền
đặc lợi về thương mại, ( tha hồ bán hàng hóa thả dàn vào Mỹ mà không bị thuế, hàng
hóa của nó làm không phải theo việc chế tài hay quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi
trường, cước phí giá rẻ gần như cho không) bảo sao nó bán sang Mỹ không lời được?
Những điều tệ hại là Clinton Đã tiết lộ tất cả những kế hoạch quốc phòng của Mỹ cho
nó biết, Đồng thời những gì tối bí mật về gián điệp vũ khí nó cũng biết luôn, Những
tin tức về các chính sách Thương mại đầu tư mà Mỹ sẽ thi hành đối với trong nước và
ngoài nước, nó cũng biết hết , vì thế những thương vụ đầu tư của nó đều có lợi hàng
1.000.000.000 đô la cho tụi trung cộng.
Không trách tại sao mà có quá nhiều ty phú Trung Cộng và những người làm ăn dính
dáng tới nó đều giầu lên một cách nhanh chóng Chỉ trong một thời gian ngắn, Clinton
chính là thủ phạm Chứ không ai khác đã tạo cho thằng tàu cộng được như ngày hôm
nay, Thử tưởng tượng nếu như vợ Hillary cũa Clinton lên làm tổng thống nữa thì
không biết sự tình sẽ đi tới đâu?
Tác giả quyển sách này đã chơi chữ YEAR OF RAT, 1996 năm con chuột theo lịch Á
Đông, Mà chuột ở đây chính là những Người cùng băng đảng với Clinton, như tác giả
đã nói phải tẩy uế hoàn toàn kỹ lưỡng từ trong ra ngoài mới diệt sạch được những
con “chuột “ này Ở trong nhà trắng.
FBI và tất cả những bạn bè khác của Clinton trong các Cơ quan văn phòng chính phủ
đều là những con “chuột”. Tác giả đã nói : Bill Clinton made a series Faustian
bargain with the communist Chinese, Câu này thật đúng và thâm thúy nhung rất khó
dịch ( Faust có nghĩa là sẵn lòng bán linh hồn cho quỷ dữ Để đổi lấy quyền lực và
danh vọng, và linh hồn sẽ thuộc về quỷ dữ mãi mãi, còn người bán linh hồn sau đó sẽ
Đời đời xuống hỏa ngục.
Faustian là tính từ, Như vậy của tác giả muốn nói rằng Clinton Đã thực hiện hàng
loạt các cuộc thương lượng bán linh hồn của mình cho quỷ dữ với tàu cộng Để đổi
lấy quyền lực) Logistics trong bài viết này cũng rất khó Chuyển sang tiếng Việt -

Logistic có nghĩa là sắp xếp vận chuyển Quân trang quân dụng Vũ khí, Điều động
quân đội , sắp xếp các ban ngành làm theo đúng thứ tự chức năng và Phải nhịp nhàng
n khớp Voi Kế hoạch hành quân .
Edward Timberlake and William Triplett ll, Áp dụng quyền The Freedom of
information act, Đòi hỏi được Điều tra chính quyền Clinton, sau khi hơn năm năm
trời điều tra, với những bằng chứng cụ thể không chối cãi được, Họ đã viết quyển
YEAR OF RAT, một quyển sách nói về sự tham nhũng thối nát của chính quyền
Clinton bán đứng nước Mỹ cho Trung Cộng, Đơn giản cũng bởi vì ham quyền lực.
Clinton Sex Scandal là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chúng ta có thể bỏ qua cho
Ông ta nhưng những chuyện mà ông ta đã làm cho Trung Cộng, Đơn giản cũng chỉ vì
quyền lực và danh vọng và những tình tiết được khám phá chắc chắn sẽ làm cho tất
cả các bạn giận dữ và tự hỏi: liệu nước Mỹ sẽ đi về đâu???? (vì chuyện này đã xảy ra
lâu lắm rồi).
dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn những gì Clinton Đã làm với Trung cộng để tàn phá
nước Mỹ, nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì phải có sách đó, sách gồm hai cuốn:
1/ YEAR OF RAT.
2/ RED DRAGON RISING.
Các bạn có thể mua ở Amazon EBay Year of rat: là một cuốn sách nói về Những việc
làm bán nước hại dân của Clinton cho Trung + Cũng chỉ vì ham quyền lực Quyển thứ
hai Red Dragon rising nói về sự trỗi dậy của Trung Cộng và kế hoạch chiếm đóng
các nước khác bằng quân sự.
Xin tóm tắt quyển year of rat. Năm con chuột, 1996 Theo lịch Á Đông là năm con
chuột, Những con chuột gián điệp và băng đảng của nó thì đầy nhóc trong toà Bạch
cung, chỉ có thể tẩy uế toàn bộ từ trong ra ngoài Không chừa một chỗ nào mới giết
sạch được những con chuột này, lý luận này không làm bạn đọc ngạc nhiên:
CLINTON Đã thực hiện một chuỗi thương lượng mặc cả mua bán có tính cách “ bán
linh hồn cho Quỷ sứ Để đổi chác “ với tàu cộng và những Agents của nó ở Mỹ.
Đưa cho tàu cộng những bí mật của an ninh quốc gia để đổi lại sự đóng góp mạnh mẽ
của họ cho ban vận động tranh cử của Clinton. Sự phản bội của Clinton Từ việc tiết
lộ những top secret Cho đến Việc giúp hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân
Trung cộng, mẫu chốt của vấn đề là Clinton biết rõ Nhưng vẫn làm, vì Trung Cộng
thâm nhập từng bước một Chỉ để điều khiển các chính trị gia Hoa Kỳ mà thôi.
John Huang , làm việc ở Lippo Bank, Đại diện cho tầng lớp hoa kiều giầu có, bạn của
Clinton, Được gián điệp của tàu cộng là Riady và các gián điệp tàu cộng cấp trên
của ông ta (mà Riady Cũng là gián điệp của Hoa Kỳ nhưng theo Trung cộng) Cố
gắng đưa Huang Được làm việc ở bộ thương mại 1994, mục đích là để ăn cắp những
tin tình báo và đầu tư của Hoa Kỳ rồi chuyển cho Trung cộng.
Khi các viên chức bộ an ninh muốn ngăn chận việc Để cho Huang làm việc Ở nơi có
những hồ sơ tối mật, lập tức Riady “ mua “ một cuộc hẹn với Hillary liền, giá cho
cuộc hẹn này là 100 ngàn, Số tiền này được trả cho Hubbell với danh nghĩa là
consultant fee Người trả số tiền này là Lapseng, một trùm băng đảng mafia Á châu,

và đồng đảng của ông ta là Charlie Trie, Cũng là bạn cũa Clinton, Cũng cùng ngày
đó Monday June 20th 99 , Hubbell gặp Hillary bày tỏ sự khó khăn về tài chánh của
mình, Lapseng Lặng lẽ tới Hoa Kỳ với một va li tiền mặt 1 ngàn , Không đầy một
tháng sau Huang bắt đầu làm việc ở bộ thương mại.
CIA nói rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi làm việc ở bộ thương mại, Huang đã
đọc khoảng từ 3 0 - 0 Hồ sơ tình báo của Hoa Kỳ trong đó bao gồm luôn cả hồ sơ
MEM DISSEM , có nghĩa là ” tuyệt đối không được phép lộ ra, vì có thể dẫn đến sự
mất mạng của những người cộng sự”. CIA hoàn toàn không hề phóng đại một chút
nào khi nói rằng những hồ sơ như vậy hoàn toàn là nhạy cảm cần phải được giữ kín
tuyệt đối, Thế mà Clinton Để cho gián điệp tàu cộng khơi khơi tha hồ coi tha hồ mà
ăn cắp , hoàn toàn không quan tâm để ý một chút nào.
Khi Dick Morris thông báo cho Clinton biết cuộc vận động tranh cử có thể sẽ thất bại
nếu như không nhanh chóng dùng những phương tiện truyền thông phủ sóng chớp
nhoáng (expensivev media blitz) Lẽ dĩ nhiên muốn như vậy thì phải có tiền, Clinton
nói với Riady, lập tức Huang trở thành người gây quỹ cho DNC, vì chỉ có như vậy,
gián điệp tàu cộng Riady và những tay chân của nó mới có thể đóng góp vào quỹ
tranh cử của Clinton một cách chính thức, thật là hết biết!!!!!
Vào năm 1992 trong các cuộc vận động tranh cử Clinton/ Gore , lập đi lập lại hằng
1000 lần, Bush Đã nuông chiều thằng độc tài Trung cộng Ở Bắc Kinh, nhiều nhà lập
pháp của đảng Dân Chủ tin rằng, khi Clinton thắng cử, Ông ta Sẽ giúp Quốc Hội
chận bớt những đặc ân về thương mại cho Trung Cộng, Ít nhất là cho tới khi họ cải
thiện về nhân quyền, nhưng họ không biết rằng Clinton Đã đi đêm với Trung cộng bật
đèn xanh cho họ sau lưng Quốc Hội , Những nỗ lực tạm thời của Bush trong việc
ngăn chận những đặc quyền về thương mại cho Trung Cộng so với việc Clinton đi
đêm ngấm ngầm cho họ những đặc ân đặc lợi, Điều này so ra cho thấy Bush còn đàng
hoàng đạo đức hơn nhiều lần thằng cha Clinton này.
Một ngày trước khi Clinton bước chân vào nhà Trắng nam 1992 , Riady and Huang
đóng góp 100 ngàn vào quỷ Clinton , chưa đầy một tháng sau cha của Riady viếng
thăm nhà trắng, Trong một lá thư của ông ta gửi cho Clinton vào march 1993, (hai
tháng sau khi Clinton lên làm tổng thống) thuộc vào loại personal confidential letter,
ông ta đã khẩn cấp thúc giục Clinton hãy bãi bỏ việc chống lại đặc ân thương mại
cho Trung Cộng, vì ông ta rất nóng lòng bảo vệ hàng tỷ đô la tiền bạc đầu tư vào
Trung Cộng cũng như những tài sản của cải của những tên bè phái bạn bè với Trung
cộng .
Có nhiều bằng chứng cho thấy Huang liên hệ rất chặt chẽ với gián điệp Trung cộng,
lấy đi những tài liệu top secret từ bộ thương mại về văn phòng riêng của ông ta gần
Hotel Willard do công ty Stephens, bạn thân làm ăn của Clinton và cũng là người
cộng sự của Riadys, Huang đến văn phòng Stephen 2, 3 lần mỗi ngày, fax rồi copy,
gọi điện thoại, gửi các package ngay trong phòng làm việc chỉ để tiếp khách viếng
thăm từ ngoài vào !!!
Huang liên lạc với Riadys Stephens Ins, chính quyền Trung cộng, Những tin tức mà
ông ta lấy được từ bộ thương mại đưa cho ho, Đáng giá cả tỷ bạc, vì nhờ đó họ sẽ
đoán được chính sách của Hoa Kỳ để đầu tư, Đó là một điều tối k vi phạm luật
insider information, nhưng họ vẫn thoát nạn và làm giầu .

Clinton đã bị bán đứng cho tụi tàu cộng, với chính sách mở cửa, họ đã để cho tàu
cộng tha hồ tung hoành trong việc ăn cắp kĩ thuật, biết được hết tất cả những bí mật
của quốc phòng, Chương trình hạt nhân nguyên tử, theo báo cáo của bộ quốc phòng
Clinton đã hoàn toàn trao chìa khoá cho Trung Cộng bước vào mở toang tất cả
những bí mật của Hoa Kỳ để đem về làm lợi cho họ.
COSCO một công ty hàng hải do chính quyền Trung cộng làm chủ, Họ mướn căn cứ
hải quân ở Long Beach , mua bán vũ khí và ma túy ngay trong nước Mỹ, Quốc Hội và
dân địa phương phản đối, Clinton vẫn làm lơ, Ch ng những thế Ông ta còn đi lại vài
lần với hội đồng thành phố để vận động cho COSCO vẫn được tiếp tục hoạt động,
Điều này có nghĩa là COSCO vẫn nhỡn nhơ hoạt động gián điệp, Họ hiện diện khắp
nơi trong các ngành điện tử, biết được vũ khí tối tân bí mật được phát minh và sáng
chế ở những nơi tối bí mật nào, Hệ thống vũ khí tối tân được phát triển ra sao v.v..
William Perry Bộ trưởng bộ quốc phòng cùng với Clinton Đã bán cho tàu cộng
Những vũ khí tối tân nhất và quan trọng nhất, đã giúp cho tàu cộng thay đổi toàn diện
quân đội của họ, trở thành một quân đội được trang bị hùng mạnh và những chiến
lược hoàn hảo, họ đã chia sẽ tất cả không chừa một cái gì hết về quốc phòng với tụi
tàu cộng thậm chí cả vũ khí nguyên tử.
Họ nói cho tụi tàu cộng biết cách hoạt động của cơ quan Federal Express Như thế
nào thì quân đội Mỹ cũng làm y như vậy, tội lỗi sai lầm lớn nhất của Clinton là đã
hiện đại hóa hoàn hảo cho quân đội trung cộng, chỉ rõ cho họ logistics điểm mạnh
yếu ở chỗ nào, Đó là một điều rất tối k trong quân đội, Clinton đã chào đón tên giết
người hàng loạt trong vu Thảm sát Thiên an môn là Jiang emin bằng 19 khẩu súng
danh dự được dàn hàng ngang đưa ra, mà điều này các đời tổng thống chưa bao giờ
làm cho kẻ thù của mình.
Sự băng hoại trong chính trị giống như ung thư, nếu không đánh bại nó, nó sẽ tiếp tục
lập lại, một vài người trong đảng Cộng Hòa nói rằng nếu mình không thắng nó, thì
mình nhập bọn với nó, cái kiểu suy nghĩ như vậy nếu mà lan rộng ra, thì không sớm
thì muộn Đảng Cộng Hòa cũng sẽ làm một việc giống như Clinton and Gore đã làm:
bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy sự tham vọng và quyền lực.
TheDNC'sChineseMoneyLaundry
The Year of the Rat
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