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Ngày 25 tháng 9 năm 2021 cựu TT Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Perry
tiểu bang Georgia.
Nhìn cảnh tượng cựu TT Trump nói chuyện và dân chúng vây quanh hoan hô không
ngớt . Hình ảnh của cựu TT Trump như có vẽ cựu TT Trump sẽ tranh cử tổng thống vào
năm 2024?
Có người cho rằng những cuộc mít tinh như thế này trên căn bản TT Trump đang điều
hành để tạo dựng một chiến dịch vận động cho các Dân Biểu và Nghị sĩ Cộng Hoà để
đưa đảng Cộng Hoà giành lấy sự chiến thắng tại Thượng viện cũng như Hạ Viện.
Đảng Dân Chủ thì cho rằng TT Trump đang trở lại tâm điểm với những mánh khoé cũ
của mình
Ông Noah Bookbinder , một thành viên của Đảng Dân Chủ chủ tịch The Citizen cho hay
là TT Trump đang cố gắng tạo ảnh hưởng trong chính trường, cố gắng gây quỹ trước
một cuộc đua và cố gắng loại bỏ các ứng cử viên khác trong hơn ba năm
Không những ông Noah Bookbinder mà hầu như tất cả đảng Dân Chủ như có vẽ sợ TT
Trump trở lại chính trường vì TT Trump là người lo cho dân tộc Mỹ, lo cho cuộc sống
sung túc của người Mỹ và không thủ đoạn trên những Agenda hành động để biến người
dân Mỹ thành công cụ như đảng Dân Chủ đang làm.
TT Trump xuất hiện trên bối cảnh mà đảng Dân Chủ đang trong tiến trình đưa nước Mỹ
vào quỹ đạo chủ nghĩa Mác, trước đó hai nhiệm kỳ của Bill Clinton và Barak Obama đã
gầy dựng
Chính sự thất cử của bà Hillary đã làm cho George Soros, đảng CS Hoa Kỳ và Deep State
căm thù TT Trump, nhất là ông Obama đã tạo ra không biết bao nhiêu bi hài kịch để lật
đổ TT Trump ngay sau khi TT Trump nhậm chức
Qua bàn tay Phù thuỷ của bà Bể Lốp Xe đám "Đầm Lầy" mở màn bằng vở kịch thông
đồng với Nga, không cho TT Trump có thì giờ đả lo toan việc nước. Vở hài kịch Thông
Đồng với Nga hạ màn bọn Đầm Lầy uất ức khi TT Trump được tuyên bố vô tội thì chúng
nhảy qua vụ Thao Túng Quyền Lực khi TT Trump nói chuyện với TT Ukraine. Bà Phù
thuỷ lại bày ra việc Truất Phế Trump lần thứ hai một cách vô liêm sỉ. Lần thứ ba TT
Trump bị Covid-19 bà lại đền nghị Truất Phế vì sức khoẻ sa sút
TT Trump vẫn vững như đồng nên chúng: những người trong đám Sình lầy mà
Obama , Hillary và Soros đang điều hành lại đi vào một hành động cuối cùng: Bầu
cử gian lận.
Có lần trong thời gian tranh cử 2020 . Có người thấy Joe Biden chỉ ở dưới Basement và
không bao giờ chịu ra ngoài đi vận động tranh cử. Nhưng Biden đã nói thẳng là :" Tôi ở
dưới Basement mà tôi vẫn thắng cử" Mọi người cho là Joe Biden nói khùng nói điên
nhưng lúc đó ít ai để ý rằng Joe Biden đã biết trước cuộc bầu cử gian lận sẽ bắt TT
Trump rời nhiệm sở.
Cho nên hôm nay thấy TT Trump đến nói chuyện ở những buổi mít tinh và dân chúng
rầm rộ đến ủng hộ đã làm đảng Dân Chủ rất bâng khuâng cho dù trong tay đã có bùa
Gian Lận
Tuy vậy những cuộc mít tinh này đã làm đảng Dân Chủ hồ nghi: Có phải TT Trump sẽ ra
tranh cử TT năm 2024? vì theo họ chính những buổi mít tinh này đã nói rõ là cựu TT



Trump đang tranh cử và nghi ngờ hơn cả, đảng Dân Chủ đang cho là TT Trump đang có
kế hoạch vì họ cho rằng những cuộc mít tinh này theo phong cách là một cuộc vận động
bao gồm cả cuộc mít tinh sắp tới tại Iowa.
Cho dù Cựu TT Trump có bao nhiêu cuộc mít tinh đi nữa mà không kiễm soát được về
việc bầu cử gian lận của đảng Dân Chủ thì Lưỡng viện cũng không chiến thắng vả cả TT
Trump cũng phải gặp cảnh bị đảng Dân Chủ Tước Đoạt quyền Tổng Thống
Một vài bồi bút của đảng Dân Chủ vẫn cho rằng cuộc bầu cử trong sạch (???) nhưng
không chứng minh được sự trong sạch của mình trong khi nhiều tay cự phách của đảng
Cộng Hoà trình ra nhiều bằng chứng từ Arizona, Wisconsin Pennsylvania đến Georgia
nhưng tất cả đều bị đảng Dân Chủ giả lơ rồi bóp nghẹt.
Trong lúc đó họ lại ăng ẳng kêu lên bằng chứng. Đòi hỏi phe cánh Hữu những người
đang lãnh đạo nỗ lực này cần phải xác minh kết quả cuộc bầu cử 2020. Họ còn nói là họ
đang chờ đợi bằng chứng xác thực đảng Dân Chủ gian lận trong cuộc bầu cử 2020.
Họ cho rằng khi TT Trump tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đảng Dân Chủ
đánh cắp, là những lời vô căn cứ
Trong một cuộc thăm dò của CNN đã thực hiện vào đầu tháng 9 năm nay đa số cử tri
Cộng Hoà -61% vẫn ủng hộ TT Trump và 59% vẫn tin rằng cuộc bầu cử đã bị đảng Dân
Chủ đánh cắp từ tay TT Trump.
Cho đến nay cuộc bầu cử vẫn gian lận. Như Larry Elder đã tranh cử với với thống Đốc
California bị dân chúng Recall nhưng phiếu cử tri đã bị gian lận
Ngay tại các cơ sở bầu cử đảng Dân Chủ đã tái diễn bản cũ không cho ai được vào phòng
kiễm phiếu ngoại trừ những nhân viên của đảng Dân Chủ. Trong khi đó trước ngày bầu
cử Larry Elder đã bị một đám nhảy ra đánh vào mặt ông ta may có security đi theo bảo
vệ nên ông đành phải vào xe đi về. Ấy thế mà không thấy chính quyền của Joe Biden có
một ý kiến gì (!?)
Hiện tại chúng ta đang có một siêu quyền lực trong bóng tối không do dân bầu nên họ
không có trách nhiệm và không cần phải đối mặt với người dân vì thế họ có quyền tung
ra bao nhiêu thủ đoạn để củng cố quyền lực của họ mà không phải chịu trách nhiệm với
ai
Vì vậy sự bầu cử gian lận là vấn đề của người dân Mỹ hôm nay. Nếu mọi người dân và
những Thống Đốc đảng Cộng Hoà cần phải có những chương trình hành động hay phải
nói là “truy kích” các nhân viên phụ trách các cuộc bầu cử trong đảng Dân Chủ để cuộc
bầu cử 2022 và 2024 được tránh khỏi cảnh gian lận thì những ngày đen tối của nước
Mỹ sẽ mờ nhạt đi
Vì thế TT Trump phải cân nhắc kỹ lưỡng để những cuộc bầu cử sắp tới sẽ không là một
màn kịch dân chủ giả tạo . Trong thực tế, có rất nhiều biện pháp để thúc đẫy. Vì đây là
một vấn đề to lớn của dân chúng Hoa Kỳ , vì lợi ích của dân chủ, người dân Hoa Kỳ phải
nhận ra sự khác biệt và phải tìm cách dập tắt sự gian lận trong những cuộc bầu cử.
Hơn nữa, cho dù có tìm ra được bằng chứng mà chúng làm ngơ cũng như truyền thông
cũng đồng loã ngoảnh mặt làm ngơ thì chúng ta chỉ còn là công của dã tràng xe cát biển
đông mà thôi.
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