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“Nhờ vốn trời cho được làm Phó Tổng,Bị bịnh tâm thần trúng cử Tông Tông.” Năm qua,
trong cương vị TT Hoa Kỳ thứ 46 Joe Biden đã thực hiện được:

-Gần 100 ngàn công nhân thất nghiệp vì Joe Biden chấm dứt hợp đồng xăng dầu
Keystone; hậu quả là thay vì xuất cảng nay phải nhập cảng nhiên liệu từ Nga và OPEC.
Hoa Kỳ phải lệ thuộc vào ngoại quốc trong khi xăng dầu là “máu” của dân chúng. Nếu có
chiến tranh mà không có xăng đầu thì coi như “chết chưa chôn”. Làm giá sinh hoạt dân
chúng “đồng khởi” tăng lên, rút ruột dân Hoa Kỳ đều khắp. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, nếu
Hoa Kỳ không viện trợ kịp thời nhiên liệu, nước Nga đã phải đầu hàng phe Trục. Vì thiếu
sắt thép, Nước Nhựt bại trận một phần lớn vì không thể sản xuất xe tăng, đại bác phi cơ
để thay thế những cơ giới bị hư hại.

-Phá bỏ bức tường ở biên giới Mỹ Mễ và chủ trương mở cửa cho dân lậu “tự nhiên
vào” cho tới nay; số người nhập lậu lên tới hàng triệu và còn gia tăng, còn được Biden
dùng phi cơ chở lậu vào nội địa. Hậu quả: Dân Mỹ phải è cổ đóng thuế thêm để nuôi
dưỡng dân lậu, phải là nạn nhân của tội ác hiếp dâm cướp bóc, xì ke ma túy, án mạng,
buôn người, bất an … vì bọn gây tội ác theo đoàn di dân lậu này, nhứt là dân lậu không
cần tiêm chủng Covid-19 sẽ là những ổ dịch chết người di động.

-Khuyến khích, nâng đỡ và để mặc tự do cho “Black Lives Matter và AntiFa” hoành
hành khắp nơi, mất an ninh trật tự, có nơi đã cắt giãm lực lượng cảnh sát để bọn chúng
tha hồ cướp bóc, có nơi lập khu tự trị cảnh sát không vào được. Phó TT cũng đã từng
gây quỹ để đóqng tiền bail cho những tội phạm của BLM ra tù.

-Thu hoạch vĩ đại: Cuộc rút lui đầu hàng Taliban của Biden là tội phản quốc lớn lao
nhứt lịch sử Hoa Kỳ và cả thế giới:

- rút lui trước thời hạn mà không cho chính quyền địa phương và đồng minh biết.
Làm mất uy tín Hoa Kỳ với đồng minh “từ nay Hoa Kỳ phải đơn phương trong mọi hoạt
động ngoại giao quốc tế vì không ai tin vào chính phủ Biden Hoa Kỳ. Điều mà Tập Cận
Bình cũng như Obama rất hoan hỷ “thu hoạch”

- để lại toàn bộ vũ khí, xe cộ quân trang quân dụng, kỹ thuật quân sự cho địch. TT
Donald Reagan có lần nói: Dù Hoa Kỳ ngưng không phát minh, sản xuất kỹ thuật khoa
học 10 năm trong khi Nga Sô nỗ lực hoạt động cũng không bằng Hoa Kỳ lúc này (sic)
Thế mà nay Biden giúp Nga Sô và Trung Cộng hưởng kỹ thuật của Mỹ chỉ cần một năm
là họ ngang với Hoa Kỳ. Biden phản Quốc nghiêm trọng. Biden tự ý đầu hàng, bất chấp
khuyến cáo của các tướng lãnh.

- không thông báo, không giúp đỡ hàng ngàn công dân Hoa Kỳ rút lui an toàn.
“Giao dân cho địch giết hay bắt giam hay buộc đầu hàng, tội này phải xử phạt ra sao?



- để lại hầu hết nhân viên đã giúp việc tình báo, phi công v.v… để mặc Taliban quyết
định số phận của họ. Đây là việc làm đốn mạt nhứt của Biden, hèn hạ chưa từng có trong
lịch sử Hoa Kỳ.

- giúp Trung Cộng khai thác Afghanistan…Cái lợi trước mắt của Trung Cộng là những
phần tử Duy Ngô Nhỉ (Mông Cổ) chiến đấu trong hàng ngũ Taliban giờ như cá nằm trên
thớt. Trung Cộng cũng sẽ khai thác kỹ thuật của Hoa Kỳ từ Taliban v.v…

-Trả tự do cho nữ gián điệp Trung Cộng Trang Hoan, kẻ đã bị phát giác, phải trốn
trong Đại Sứ Quán Trung Cộng ở San Francisco vẫn bị bắt sắp đưa ra tòa, và 5 gián điệp
khác đã được Biden trả tự do. Ngoài ra, Biden đã “hoãn truy tố Mạnh Vãn Châu (Meng
Wanzhou)” của Tập đoàn Hoa Vi, nhờ đó y thị được trở về Hoa Lục như một nữ anh
hùng. Cả thế giới bàng hoàng, không ngờ Biden đã không quỳ nhưng lạy Tập Cận Bình
“hậu hỉnh” như thế.

-Chủ trương diệt chủng Hoa Kỳ bằng sắc lệnh cưỡng bách tiêm vacine Covid-
19 khiến quân đội phải sa thải một số lớn quân nhân, nhứt là các quân binh chủng thiện
chiến được huấn luyện kỹ thuật đặc biệt. Các cơ quan trọng yếu như Y tế của liên bang
cũng bị cưỡng bách chủng ngừa Covid-19 khiến các cơ quan này buộc phải sa thải và
thiếu nhân sự trầm trọng. Tin mới nhứt cho biết Tối Cao Pháp Viện đã bải bỏ lệnh của
Biden buộc các hãng tư nhân có hơn 100 công nhân phải chích ngừa, nhưng có thể nói
đây là chính sách diệt chủng vì Hoa Kỳ cũng như các nước khác chưa tìm ra đích thực
thuốc chữa dịch Covid-19, trong khi nó biến thể “lia lịa”, từ Delta đến Omicron rồi sẽ
đến gì nữa? Mỗi lần biến thể như vậy, biết bao sinh mạng phải hy sinh? Thế mà Biden
cưỡng bức dân Hoa Kỳ chích ngừa chẳng khác nào biến dân thành những con chuột, con
thỏ trong phòng thí nghiệm. Hy vọng đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Trung Cộng không
“biến thể Covid-19” độc hại hơn cho đảng Dân Chủ “buộc cử tri không được ra đường
mà bầu qua thư”, để kẻ chết trăm năm phải dậy bầu thư cho đảng Dân Chủ.

-Cố ý phung phí ngân sách để cho quốc gia Hoa Kỳ phải đi đến phá sản, với chính
sách tạo cho dân chúng “thất nghiệp hưởng lợi tức nhiều hơn đi làm”. Gần Giáng Sinh,
dân chúng Hoa Kỳ đang run vì cái dự luật “BBB

- Build Back Better” “Xây lại tốt hơn” nhưng trên thực tế thi coi như là cú “phai
nồ” kinh tế Hoa Kỳ, vì theo nhà kinh tế học Art Faffer nhân định mà Tuyết Lan ghi lại
thì “BBB” sẽ làm cho lạm phát gia tăng, công nhân sẽ rời bỏ lực lượng lao động và nền
kinh tế sẽ suy thoái thêm”. Một dự luật mà chính các dân biểu Hạ Viện cũng phản đối,
tuy nhiên bà Pelosi Chủ Tịch Hạ Viện và Biden quyết tâm “phải thông qua” cho bằng
được để dâng lên nhị vị chủ nhân Tập Cận Bình sớm đưa Hoa Kỳ vào Xã Hội Chủ Nghĩa
và Obama hoàn công tác phục vụ Hồi Giáo quá khích.

Kết luận tạm thời.
Lễ THU HOẠCH ĐỆ NHỨT CHU NIÊN như thế này cũng tạm được. Đại đế Tập Cận Bình
duyệt qua rồi phê “Đáng khen cho đồng chí Biden và cũng có lời khen Bể Lốp Xe” nhưng
đồng chí cái cần nỗ lực để thông qua BBB mới thực sự cho kinh tế Hoa Kỳ xuống hố năm
2022”. Với kiến thức thiển cận của một “cựu sinh viên lớp BA trường làng” năm xưa,



chắc chắn còn thiếu sót nhiều, xin bổ túc cho đầy đủ hơn.
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