Đến Hẹn Lại Lên
Lại Thị Mơ
Đến hẹn lại lên là tựa đề của một cuốn phim ngày xưa chiếu khi mẹ tôi còn ở trong nước. Cứ mỗi 4 năm,
nước Mỹ lại có 1 kỳ bầu lại Tổng Thống, mẹ tôi bảo (tức là): ”Đến hẹn lại lên”.
Mẹ tôi qua Mỹ đã chứng kiến 6 lần tranh cử Tổng Thống. Kỳ vừa rồi đảng Dân Chủ tự tin đối thủ bên kia chỉ là
một tay "gà mờ", chưa bao giờ tham gia chính trị, không thể nào thắng nổi bà cựu Bộ Trưởng ngoại giao.
Không ngờ kết quả làm họ sững sờ: ông chiến thắng vẻ vang, không phải sát nút, mà tỷ lệ chênh lệch rất
xa. Lòng căm tức của họ biến thành thù nghịch, thế là họ tìm đủ cách để tấn công ông TT ngay vừa
khi nhậm chức. Mẹ tôi mỉa mai" Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu".
Ông TT thứ 45 đã làm cho đám Dân Chủ không chỉ mất ăn một miếng, mà là rất nhiều miếng, liên quan đến
đủ mọi thế lực khắp nơi. Ông không còn là một người lãnh đạo quốc gia, mà biến thành "kẻ thù", một "cái gai"
cần phải nhổ. Ông TT bị đánh te tua, tơi tả, đủ kiểu. Nước Mỹ phân quyền rõ rệt, bất cứ chuyện gì ông
đưa ra đều bị từ chối. Bởi vì tiền do cơ quan khác quyết định. Nhìn trên tivi, lều của đám di dân lậu &
homeless dựng la liệt ở San Francisco CA trông thật nhếch nhác, mẹ bảo: ”Xây bức tường là phải rồi. Sao họ
lại chống? Họ cố tình bác bỏ, bằng cách dùng quyền không hỗ trợ tài chính”. Vậy mà ông vẫn làm được.
Bất cứ cái gì ông muốn làm, đều bị bài bác. Mẹ tôi nói trước năm 2016, chẳng ông TT nào bị truyền thông
tấn công ráo riết như TT Trump: Đặt điều, bới móc, gièm pha.
Cây ngay không sợ chết đứng. Ông chỉ mặt gọi tên những kẻ nói vô căn cứ là: Fake news. Chó cứ sủa và
đoàn lữ hành cứ đi.
Bác bỏ ngoài tai những tin bịa đặt, ông không hề nao núng, vẫn mang tâm huyết: Make American great
again. Phải rồi: Again. Vì nước Mỹ đã từng (và vẫn) là cường quốc đứng đầu thế giới. Bỗng dưng có một
đám quyền thế bán rẻ lương tâm, "thậm thụt" với tài phiệt nước ngoài, mưu cầu lợi lộc cho riêng họ.
Dù không tham gia chính trị, nhưng vốn là người uy tín trong thương trường, TT Trump đã biết tất cả. Lương
tâm đạo đức của một người yêu nước không cho phép ông ngồi yên. Ông phải lao vào trận chiến "Thù trong
giặc ngoài" mang nước Mỹ hùng mạnh trở lại: Make American Great again. MAGA. Đơn giản & rõ ràng hơn,
ông dùng những chữ bình dân" tát ao", quét sạch rác rưởi. Bản chất bộc trực, ông vạch mặt chỉ tên những kẻ
" núp bóng chính trị" trục lợi, chỉ " vinh thân phì gia": Yêu tiền, chứ không hề yêu nước.
Bứt dây động rừng
Ông TT thứ 45 này giương Đông kích Tây, chẳng ngán "ổ kiến lửa". Ông quyết cho thế giới mở mắt xem ông
càn quét tội phạm như thế nào.
 Chỉ sau khi nhậm chức chẳng bao lâu, Gangster 13 đã bị dẹp sạch, đó là một băng đảng cướp của giết
người, gây kinh hoàng cho người dân. Chúng ngang nhiên hoạt động đã qua mấy đời TT, đối với TT
Trump ông không hề chùn bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
 Về quốc nội (thù trong) ông hăm he sẽ đưa ra ánh sáng những kẻ phản quốc, núp bóng chính trị "đem
voi về giầy mả tổ", cấu kết với ngoại bang làm cho nước Mỹ suy đồi.
 Về quốc ngoại ông xem lại mọi mối quan hệ, thẳng tay từ bỏ bất cứ điều gì không có lợi cho USA.
Sau Thế Chiến II, Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu, người anh Cả của thế giới.
Điều này làm "ngứa mắt" một quốc gia tự nhận là "con rồng của Châu Á", cũng vào hạng thứ nhất của thế
giới. Nhưng mà thứ nhất về dân số. Đó là Trung Hoa lục địa: 1 tỉ 3. Tàu lục địa nhiều dân đến độ có thành ngữ
"bất kỳ chỗ nào có cỏ mọc, là có người Tàu (China)". Đối với người Việt chúng ta vì chung đụng với người
Tàu từ lâu, nên cũng có quá nhiều kinh nghiệm. Chuyện làm hàng giả thì thời VNCH trong nước đã có câu
"hàng Hồng Kông bên hông Chợ Lớn".
Sau khi Thế Chiến II chấm dứt, khoa học kỹ thuật của Hiệp chủng Quốc phát triển vượt bực. Hoa Kỳ là một
quốc gia có quá nhiều nhà Bác Học mang lại những phát minh giúp ích cho nhân loại:
- Thomas Edison: điện, đèn
- Alexander Graham Bell: điện ngoại

- Albert Einstein: Thuyết tương đối
- Steve Jobs: Tablets, IPhone
Và còn rất nhiều nhà Bác Học khác nữa.
Với đội ngũ khoa học gia đông đảo, hệ thống các trường đại học danh tiếng đã thu hút du học sinh toàn thế
giới đến học hỏi. Trung Hoa Lục Địa có dân số nhiều nhất thế giới, thì cũng có số du học sinh nhiều nhất ở
Mỹ. China âm thầm xâm nhập vào hệ thống đại học của USA để " ăn cắp chất xám". Các TT trước đã ưu đãi
cho China quá nhiều quyền lợi. Cho đến khi TT Trump lên lãnh đạo, ông không thể làm ngơ, thẳng thắn
vạch ra sự thật. Đó là lý do tại sao ông bị đánh phá ngay sau ngày nhậm chức.
Ngoại trừ trong nước Mỹ, người "anh cả" của thế giới còn quan tâm đến các quốc gia nhỏ bé ở gần China. Cụ
thể là Việt Nam. Đã từ lâu China "ỷ mạnh hiếp yếu", bằng chứng là hiện nay Đức Đại La Đạt Ma thứ 14 của
Tây Tạng phải lưu vong xứ người.
Mới nhiệm kỳ I, TT Trump đã gây khó khăn cho China. Lần này chuẩn bị cho nhiệm kỳ II, nếu vị TT thứ 45
tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo quốc gia, có nghĩa là China sẽ thất thế.
Có một lần TT Trump đã ngậm ngùi nói: ”không phải là tự kiêu, mà là sự thật: Các bạn đã may mắn có tôi
là Tổng Thống của các bạn. Nếu tôi thua lần này China sẽ khuynh đảo thế giới. Nếu tôi thắng, nước
Tàu lục địa phải trả giá cho các việc làm sai trái của họ.” Lời tâm huyết của một người ưu tư tới vận mệnh
quốc gia.
Thật tội nghiệp cho ông, vì là nước theo thể chế phân quyền, nên bất kỳ đề nghị của TT Trump cũng đều bị
chống đối. Không hề nao núng, cuối cùng mọi chướng ngại ông đều vượt qua:
- Xây bức tường ngăn di dân lậu.
- Bổ nhiệm Chánh án tối cao pháp viện.
- Vô hiệu lực chuyện truất phế.
Chúng ta biết rằng TT của đảng nào (được quyền) đề cử thì Chánh án TVPV thuộc đảng đó, mọi lợi thế sẽ
mang lại cho đảng của ông. Đó lý do tại sao khi TT Trump đề cử ông Brett Kavanaugh, đảng DC đánh phá
quyết liệt. Thậm chí một bà giáo có bằng Tiến Sĩ (Ph.D) về giáo dục đã vu cáo ông này tấn công tình dục bà.
Chánh Án TCPV phải là người sáng suốt, có năng lực (rất giỏi) & có đạo đức trong sạch. Họ vu khống nhằm
mục đích ông có tì vết về đạo đức, để đưa người của họ (đảng DC) vào. Trời không giúp kẻ gian! Kế hoạch
bêu xấu, gièm pha của họ thất bại.
Bầy kế khác.
Bằng bất cứ giá nào "cái gai" phải nhổ.
Quốc hội có chủ tịch thuộc đảng DC cùng phe nhóm xúm vào moi móc, vu khống đủ chuyện do họ dựng
lên. Mẹ tôi nói: ” Đúng là thứ "ăn không nói có", toàn một đám gian manh xảo quyệt.”
Đây là lúc làm ông Trump xấc bấc xang bang. Bởi vì trong lịch sử nước Mỹ, chuyện này đã xảy ra. Trời
không hại người ngay. Suốt mấy tháng ròng rã, tưởng sẽ bứng ông ra khỏi nhà trắng. Nhưng đảng DC lại
thất bại.
Thoát nạn truất phế, cơn đại dịch Corona tràn vào nước Mỹ. Pandemic là một dạng chiến tranh sinh học, TT
Trump không chịu gọi tên do WHO đặt là Covid 19 (con vi khuẩn Corona năm 2019). Ông bảo, cứ gọi là vi
khuẩn Vũ Hán. Đơn giản & dễ hiểu, vì phát xuất từ Vũ Hán. Còn không gọi là " Kungfu virus": Vi khuẩn Tàu
(phù) thế là xong. Mẹ tôi lắc đầu: Ông TT này đúng là " ruột ngựa", nghĩ sao nói vậy, chẳng ngán ai.
Ông càng chọc tức, họ (bọn theo đảng DC) càng nhất quyết đánh phá bầu cử. Mọi chuyện về Covid đang rối
ren, lại thêm chuyện rủi ro khác xảy ra: một cảnh sát da trắng khi bắt được tội phạm da đen, đã quá tay làm tử
vong nạn nhân. Chỉ một sơ xuất cá nhân, nhưng các thế lực chống đối đã cố tình gây bạo loạn ở một
vài thành phố Mỹ. Tất cả họ nhắm vào cá nhân TT Trump. Vì ông là người gây trở ngại trong việc họ cố
tình làm suy vong nước Mỹ. Vì ông tuyên bố sẽ " hỏi tội" China sau khi đắc cử. Đó là một thách thức "bứt dây
động rừng", tuyên chiến với đám chính trị gia "đem voi về giầy mả tổ", liên kết với ngoại bang đánh phá
nước Mỹ.
Ngày nay với hệ thống internet phát triển, mẹ tôi có thể theo dõi tin tức cập nhật hàng ngày, bà nói:

Lần bầu cử năm 2016 đối thủ của ông Trump là bà cựu Ngoại Trưởng, dày dạn kinh nghiệm chính trị,
ăn nói sắc sảo. Vậy mà ông vẫn tự tin trả lời mọi cuộc tranh cãi. Đối thủ lần này của ông Trump trông
sao "ngờ nghệch".
Mẹ tôi vừa nói xong, thì các cháu đã nhao nhao:
- Ổng bị bệnh lãng trí đó bà. Ổng không dám ra "đấu võ mồm" với ông Trump.
Các cháu tôi gọi cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên (debate) là đấu võ mồm.
Chúng tôi cũng hùa theo:
- Không lên sao được, luật lệ qui định vậy mà.
Mẹ tôi cười hắc hắc:
- Mặt mũi đă lờ ngờ, lại nói trước quên sau. Làm sao "ăn được" ông tỷ phú giàu sang tột bậc. Phải giỏi
thế nào mới gây dựng được cơ nghiệp như thế.
Các em tôi bổ túc cho nhận xét của bà:
- Ổng tên là Trump, nên ổng là ông "Trùm" về kinh doanh. Ổng biết cách làm cho kinh tế lên, chứ
không như mấy ông TT trước chỉ giỏi về lý thuyết, toàn hứa cho dân " ăn bánh vẽ"!
-

Trong nhiệm kỳ của TT 45 chỉ số thất nghiệp thấp nhất so với đời các TT trước. Điển hình cụ thể so với đời
ông TT vừa mãn nhiệm kỳ. Người da đen có công ăn việc làm nhiều nhất, ông đã thức tỉnh họ. Ông bảo họ
rằng ”Đừng trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi mỗi tháng, hãy mạnh dạn đi làm.”
Thay vì "mị dân" như đảng DC, cứ cho trợ cấp xã hội thật nhiều, gây gánh nặng cho quốc gia ông tạo ra
công ăn việc làm để cuộc sống của họ có tương lai hơn. Thay vì cho họ " cá" (ông không thích kiểu "ngồi chờ
sung rụng") ông cho họ "cái cần câu" để tự kiếm ăn. Rất nhiều người da đen đã nói lên điều này ở khắp nơi.
Vậy mà bọn DC vẫn nói ông kỳ thị.
Những người chân chính là những người thầm lặng, họ chiếm số đông. Đó là những người quyết định kết quả
bầu cử năm 2016. Năm nay 2020, những người thầm lặng ủng hộ TT Trump cũng vẫn là đa số.
Chúng ta hãy vững lòng tin, nước Mỹ không thể suy vong vì những ý đồ chính trị đê hèn.
Mọi sóng gió sẽ qua, thiên bất dung gian. ”Đừng thấy sóng cả mà ngả tay chèo”.
MAGA: Make American great again
God bless America.
Họ đập phá tượng đài, nhưng không thể đập phá sự thật: TT Trump đã tạo ra bao nhiêu điều tốt đẹp
cho nước Mỹ trong suốt 4 năm qua. Không ai có thể đập phá cái " tượng đài" trong lòng mọi người.
Chúng ta hãy cầu xin cho ông thêm 1 nhiệm kỳ nữa để tiếp tục ý nguyện: Make America great again.
-

Mấy chục năm trước khi đi thi Quốc Tịch, câu hỏi cuối cùng là câu quyết định: Bạn có ủng hộ chủ
nghĩa Cộng Sản (Communist) không? Bởi vì từ sau World War II, thế giới có 2 chủ nghĩa: Cộng Sản
(CS) & Dân Chủ (DC). Nước Mỹ là thành trì chống chủ nghĩa CS.

-

Sau cuộc khủng bố World Trade Center ở NY 9/11/01 . Câu hỏi quyết định khi phỏng vấn thi Quốc Tịch
thay đổi: Bạn có hỗ trợ cho khủng bố (Terrorism) không?

Người Việt chúng ta bỏ nước ra đi cũng vì nạn Cộng Sản XHCN. Nay ứng cử viên của đảng DC lại hô
hào biến nước Mỹ thành chế độ XHCN.
Những kẻ cỗ vũ XHCN là những người "chưa hề" sống với Cộng Sản. Họ chỉ nghe theo lý thuyết.
 Hãy đi hỏi tại sao nước Đức, nước Nga từ bỏ chủ nghĩa CS?
 Hãy hỏi mấy trăm ngàn cựu Sĩ Quan VNCH bị cầm tù trong các trại" cải tạo" của chính quyền CS của
Việt Nam xã hội chủ nghĩa suốt 13 năm.
 Hãy hỏi những thuyền nhân phải bỏ nước ra đi, hơn mấy trăm ngàn người vùi thân trong biển cả.
 Hãy hỏi để biết câu trả lời: Thế nào là Cộng Sản.
Trên hết tất cả, chúng tôi nguyện cầu Thượng Đế hãy giúp cho TT Trump đắc cử lần II.
Chúng tôi không muốn theo chế độ XHCN.
Chúng tôi không muốn nước Mỹ suy tàn vì những kẻ không tưởng, đội lốt chính trị hỗ trợ cho những kẻ phá
hoại nước Mỹ.
Xin Thượng Đế nghe lời nguyện cầu tâm huyết của những người chân chính.
Trời không giúp kẻ gian.

Trời không quên người ngay.
GOD BLESS AMERICA.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
Mùa bầu cử 2020
Lại thị Mơ

