
Barrack Hussein Obama, kẻ chống xã hội, xây dựng nội chiến!

Barrack Hussein Obama, kẻ chống xã hội, xây
dựng nội chiến! Hầu hết người ta nhầm lẫn
Obama với đường lối của DEMS.

Nếu chỉ bàng quang nhìn Obama thuộc đảng
Dân Chủ thì sẽ không nhìn ra được chân tướng
thực sự và luôn đánh trật mục tiêu Obama !

Khi phe Cộng Hòa phản công thì gặp sự đối kháng của 2 cánh Bảo Thủ & Cấp Tiến,
nhưng cánh của Obama rất an toàn vì nó không nằm chính diện, nên quý vị luôn đánh
trật mục tiêu !

Bước vào thiên niên kỷ 2k DEMS có 3 cánh: Dân chủ bảo thủ, Dân chủ cấp tiến và Dân
chủ mọ̣i rợ̣̣ ! Obama thuộc cánh 03 DCMR! Chúng tôi gọi DCMR bởi vì nó thuộc hàng nô
lệ khi xưa nhưng bây giờ chủ trượng giết người da trắng là gốc chủ nhân của chính họ!
Obama xách động cộng đồng Mỹ Đen tiêu diệt xã hội Mỹ qua 2 thập niên vừa qua, mà nó
luôn đi Rallies tuyên truyền rằng xã hội hiện tại của người Da Trắng và tự vẽ ra đường
ranh kỳ thị và xây dựng hận thù !

Mang đậm nét hận thù từ giai cấp nô lệ của cha ông, Obama đã mượn tay của Da Đen &
Hồi Giáo Cực Đoan để khủng bố giết hại Mỹ Trắng.

Obama luôn chủ trượng và đi kêu gọi cuộc nội chiến "Civil-War", nhàm làm sụp đỏ nượ́c
Mỹ vĩ đại mà hán thù hạ̣n. Ở đời thường những kẻ ít học và nghèo nàn rất ưa chuộng lật
đổ xã hội vì lòng mặc cảm thua thiệt, nên cộng đồng da đen đã dễ dàng lâm kế của
Obama và mọc ra Antifa & BLM!

Ở đây chúng tôi muốn nói đến cánh Obama đã và đang lợi dụng số đông ủng hộ đảng
Dân Chủ để thực thi kế hoạch mọi rợ " Chống xã hội đa văn hóa hiện tại và xây dựng nội
chiến"! Hầu hết cử tri của DC đã không nhìn ra sự kiện này, hoặc có thể chính trị gia DC
đã nhìn ra, tuy nhiên cũng lợi dụng cánh của Obama để trục lợi cho phe cánh riêng của
họ mà điểm cuối là dành quyền kiểm soát Lưỡng Viện và White House !

Nhưng trên con đường vận động tranh cử thì cả 3 phe cùng quan điểm với nhau, khi
thắng xong họ nãy sinh chống nhau vì hoàn toàn khác đường lối Lập Pháp và Hành
Pháp !

Trên đây chỉ sợ lược điểm chính, chúng tôi chưa nói đến dẫn chứng những gì Barrack
Hussei Obama đã làm trong 20 năm qua từ chiến trường Middle Easts và ngay trong nội
địa Hoa Kỳ.
Bài sau chúng tôi sẽ minh chứng Obama đã mượn tay của Hồi Giáo Cực Đoan từ Trung
Đông và Cộng Đồng Da Đen thuộc giới nghèo và ít học, cũng như kích động tâm lý chống
xã hội của giới sinh viên!



Tóm tắt: Barrack Hussein Obama đã vượt qua rào cản của 2 ý thức hệ Bảo Thủ & Cấp
Tiến thuộc đảng Dân Chủ để thực thi kế hoạch :

Anti-Society, Advocates a Civil-War.
" Tiêu diệt xã hội và xây dựng nội chiến Hoa Kỳ "

Ps.Không phải chỉ có một số người Mỹ gốc Việt lâm kế, mà chính một nửa dân Mỹ đã
không nhìn ra được chân tướng kẻ đang chống phá xã hội và giết hại da trắng Hoa Kỳ !
@ Trong các nhận xét về Obama thì có ông Clint Eastwood tượng đối chính xác : Obama,
nó đang phá hoại Hành Pháp và làm hư hoại quân đội anh hùng của Hoa Kỳ, nó đang
phá hoại đất nước chúng ta! "
Nhưng ông Clint Eastwood không dẫn chứng về nhận xét, nên chỉ những ai có kiến thức
sâu sắc thời sự chính trị mới cùng quan điểm !

Ngược lại người thường dân thì sẽ phản đối Eastwood, vì họ hoàn toàn không hiểu
Obama đã làm gì ! Chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ, một người đã là tổng thống về
hưu mà vẫn đi Rally suốt từ 2016 đến nay và không ngừng, chỉ có Obama ! Một kẻ thông
minh nhưng rất ác tính !


