ANTIFA LÀ GÌ?
Thiên Kim
Chúng ta đã nghe nhiều về bọn Antifa. Đây là công việc cần kíp và
đáng bàn đến nhất.
Cương lĩnh của Antifa 100% y như là cương lĩnh của đảng CS, đúng
như là của đảng Cộng sản Nga vào năm 1917 khi lật đổ chế độ Nga
Hoàng: Lấy của cải, tài sản của tất cả nhà giầu chia cho nhà nghèo.
Có thật thế hay không?
Cả thế giới đã thấy chế độ Cộng sản Nga (1917) - Trung cộng
(1949) và các chế độ Cộng sản nhu: Đông Âu, Bắc Hàn, Việt Nam,
Lào, Campuchia, Cuba vv...
Đã làm 100 triệu người dân oan gia bị giết chóc, bị diệt chủng tàn
nhẫn ở những nước bị cai trị bằng chế độ độc tài Cộng sản này!!!
Và tiền của đảng Cộng sản đã cướp sạch (CS= Cộng Sản!!!) của dân
chúng đã chia chác cho nhau và cho đảng cướp CS của chúng!
Chắc chắn, chúng ta rất sợ hãi khi bọn Antifa đang hoành hành trên
đất Mỹ, gây bạo loạn cùng với những thế lực nước ngoài, cùng
những thế lực xấu trong nước đang tàn phá nước Mỹ Tự do này!!!
Bao nhiêu vụ cảnh sát Mỹ đã làm chết người tội phạm trước đây! Từ
nhiều đời TT cũ, chỉ có những vụ biểu tình tại địa phương để lên án
những sai lầm cuả cảnh sát đó.
Nhưng trong vụ người da màu Floyd bị cảnh sát ghì cổ, người cảnh
sát đã bị bắt và đã bị lên án nặng nề đang được xét xử.
Thì tại sao ? Vì muốn kiếm phiếu nên những tên đầu cơ chính trị biết
TT Trump đang được đa số dân chúng Mỹ qúy mến, nên Antifa
và thế lực xấu trong nước Mỹ và nhất là thế lực TC đang tìm cách
"vận động ngầm" nên đã gây bạo loạn tại nhiều tiểu bang đất Mỹ
làm tiêu tan sự nghiệp của những người dân lương thiện và làm chết
những người dân lương thiện của Mỹ trong vụ bạo loạn này!
Nhất là trong thời gian tang thương của dịch Virus Vũ Hán - 19 đang
gần chấm dứt, đang trong thời kỳ "Mở cửa lại sinh hoạt của Mỹ" và
các nước trên thế giới để cứu nền kinh tế các Quốc Gia!
Thế mới biết ! Ai là người phá hoại nước Mỹ và các nước trên Thế
giới hôm nay! TC !!!
Ai là những người phải gánh trách nhiệm này?
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Không cần nói nhiều chúng ta NVTNcs và nhân dân thế giới tự do ai
cũng đã rõ...!
Kể cả những nước !đã thoát khỏi ách Cộng sản từ 1989 tại Đông Âu,
cũng như những vị lãnh đạo đảng Cộng sản trước đó đã đồng thanh
lên án chế độ Cộng sản là lọc lừa gian dối, tàn ác và cần phải diệt trừ
tận rễ, không thể sửa chữa được, những người dân Ba Lan đã sợ hãi
khi nghĩ lại những ngày đen tối dưới chế độ Cộng sản!!!
Vậy, chính phủ Mỹ và chúng ta đã biết rõ ràng Antifa là Cộng sản và
chúng ta đã biết rõ ràng như thế, thì càng phải dồn phiếu cho TT
Trump kỳ hai này 11/2020 vì bốn năm chưa đủ!
Cần 8 năm nữa, mới có thể tiêu diệt được các chế độ Cộng sản còn
lại trên thế giới đã và đang làm khổ đau nhân loại!

Thiên Kim
--------------------------------------

Op zo 7 jun. 2020 om 17:45 schreef 'TRONG DAN Vo' via PSXH
<PhungSuXaHoi@googlegroups.com>:

RÕ RÀNG LÀ NHƯ VẬY.
ĐÚNG 1000 % !
Chính tôi đã viết bài CẢNH BÁO NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU BIỂU
TÌNH, rằng :
CÓ THẾ LỰC ĐỨNG SAU LƯNG CHỦ TRƯƠNG BIỂU TÌNH & BẠO
ĐỘNG , CÓ TỔ CHỨC!!!
VẬY THÌ MỸ GIẢI QUYẾT NHƯ THỂ NÀO???
NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM , THÌ NHÂN LOẠI SẼ ĐIÊU
TÀN.
CUỐI CÙNG CHỈ CÒN HY VỌNG TT TRUMP, NHƯNG MỘT MÌNH
ÔNG CŨNG KHÔNG THỂ.
Các Cơ quan thực thi pháp luật:
Lưỡng Viện Quốc Hội, Bộ Tư Pháp, Tòa án Tối Cao Pháp Viện....
KHÔNG THỂ ĐỂ DÂN TÌNH KHỔN ĐỐN TRƯỚC TÌNH TRẠNG BỊ ĐE
DOẠ & SẼ DẪN ĐẾN TAN NÁT ĐẤT NƯỚC .
Nếu không có BIỆN PHÁP , thì tôi nghĩ, tình trạng này có thể kéo
dài đến cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 của TT Trump.
Nhưng trước hết :
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Trước tình trạng đó , Tổng Thống có quyền ra SẮC LỆNH !
Tổng Thống có quyền BAN HÀNH LỆNH GIỚI NGHIÊM !
( Để bảo vệ TÍNH MẠNG & TÀI SẢN CỦA ĐỒNG BÀO).
Nếu Quốc Hỏi cản trở THÌ ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM QUỐC HỘI PHẢI
CHỊU HẬU QUẢ.
Cứ để cho dân đói , họ mới thấy , CÒN HƠN LÀ CÓ

THỂ MẤT NƯỚC !
Nếu Tổng Thống không thực thi quyền hành- trách nhiệm, thì Quốc
Hội sẽ đổ trách nhiệm sau này .
Ngoài ra:
MỌI NGƯỜI , KHÔNG NHỮNG Ở MỸ MÀ TRÊN THẾ GIỚI PHẢI
ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC (
Nhất là Người Việt chúng ta ) .
Trước hết là : BẰNG MỌI CÁCH GIÚP ÔNG TRUMP LÀM TIẾP 4
NĂM NỮA & TIẾP THEO PHẢI ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HOÀ TIẾP TỤC
LÈO LÁI CON THUYỀN TỰ DO TRÊN THẾ GIỚI , nếu

không muốn TC & cộng sản THỐNG TRỊ CHÚNG
TA!!!
Trọng Dân
Am So., 7. Juni 2020 um 16:40 Uhr schrieb 'Nang Van Le' via PSXH
<PhungSuXaHoi@googlegroups.com>:
--------------------------------------------------------------------

Có chứng cứ rõ
ràng Antifa và thế lực nước
ngoài đứng đằng sau gây bạo
loạn.
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ: Có chứng cứ rõ ràng Antifa và thế lực nước ngoài
đứng đằng sau gây bạo loạn.
Vào ngày 4/6, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr tuyên bố rằng, bằng
chứng thu được từ cuộc điều tra cho thấy Antifa và nhiều tổ chức cực đoan
mượn cớ cái chết của người Mỹ gốc Phi đã đứng đằng sau thúc đẩy tổ
chức và thực hiện nhiều cuộc bạo loạn ở Hoa Kỳ.
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Ông đề cập rằng có cả các thế lực nước ngoài cũng can thiệp vào.
Nguyên nhân của các cuộc bạo loạn dữ dội dẫn tới cướp bóc, đập phá
trên khắp nước Mỹ sau sự việc ngày 25/5, khi cảnh sát da trắng Derek
Chauvin ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota đã thực thi pháp luật
quá mức dẫn tới cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi sử
dụng tiền giả để mua sắm. Sự việc ban đầu châm ngòi cho hoạt động
“chống phân biệt chủng tộc" của người da đen, và rất nhanh sau đó
phát triển thành biểu tình bạo lực.
Mặc dù tất cả cảnh sát liên quan tới vụ án đã bị cách chức, bỏ tù và
truy tố, nhưng Antifa và các tổ chức cực đoan vẫn lợi dụng sự kiện này
để tấn công cảnh sát, cướp bóc hàng hóa, đốt cửa hàng, đốt đồn cảnh
sát, phá hủy xe cảnh sát, tấn công vũ trang và các tội ác khác. Hiện tại
đã có một số cảnh sát bị những tên côn đồ giết chết trong cuộc bạo
loạn.
Tại một cuộc họp báo, tổng chưởng lý Barr đã phát biểu rằng: mặc dù
bản thân ông đồng cảm trước cái chết của Floyd, nhưng sau đó, sự
phản kháng của người dân đã bị Antifa và các tổ chức cực đoan “đưa
đi quá xa”. Sau khi điều tra, Bộ Tư pháp đã chia tất cả những người
tham gia cuộc biểu tình thành 3 loại. Một là những người biểu tình ôn
hòa, hai là kẻ cướp, ba là "những kẻ kích động chủ nghĩa cực đoan" lợi
dụng các cuộc biểu tình để đạt được các mục tiêu chính trị khác.
Ông Barr cho biết có bằng chứng cho thấy những kẻ cực đoan này
bao gồm Antifa, các nhóm chính trị cực đoan khác và "các diễn
viên nước ngoài tham gia vào các vai trò kích động khác
nhau khiến bạo lực trầm trọng thêm". Giám đốc FBI, ông Christopher
Wray cho biết nhiệm vụ của những người này là kích động lòng thù hận
và khiến bạo loạn leo thang.
Vào ngày 3/6, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, các quan chức
cấp cao của Bộ Tư pháp cho biết họ đã điều tra ra rằng, đằng sau
các cuộc bạo loạn có những "kẻ kích động rất chuyên nghiệp" và
"được tổ chức tốt", trong đó một số kẻ xúi giục có liên quan chặt
chẽ với tổ chức Antifa. Ông Barr cũng nói rõ rằng những người vô
chính phủ và một số phần tử cực đoan muốn kích động cuộc nội chiến ở
Mỹ cũng trà trộn trong đó.

Ông Barr cho biết Bộ Tư pháp đang sử dụng thông tin tình báo
và các nguồn lực khác để dập tắt các cuộc bạo loạn, đồng thời
sẽ tiếp tục sử dụng các phương pháp pháp lý để "điều tra, bắt
giữ và truy tố" đối với những kẻ gây họa. Ông cũng nói rằng
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chính phủ sẽ thông qua luật để trả lại công bằng cho gia đình của
Floyd.
Ông Trevor Loudon, một nhà văn người New Zealand chuyên nghiên
cứu về phong trào cộng sản quốc tế trong nhiều năm, cũng đã phân
tích nhân tố thúc đẩy đằng sau các cuộc bạo loạn gần đây của Mỹ. Phân
tích của ông tương đồng cuộc điều tra của Tổng chưởng lý Barr. Ông
Loudon cho rằng không còn nghi ngờ gì, rằng cái chết của Floyd chỉ
là một cái cớ, "Đây là một cuộc nổi loạn do các phần tử của chủ
nghĩa cộng sản kích động".
Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở các thành phố tại Hoa Kỳ sau cái
chết của người Mỹ gốc Phi ở thành phố Minneapolis. Lực lượng An ninh
Quốc gia đã được triển khai tại Los Angeles và các thành phố lớn khác
của Hoa Kỳ để cố gắng ngăn chặn làn sóng bạo lực và bất ổn gia tăng.
Ông Loudon cho biết, ban đầu tại Minneapolis, việc lợi dụng các cuộc
biểu tình để thúc đẩy các cuộc bạo loạn trên đường phố được tổ chức
"Các nhà xã hội Dân chủ Hoa Kỳ (DSA)" và Antifa áp dụng. Hai tổ chức
đã phối hợp chặt chẽ với nhau để thành lập một "tổ công tác toàn
quốc", chuyên thúc đẩy các cuộc bạo loạn khắp nơi, hỗ trợ các nguồn
lực và trợ giúp cho côn đồ, và giúp côn đồ thoát khỏi hiện trường vụ án.
Họ thậm chí còn gây quỹ để trả tiền bảo lãnh và phí luật sư dành riêng
cho côn đồ.
Liên quan đến các thế lực nước ngoài được ông Barr đề cập tới, ông
Loudon nói rằng "Đảng Công nhân Thế giới" với các chi nhánh tại 15
thành phố ở Hoa Kỳ đã tham gia đầy đủ vào cuộc bạo loạn lần này.
Đảng này ủng hộ Đảng Cộng sản Trung cộng và Iran, Cuba, Bắc Triều
Tiên và các quốc gia cộng sản khác. Vào ngày 28/5, đảng này đã công
bố một tuyên bố "tạo phản có lý" chống lại cảnh sát và chống lại chủ
nghĩa tư bản nhằm kích động thù hận và thúc đẩy bạo loạn.
Ông Loudon cũng đề cập rằng phái theo “Cách mạng Đảng Cộng sản”
thờ phụng Mao Trạch Đông, chủ nghĩa Marx - Lenin, Đảng Xã hội và
Giải phóng, tổ chức Con đường giải phóng, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và tổ
chức Thay thế xã hội chủ nghĩa đều tham gia vào cuộc bạo loạn.
Andy Ngo, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về các tổ chức cực tả
như Antifa, đã tweet vào ngày 29/5 rằng không nên đánh giá thấp
những lực lượng cực tả này của Mỹ, "Trong mọi hỗn loạn, họ đều
có mục đích". Ngo cũng nói: "Ngọn lửa sẽ thiêu hủy nền kinh tế,
những kẻ côn đồ sẽ áp đảo cảnh sát và thậm chí cả quân đội,
nếu cứ tiếp tục thế này, trật tự xã hội sẽ bị phá hủy".
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Ông Loudon cho rằng những cuộc bạo loạn này không liên quan gì
đến phân biệt chủng tộc. Mục tiêu của những người theo chủ nghĩa
cộng sản này muốn cản trở sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ và ngăn
cản Tổng thống Trump tái đắc cử. "Trừ khi áp dụng hành động quyết
đoán, nếu không, không khí nóng bỏng này vẫn kéo dài suốt mùa hè,
bởi vì cách mạng cộng sản rất có thể sẽ đến gần với người Mỹ".
SOH _ Minh Thanh
-************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************
* Không viết hoặc chuyển tiếp email có lời lẽ khiếm nhã, đến các vị khai sáng cũng như lãnh tụ
các tôn giáo.
* Tôn trọng nhau, không gởi vào diễn đàn bất cứ hình ảnh thô tục, dâm ô, hoặc những từ ngữ
khiêu dâm, phản cảm.
Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
--Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "PSXH".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email
đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy
cập https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/217577238.366055.1591540841192%40m
ail.yahoo.com.
--

Chuyển Đến: Thiên Kim Ngày 8/6/2020

www.vietnamvanhien.org
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