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TLN ôm trọn hầu hết truyền thông Mỹ và đó là lý do tại sao rất nhiều người sống trong
và ngoài nước Mỹ luôn bô ba chửi TT Trump. Truyền thông Mỹ hiện tại là cái loa dẫn
dắt theo chiều hướng bất lợi cho TT. Truyền thông đã bị mua chuộc như một phương
tiện để tẩy não dư luận mà người để họ tẩy não mỗi ngày lại chính là những người nhân
danh trí thức.
TLN tìm mọi cách làm giảm uy tín của TT Trump trước ngày bầu cử. Họ phớt lờ những
thành tựu của ông mà ra sức chống phá ông đến tận cùng. Nếu TT Trump thất cử vào
tháng 11, TLN sẽ thao túng chính trị, tham nhũng và kiểm soát xã hội theo cách mà
Đảng CS hay làm. Bạn có chuẩn bị tâm lý đó chưa?

Gần đây nhất chúng ta thấy cách Mark Zuckerberg bịt miệng và kiểm duyệt clip của một
đội ngũ anh hùng áo trắng đã đứng lên chia sẻ thuốc Hydroxyclorquine có thể chữa
được Covid-19 đã nói lên tất cả. Tôi lại thấy Dr. Fauci ấp úng khi không trả lời được câu
hỏi của dân biểu CH trong một clip phỏng vấn là đủ hiểu bọn họ thông đồng chia chát
nhau như thế nào rồi. Những điều tối giản thế sao anh chị Đảng DC không nhìn thấy.

Tại sao ông Trump luôn là đề tài nóng bỏng mà phe đối lập ngóng trông từng phút từng
giây, canh me xào nấu lại câu nói của ông?

Ông Trump là một doanh nhân thành đạt chưa từng bước vào con đường chính trị nên
cả thượng viện và hạ viện đều hồi hộp đường hướng của ông. Nói trắng ra là họ “xem
thường” tài năng thiên phú mà ít có đời tổng thống nào dám phá vỡ quy mô cũ như ông.
Những khuôn mẫu chính trị cũ rích cần được thay đổi và đó là cách chặn lại sự bành
trướng của TQ.

TT Trump có những chiến lược cứng rắn ở biển Đông. Đó không phải là điều tốt hay sao.
Chính sách mềm mỏng dưới thời Obama về tình hình biển Đông giúp TQ tung hoành
ngang dọc mang lại nỗi lo sợ cho ngư dân VN.

Cho tới giờ phút này phe đối lập đang run sợ ông Trump sẽ tái đắc cử. Điều này chính là
mối đe dọa đến lợi ích của họ. Khi TT Trump nói ông có kế hoạch mang việc làm về lại
Mỹ thì một số chính trị gia đã cười nhạo ông. Giờ này chắc chắn họ phải mang hai ba cái
mask để che dấu sự nhục nhã này.

Ông Trump là một tỷ phú. Ông không cần mua chuộc những thế lực nào cả mà ông đang
vận hành đất nước bằng sức lực của mình để mang lại quyền lợi cho công dân Mỹ. Ông
Trump ra tranh cử vì không muốn hàng trăm ngàn công việc ở Mỹ bị mang đi nơi khác
chứ ông đâu có thiếu tiền.

Hãy tìm đọc cuốn sách của Doug Wead <INSIDE TRUMP’S WHITE HOUSE>. Bạn sẽ tiếp
cận được những điều TT Trump làmmà giới truyền thông không bao giờ nhắc đến.
Vote For Trump 2020


