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Cả thế giới hiện đang chứng kiến giai đoạn tà ác nhất cho đến nay trong nỗ lực tiêu diệt
Tổng thống Donald Trump của những chính trị gia thiên tả lưỡng đảng.

Một người ủng hộ TT Trump ở bang Texas (ảnh:
Reuters)

Hôm 11/1, Epoch Times cho đăng
bài viết của Conrad Black, chuyên
gia tài chính nổi tiếng của Canada
và là cây viết nổi tiếng thế giới,
cuốn sách “Trump: A President
Like No Other” (Trump: Một Tổng
thống khác thường) của ông đã

được tái bản nhiều lần. Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý độc giả bài bình luận
của Conrad chỉ ra “tim đen” và sự sợ hãi của phe thiên tả trước TT Trump.

Cả thế giới hiện đang chứng kiến   giai đoạn tà ác nhất cho đến nay trong nỗ lực tiêu
diệt Tổng thống Donald Trump của những chính trị gia thiên tả lưỡng đảng.

Khoảng một nửa nước Mỹ tin rằng cuộc bầu cử tổng thống đã bị gian lận, và không một
người trung thực nào có thể phủ nhận rằng có những nghi ngờ chính đáng về cuộc bỏ
phiếu ở 5 hoặc 6 tiểu bang. Thực tế là cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ ở 44 bang khác cho
thấy chính những bất thường này đã quyết định kết quả.

Giờ đây, trên thực tế, toàn bộ phương tiện truyền thông chủ lưu và truyền thông xã hội
đã nhất quyết giả vờ rằng bất kỳ câu hỏi nào về tính hợp pháp của cuộc bầu cử là “vô
nghĩa” (theo bình luận viên kỳ cựu của Fox News, Brit Hume), và bất kỳ đề xuất nào
ngược lại đều bị cấm trên các mạng xã hội lớn. Đây là một sự đàn áp toàn trị đối với các
mối quan tâm chính đáng của công chúng. Nó là vi hiến và nó hoàn toàn thể hiện sự
thiếu tự tin của những kẻ đang hành hạ TT Trump.

Tự huyễn hoặc rằng cuộc bầu cử đã được xác định về mặt tư pháp là công bằng, nhưng
họ lại phải tìm mọi cách để biến cuộc biểu tình vĩ đại của TT Trump ngày 6/1 ở
Washington trở thành một hoạt động phạm luật, thay vì nhìn nhận đúng bản chất của nó
như là một cuộc biểu tình ôn hòa của một số trong số hàng chục triệu người cảm thấy
rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp từ tay họ.

Tổng thống Trump không kích động bạo lực, vì bất kỳ ai cũng có thể chắc chắn điều đó
bằng cách lắng nghe phát biểu của ông. Các phiên tòa xét xử những thủ phạm chính sẽ
cho thấy ai trong số họ là côn đồ chuyên nghiệp, và ai là người thực sự tích cực ủng hộ
TT Trump. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều gì xảy ra sẽ chính là điều cuối cùng mà
TT Trump muốn, bởi không có lý do gì cho việc không đủ an ninh để bảo vệ Điện
Capitol.
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Nhưng để cố gắng một lần nữa tiêu diệt Trump và phân tán lượng người theo dõi đông
đảo của ông, những kẻ thù của ông đã phải cố gắng dập tắt bất kỳ truyền thông công
khai nào về những nghi ngờ liên tục về tính hợp lệ của cuộc bầu cử, và ra sức tuyên
truyền chứng minh rằng ông đã kích động bạo lực.

Điều này là cần thiết để thúc đẩy khả năng áp dụng Tu Chính Án thứ 25, trong đó đề cập
đến việc phế truất các tổng thống bị mất trí lực và bị luận tội bởi hành vi phạm tội
nghiêm trọng. Tất cả những điều này đều thiếu, và TT Trump sẽ không bị phế truất
trước khi hết nhiệm kỳ vào tuần tới.

Mất tập trung và sợ hãi

Tất cả đặt ra câu hỏi tại sao kẻ thù của ông Trump vẫn điên cuồng trong nỗ lực tách ông
ta khỏi lượng người theo dõi khổng lồ của mình, và tiêu diệt ông về mặt chính trị, theo
kiểu Stalin. Một phần, đảng Dân chủ giờ đây dường như đã “nghiện” thực hành đánh lạc
hướng công chúng khỏi chương trình nghị sự không thể chấp nhận được về mặt chính
trị của họ, bằng cách chĩa mũi dùi phỉ báng dữ dội vào Tổng thống.

TT Trump không phải và chưa bao giờ trong cuộc đời trưởng thành của mình là một
người phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính. Ông ấy có thể có cách cư xử gây ồn
ào. Mọi người đều có thể nhìn thấy chúng, và các cử tri tự quyết định xem chúng có đáng
coi trọng hơn những phẩm chất và thành tích tuyệt vời của ông trên cương vị tổng
thống hay không.

Mong muốn ám ảnh để tiêu diệt TT Trump ngay cả khi ông sắp rời nhiệm kỳ không thể
dựa trên bất cứ điều gì ngoài nỗi sợ hãi về một người đàn ông đã thách thức thành công
nền tảng chính trị của họ, phơi bày nền tảng đó như một thất bại đáng kể, và vạch trần
thực tế sự mục nát của các chính quyền tiền nhiệm mà đa số người Mỹ không được cho
biết tới.

Đã phục vụ tốt cho đất nước

Nền tảng chính trị của phe thiên tả đã bộc lộ rõ sự thất bại. Vì nếu nó đã từng phục vụ
tốt cho đất nước, ông Trump đã không được bầu vào bốn năm trước. Nếu ông Trump
không là một tổng thống có năng lực, hầu hết các chính sách của ông sẽ không được
quốc hội và các cấp tiểu bang trên toàn quốc ủng hộ, và những đối thủ của ông sẽ không
phải dùng đến những cách cực đoan như vậy để buộc ông rời Tòa Bạch Ốc.

Các cuộc thăm dò đều chỉ ra rằng chỉ có 10% người Mỹ tôn trọng các nhà lập pháp trong
quốc hội, và không quá 15% người Mỹ tin vào phương tiện truyền thông chủ lưu. Ngay
cả cuộc bầu cử đáng ngờ cũng tiết lộ rằng 48% người Mỹ thích Trump hơn Biden, người
thân thiết với Phố Wall, Thung lũng Silicon, Hollywood, giới học thuật, và các phương
tiện truyền thông thiên tả, bất chấp lợi thế tài chính khổng lồ của đảng Dân chủ và các
phương tiện truyền thông dòng chính ra rả nói xấu Tổng thống đương nhiệm.

Những chính quyền trước Trump đã kéo nước Mỹ vào những cuộc chiến bất tận, không
có kết ở Trung Đông mà kèm theo là thảm họa nhân đạo; cuộc khủng hoảng kinh tế lớn



nhất thế giới trong 80 năm; hơn 10 triệu người di cư bất hợp pháp không có tay nghề
tràn qua biên giới phía Nam; thâm hụt thương mại khổng lồ; Trung Quốc ăn cắp công
nghệ với chi phí của Mỹ; và những người tiền nhiệm của Trump đều đã bị Triều Tiên và
Iran lừa gạt.

TT Trump đã giải quyết hiệu quả những vấn nạn này; những dự đoán thảm khốc về sự
kém cỏi hay nguy hiểm của ông từ cánh tả đều không đúng.

Các đối thủ của TT Trump đã không thể đưa ra các ứng cử viên hoặc chính sách tốt hơn.
Thay vào đó, họ đã cổ vũ những ứng viên đã thất bại là Joe Biden và Kamala Harris và
đặt họ đứng đầu một chương trình nghị sự cực tả của Sanders-Warren, lờ đi các cuộc
bạo động tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua, trói buộc cảnh sát, giật dây kích động sự
tăng đột biến của tội phạm bạo lực, và lợi dụng cuộc khủng hoảng COVID để thông qua
luật bầu cử vi hiến nhằm khuyến khích gian lận.

Và họ đã nhận được thẻ bài miễn tội khi Tối cao Pháp viện từ chối thụ lý đơn kiện từ
Texas, được 18 bang khác ủng hộ, về việc 4 bang chiến địa đã không đảm bảo một cuộc
bầu cử tổng thống công bằng. 74 triệu người ủng hộ Trump không còn gì để làm ngoại
trừ phản đối.

Là lựa chọn duy nhất

Khi buộc tội sai TT Trump về việc kích động nổi dậy, phe cánh tả đã một lần nữa phớt lờ
mong muốn của công chúng về một chính phủ tốt hơn và sự xác nhận rằng Donald
Trump là giải pháp thay thế duy nhất cho một chính phủ tiền nhiệmmục nát.

Việc luận tội là vô nghĩa, Tổng thống Trump sẽ không từ chức, và một chính phủ kém cỏi
sẽ không thể sử dụng các thủ đoạn phỉ báng và bẩn thỉu để thay thế cho hoạt động của
nó trong thời gian dài.

Nếu TT Trump là người duy nhất có thể bảo vệ người dân chống lại chính quyền kém
cỏi, các nhà lập pháp và luật gia hèn nhát, và một hệ thống đã trở nên quá mục nát
không thể tổ chức các cuộc bầu cử trung thực hoặc mở ra các phiên tòa công bằng, trong
khi phương tiện truyền thông toàn trị nổi lên, và các nhà kiểm duyệt độc tài trên mạng
xã hội tìm cách bịt miệng những người bất đồng quan điểm, thì ảnh hưởng của vị tổng
thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ chỉ tăng lên và không thể ngăn cản.

https://www.dkn.tv/the-gioi/chuyen-gia-hanh-vi-de-doa-luan-toi-tt-trump-chinh-la-m
ot-su-thu-nhan-that-bai.html

https://www.dkn.tv/the-gioi/chuyen-gia-hanh-vi-de-doa-luan-toi-tt-trump-chinh-la-mot-su-thu-nhan-that-bai.html
https://www.dkn.tv/the-gioi/chuyen-gia-hanh-vi-de-doa-luan-toi-tt-trump-chinh-la-mot-su-thu-nhan-that-bai.html

	Mất tập trung và sợ hãi
	Đã phục vụ tốt cho đất nước
	Là lựa chọn duy nhất

