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* Câu chuyện quan trọng nhất 
xảy ra ngày 8 tháng 1/2021 
Twitter cấm luôn stupid 
Trump, mobster-in-chief, 
không cho dùng Twitter để 
khích động đám dân Mỹ 
zombies để bạo động nữa. Vì 
Twitter chỉ tạm thời cấm 12 
tiếng sau hôm tấn công tòa 
nhà Quốc Hội thứ tư 1/6, 
nhưng lại cho Trump xài 
Twitter tiếp trong 2 ngày sau 
đó. 
Vì stupid Trump tiếp tục tung 
ra 2 tweets khen ngợi đám vô 
lại tấn công Quốc Hội, rồi 
tuyên bố Trump sẽ không 
tham dự ngày đăng quang 
inauguration 1/20 của Biden, 
ngầm ý cho biết hôm đó không 
có sự hiện diện của Trump, 
các dân nổi loạn cứ việc tiến 
về Washington, DC phá bĩnh 
Biden hay tấn công tiếp.  
Twitter bèn lấy cớ này đóng 
cửa luôn account của Trump 
vĩnh viễn luôn. Như thế Twitter 
đã theo các social media khác 
như Facebook, YouTube và 
một số công ty nhỏ hơn chặn 
Trump không cho xử dụng các 
diễn đàn này để làm loạn tiếp. 
Mất Twitter sẽ làm Trump mất 
tất cả! Lý do Trump có 88 triệu 
người followers, theo dõi 
những gì Trump viết ra mỗi 
ngày. Có thể nói sự thành 
công của Trump trong những 
năm qua, 80% đã nhờ Trump 
biết lợi dụng Twitter để làm mê 
hoặc đám quần chúng thiếu ý 
thức, thiếu suy nghĩ, ngu xuẩn 

để nhắm mắt tin tưởng những 
lời dối trá, những đặt điều, có 
nói là không, không nói có, 
dựng đứng những giả tạo để 
gọi là sự thật. Và những kẻ 
ngu dốt này vẫn tiếp tục chạy 
theo Trump, để phá tan nền 
dân chủ, tự nó vốn đã mong 
manh, chỉ có thể tồn tại khi sự 
thật được tôn trọng. Và dối trá, 
lường gạt, mê hoặc lòng người 
để đi theo con đường của sự 
xấu xa và gian ác, sau cùng 
cũng bị chặn đứng khi lương tri 
được thức tỉnh. 
Việc Twitter đóng cửa luôn 
chương mục của Trump không 
cho dùng nữa, chính là sự tỉnh 
giấc và ý thức được rằng chính 
Twitter đã gây nên tội phần lớn 
khi để yên cho Trump tung 
hoành, không có sự kiểm soát 
nào, chỉ mới gần đây nhất mới 
gắn thêm vài câu đính chính 
khi Trump nói bậy nhất về bầu 
cử.  
Nhưng cũng không có giá trị gì 
để ngăn chặn Trump tiếp tục 
nói bậy, phun ra những nọc 
độc, tung ra những lời dối gạt, 
gian trá, tiếp tục mê hoặc được 
đám dân Mỹ nay đã hoàn toàn 
bị những lập đi lập lại này của 
Trump tẩy não hoàn toàn. Họ 
đã biến thành những xác chết 
biết đi, không còn não bộ, tức 
zombies, triệt để trung thành 
với Trump, đến mức hy sinh 
mạng sống của mình, như 
người đàn bà, cựu quân nhân 
không quân, chết trong vụ tấn 
công toà nhà Quốc  Hội!!! 
Vì thế một khi Twitter đóng cửa 
Trump, ảnh hưởng của Trump 
trên đám dân này sẽ yếu đi 
nhiều. Điều tốt nhất để đối phó 
với những loại người như 
Trump là không ai nhắc đến, 

không ai để ý đến, social 
media tẩy chay hết, TV cũng 
không chiếu những gì Trump 
làm hay tuyên bố, báo chí 
cũng không viết gì về Trump 
nữa. Trump sẽ như quả bóng 
xì hơi, hay đúng hơn, một thứ 
crybaby bơm căng phồng trên 
đường diễn hành như của 
Macy parade, nhưng nếu bị 
chọc thủng một lỗ như Twitter 
đã làm, quả bóng vĩ đại 
crybaby là Trump sẽ xì hơi, 
bay tứ tung nhưng sau cùng sẽ 
biến thành một lớp plastic 
mỏng manh, rớt xuống đường 
phố đầy bùn lầy và bị người 
qua lại dẵm lên, chà đạp 
không thương tiếc!!! 
 
* Câu chuyện khác cuối tuần 
qua là Mike Pence thiếu can 
đảm, chết nhát nên không 
dám dùng tu chính án 25 để lật 
đổ Trump và lên thành tổng 
thống thay Trump trong 2 tuần 
cuối. Kết quả là Dân Chủ sẽ 
phải impeach Trump lần thứ 
hai. Pelosi sẽ cho ra articles of 
impeachment ngày thứ hai sắp 
đến, có thể sẽ cho cấp tốc bỏ 
phiếu ngay sau đó hay đến 
cuối tuần là cùng. 
Nhưng đưa lên Thượng Viện 
để xử án, nhiều phần sẽ bị 
Mitch McConnell dìm lại để 
cho qua ngày 20 tháng 1, 
Biden lên nhậm chức và có 
Thượng Viện mới với thêm 2 
thượng nghị sĩ Dân Chủ của 
Georgia là Warnock và Ossof.  
Việc impeachment sau khi 
Trump mất chức vẫn có thể 
xảy ra vì đã có tiền lệ, tuy 
không phải là đối với tổng 
thống, nhưng cấp dưới hơn. Và 
Dân Chủ cần phải cho 
impeach Trump vì nếu bị kết 



 

án, Trump sẽ không thể ra 
tranh cử tổng thống vào năm 
2024 cũng như không thể giữ 
bất cứ chức vụ nào. 
Phe Cộng Hòa có thể sẽ có 
thêm 17 người thượng nghị sĩ 
theo 50 thượng nghị sĩ Dân 
Chủ kết án Trump cho đủ số 
2/3, là con số tối thiểu để buộc 
tội Trump được. 
Lý do là có cả chục thượng 
nghị sĩ Cộng Hòa có tham 
vọng tổng thống, muốn ra 
tranh cử năm 2024. Nếu 
Trump an nhiên không hề hấn 
gì và vẫn kiểm soát được đám 
dân Mỹ zombies ngu xuẩn 
theo Trump, các tay này không 
có hy vọng gì địch lại được với 
Trump khi bầu sơ bộ trong 
đảng. Nên khi có xử án 
impeachment, các tay này có 
thể xử buộc tội Trump luôn để 
chính mình có đường ra tranh 
tổng thống. 
Còn nếu không impeach được, 
Trump vẫn có thể kết tội bởi bộ 
Tư Pháp là khích động cuộc 
nổi loạn, sedition. Và nếu bị xử 
thua, Trump sẽ vào tù với tội 
án lên đến 20 năm trong tù 
cho tội nổi loạn sedition. 
Chúng ta hãy chờ xem!!! 


