
Phe Tả Vu Cáo TT Trump Và Người Mỹ Yêu Nước Là "Kích Động Bạo
Lực", Còn Đảng Dân Chủ Và Antifa-BLM Thì Ôn Hòa??

Sau khi Twitter xóa sổ tài khoản với gần 90 triệu người theo dõi của Tổng thống Trump vì hai dòng
tweet vô hại mà họ gắn nhãn “Kích động bạo lực”, và Big Media gắn nhãn những người biểu tình ôn hòa

là “Côn đồ”, thì Antifa - BLM vẫn nhởn nhơ quậy phá

Những kẻ Antifa giơ biển hiệu “Ashli Babbitt đáng bị
giết”. Ashli Babbitt là cựu quân nhân yêu nước mà
không vũ trang đã bị cảnh sát Capital bắn chết trong
Tòa nhà Quốc hội. (Ảnh từ Twitter)
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và còn được CNN phỏng vấn như thể là phóng viên đưa tin hiện trường tại Tòa nhà
Quốc hội….

Đảng Dân chủ ôn hòa, còn TT Trump kích động bạo lực?

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông dòng chính không chỉ bóp méo mà
còn đưa tin sai lệch về cuộc biểu tình ôn hòa “Stop the Steal” tại Washington DC ngày
6/1, và cuộc hỗn loạn tại Tòa nhà Quốc hội xảy ra trong buổi chiều cùng ngày.

Với cả triệu người tuần hành tại Thủ đô một cách ôn hòa, sự cố một số người biểu tình đã
gây ra bạo lực trong Tòa nhà Quốc hội càng ngày càng cho thấy nhiều bằng chứng thủ
phạm là Antifa. Điều này được minh chứng bằng bài phát biểu của Tổng thống Trump vào
trưa ngày 6/1, và các video ghi lại được tại hiện trường Tòa nhà Quốc hội.

Làm thế nào mà Big Media, Big Tech coi đây là những lời nói có tính chất kích động bạo
lực, khi Tổng thống Trump nói với người dân rằng: “Hãy lắng nghe tiếng nói của bạn một
cách hòa bình và yêu nước”. Nội dung bài phát biểu của Tổng thống Trump hoàn trái
ngược với bản tường thuật của giới truyền thông cánh tả nói rằng ông kích động bạo lực.

Toàn bộ bài phát biểu của Tổng thống Trump chủ yếu đề cập đến việc gian lận cử tri trong
cuộc bầu cử năm 2020. Hai dòng tweet vô hại của Tổng thống bày tỏ việc bị đối xử bất
công về tự do ngôn luận và không tới tham dự lễ nhậm chức ngày 20/1, đã bị Twitter liệt
vào dạng “kích động bạo lực” và khóa tài khoản của đương kim Tổng thống vĩnh viễn.

Vậy hãy so sánh những lời phát biểu đầy tính bạo lực của những người nổi tiếng Đảng
Dân chủ cánh tả cấp tiến dưới
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Mặc nhiên, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã đồng ý với những lời đe dọa trên,
cũng như ủng hộ cuộc bạo loạn khắp nước Mỹ của các nhóm khủng bố như BLM và Antifa.
Vì tất cả họ đều chưa bị gắn nhãn cảnh báo cũng như vẫn được sở hữu tài khoản Twitter.

Và hãy nhìn cách Antifa-BLM tấn công người ủng hộ Tổng thống Trump tàn bạo, nhưng
truyền thông dòng chính không bao giờ lên tiếng. Truyền thông còn giấu nhẹm về các vụ
bạo lực vẫn đang tiếp diễn ở các thành phố như Portland, Seattle và không cho người dân
Mỹ biết sự thật về những kẻ khủng bố thù ghét nước Mỹ này.

https://platform.twitter.com/embed/i
ndex.html?dnt=false&embedId=twitter
-widget-1&frame=false&hideCard=fals
e&hideThread=false&id=13277681244
65184768&lang=en&origin=https%3A
%2F%2Fwww.ntdvn.com%2Fthe-gioi
%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-trump-va-ngu
oi-my-yeu-nuoc-la-kich-dong-bao-luc-v
ay-dang-dan-chu-va-antifa-blm-on-hoa
-128310.html&siteScreenName=NtdVi
et&theme=light&widgetsVersion=ed20

a2b%3A1601588405575&width=550pxhttps://platform.twitter.com/embed/index.html?
dnt=false&embedId=twitter-widget-2&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&i
d=1327737656369840128&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.ntdvn.com%2Fthe
-gioi%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-trump-va-nguoi-my-yeu-nuoc-la-kich-dong-bao-luc-vay-dan
g-dan-chu-va-antifa-blm-on-hoa-128310.html&siteScreenName=NtdViet&theme=light&
widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550pxhttps://platform.twitter.c
om/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-3&frame=false&hideCard=fa
lse&hideThread=false&id=1327740865545203717&lang=en&origin=https%3A%2F%2F
www.ntdvn.com%2Fthe-gioi%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-trump-va-nguoi-my-yeu-nuoc-la-kic
h-dong-bao-luc-vay-dang-dan-chu-va-antifa-blm-on-hoa-128310.html&siteScreenName=
NtdViet&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px
CNN phỏng vấn thành viên BLM ngay tại Tòa nhà Quốc hội

John Sullivan đã được xác định là một trong những người nằm trong nhóm xâm nhập vào
Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1. Tuy nhiên, Sullivan không phải là người ủng hộ Tổng thống
Trumpmà thực tế chính là thành viên cực tả BLM.

“Nhà hoạt động” BLM đồng thời cũng tự xưng là người sáng lập nhóm “Insurgence USA”,
đã đăng những cảnh báo như “Một cuộc cách mạng vũ trang là cách hiệu quả duy nhất để
mang lại sự thay đổi”. Đồng thời trên trang Instagram của anh ta (hiện đã bị xóa)
cũng cung cấp một hướng dẫn hữu ích về cách trở thành “Người theo chủ nghĩa vô chính
phủ,” hướng dẫn sử dụng “chiến thuật du kích để áp đảo đối thủ của bạn”…
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Thật kỳ lạ, khi người dẫn chương trình
nổi tiếng Anderson Cooper của CNN
đã phỏng vấn Sullivan ngay trong
ngày 6/1, mà không bao giờ đề cập
đến tiền sử tội phạm của anh ta –
người đã từng đe dọa ngăn cản Tổng
thống Trump phục vụ nhiệm kỳ thứ
hai, hay nhóm cấp tiến mà Sullivan
thành lập nhằm ủng hộ Chế độ chính
phủ cách mạng vũ trang.

Có vẻ như người dẫn chương trình
Anderson Cooper của CNN khi phỏng vấn Sullivan chỉ đơn giản coi anh ta là một “nhà
hoạt động cánh tả”, hoặc coi anh ta như một phóng viên tại hiện trường, người “tình cờ”
đứng cạnh cựu quân nhân Ashli   Babbit khi cô bị hạ sát:

Khẩu hiệu “Chống phát xít”, nhưng Antifa chính là PHÁT XÍT

Sáng ngày 10/1, Antifa tổ chức cuộc diễu hành qua trung tâm thành phố New York, kêu
gọi chấm dứt “chủ nghĩa phát xít”.Thật trớ trêu, Antifa đang làm ngược lại chính xác
những gì nhóm này tuyên bố.

Cũng giống như Big Media, Big Tech tìm ngăn cản và trừng phạt quyền tự do ngôn luận
của những người cánh hữu, Antifa-BLM đã dùng bạo lực nhằm bịt miệng tất cả những
người bất đồng chính kiến, hay đi ngược lại “ý muốn” của họ. Tất cả họ mới chính là
những kẻ phát xít.

Khi ông Robert Reich, một người theo chủ nghĩa cực tả và từng là Bộ trưởng Lao động
dưới thời chính quyền Clinton tweet rằng: “Tôi chán ngấy những kẻ phát xít kêu gọi đoàn
kết. Việc còn lại của chúng ta là phải thống nhất chống lại họ.”. Hãy xem một tài
khoản Twitter với cái tên “Hoa Kỳ là một quốc gia thất bại” đã trả lời tweet của ông
ta: “Chính
xác”.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widge
t-4&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1348339663581421568&lang=
en&origin=https%3A%2F%2Fwww.ntdvn.com%2Fthe-gioi%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-trum
p-va-nguoi-my-yeu-nuoc-la-kich-dong-bao-luc-vay-dang-dan-chu-va-antifa-blm-on-hoa-1
28310.html&siteScreenName=NtdViet&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A160
1588405575&width=550px

Correct https://t.co/CHvJm9FvJF
— usa is a failed state (@BreeNewsome) January 10, 2021

Những người cánh tả và nhóm Antifa-BLM liên tục giơ cao “khẩu hiệu” bằng cách tuyên
bố họ chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa phát xít, nhưng cách họ
hành động thì lại hoàn toàn đi ngược lại “phương châm” ấy, trong khi đó chính những
người dân ủng hộ Tổng thống Trump đều chống lại cả hai điều trên.
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Ngoài ra, những người sáng lập Antifa-BLM đã thừa nhận rằng họ là “những người theo
chủ nghĩa Mác được đào tạo”…

Hãy xem Antifa diễu hành ngoài đường phố như thế nào: Không cầm cờ Mỹ hay biểu ngữ
tích cực như những người Mỹ yêu nước chân chính, họ hóa trang thành đầu lợn và cầm
tấm khiên chắn. Khiên chắn để làm gì? Ai tấn công họ, hay họ tấn công bạo lực người
khác?https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widg
et-5&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1348298028118118406&lang
=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.ntdvn.com%2Fthe-gioi%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-tru
mp-va-nguoi-my-yeu-nuoc-la-kich-dong-bao-luc-vay-dang-dan-chu-va-antifa-blm-on-hoa
-128310.html&siteScreenName=NtdViet&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A16
01588405575&width=550px

Shield line strong pic.twitter.com/EINdcPwEpH
— Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 10, 2021
Antifa “kỷ niệm” vụ cảnh sát bắn chết Ashli Babbitt

Sự thật là những người ủng hộ Tổng thống Trump không chỉ bị các nhà lãnh đạo cánh tả
thường xuyên chỉ trích, đe dọa trả thù, mà họ còn bị Antifa-BLM đánh đập và tấn công đến
chết kể từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump năm 2016.

Vừa qua, những kẻ côn đồ Antifa ở San Diego (California) đã tổ chức một cuộc biểu tình,
trong đó các “nhà hoạt động” cánh tả đã “kỷ niệm” việc cảnh sát Capital bắn chết người
biểu tình yêu nước Ashli   Babbitt trong sự kiện 6/1.

Những kẻ khủng bố đe dọa những phụ nữ trung niên và những người ủng hộ Tổng thống
Trump ôn hòa khác khi chúng xâm chiếmmột bãi biển. Một trong những kẻ Antifa này
còn nói rằng Babbitt đáng bị
giết.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widge
t-6&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1348422224529788929&lang=
en&origin=https%3A%2F%2Fwww.ntdvn.com%2Fthe-gioi%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-trum
p-va-nguoi-my-yeu-nuoc-la-kich-dong-bao-luc-vay-dang-dan-chu-va-antifa-blm-on-hoa-1
28310.html&siteScreenName=NtdViet&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A160
1588405575&width=550px

“Ashli Babbitt deserved it”
Antifa held a protest in San Diego, Cal. yesterday where they also fought Trump
supporters. One of the antifa held a sign saying Capitol Hill protester Ashli Babbitt
deserved to get killed. pic.twitter.com/YTNOM7joCm
— Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 11, 2021

Ashli   Babbitt đã trở thành nạn nhân trong vụ sát hại bi kịch ở bên trong Tòa nhà
Quốc hội. Đoạn video kinh hoàng cho thấy cảnh Babbitt hoàn toàn không có vũ khí khi
viên cảnh sát bắn chết
cô:https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-
7&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1347076676342185984&lang=e
n&origin=https%3A%2F%2Fwww.ntdvn.com%2Fthe-gioi%2Fcanh-ta-chi-trich-tt-trump
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GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol
building. This is a sickening crime that should be prosecuted as
such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7
— Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021
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