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TRUNG CỌNG, CON CỜ THỨ 2 CỦA CỘNG 
ĐỒNG MỸ GỐC DO THÁI 

THÁNG MƯỜI HAI 21, 2015  VIETNAMDAILY.NEWS 

 

 
Lời Giới Thiệu: Bài viết "TRUNG CỌNG, CON CỜ THỨ 2 CỦA CỘNG 

ĐỒNG MỸ GỐC DO THÁI" của tác giả Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh là do 

một người bạn thân chuyển cho chúng tôi với lời nhắn ngắn ngủn:"bài hay - đọc đi - 

thích lắm!".Vâng, xin cám ơn ông bạn dzàng...Và vì thích nên chúng tôi cũng mò tìm đọc 

thêm về tác giả này. Chúng tôi  thấy cùng một chuyên đề, tác giả có viết bài "JUDA 

LẠI ĐI VÀO CHÂU Á" nên mạo muội copied kèm theo ở dưới luôn cho tiện việc 

theo dõi.Thật ra, nếu chúng ta muốn tìm hiểu, tra cứu về quyền lực vô hạn của Do 

Thái, mọi mối tương quan giữa Do Thái với Mỹ cũng như với thế giới, .v.v.. thì chúng 

ta có thể tìm thấy rất nhiều sách, báo để đọc trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm 

mới được. 

Người Do Thái là chính DÂN CỦA CHÚA (GOD PEOPLE), cho dù đã bị Thiên 

Chúa xử phạt(?) hàng ngàn năm mất nước, lang thang cùng khắp, nhưng quả họ là 

một giống nòi thông minh xuất chúng trên mọi lãnh vực để đạt được tối đa mục đích 

trục vật, tùy vật và duy vật .v.v .. cho riêng dân tộc của họ. Điều này bị rất nhiều 

người  cho rằng chủ nghĩa dân tộc như thế đã khai tử những ý thức nhân bản và giá trị 

nhân bản thì cũng rất có lý của người lên án  vậy. Luận bàn về người Do Thái là một 

chuyện rất tế nhị và riêng chúng tôi thì cũng chỉ học hỏi và biết qua loa  nên không muốn 

đi vào, đào sâu hơn làm chi, chỉ ngồi viết phất phơ mà thôi!  

Thế nên, xin trở lại với tác giả Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh (NKA) vậy. 

NKA nguyên là một SQ/QLVNCH, ngành tình báo và phục vụ ở Phòng Nhì/Bộ 

Tư Lệnh QĐI/QK 1. Chúng tôi thấy NKA, trong mấy bài viết này đã chọn một cách 

viết dung dị để tất cả đều trực nhận dễ dàng những nhận xét và ý kiến riêng của tác 

giả, nhưng cũng hình như là nhận xét và ý kiến chung của mọi người, có thể cả từ của 

nhiều bậc học giả, khoa bảng nghiêm túc thâm cứu chủ đề đó với đầy đủ luận chứng tra 

cứu, phân tích, chú thích, dẫn chứng, .v.v.. để chuyển hóa đến cho chúng ta. NKA đã 

không phải viết theo nguyên tắc trường qui đó, và chính điều này đã làm cho đại số dễ 

hòa và dễ đồng với bài viết công phu của tác giả. 

Kính Mời đọc để riêng cảm nhận, 

Trân trọng, 
 

Lê-Thụy-Chi 
 

 

 

 

http://baotoquoc.com/2015/12/21/trung-cong-con-co-thu-2-cua-cong-dong-my-goc-do-thai/
http://baotoquoc.com/author/vietcongonline/
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1.- Cộng Đồng Giàu Nhất Thế giới 

Cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái có khoảng từ 5,3 đến 8,4 triệu người gồm 3 nhóm, lớn 

nhất là nhóm Ashkenazi, chiếm đến 90% dân số cộng đồng, hai nhóm khác là Sephardic và 

Mizrahi.   

Người Do Thái xem quan trọng 3 thứ : Do Thái Giáo ( Judaism ), trí thức và tài sản. Do Thái 

Giáo đã giúp cho người Do Thái bị phiêu bạt mấy ngàn năm mà không mất gốc. Trí thức giúp 

cho người Do Thái vươn lên đứng đầu mọi lãnh vực của nền văn minh nhân loại (30% giải 

Nobel được trao cho người Do Thái). Tài sản đã làm cho người Do Thái giàu có mà đặc biệt 

là cộng đồng Do Thái tại Mỹ đang quản lý một số tài sản có thể ngang với từ 15 % đến 20% 

tài sản của nhân loại. Người Do Thái rất đoàn kết, có tổ chức và không giữ bí mật để làm lợi 

riêng nên khi họ quây quần thành tập thể thì họ có cơ chiếm hết mọi quyền lợi chung quanh 

và trở thành mối họa cho những cộng đồng bản xứ nơi họ định cư. 

Thế chiến thứ II, người Đức đã thấy được mối họa Do Thái nên đã diệt chủng hơn 2 triệu 

người Do Thái. Thảm cảnh Holocaust đã làm động tâm cả nhân loại nên các cường quốc mới 

dành một mảnh đất nhỏ bên bán đảo Sinai của Ai Cập để cho người Do Thái có chổ đi về, 

nước Israel. 

Cộng đồng Do Thái ở Mỹ thoát được sự tàn phá của hai trận thế chiến và không bị họa 

Holocaust nên họ vươn lên giàu có rất nhanh và chiếm lấy nước Mỹ và dùng nước Mỹ như 

một con cờ điều khiển cả thế giới. ( Helen Thomas, một phóng viên nổi tiếng và là một thành 

viên của cơ quan báo chí Tòa Bạch Ốc hơn 50 năm, đã bị sa thải. Về sau, bà đã đọc một diễn 

văn tại một hội nghị ở Detroit trong đó bà trình bày quan điểm cho rằng “Quốc Hội, Tòa 

Bạch Ốc, Hollywood, và Wall Street đều bị Do Thái làm chủ. Dứt khoát là thế.” (Congress, 

the White House, Hollywood, and Wall Street are owned by Zionists. No question in my 

opinion.) 

2.- Mục tiêu tối hậu : Tiền 

Nhóm Sephardic là nhóm người Do Thái đầu tiên từ Tây Ban nha và Bồ Đào Nha di cư sang 

Mỹ, Đến năm 1749 đế quốc Anh làm luật cho ưu tiên người Do Thái di cư sang thuộc địa cùa 

Anh tại Hoa Kỳ. Năm 1880 Châu Âu đi vào khủng hoảng kinh tế nên cộng đồng Do Thái nói 

tiếng Yiddish thuộc nhóm Arkenazi ở các nước nghèo đói Trung Âu và Đông Âu tuôn sang 

Hoa Kỳ khoảng 2 triệu người. Họ làm đủ nghề thấp kém nhất để kiếm sống và nhanh chóng 

biến thành ông chủ trong mọi ngành. Nay điều hơi khó khăn là tìm cho ra một người Mỹ gốc 

Do Thái không phải là triệu phú, họ tập trung đông nhất ở mạn dưới Manhattan của New 
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York, từ đó bàn tay Do Thái vươn ra quậy khắp thế giới với một mục đích tối hậu là để kiếm 

…. TIỀN. 

Khi phân tích tình hình thế giới đi về đâu, cái gì đang xảy ra, cái sẽ sẽ xảy ra mà muốn điều 

phân tìch ấy sâu sắc và chính xác thì chúng ta nên nhìn vào khối tài sản của cộng đồng người 

Mỹ gốc Do Thái hướng vào đâu để đầu tư, như thế là nên nhìn cho ra địa điểm đầu tư, hướng 

giải quyết sản phẩm đầu tư hay nhìn vào hướng cung và hướng cầu có thề làm cho số tiền đầu 

tư ấy được sinh lợi thì mới biết được mục đích của các diễn biến trên trường quốc tế. 

 

3.- Các địa điểm đầu tư trước đây. 

Một số chuyên gia về đầu tư cho rằng có 3 yếu tố cần phải nghĩ đến khi bắt tay vào việc đầu 

tư : 

Yếu tố thứ nhất : Địa điểm đầu tư (Location) 

Yếu tố thứ hai : Cũng là địa điểm đầu tư 

Yếu tố thứ ba : và cũng là địa điểm đầu tư 

Địa điểm đầu tư của tập đoàn tư bản Do Thái tại Hoa Kỳ lẽ dĩ nhiên là nước Hoa Kỳ, là một 

vùng an toàn nằm ngoài nhiều xung đột của thế giới, khi đầu tư thành công thì lợi nhuận làm 

cho số tài chánh ngày càng tăng thì phải nghĩ đến một địa điểm đầu tư khác nằm ngoài Hoa 

Kỳ, để cho số tài chánh thặng dư sinh thêm lợi nhuận. 

Sau thế chiến thứ II địa điểm đầu tư ngoài nước Hoa Kỳ mà tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái 

chọn là 2 nước Đức và Nhật, bởi hai nước này là hai nước hoang tàn đổ nát, các cơ sở sản 

xuất vẫn có mà công nhân thì đang chết đói đang cần những bị bạc của những nhà tư bản Do 

Thái vực dậy để sản xuất ra những sản phẩm rẽ mạt bán khắp năm châu. 

Sau hơn 20 năm thâu lợi nhuận hã hê, một người Nhật hay người Đức làm ra một đồng thì 

phải chia cho người Do thái ở Mỹ một ít, tập đoàn tư bản Do Thái rút tiền đầu tư từ hai nước 

này về vì họ nhìn ra một địa điểm đầu tư khác hấp dẫn hơn, nước Trung Quốc. 

Nước này đang bị đại loạn của Hồng Vệ Binh, anh Mao Xếng Xáng giết các đồng chí của anh 

ta nên gây ra thảm cảnh 36 triệu người chết… vì đói. Các cơ sở sản xuất tiêu điều mà công 

nhân hơn 1 tỷ người đang thất nghiệp. Tập đoàn tư bản Do Thái ở Mỹ rót tiền vào đâu tư làm 

ra những sản phẩm rẽ mạt ” Made in China” bán ra toàn thế giới. 
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4.- Khủng hoảng địa điểm đầu tư : 

Để giải quyết những sản phẩm quân sự làm ra tại địa điểm đầu tư ở Hoa Kỳ, tập đoàn tư bản 

Mỹ gốc Do Thái đã đem quân Mỹ gây bất ổn khắp Trung Đông khiến cho các ông vua dầu 

lửa phải chạy đua vũ trang hay nói cách khác đem tiền bán dầu đưa cho tập đoàn tư bản Do 

Thái để đổi lấy những đoàn tàu bay tàu bò giết nhau cho bỏ ghét. 

Chính sách này gây cho nước Mỹ bị thù ghét khắp Trung Đông. Vụ đánh sập Tòa Tháp Đôi 

năm 2001 ở New York đã làm cho những tập đoàn tư bản Do Thái giật mình hoảng sợ và 

điều đầu tiên mà bất cứ anh nhà giàu nào khi lo sợ cũng phải làm là lo giữ của. 

Sau một thời gian dài hơn 20 năm thâu lợi nhuận nhờ đầu tư vào đúng địa điểm, một nước 

Trung Cọng nghèo đói tan hoang. Tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái tính toán không thể kiếm 

thêm lợi nhuận hơn nửa vì chi phí đầu tư quá cao và sẳn dịp Tòa Tháp Đôi bị đánh sụp nên 

họ đồng loạt rút tiền về nước rồi đem cho vay dễ dàng, tắt trách mới sinh ra cuộc khủng 

hoảng tiền tệ ở Hoa Kỳ vào năm 2008. 

Hiện nay số tài sản kết sù này đang đưa nền kinh tế Hoa Kỳ qua cơn suy thoái, đang chê 

Châu Âu già cổi nên khó kiếm ra tiền, Châu Phi hoảng loạn không an toàn để đầu tư, Trung 

Đông nguy hiểm lắm kẻ thủ vừa mất tiền đầu tư vừa mất mạng. 

Khối tài sản kết sù này đang nhắm nhé hướng về Châu Á Thái Bình Dương, một vùng năng 

động chưa khai phá hết, để đầu tư nên nước Mỹ mới lập nên có hiệp định TPP làm nòng cốt, 

và chính quyền Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á để bảo vệ vùng đầu tư. Nhưng các quỉ đầu tư 

của các tập đoàn tư bản Do Thái chưa chuyển động phải chăng họ đang mưu tạo ra một địa 

điểm đầu tư lý tưởng ở Châu Á như Đức và Nhật sau thế chiến thứ II. 

5. Mưu tạo địa điểm đầu tư mới 

Nay chúng ta thấy tình hình Châu Á có những biến chuyển như sau : Trung Cọng gây bất ổn 

ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Siêu quyền lực Bilderberg club họp ngày 6/6/2014 tại 

Watford ở Anh Quốc lên kế hoạch chia Trung Cọng thành 5 nước nhỏ. Trung Cọng bồi đắp 

các đảo nhân tạo để núng ra ở Biển Đông. Các nước Đông Nam Á lo sợ chạy đua vũ trang. 

Hoa Kỳ đè dặt tuần tra Biển Đông v.v… 

Mấy hôm nay người viết bài này đọc được bản tin như sau : 

Ông Obama đã cảnh cáo quan chức Trung Quốc: Nếu quý quốc dám gây chiến tranh với 

Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, tôi chỉ cần nói ra 6 điều là Trung Quốc tan vỡ, không phải 

sử dụng đến dù chỉ một người lính. 

1. Công bố tài khoản nước ngoài của quan chức Trung Quốc và cho đóng băng. 

2. Công bố danh sách quan chức Trung Quốc có hộ chiếu Mỹ. 
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3. Công bố danh sách người nhà các quan chức cấp cao Trung Quốc định cư tại Mỹ. 

4. Ra lệnh thanh tra biệt thự và tình nhân của quan chức Trung Quốc ở Los Angeles. 

5. Đưa người nhà quan chức Trung Quốc đang sống tại Mỹ đến nhà tù nổi tiếng của Mỹ ở 

Guantanamo (Cuba). 

6. Tiếp tế vũ khí cho công nhân thất nghiệp ở Trung Quốc (có lẽ chỉ cần áp dụng điều thứ 6 

này là đủ). 

7.  

Người viết nghĩ : 

Đây là lời đe dọa thứ hai nhắm vào Trung Cọng sau khi đe dọa lên kế hoạch chia Trung Cọng 

thành 5 nước nhỏ. Đe dọa có nghĩa là anh phải thực hiện những thỏa thuận đã đề ra nếu anh 

không thực hiện những thỏa thuận đã đề ra thì tôi sẽ thực hiện những thứ sau đây …. làm anh 

thiệt hại. 

Vậy những thỏa thuận đã đề ra là những thỏa thuận gì ? 

Những thỏa thuận đã đề ra thường thuộc loại TOP SECRET nên không ai biết được. Giống 

như thỏa thuận bán đứng MNVN giữa tên Do Thái Henry KIssinger và thủ tướng Chu Ân Lai 

của Trung Cọng phải 30 năm sau mới lòi ra. 

Người viết xin đoán mò : 

Thỏa thuận 1 : Làm bất ổn để Châu Á chạy đua vũ trang cho tập đoàn tư bản Do Thái ở Mỹ 

bán vũ khí kiếm tiền ( đã và đang thi hành) 

Thỏa thuận 2 : Gây chiến tranh phá nát vùng Đông Nam Á để tạo một địa điểm đầu tư lý 

tưởng cho tập đoàn tư bản Do Thái ở Mỹ bỏ tiền vào đầu tư ( chưa thực hiện ). 

Người viết xin bình luận thỏa thuận 2 : 

Tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái và chính quyền Hoa Kỳ tuy hai mà một tuy một mà hai. 

Trung Cọng muốn độc hiếm Biển Đông thì phải đánh chiếm trọn Đông Nam Á mới thành 

công. Đánh chiếm Đông Nam Á lại là cơ hội cho các cường quốc xâu xé nước Trung Hoa 

thêm một lần nửa. Tiến thoái lưỡng nan đang làm cho anh Đại Hán tham ăn ngồi trên đống 

lửa. 

Nostradamus tiên tri thế chiến thứ III xảy ra do AntiChrist điều khiển. Các thầy bàn Phương 

Tây đang đi tìm AntiChrist là ai. Họ quên rằng Nostradamus không nói AntiChrist là cá nhân 

hay tập đoàn. Nếu là tập đoàn thì chuyện tìm ra AntiChrist thì cũng dễ thôi. 

  Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 
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Đây là bài viết trước đây nói về thời gian thỏa thuận 

http://www.danchimviet.info/archives/75654/juda-lai-di-vao-chau-a/2013/0 

Juda lại đi vào Châu Á 

_ 

 Tháng 8 năm 1966. Tướng một mắt Moshe Dayan của Do Thái đến Việt Nam, sau khi đi 

tham quan một vòng khắp chiến trường Việt Nam trở về Do Thái y tuyên bố “Muốn thắng cs 

phải cho cs thắng trước”. 

_ Năm 1971 một người Do Thái khác là Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia Hoa kỳ, 

đến Bắc Kinh và sau đó vào tháng 2 năm 1972 y cùng tổng thống Richard Nixon đến 

Thượng Hải dự tiệc cùng Mao Trạch Đông. Y đã mở lời nói trước ý của y khi vừa mới gặp 

Thủ Tướng Trung Cọng Chu Ân Lai “ Tôi không muốn chính quyền Miền Nam Việt Nam sụp 

đổ trong vòng sáu tháng mà chỉ đồng ý để chính quyền Miền Nam sụp đổ trong vòng 2 năm 

sau khi hiệp định (Paris) được ký kết”. 

Trong những tài liệu về chiến tranh Việt Nam được giải mã cho thấy không có một cuộc họp 

nào của nội các chính phủ Hoa Kỳ vào lúc đó xác nhận sự đồng thuận của cho phép Henry 

Kissinger có quyền bán đứng Miền Nam Việt Nam cho Trung Cọng nên chúng ta có thể cho 

rằng lời của Henry Kissinger là do y tự đặt ra. 

Vì còn nhiều tài liệu có liên quan đến Henry Kissinger chỉ được phép giải mã sau khi y chết 

nên chúng ta chưa có điểm nào xác nhận được Hạ Sĩ tình báo Henry Kissinger thuộc sư 

đoàn 84 infantry có liên hệ với Tình Báo Do Thái và đã được chỉ thị từ Do Thái về việc giải 

quyết cuộc chiến Việt Nam hay không nhưng phương thức giải quyết chiến tranh tranh Việt 

Nam bằng cách bán đứng Miền Nam Việt Nam cho Bắc Kinh có thể đến từ Do Thái do : 

_ Do Thái nhận được thêm tiền  viện trợ từ Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ phủi tay với cuộc chiến 

Việt Nam. 

_ Do Thái chiếm được thị trường béo bở Trung Quốc nơi anh nông dân Mao đang gây nạn 

đói chết đến 37 triệu người. Có thể nói là Hoa Kỳ chiếm được thị trường béo bở Trung Quốc 

nhưng trong nước Hoa Kỳ các chủ nhân ông đang kiểm soát nền kinh tế Hoa Kỳ phần đông 

đều là người Do Thái nên nói Do Thái chiếm được thị trường béo bở Trung Quốc thì đúng 

hơn. 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 nước Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ tạo ra thảm cảnh 

_ 196.000 viên chức Việt Nam chết thêm trong trại tù cs. Một triệu người dân Miền Nam Việt 

Nam chết trên biển khi tìm cách đào thoát vùng cs cai trị. 

http://www.danchimviet.info/archives/75654/juda-lai-di-vao-chau-a/2013/05
http://www.danchimviet.info/archives/75654/juda-lai-di-vao-chau-a/2013/05/kiss-and-mao
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_ Một nước Hoa Kỳ đầy chia rẽ, bị cả thế giới lên án là đã bán đứng phản bội đồng minh với 

một đoàn quân mang tiếng bại trận. 

 

 

Trong tuần nay thủ tướng Do Thái Netanyahu đến Trung Quốc hội đàm cùng các viên chức 

cao cấp của Trung Quốc. Ý đồ của Do Thái trong những ngày sắp đến có thể gom lại qua 

những điểm sau đây : 

_ Thương lượng để tìm hậu thuẫn của Trung Quốc khi Do Thái tấn công Iran 

_ Bật đèn xanh cho phép Trung Quốc tiếp tục làm căng thẳng toàn bộ Châu Á và lấn chiếm 

những vùng có thể lấn chiếm được để những tên những lái súng đang ở Hoa Kỳ bán vũ khí 

kiếm tiền. 

_Ngoài hai điểm trên chúng ta cũng có thể nghĩ thêm một điểm khác là Do Thái đang phân 

vùng chia ảnh hưởng toàn thế giới qua con cờ Hoa Kỳ vì nền kinh tế của Hoa Kỳ và phần 

đông người trong quốc hội và cả trong guồng máy cai trị của Hoa kỳ đang chịu ảnh hưởng 

hay bị kiểm soát người Mỹ gốc Do Thái. 

Thủ tướng Netanyahu đang nắm trong tay con bài tẩy gì để làm cho Trung Quốc phải nghe 

lời y điều khiển ? Đó là tâm điểm của bài viết này : 

Con bài tẩy này được tạo ra trong tình cờ vào giữa năm 2007 khi chính quyền  Trung Quốc 

tìm cách mở đầu ra cho thị trường chứng khoán Thượng Hải thông thương với thị trường 

chứng khoán thế giới bằng cách : 

_ngày 21-5-2007 chính quyền Trung Quốc tuyên bố đầu tư vào nhóm BlackStone Group 

của thị trường chứng khoán New York 4 tỉ đô la để đầu tư vào lãnh vực bất động sản như 

mua nhóm khách sạn Hilton v.v… 

_Hai ngày sau chính quyền Trung Quốc thừa thắng xông lên tuyên bố bỏ ra 60 tỷ đô để đầu 

tư vào thị trường chứng khoán ngoại quốc. 

_Một tháng sau vào ngày 29-6-2007 quốc hội Trung Quốc chuẩn chi 200 tỉ đô để thành lập 

công ty kinh doanh ngoại hối nay là cơ quan giao dịch hối đoái nhà nước (SAFE) State 

Administrative Of Foreign Exchange do Dịch Cương, phó chủ tịch ngân hàng trung ương, 

đứng đầu. 

Theo tài liệu công bố vào ngày 15-4-2013 vừa qua thì Trung Quốc đang sở hữu 1220 tỷ đô 

la trái phiếu của Hoa Kỳ. Đó là lá bài tẩy của thủ tướng Netanyahu đang nắm trong tay buộc 

Trung Quốc thực hiện những gì y yêu cầu vì Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất của Hoa 

Kỳ. 

Theo lệ thường thì con nợ luôn luôn sợ chủ nợ nhưng theo luật chơi của các nhà tư bản tài 

chánh hay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay thì chủ nợ phải sợ con nợ, lý do : 

_ Nếu chủ nợ (Trung Quốc) bán tháo số trái phiếu Hoa Kỳ đang sở hữu ra thị trường thì 

đồng đô la sẽ xuống giá, như thế hàng hóa Hoa Kỳ trở nên rẻ làm lợi cho Hoa Kỳ và mình 

lại mất thâu lợi nhuận từ số trái phiếu. đang sở hữu. 

_Quỹ dự trữ  ngoại tệ cũa Trung Quốc hiện nay là 3.197 tỷ đô la mà trong đó 2/3 quỷ là 

đồng đô la. Khi đô la xuống giá thì chủ nợ Trung Quốc là người thiệt hại nhiều nhất. 

_Lá bài tẩy của thủ tướng Netanyahu có thể làm cho Trung Quốc cúi đầu là Hoa kỳ có 

quyền in thêm tiền để phá giá đồng bạc của mình và những người có đủ quyền hạn để làm 

việc này là các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ gốc Do Thái. 
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Sau thế chiến thứ II, các nhà tư bản tài chánh tại Wall Street đầu tư vào hai quốc gia bị tan 

nát nhiều nhất là Đức và Nhật. Sau một thời gian dài thâu lợi nhuận hã hê các nhà tư bản 

tài chánh rút tiền từ hai quốc gia ấy về rồi bán đứng Miền Nam Việt Nam làm món quà để 

chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Nay Trung Quốc không còn là điểm hấp dẫn để đầu tư 

các nhà tư bản tài chánh đang bắt tay với Trung Quốc tạo căng thẳng khắp Châu Á để bán 

vủ khí kiếm thêm chút tiền còm. Tương lai của Châu Á là phải chạy đua vũ trang và người 

thâu lợi trong cuôc chạy đua vũ trang là người Hoa Kỳ gốc Do Thái. 

 

 

Mỗi năm cứ đến ngày oan trái 

thắp nén hương lòng để nhớ thương 

Ngày oan trái 30 tháng 4 năm nào cũng được cộng đồng Nguời Việt Hải Ngoại làm lễ tưởng 

niệm Ngảy Quốc Hận. Họ quên một điều : tên gây ra ngày oan trái đó cháu ngàn đời của 

Juda đã từng vì vài đồng xu mà bán thầy nó là chúa Jesus Christ. Hy vọng những năm tới 

vào ngày oan trái trong buồi lễ ngày quốc hận của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại cần có 

thêm hình nộm hạ sĩ Henry Kissinger đang bị treo cổ. Ít nhất cũng cần cho hắn biết hắn phải 

chịu trách nhiệm về cái chết của hơn triệu người Miền Nam Việt Nam, những người mà hắn 

đã từng gọi là đồng minh là bạn. 
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