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Sáng nay tỉnh thức, TV tường thuật: Hai cảnh sát tại Los Angeles bị phục kích, bắn
trọng thương, và đám côn đồ biểu tình, vây quanh nhà thương nơi điều trị cảnh sát,
chúng hô khẩu hiệu "Giết cảnh sát!" "Cảnh sát giết người!" "Ước gì bọn nó chết!"
(Fox News - 13/09/20).
Chủ nhật, 13/09/20, chỉ còn đúng 50 hôm nữa là đến ngày bầu cử 3/11/20. Hình ảnh
chiếu trên TV rõ ràng, cảnh sát còn ngồi trong xe, và tên giết người tiến đến, bắn qua
cửa xe, vậy ai giết ai? Chúng ta không NGU!
Chúng ta đang ở đâu? Nơi một thành phố nào đó trên đất nước Hoa Kỳ. Quê hương
thứ hai, tuy không có ngàn năm văn hiến, nhưng cả thế giới sắp hàng, ngày đêm, kiên
nhẫn xin vào! Anh chị em chúng ta từng trải qua bao nhiêu năm tháng ngục tù để có
được hôm nay, đường vào nước Mỹ thấm ướt mồ hôi, nước mắt và ngay cả sinh
mạng! Tự do không miễn phí! Nhưng đang bị cướp đoạt, ngay trước mắt!
Hôm nay, trên mảnh đất giầu đẹp Thượng Đế ban cho, bị cướp bóc, khủng bố, phá
hoại. Những kẻ nhân danh quyền làm người, hò hét giết chết nhân quyền! Nhân danh
một mầu da, để xoá sổ những mầu da khác! Những kẻ tranh đấu cho tự do, thật ra là
đang xây thêm nhà tù.
Ngôi nhà chúng ta làm chủ, đang trở thành phòng giam cho chính mình. Không ai
được tụ họp trên chục người, hôn lễ tạm quên, tang lễ ra đi trong âm thầm, trường
học tiếp tục đóng cửa, cấm, cấm tuyệt mọi sinh hoạt. Giáo đường, Chùa chiền, cấm!
Dùng con vi khuẩn "Chinese virus" để doạ dân.
Nhưng biểu tình cùng "Black Lives Matter" thì hợp pháp ! Không sợ lây nhiễm, hò hét
vung nước miếng khắp nơi, không cần khẩu trang! Chửi thẳng vào mặt cảnh sát, ném
bom xăng giết họ, gạch đá gậy gộc tha hồ phang, yên tâm chính quyền địa phương
không bỏ tù ! Bọn "ký sinh trùng" chính trị gia gọi là "biểu tình ôn hoà" (sic)! Chúng
ta không NGU!
Chẳng may bị tóm cổ! Yên tâm, Liên lạc ngay với tổ chức Minnesota Freedom Fund
(MFF) được chính thức giới thiệu bởi Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, đây là nguyên
văn giòng tweet của bà ứng cử viên Phó Tổng thống, đảng Dân Chủ, viết ngày
01/06/20, xin để nguyên văn, miễn dịch "If you're able to, chip in now to the
@MNFreedom to help post bail for those protesting on the ground in Minnesota.

Donate to the Minnesota Freedom Fund. Your support will help post bail for those
protesting on the ground in Minnesota" Hằng trăm ngàn đô la được tung ra từ tổ
chức MFF (https://mnfreedomfund.org/). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không cần phải đi tìm
đâu xa, cứ hỏi thăm ngay mụ này. Có phải là đảng Dân Chủ nuôi dưỡng đám biểu
tình, trộm cướp này không? Chúng ta không NGU!
Nhân danh "Tu chính án # 1" biểu tình "ôn hoà" "tự do báo chí, ngôn luận" được
Quốc Hội bảo vệ. Bọn chính trị gia hèn mạt, như bầy ngựa kéo xe che mắt chỉ thấy
một phía, chúng không thấy lửa cháy, cho đến khi nhà chúng bị đốt (hỏi Thị trưởng
Ted Wheeler, Portland, Oregon).
Chúng cấm tụ tập đông người, nhưng chỉ xung quanh khu nhà chúng ở (hỏi Thị
trưởng Lori Lightfoot, Chicago, Illinois). Chúng ngu xuẩn đặt tên "Mùa hè yêu
thương" cho bầy cướp, và câm ngay khi bọn này bao vây nhà, đòi mụ từ chức (hỏi
Jenny Durkan, Thị trưởng Seattle, Washington).
Chúng ủng hộ cắt ngân sách cảnh sát, khi thành phố Portland bị đốt phá, Toà án Liên
bang bị bao vây, gọi cảnh sát các thành phố bên cạnh đến tiếp cứu, không ai đến (hỏi
Thống đốc Kate Brown, Oregon). Khi các doanh nghiệp lớn, rời bỏ New York thì đứa
nào đã lên TV năn nỉ mời họ quay trở về, và hứa sẽ đích thân nấu ăn đón họ (hỏi
Andrew Cuomo, Thống đốc New York).
Thằng nào đóng cửa các doanh nghiệp, ngoại trừ cơ sở sản xuất rượu nho của hắn
(hỏi Gavin Newsom, Thống đốc California). Danh sách còn dài, bạn đọc cứ vào
Google tìm hiểu về hồ sơ tội phạm của những tên chính trị gia "ký sinh trùng" nêu
trên. Chính chúng ta đã bầu cho chúng, nuôi chúng bằng tiền thuế, nước mắt và mồ
hôi của chúng ta. Đã đến lúc phải uống thuốc xổ để tống bọn này ra cửa sau. Cử tri
đã lầm lẫn, nhưng Chúng ta không NGU!
Cảnh sát Los Angeles và nhiều thành phố khác do đảng Dân Chủ kiểm soát bị phục
kích! Chúng giả vờ gọi 911 cấp cứu, khi cảnh sát đến sẽ bị bao vây, sát hại. Và bọn
sát nhân hô hoán "Cảnh sát giết người!" Đúng là "vừa ăn cướp, vừa la làng?" Chúng
ta không NGU!
Chúng ta nai lưng đi làm, đóng thuế, để nuôi một bọn chính trị gia khốn nạn. Bầu cho
bọn chúng làm Thị trưởng, Thống đốc, Chánh án, Biện lý, Hội đồng Thành phố ....
danh sách còn dài lắm, cứ nhìn vào lá phiếu ngày 3/11 sắp đến, anh chị em sẽ thấy
chúng ta tốn bao nhiêu tiền để nuôi bọn "ký sinh trùng" này!

Tiền thuế của chúng ta dùng để trả lương cho nhân viên cảnh sát, bảo vệ an ninh xã
hội. Bọn chính trị gia "ký sinh trùng" đòi cắt giảm, hay loại bỏ hoàn toàn. Tên Thị
trưởng Thành phố Portland, Oregon, Ted Wheeler ra lệnh từ nay cảnh sát không
được dùng hơi cay để giải tán biểu tình! Chẳng lẽ sẽ phát nhang để khi gập bọn Black
Lives Matter, Antifa, hay Anarchy, cảnh sát sẽ thắp nhang và quỳ lạy chúng?
Quỳ cho đúng kiểu như Joe Biden, quỳ sao cho dễ thương như Nancy Pelosi, quỳ chân
thành, kính cẩn, để không còn hơi sức đứng lên. Hết người rồi sao, chẳng lẽ năm
2020 dân Mỹ phải đi bầu cho bầy "Lừa" chỉ biết quỳ? Chúng ta không NGU!
Hãy Tỉnh thức, trước khi quá muộn! Thành phố Portland, Oregon đã trải qua hơn
100 ngày bạo động. Năm 1972, chúng tôi tử thủ An Lộc đúng 100 ngày, giữ vững
thành phố trước hàng sư đoàn quân cộng sản. Giờ đây, không có đại bác pháo kích,
nhưng ra đường không hề bình an.
Tại New York, ngồi trong quán ăn yên lành, bỗng xuất hiện một bầy hung dữ, chúng
bước vào đập phá, bắt khách hàng phải đưa tay lên cao cùng chúng hô khẩu hiệu
"Black Lives Matter", cửa hàng nào còn dám mở cửa? Thị trưởng New York, Bill de
Blassio, dùng tiền thuế của chúng ta, sử dụng nhân công chính phủ, ra đường sơn
hàng chữ "Black Lives Matter" cử tri nào dám hó hé?

Và hắn ta đang xin thêm 500 triệu để phục hồi thành phố. Chưa nói đến ngày hôm
qua, Thứ bẩy 12/09, bọn biểu tình đã chiếm đóng cây cầu Washington Bridge tại New
York, có khác gì quân khủng bố Việt cộng gây ra bao tang thương, đau đớn cho miền
Nam Việt Nam chúng ta trước 1975? Ra đường không dám ra! Chúng ta không
NGU!
Trong gia đình, không khí trở nên u ám, ngột ngạt, cha mẹ không dám nói chuyện
chính trị cùng con cái! Chỉ sợ chúng sẽ gân cổ lên cãi. Trừ khi con chúng ta học các
ngành khoa học, y dược, kỹ thuật ... may ra còn tỉnh táo! Các ông bà cụ non theo
ngành nhân văn xã hội, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, coi chừng trong bao nhiêu năm đại
học, đa số chúng đã bị "tẩy não!"
Bọn giáo sư thiên tả nhồi nhét vào đầu óc con cái chúng ta rằng : Hoa Kỳ tượng
trưng cho những gì xấu xa nhất thế giới! Nước Mỹ là miền đất của nô lệ! Tất cả các
anh hùng dân tộc, kể cả Tổng thống Abraham Lincoln, vĩ nhân giải phóng nô lệ, đều
là giả tạo, lừa bịp, cần phải đạp đổ! Thượng Đế, Thiên Chúa, Đức Mẹ tất cả phải kéo
xuống, chặt đầu! Chỉ có thánh George Floyd, cựu tài tử đóng phim XXX với hồ sơ tội
phạm vài trang mới xứng đáng được tôn thờ!
Mới đây nhất, khi đến thăm gia đình anh hùng "quấy rối tình dục" Jacob Blake tại
Wisconsin, ngài ứng cử viên Tổng thống Joe Biden, tuyên bố tại nhà thờ ở Thành phố
Kenosha qua sự ngu dốt của hắn về lịch sử và trơ trẽn đầy nịnh bợ, khiến cả nước Mỹ

giật mình, hắn nói rằng : "Nhân danh Chúa, tại sao chúng ta không dậy lịch sử
trong các lớp học ? Chính một người da đen đã phát minh ra chiếc bóng đèn, chứ
không phải ông da trắng tên Edison" (Why in God’s name don’t we teach history in
history classes? A Black man invented the light bulb, not a white guy named Edison)
(https://www.snopes.com/fact-check/biden-black-man-invented-lightbulb/). Nịnh giỏi
đến cỡ này, chẳng trách đến hôm nay Tổng thống Trump vẫn theo sau điểm thăm dò
(poll). Chúng ta không NGU!
Điều lo nhất của đảng Dân Chủ lúc này, thuốc chủng ngừa (vaccine) "Chinese virus"
có thể đưa ra trước ngày bầu cử! Bao nhiêu điểm Tổng thống Trump lấy hết! Đúng là
ác mộng cho bọn dân chủ! Ngày 05/09/20, Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris tuyên bố,
"Tôi không tin bất cứ vaccine nào Trump đưa ra trước ngày bầu cử!" Lại thêm một
chính trị gia ngu xuẩn nữa!
(https://www.politico.com/news/2020/09/05/kamala-harris-trump-coronavirus-vaccin
e-409320).
1. Tổng thống Trump không điều chế thuốc, đó là công việc của các hãng dược phẩm,
và sự chấp thuận của FDA, CDC cùng nhiều cơ quan, văn phòng y tế khác.
2. Đây là thương vụ hằng ngàn tỷ đô la, uy tín quốc tế. Các hãng bào chế thuốc sẽ
không để bất cứ một chính trị gia nào chi phối, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ!
3. Thời gian bào chế thuốc phải qua giai đoạn thử nghiệm trên cả chục ngàn người
tình nguyện, trước khi được xử dụng cho dân chúng. Chưa kể, không cẩn thận hãng
dược phẩm có thể bị đưa ra toà, sạt nghiệp. Vậy thì trước hay sau ngày bầu cử có
khác gì nhau? Ngoại trừ yếu tố Tổng thống Trump sẽ được thêm lòng tin, thêm phiếu
bầu.
Tội nghiệp, nữ ứng cử viên Phó Tổng thống, năm nay 55 tuổi vẫn chưa trưởng thành,
ăn nói cứ như là mình còn ở tuổi 29 xa xưa, u mê theo lão Thị trưởng Willie Brown 60
tìm đường tiến thân. Tình yêu không có khoảng cách tuổi tác. Nhưng dùng nó làm
phương tiện tiến thân chính trị, thì chẳng có gì đáng hãnh diện! Chúng ta không
NGU!
(https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/28/18200885/willie-brown-kamalaharris-2020).

Ai sẽ chiến thắng trong đêm 3/11/2020, hoặc có thể kết quả sẽ kéo dài thêm một vài
tuần vì bên thua kiện cáo, hoặc giả có chứng cớ gian lận bằng bỏ phiếu qua bưu điện.
Đảng Dân Chủ rất thích kiểu bỏ phiếu bằng đường bưu điện. Tha hồ ăn gian, người
chết, chó mèo đều có phiếu bầu cả. Có nơi, chỉ cần bằng lái xe, không cần biết là
công dân Mỹ hay di dân bất hợp pháp! Đảng Dân Chủ đã có sẵn kế hoạch nếu Biden
thua. Nhưng phía Cộng Hoà (chính phủ TT. Trump) cũng chẳng bó tay ngồi yên đâu.
1. Bộ Tư pháp đang điều tra ai là người cung cấp tài chính, đứng sau lưng các cuộc
biểu tình BẠO ĐỘNG, ĐỐT PHÁ, TẤN CÔNG cảnh sát, các toà nhà Chính phủ.
Chắc chắn mạnh thường quân Goerge Soros và các thế lực ngầm khác phải vô cùng
cẩn thận. Lòng dân không ở cùng họ.
2. Từ nay đến ngày bầu cử 50 ngày nữa tính ngày Chủ nhật 13/09/20. Cảnh sát Liên
bang trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, FBI ... sẽ lần lượt nhặt bọn đầu não
Antifa, Anarchy, Black Lives Matter ... Những anh hùng khủng bố, hôi của, giết người,
sẽ xộ khám. Chuyện nhỏ như con thỏ.
3. Bưu điện đang từng bước trong sạch hoá! Tay chân thân cận ngồi những vị trí
chóp bu trong ngành đã được về hưu sớm. Sẽ có trăm ngàn con mắt nhìn vào các bác
đưa thư yêu quý, chỉ một hành vi bất hợp pháp là sẽ được nghỉ hè 10 năm trong nhà
tù. Có giỏi thì vất phiếu hay sửa đổi phiếu!
Chưa kể, các con số thăm dò hiện nay Biden vẫn dẫn đầu Tổng thống Trump không
thể xem là chính xác được. Đừng quên, thăm dò (poll) năm 2016 cho đến phút chót
vẫn tiên đoán Hillary Clinton đắc cử. Nếu cụ Joe Biden còn tỉnh táo, xin hãy nhớ bài
học Hillary Clinton. Chúng ta không NGU!
Một chi tiết cuối cùng thay lời kết. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày 11/9 tại New York, sau
khi gia đình Phó Tổng thống Mike Pence đọc bài Thi thiên (Psalm) từ Thánh Kinh,
đám đông dân chúng tham dự bất ngờ cùng hô to "Bốn năm nữa" (Four More Years)
và báo chí thiên tả như CNN ... nổi giận, không tường thuật
Chúng ta không cô đơn, và CHÚNG TA KHÔNG NGU!
Nguyễn Tường Tuấn

