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1. It is the Power of Truththat makes the sun shine and the winds blow, indeed all things rest upon
Truth.
2. You can win a foolish by agreeing with him and you can win a scholar by Truth only. ~ Chanakya.
Mới đây, ngày 4.8.2020, nhà bình luận Barry Shaw có một bài viết rất xuất sắc và trung thực, được nhiều
người chuyển cho nhau đọc, với tựa đề: Plot and Deflect. The Democrats’ path to victory. — Bày Mưu Kế và
Đánh Lạc Hướng (về phía người khác) là cách để thắng của Democrats. Đó là chiến thuật của hai đồng chí
CS Cloward & Piven (the Marxist pair) về việc vận động các nhóm cộng đồng địa phương gây xáo trộn để
giành quyền, và áp dụng Thủ Thuật Cấp Tiến (Rules for Radicals) của Saul Alinksy để chống Tổng Thống
Trump. Nên biết, Hillary Clinton khi còn là sinh viên, cực kỳ ái mộ Alinksy và hai bên đã trao đổi thư từ với
nhau. Democrats cũng như CS, họ đã và đang âm mưu Gian Lận Bầu Cử vào Tháng 11, 2020, nên họ tạt
nước “Gian Lận Bầu Cử” vào Tổng Thống Trump trước: Luôn kết tội người khác những gì chính họ đã làm.
Ông Shaw nói thẳng:
Bọn Democrats biết là họ nói láo nhưng cứ nói, vì đó là một âm mưu chiến thuật để giành quyền. Mục tiêu tối
hậu của họ là chiếm quyền và thay đổi nước Mỹ, không phải để cung cấp cho người dân những gì họ muốn,
mà làm cho họ lệ thuộc vào một nhà nước chuyên chính, toàn quyền.
(Democrats know they are lying, but they will do it anyway. It’s part of the strategic plot to seize power. The
ultimate aim is to gain power and change the country, not by giving the people what they want, but by making
them dependent on an overpowering government.)
Nên nhớ, Obama từng tuyên bố: “I will fundamentally transform America”. Và Marxist là Cộng Sản, mà CS
dùng bạo động để tiêu diệt đối phương hoàn toàn, không nhân nhượng, xót thương.
Chiến thuật CS của Coward-Piven gồm 4 mục tiêu là:
1. Phá vỡ hệ thống an lạc hiện tại;
2. Luôn luôn gây rối và tạo hỗn loạn trong nước;
3. Giành quyền chỉ huy sự hỗn loạn; và
4. Thực hiện Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa CS bằng quyền lực tuyệt đối của nhà nước chuyên chính.
Các đảng viên được huấn luyện (trained Marxists) dùng bạo động (use violence) để gây áp lực lên các lãnh
đạo liên bang, tiểu bang, và cộng đồng địa phương. Họ chỉ đạo quần chúng biểu tình và nổi loạn khắp nơi, để
mất an ninh và việc làm, tạo suy yếu kinh tế, khiến nhiều người dân cần phúc lợi (welfare), muốn lệ thuộc vào
nhà nước (a vital part of communist ideology), để tiến tới lật đổ Hệ Thống Tự Do và Chính Quyền Dân Chủ
hiện hữu. Ở nước Mỹ, Democrats luôn dùng mọi cách để giảm đi sự chú ý về âm mưu họ đang làm bằng cách
đánh lạc hướng về phía TT Trump. Đây là một thủ thuật tâm lý: Đừng nhìn tôi, hãy dòm ngó ông ta. (Don’t look
at me, keep watching him and look for his faults).
Chứng Minh:
1) Russian Collusion – Thông đồng với Russia: chỉa oan sai vào TT Trump để hãm hại ông, sau khi
Obama đã dùng 8 năm làm chính việc đó: thông đồng với Russia.
Bằng Cớ #1 – Uranium One: Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã bán 80% Uranium của nước Mỹ cho
Putin, qua các Russian companies, nên họ đã tặng lại các số tiền lớn vào Clinton Foundation và mời Bill
Clinton qua Moscow nói chuyện để có cớ cho Bill nửa triệu Mỹ kim, và che tội tham nhũng.
Bằng Cớ #2 – Obama bị bắt gặp nói chuyện (mike conversation) với Russian president, Dmitri Medvedev,
năm 2012, “This is my last election. After my election, I have more flexibility.“ – Đây là cuộc bầu cử cuối cùng

của tôi. Sau bầu cử, tôi sẽ dễ dàng
hơn”, và Medvedev đã trả lời “tôi sẽ
báo tin này cho Putin”. Russian
collusion.
Bằng Cớ #3 – Obama đã dùng Biden
“thân mật” với Ukraine, một nước Âu
Châu rất tham nhũng lúc đó. Nên
Biden và con trai Hunter mới “làm ăn”
lớn với một công ty dầu Ukraine, và
người ta có thể nghi ngờ Obama được
chia phần tham nhũng. Khi Russia xâm
lăng Ukraine, Obama cho họ mền và
lều (blankets and tents) mà không hề
viện trợ quân đội cho họ, nên đã giúp
Russia chiếm đóng phần lớn lãnh thổ
Ukraine. Đúng là Russian collusion.
Sau này, TT Trump đã viện trợ quân
đội Ukraine hỏa tiễn chống lại, chứng
tỏ TT Trump cứng rắn với Putin hơn
Obama. Trong khi báo chí phe tả Mỹ,
Việt nói láo ngược lại, theo chỉ thị của
leftist Democrats, y như VC, đảng ra
lệnh nói gì, báo chí Việt đồng loạt viết
tin y hệt, cùng giọng điệu và cả chữ
dùng, như con két.
Bằng Cớ #4 – Russian collusion was evident throughout Obama’s term as president, but this was the lie they
leveled against President Trump, even before he became president. And they did it by manufacturing a fake
dossier based on Russian disinformation obtained with payments from the Democrat National Committee and
the Hillary Clinton Campaign to a foreign agent, Christopher Steele, to come up with Russian dirt on Trump,
which he did with the disinformation given to him by his Kremlin contacts. This is Russian collusion. Despite a
three-year investigation, no evidence was found that linked President Trump with the Russians. But real
Russian collusion was evident with Obama personally, his policies, and the actions of his officials. Plot and
Deflect.
(Xin đăng trích-đoạn nguyên văn English để không mang tiếng dịch theo ý kiến cá nhân và giúp người trẻ chỉ
biết tiếng Anh, đọc được).
2) Tạo ra Khủng Hoảng và đổ tội cho Tổng Thống Trump (Plot and Dítract):
Bằng Cớ #1– Hầu hết các thống đốc và thị trưởng Democrat (Democrat governors and mayors) đã điều hành
sai (mishandled) Bệnh Dịch Wuhan Virus (nếu không muốn nói là họ cố ý kéo dài việc giam giữ dân ở nhà, dù
ở các nơi con số bệnh nhân rất thấp) để cố ý phá hủy nền kinh tế Mỹ thịnh vượng và gây xáo trộn xã hội.
Nhiều công dân sẽ không bao giờ hồi phục được từ sự tổn hại kinh tế áp đặt lên họ bởi luật độc đoán của
nhóm cầm quyền Democrats.
Bằng Cớ #2 – Các thống đốc và thị trưởng Democrat áp đặt việc giam giữ ở nhà với sự đe dọa bị tù, tiền phạt
nặng vào các công dân tuân theo luật pháp, nhưng lại khuyến khích bọn làm loạn ra đường biểu tinh, đốt phá,
trộm cướp các cửa hàng, hoặc giết người khi bị ngăn chận. Democrats tạo ra sự hỗn loạn, vô luật pháp, rồi đổ
tội cho Tổng Thống Trump. Plot and Deflect – Bày mưu kế phá hoại rồi đánh lạc hướng vào người khác.
Bằng Cớ #3 – Các nhà cầm quyền Democrats đã làm một việc mà các nước dân chủ không bao giờ làm khi
có dân nổi loạn, là cắt ngân sách của cảnh sát và phá bỏ uy quyền của các nhân viên công lực, đang thi hành
và bảo vệ luật pháp. Đây là sự tiếp trợ cho bạo động và nổi loạn gia tăng. Nhưng chính xác, đây là điều tồi tệ
mà Democrats đã làm.

Bằng Cớ #4 – Democrats cố ý gây đốt phá và bạo loạn xã hội để Tổng Thống Trump có nghĩa vụ phải gửi
quân lực liên bang tới địa phương dẹp loạn, giúp dân sống ổn định. Democrats liền kết tội ông “độc tài” như
“Nazis”. Cho thấy: Đốt nhà rồi đổ tội nhà cháy cho người khác. Plot and Distract.
3) Bọn Democrats đã và đang âm mưu gian lận bầu cử nên đánh lạc hướng qua TT Trump:
July 20, 2020, báo cực tả Washington Post phao tin gian dối:
“Biden predicts Trump will try to ‘indirectly steal’ the
election.” Biden đoán là TT Trump sẽ gián tiếp “gian lận bầu
cử”.
Bằng Cớ #1– Các tiểu bang do Democrats cai trị, như
Pennsylvania, North Carolina, Maryland, California, Virginia
and Colorado, bị tổ chức độc lập Judicial Watch thưa kiện là
Democrats không giữ gìn các phiếu bầu đúng cách theo quy
định của luật pháp liên bang, để mở cửa cho “bầu cử bẩn
thỉu”.
Bằng Cớ #2 – In a May 2020 Judicial Watch’s investigation,
it was discovered that there were 800,000 ineligible voters
listed in just three Pennsylvania counties. A left-wing group submitted a motion to dismiss claiming these were
not illegible but merely “inactive,” but this is precisely where the fraud potentially comes in by malevolent actors
activating inactive voters.
Bằng Cớ #3 – Các tổng thống khác sau khi hết nhiệm kỳ, thường về an dưỡng với gia đình, ở nhà riêng trước
đây. Họ tôn trọng, không dòm ngó, chỉ trích vị tổng thống kế tiếp, để yên cho vị này làm việc. Riêng Obama
mua một biệt thự kín cổng cao tường (nhưng kêu gọi nước Mỹ phá bỏ biên giới, no Wall), ở gần White House,
làm việc hằng trăm ngày, lập nên 1 hệ thống vận động bầu cử, trên cả nước, có 250 ngành và 32,000 nhân
viên, với ngân sách cả chục triệu Mỹ kim, có bà Valerie Jarrett trợ giúp điều hành (theo IRS). Obama làm việc
giúp Biden thắng cử TT, để các việc quá khứ được ém nhẹm luôn. Nếu TT Trump tái cử, có thể toàn bộ nhóm
Obama sẽ bị điều tra về misconduct. Họ dùng sách lược của Alinksy và cặp Marxist, Cloward & Piven, để chọc
ghẹo, bêu xấu TT Trump (nhưng không đưa ra được bằng cớ).
Pick the target (TT Trump), freeze it, and polarize it. Cut off the support network and isolate the target from
sympathy, force him into concessions. Plot and Deflect. Watch out! It’s coming to a polling station near you.
Xin tìm hiểu kỹ để bầu người tốt cho dân.
Ngày 12.8.2020
GS Trần Thủy Tiên
Sources: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/284731

