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Bầu cử chỉ mới 1 tuần, mà mọi người tưởng là lâu lắm, khi mọi thứ gian dối bày ra trước mắt.
Trước ngày bầu cử ứng cử viên(ưcv) của đảng Cộng Hòa là đương nhiệm TT rất vất vả đi cổ động
cho bầu cử. Tất cả mọi thành viên của gia đình, ngoại trừ cậu Út còn nhỏ, đều lặn lội đi cổ động cho
ông. Riêng ông thì chỉ trở về nhà lúc 3 giờ sáng, rạng ngày bầu cử. Khắp các nơi dân chúng biểu lộ
ủng hộ đảng CH bằng đủ mọi hình thức: đi bộ, đi xe, đi thuyền, đi ngựa…
Trong khi đó ưcv của đảng đối lập thì "bình chân như vại", họ chẳng cần hô hào cử tri bầu cho
họ. Bởi vì dù họ có hô hào thì cũng chẳng có ai thèm nghe, chỗ nào cũng lèo tèo vài người, nhìn
thật thảm thương. Hơn nữa nhân sự của ưcv đảng Dân Chủ thưa thớt, lỏng chỏng quá đỗi. Ngoại từ
2 ưcv Chánh & Phó, chỉ còn bà vợ & ông con. Khốn nỗi ông Bố thì được "chỉ định" phải tránh mặt,
để "né" trả lời về mọi hành vi của ông con. Dĩ nhiên ông con đâu dám chường mặt ra vận động
cho Bố.
Ưcv của đảng đối lập không cần đi cổ động, các thế lực bên ngoài sẽ dùng mọi cách để mọi thứ
lợi nhuận của họ mãi mãi được duy trì. Bởi vì ông TT đương nhiệm nhất quyết làm mọi chuyện vì
LỢI ÍCH QUỐC GIA, còn đảng đối lập chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, sẵn sàng cấu kết với ngoại
bang.
Như tất cả mọi lần bầu cử TT bình thường trước đây, tất cả mọi người dân trong nước, ngay cả toàn
thế giới, mọi người đều hồi hộp chờ kết quả kiểm phiếu vào ngày bầu cử. Từ hồi nào nước Mỹ có 50
tiểu bang, người ta phân biệt ra 2 loại: Chiến Địa (ủng hộ cho đảng họ chọn, khó thay đổi) & Đu Dây
(lửng lơ chưa quyết định bầu cho ai). Dĩ nhiên đảng nào cũng có Chiến Địa của mình, còn lửng lơ thì
mình phải hết sức thuyết phục họ bầu cho đảng mình.
Mọi thứ vô cùng thuận lợi cho đương kim Tổng Thống, tỷ số phiếu cũng cao, chênh lệch rất
xa với đối thủ.
Tự dưng, chả hiểu sao, tạm ngưng đếm.
Điều này chưa bao giờ có, viện lẽ: nhân viên mệt. Được, tạm chấp nhận.

Nhưng, ủa? Sao đếm lại ông TT đương nhiệm chẳng có 1 lá phiếu nào cho ông,
trong cả TRĂM NGÀN phiếu đếm sau đó.
Đương kim TT dĩ nhiên là vẫn có quyền: YÊU CẦU NGƯNG TẤT CẢ VIỆC KIỂM PHIẾU.
Thế là toàn thể thế giới bắt đầu theo dõi một tình huống bất ngờ: hồi hộp, ly kỳ, hấp dẫn.
Ông TT đương nhiệm không thèm trả lời, chỉ đi thu góp mọi chứng cớ chờ phân xử, rồi đi chơi goft.
Bởi vì, ông không phải là người xử. Người dân & Tối Cao Pháp Viện mới là người quyết định.
Bầu cử là công việc rất cồng kềnh, phải cần rất nhiều người tham gia. Không thể gian lận quá ấu trĩ:
 Số ghi danh ít hơn số phiếu bầu.
 Người chết vẫn có tên đi bầu.
 Coi thường những người có thẩm quyền,
coi như tất cả mọi người đều mù & điếc.
Chúng ta dạy con cái thật thà, nhưng chung quanh chúng người lớn làm chuyện gian xảo. Hãy xem
các cuộc biểu tình khắp nơi của người dân bày tỏ sự phẫn nộ khi bị lừa dối. Chúng ta hãy vững
lòng tin. Chân Lý sẽ thuộc về ta.

Xung đột càng nhiều thì chiến thắng càng vẻ vang.
Lại thị Mơ

