Giải Thích Về Thiết Quân Luật m à TT Trump có thể sẽ phải Sử
Dụng.
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Như quý anh chị biết là trong thời gian qua thế lực cánh tả đã cho báo chí mainstream và Bigtech cùng thành
viên tổ chức Deep State đồng loạt che đậy tội lỗi gia đình BIDEN ngay cả khi trước bầu cử và sau đó đồng
loạt đưa Biden lên làm Tổng Thống Đắc Cử - Song song với việc làm này là tổ chức gian lận bầu cử nhằm lật
đổ chính quyền hợp hiến Hoa Kỳ.
Cần nhắc lại cho quý anh chị rõ là tất cả bằng chứng về bầu cử gian lận và gần 1,000 người tuyên thệ làm
chứng đã bị nhiều tòa án vi hiến bác bỏ - Gần đây nhất là bằng chứng nóng ở quận hạt Antrim County,
Michigan mà Team Trump đã lấy được nhiều thẻ và USB điều hành máy bầu cử Dominion trong các thẻ này
đã cài sẵn mã nhằm chuyển phiếu từ Trump sang Biden - Các thẻ điều hành này là bằng chứng nóng, chứng
minh gian lận cố ý do con người làm ra, chứ không phải là sai số do máy móc. Đồng thời Team Trump có
nhiều bằng chứng Trung Quốc gài người và đứng phía sau giật dây. Nhiều người trong chính quyền đã ăn tiền
Trung Quốctrong đó có con trai Biden đã được TQ chuyển tiền trong 9 tháng là 6 triệu đô - đồng thời nhiều hồ
sơ khác của một số giới chức cấu kết với Trung Quốc nhằm lật đổ chính quyền Hoa Kỳ.
Vụ án này không đơn thuần là "gian lận bầu cử" mà là vụ án yếu tố nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền - và
rất hệ trọng. Thiết Quân Luật là giải pháp cuối cùng khi tất cả giải pháp khác bị ngăn chặn bởi cánh tả hiện nay vẫn còn 4 đơn kiện active tại 4 tiểu bang và chỉ cần 1 tòa cho phép trình bày bằng chứng là cũng đủ
để lật ngược thế cờ Tối Cao Pháp Viện bát đơn Texas vì trong hiến pháp ghi rõ Texas KHÔNG trực tiếp liên
quan tới các tiểu bang kiện tụng (Indirectly related), do đó TCPV chỉ sẽ nhận đơn của các công dân đang sống
ở 5 tiểu bang swing state có thể thưa.
TT Trump là một người tôn trọng hiến pháp, do đó ông chỉ thị Team Trump đi theo những bước cơ bản về
pháp luật là thưa kiện ra các tòa tiểu bang và TCPV - Nhắc lại là hiện nay vẫn còn 4 đơn Active Cases ở 4
swing state đang xử ... Đặt trường hợp 4 đơn Active Cases này bị từ chối thì sao? TT Trump buộc phải
ra lệnh thiết quân luật.
Thiết quân luật nghĩa là gì ???
Không như nhiều người nghĩ TQL tức là cho quân đội, xe tăng xuống đường, bao vây áp đảo phe TẢ bằng vũ
lực... Thực ra thiết quân luật không phải vậy mà là một lệnh nhằm bảo vệ nước mỹ được hiến pháp công
nhận. khi lệnh thiết quân luật được ban ra, có nghĩa là trong vòng 10 ngày không một Công Dân nào được rời
khỏi nước Mỹ và TT Trump sẽ chỉ huy Quân Đội để bắt một số người để đưa ra TÒA ÁN QUÂN SỰ để
xử tội phản quốc (treason), tội cấu kết với nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền Hoa Kỳ. (Trong số
người bị bắt đưa ra tòa có thể có con trai của ai đó...)
Khi những người này được bắt đưa ra tòa án quân đội tối cao Martial Court) thì cũng sẽ xử tội theo luật pháp
và được luật sư biện hộ - đồng thời tại tòa án quân đội tối cao, trump team sẽ có cơ hội trình bày sự gian lận
cấu kết với nước ngoài có tổ chức qua cuộc bầu cử vừa qua.
Thiết quân luật là điều khoản nằm trong hiến pháp dựa theo các khoản "habeas corpus act" mà đã một lần
tổng thống Lncoln ban hành để bắt một số kẻ gian nằm trong cơ cấu của chính phủ. "martial law is the
imposition of direct military control of normal civil functions or suspension of civil law by a
government, especially in response to a temporary emergency where civil forces are overwhelmed"
martial law thực ra chỉ là giải pháp sử dụng tòa án quân đội tối cao một khi các tòa án dân sự kể cả TCPV
không thể xử được những trường hợp đi quá tầm tay của họ vì nhiều lý do khác nhau. martial law không
phải là đưa quân đội xuống đường đàn áp như một số báo chí thổ tả vẽ ra - martial law hoàn toàn hợp
hiến một khi đất nước bị thế lực nước ngoài khuynh đảo.
Như quý anh chị đọc trên Twitter 2 điều TT Trump nói sáng nay là
(1) Bầu Cử Gian Lận "MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY!" và
(2) THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!.

2 điều trên mà TT Trump đưa ra cảnh báo là Thế Lực Ngầm đang cấu kết để cắt bớt khoản chi tiêu của
Quân Đội Mỹ - Một khi chi tiêu quân đội Mỹ bị cắt giảm thì sẽ có lợi cho quân sự của Trung Quốc...
Hy vọng 4 active cases ở 4 tòa án tiểu bang swing giải quyết được trước ngày 18 tháng 12 tức là tuần sau Nếu không giải quyết được thì cơ hội rất, rất, rất cao là sẽ có THIẾT QUÂN LUẬT.
Trách Nhiệm của Quan Toà Là Đi Tìm Sự Thật và Lẽ Phải.
Đây là opening statement cho big things của Trump song song với vụ Hunter Biden đang bị điều tra, vụ Mỹ
nhân kế Christine Fang và tin gần 2 triệu Đảng viên Tàu được cài cắm ở nước Mỹ, Úc và UK. Danh sách
dã được công bố trên dài TV Úc. Từ đây 3 chuyện này sẽ mở đường đi đến việc tát cạn đầm lầy gồm
Biden, Harris, Pelosi, Newsom , Shiff v…v… bọn big tech truyền thông báo chí và đám thống đốc ăn
tiền ở các Swing States.
Mặt trận pháp ly TCPV đang khói lửa thì phe Trump và báo chí lần đầu tiên, đã mở tiếp 3 mặt trận mới và toàn
là mặt trận lớn cùng với thế giới.
 Từ trong đánh ra và từ ngoài đánh vô, có ai trên ở đất Mỹ có thể và dám làm chuyện này như Trump
không? Đó là không kể giặc trong nội phản và bọn trở cờ. Chỉ nhìn thấy hàng triệu người dân xuống
đường với trăm ngàn lá cờ vẫy tay la hét ủng hộ ông thì mới hiểu đó chính là điều đã tạo ra chính
nghĩa và dũng khí cho ông để chiến đấu và tin tường.
 Nhưng đừng quên sau lưng ông là những người ái quốc chân chính gồm hàng tá luật sư tài giỏi
thượng thặng và những người dân bình thường can đảm sẽ là chứng nhân của chuyện lừa lọc ăn
gian và máy móc đã dám ra mặt tuyên thệ đối chứng dù đã bị hăm dọa tới sinh mạng cá nhân cùng
gia đình kể cả chó mèo trong nhà cùng nỗi lo sợ mất việc làm sinh sống.
Nếu không có những người như vậy cộng với lòng dân thì chắc chắn ông không thể nào chiến đấu một
mình được .
TCPV chưa phải là mặt trận cuối cùng cho sự thắng bại vì đây là một cuộc chiến chưa bao giờ có một mô
hình lý thuyết và án lệ trong lịch sử HK cho nên, không ai có thể đoán được đoạn kết cũng như con cúm Tàu
chưa có thuốc trị.
Ngày nay, nếu TCPV không viết lên được một trang lịch sử oai hùng và sự thật cho đất Mỹ để chứng minh
rằng hiến pháp HK chính là một cái sườn rất vững chắc để giữ cho đất nước và dân tộc hiệp chủng quốc luôn
luôn vượt qua được mọi phong ba bão táp khó khăn thì lịch sử của Hoa Kỳ sẽ bị xoá tan và niềm hãnh diện
của người dân sẽ không còn điều gì để tự hào được nữa. Tuy nhiên, không thể nào có chuyện dễ dàng bán
rẻ một đất nước và một dân tộc xảy ra như vậy được. Lịch sử lập quốc của HK không bao giờ có chương
viết về chuyện đó. Người Mỹ luôn luôn là người đi mở đường tiên phong cho mọi vấn đề, cho con người, cho
đời sống và cho thế giới . Khả năng sáng tạo cùng sự chiến đấu hy sinh của họ rất cao và có truyền thống
thật đáng phục. Hãy nhớ tới sự hy sinh của trăm ngàn thanh niên trai trẻ Mỹ tham gia trong Đệ I và Đệ II thế
chiến và hàng chục ngàn người trong chiến tranh VN, Triều Tiên thì thấy rõ.
TT Trump chính là một người Mỹ mang truyền thống đó. Hãy tin tưởng ông sẽ tìm ra được con đường
giải quyết để đi đến chiến thắng vì ông sẽ không bỏ cuộc và chịu thua.
Ông đang nhắc tới nhiệm vụ và bổn phận của TCPV đối với lịch sử và đất nước, một nhiệm vụ và bổn phận đi
tìm sự thật lẽ phải chứ không phải đi kiếm chiến thắng cho ông, một công việc của những người ngồi trên bục
gọi là quan toà và lại còn Tối Cao. Đó cũng là trách nhiệm của một người dân yêu nước khi bỏ chiếc áo thụng
ra, bước xuống bục để trở thành một người công dân bình thường như chúng ta và sẽ “Đứng lên đáp lời
sông núi”
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