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Angie Luong trả lời thắc mắc của nhiều người hỏi tại sao người điều khiển chương trình luôn luôn là người 
của đảng Dân Chủ? 
 
Bởi vì ủy ban tổ chức cho các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống gồm cả phe Cộng hòa 
và phe Dân chủ. Họ ngồi xuống và đồng ý với nhau về cách làm việc. Ủy ban này được gọi là presidential 
debate commission. Rất tiếc là người republican commissioner lại có mối dây mơ rễ má mật thiết với các 
đời tổng thống trước và tất cả bọn họ đều Anti Trump. 

 
Trong ủy ban này cũng có một số nhà báo, và mấy ông nhà báo này thì 
lại có khuynh hướng thiên tả. Như vậy thì bây giờ quý vị đã hiểu tại sao 
cả hai bên đều chọn những tên mất dạy ra làm moderator. Nặng nề tới 
nổi Bob Dole phải nói thẳng những người bạn của ông ta làm trong ủy ban 
này là những người Anti Trump 100% hoàn toàn đảng phái và không 
Công Bình và rất thiên vị. Họ sẽ làm mọi cách để giúp cho đảng dân 
chủ thắng cử. Ted Cruz nói họ chỉ giả vờ công bình thôi.  
 
Thực sự nếu muốn công bằng thì hãy để cho  

 người của đảng Cộng Hoà như Mark Levin , một người có nhiều 
kiến thức về hiến pháp và bản thân là luật sư, đặt câu hỏi cho người của đảng Dân Chủ.  

 Và ngược lại để người rất yêu thích đảng Dân Chủ như American television news program host 
and liberal political commentator Rachel Maddow đặt câu hỏi cho đảng Cộng Hoà. 

Nếu làm như vậy thì rất công bằng nhưng chắc chắn họ sẽ thua. Do đó mà chuyện này sẽ chẳng bao giờ 
xảy ra.  
 
Nếu Trump không tái đắc cử thì chắc chắn nước Mỹ này sẽ đi đến chỗ diệt vong. Vì sự thật về đảng dân 
chủ, nếu người nào bình-tâm ngồi xuống tìm hiểu về Kamala Haris, Biden, Clinton, Obama, Bush vì họ 
đã cùng với Đảng DC đã cho phép Tàu cộng khuynh loát nước Mỹ như thế nào.  
 
Ai cũng thấy rõ đâu cần gì họ phải che đậy. Nếu sự thật đã được phơi bày ra như thế mà bọn khốn nạn 
vẫn thắng thì rõ ràng là nước Mỹ này không còn là nước Mỹ như mọi người tưởng nữa.  Dân chủ tự do 
chỉ là cái bánh vẽ. Những người nào năm nay sáu mươi tuổi thì chắc có lẽ OK, vì giỏi lắm cũng chỉ sống được 
hai hay 30 năm mà thôi. Tới lúc đó thì nước Mỹ đã lụn bại và mình cũng đã đi về bên kia thế giới rồi nên 
không bị ảnh hưởng. Chỉ đau khổ cho những người còn trẻ. Nếu họ ngu thì chắc họ OK, nhưng nếu họ 
có đầu óc suy nghĩ thì những gì chúng ta bực bội ngày hôm nay họ sẽ phẫn nộ gấp 1000 lần chúng ta 
đang chịu đựng hiện nay. 
 
Chắc chắn trong số đó sẽ có con cháu của những kẻ theo đang đảng Dân Chủ bây giờ. 
 


