
MỘT THẢM HẠI CHO NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI DƯỚI THỜI
BIDEN CẦM QUYỀN.

Các quý bạn thân mến ! Sau gần tám tháng làm tổng thống sau lừa đảo chiếm phiếu
bầu ông Biden đã dẫn ngước Mỹ vào thảm hại chưa từng có đó là:
1, Ông ta và đảng Dân chủ đã ký lệnh cho phép nạo thai và như thế mỗi năm nước Mỹ
sẽ có hơn 60 triệu thai nhi không được cơ hội làm người, bị sát hại khi còn trong bụng
mẹ. Đây là một tội ác lớn trời không dung, đất không tha, thế mà ông ta và Pelosi vẫn tự
coi mình là người con chiên ngoan đạo. Tòa Thánh Vatican đã phải triệu hồi chỉ mặt
Pelosi để phản đối và lên án tội ác kinh khủng này.
2, Ông đã làm ngơ để Trung quốc hoành hành tự tung tự tác tại biển Đông và đe dọa
toàn vẹn lãnh thổ đảo quốc Đài loan, đàn áp phong trào Dân chủ Hongkong, đàn áp
người Duy Ngô Nhĩ và những sư Tăng tại Tây Tạng.
3, Rút quân một cách vội vàng, bỏ rơi những người đã từng là bầu bạn sát cánh với quân
đội Mỹ thậm chí bỏ rơi cả chính người dân Mỹ và quân đội Mỹ tại Afganitan khiến 13
quân nhân Mỹ phải chết thảm.
4, Mở cửa biên giới để hàng trăm ngàn người di cư đến biên giới Mexico trong đó có rất
nhiều kẻ tội phạm, kẻ buôn người vào Mỹ.
5, Làm kinh tế Mỹ suy sụp, nạn thất nghiệp phi mã và nợ trần đến mức báo động đỏ.
6, Làm hình ảnh nước Mỹ bị hoen ố, thế giới mất lòng tin vào Mỹ.
7, Làm nước Mỹ thiếu an toàn, nhiều kẻ phân biệt chủng tộc, bọn trộm cắp hoành hành
khiến không chỉ người Việt nammà cả các sắc tộc khác tính mạng, tài sản bị đe dọa.
Vì thế, như đã cảnh báo trong cuộc bầu cử 2020 về những gì sẽ xẩy ra với nước Mỹ và
nhân dan Hoa kỳ và thế giới. Giờ đang đến giai đoạn chuẩn vị cho bầu cử Mỹ 2024 và
trước mắt là cuộc bầu ở Quốc hội Mỹ 2022 xin bà con Việt nam ở Mỹ hãy nhìn vào sự
thật trên đây, đoàn kết để truất phế Pelosi và chuẩn bị cho một cuộc bầu cử mới mà
trong đó không có cơ hội nào cho kẻ giết người Biden quay trở lại cầm quyền đưa nước
Mỹ vào sâu đêm đen như những ngày qua. Hãy ủng hộ ông Trump và làm cho nước Mỹ
mạnh trở lại và bảo vệ hòa bình thế giới này.

Ngày 17 tháng 10 năm 2021.
Trân trọng vô vàn

Người bạn nước Mỹ tại châu Âu
Quảng Tịnh Cư Sỹ.


