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Tỷ Phú Donald Trump 

Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Lần Nửa                                                       

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

 

Tối ngày 19/7/2016 tỷ phú Donald Trump chính thức được đảng Cọng Hòa 

đề cử ra tranh cử tổng thống nước Hoa Kỳ với khẩu hiệu của chiến dịch 

tranh cử " Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Lần Nửa ". Khẩu hiệu này có nghĩa : Nước 

Mỹ là một nước vĩ đại nhưng trong đôi mắt của tỷ phú Donald Trump thì 

nước Mỹ hiện nay không còn vĩ đại nửa nên ông ta ra tranh cử tổng thống 

với mục đích làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nửa. 

1.- Nước Mỹ không còn là một nước Vĩ Đại nửa ? 

Tránh được sự tàn phá của 2 trận thế chiến nên nước Mỹ trở nên giàu có. 

Dương cao ngọn cờ dân chủ và tự do nên nước Mỹ là biểu tượng mơ ước 

của loài người khắp hành tinh nhất là những con người đang là nạn nhân 

oằn oại dưới sự cai trị tàn ác của chủ nghĩa cọng sản. Nước Mỹ trở thành 1 

nước Vĩ Đại, là siêu cường lãnh đạo thế giới tự do nhưng :  

2.- Nước Mỹ Ngu Lần Thứ Nhất 

Ngày 14/6/2011 Văn Khố Quốc Gia của Bộ Quốc Phòng cho giải mật 7000 

trang hồ sơ tài liệu liên quan đến Việt Nam và Đài Loan trước ngày 

30-4-1975. Sau đó, Văn Khố An Ninh Quốc Gia còn công bố thêm 28000 

trang tài liệu khác đã cho chúng ta biết : Ngày 10-7-1971 cựu hạ sĩ tình báo 

của sư đoàn 84 tên là Henry Kissinger gốc người Do Thái và là cố vấn an 

ninh quốc gia của Hoa Kỳ thời bấy giờ bàn với thủ tướng Chu Ân Lai khi y 

đến Trung Cộng "Điều chúng tôi yêu cầu là một khoảng thời gian chuyển 

tiếp giữa sự rút quân và diễn biến chính trị. Không phải là để chúng tôi có 

thể trở vào lại [Việt Nam], nhưng chúng tôi có thể để cho dân tộc Việt Nam 

và dân tộc các nơi khác ở Đông Dương tự quyết định lấy số phận của họ… 
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Hôm qua, tôi đã thưa với Thủ tướng, và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi 

quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn, mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính 

quyền của họ, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp." 

Những trang tài liệu này đã xác định được một điều mà trước đó cả thế 

giới đã biết : Nước Mỹ là một nước siêu cướng số 1 đứng đầu thế giới tự 

do đã bán đứng 2 đồng minh thân thiết của mình là VNCH và Đài Loan để 

đổi lấy sự hòa hoản của Trung Cộng và để cho các tập đoàn tư bản tài 

chánh Mỹ chiếm lĩnh thị trường béo bở trên 1 tỷ dân đang thất nghiệp vì 

đại nạn hồng vệ binh.  

Bầy cọp đang đói và đang cắn xé nhau đến mức có đến 36 triệu người chết 

... vì đói, bỗng đâu có một tên Do Thái nhảy vào giở giọng phản bội của 

Judas đẩy vào chuồng cọp hai đồng minh thân thiết của nước Mỹ làm quà 

làm cho bầy cọp và mang luôn mấy cái bị bạc của của các tên Do Thái khác 

vỗ béo bầy cọp. 

Nay bầy cọp Trung Quốc đã mạnh lên, không chấp nhận phán quyết của 

tòa trọng tài thường trực, xem thường những hàng không mẫu hạm của 

quân đội Mỹ đang tuần tra Biển Đông, đang nhe răng đòi dùng bạo lực 

chiếm hết Biển Đông và tìm đủ mọi mưu kế hất nước Mỹ xuống để giành 

quyền lãnh đạo thế giới. 

Nay mai nếu có chiến tranh Mỹ-Trung xảy ra trên Biển Đông. Con em nước 

Mỹ bị chìm xuống biển sâu, nước Mỹ sẽ bắt đầu hiểu nghĩa câu nói " 

Dưỡng Hổ Là Di Họa" hay " nuôi ong tay áo" và đập đầu mà tự nói mình 

ngu vì đã để một tên Do Thái điều khiển làm cho nước Mỹ trở thành một 

nước bại trận và thất tín nên chẳng ai tin.  

Nước Mỹ hiện đang xoay trục sang Châu Á, thẹn thùng mở miệng tìm kiếm 

đồng minh ở cái nơi mà nước Mỹ vừa một lần phản bội hai đồng minh 

thân thiết nhất của minh mà đớn đau vẫn còn hằn lên trên những nạn 

nhân của nước Mỹ. 
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3. Nước Mỹ Ngu Lần Thứ 2 :   

Văn Khố Quốc Gia của Bộ Quốc Phòng và Văn Khố An Ninh Quốc Gia của 

Hoa Kỳ đều bị Henry Kissinger chặn lại và yêu cầu chỉ giải mật thêm những 

tài liệu liên quan đến hoạt động của y sau khi y chết nên chúng ta không 

thể biết được những gì y gây thêm cho nước Mỹ về sau năm 1975.  

Không Henry Kissinger thì nước Mỹ vẫn còn 7 người triệu phú Do Thái 

khác, phần đông đều giấu kín thân phận và gốc gác, đang kết nối với nhau 

thành tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do Thái, nắm hết tài chánh, 

truyền thông, quốc hội, và nhất là đang nắm những cơ quan nghiên cứu 

chính sách của nước Mỹ, đang dùng nước Mỹ hỗ trợ cho nước cố hương 

Do Thái chống lại thế giới Hồi Giáo gây nên làn sóng thù hận và bài Mỹ 

khắp Trung Đông.   

Biến cố 9-11 tòa tháp đôi ở New York bị đánh sụp vẫn chưa thức tỉnh được 

nước Mỹ mà lại là cơ hội và lý do cho tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do 

thái sử dụng quân đội Mỹ quậy nát Trung Đông, trước là tạo cơ hội bán 

thêm vũ khí kiếm tiền sau là bảo vệ quốc gia cố hương Do Thái nhỏ bé làm 

cho nước Mỹ  lún sâu vào xung đột của hai hệ phái Sunni và Shitte của 

Hồi giáo, một loại xung đột tôn giáo đã kéo dài hơn ngàn năm không thể 

giải quyết được.  

Người Do Thái giữ  chức vụ cao nhất trong ngành hành pháp của nước 

Mỹ là phó tổng thống Richard Cheney dưới thời tổng thống George Walker 

Bush (2001-2009). Âm thanh của cái tên Cheney nghe giống cái tên " 

Khayney" một cái tên thông thường của người Do Thái hệ phái Yiddish di 

cư từ Stockholm cũng đủ nói lên gốc gác Do Thái dù ông ta có phủ nhận. 

Ông này là một con diều hâu đã kiến trúc ra việc đưa quân đội Mỹ đánh 

chiếm Iraq, ông còn muốn quân đội Mỹ tấn công Iran và oanh tạc mạnh ở 

Syria. 

Nước Mỹ tham chiến một lúc ở hai mặt trận Afganistan và Iraq. Quân đội 

Mỹ bắn hết bom đạn trong kho dự trử. Chính quyền Mỹ xài hết tiền để 
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dành trong ngân khố và còn thâm nợ thêm 15.000 tỷ đô. Con em nước Mỹ 

đổ máu khắp Trung Đông. Chỉ riêng công ty  cung cấp trang thiết bị cho 

quân đội Mỹ Halliburton của ông Richard Cheney thu lợi được 39.5 tỷ Đô la 

sau khi kết tính hoạt động của công ty ở cuộc chiến tại Iraq (!).  

Cả Châu Âu và nước Mỹ đang lo sợ và đối phó những cuộc tấn công khủng 

bố của ISIS, một đội quân do nước Mỹ thành lập trong chiến tranh Iraq, 

nhưng coi mòi khó ngăn cản được.  Nay mai nếu ISIS trưởng thành, bùng 

lên tạo ra thế chiến thứ III và chiếm hết Châu Âu như Nostradamus đã 

từng tiên tri. Lúc đó nước Mỹ sẽ tự đập vào đầu và nói mình ngu lần thứ 2 

vì nghe lời một tên Do Thái khác mà sinh hậu hoạn. 

Các thầy bàn ở Phương Tây đều cho rằng " Threeworldwar is ineviitable " ( 

thế chiến thứ III là không thể tránh được ) trong đó có thêm hai vấn nạn 

mới nảy sinh là Trung Cộng và ISIS, hai vấn nạn này đều do nước Mỹ tạo ra 

nhưng nhìn sâu hơn thì do những tên Do Thái nắm chức vụ to lớn trong 

chính quyền Mỹ vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi cộng đồng Do Thái, quyền 

lợi nước cố hương Do Thái thực hiện chứ không phải là do nước Mỹ. 

Hitler đã nhìn ra mối họa Do Thái nên y đã lập chính sách diệt chủng sắc 

dân Do Thái trong thế chiến thứ II. Nước Mỹ trọng sinh mạng con người, 

tạo cơ hội cho mọi người vươn cao nên đã bị sắc dân khôn ngoan nhất thế 

giới này điều khiển được nước Mỹ  làm cho nước Mỹ nghèo đi và mất uy 

tín trên trường quốc tế. 

Nước Mỹ trong đôi mắt của tỷ phú Donald Trump không còn là nước Vĩ Đại 

nên ông tranh cử chức vụ tổng thống nước Hoa Kỳ với khẩu hiệu " Làm 

Nước Mỹ Vĩ Đại lần Nửa". Không biết sau này ông có đủ khả năng làm 

nước Mỹ trở thành Vĩ Đại lần nửa được hay không nhưng nhìn vào những 

gì ông đang làm và nghe những gì ông đã nói thì có vẽ ông là vị cứu tinh 

của nước Mỹ.   

4.- Tỷ Phú Donald Trump làm nước Mỹ vĩ đại lần nửa 

Nước Mỹ tự thân nó là một nước Vĩ Đại, Không phải chỉ riêng rộng lớn và 
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giàu có mà nước Mỹ trở Vĩ Đại vì nước Mỹ có những người Mỹ Vĩ Đại.  

Ngày xưa Tổng thống George Washington từ chối quyền hành để cho nước 

Mỹ trở thành nước dân chủ, Tổng thống Ahambra Lincoln hy sinh cuộc đời 

mình để cho nô lệ được thành người.  

Ngày nay có ông Bill Gate đem tài sản giàu nhất thế giới của mình làm việc 

từ thiện cứu nhân độ thế làm cuốn hút hằng trăm tỷ phú khác noi theo. 

5.- Tỷ Phú Donald Trump là người không bị kẻ khác điều khiển   

Nước Mỹ không còn là Vĩ Đại là do một điều mà ít người biết và nghĩ tới :  

Đó là số tiền tài trợ cho các ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ của các 

nhà tư bản và các thế lực muốn điều khiển các tổng thống Mỹ và điều 

khiển nước Mỹ. 

Tỷ phú Donald Trump tranh cử tổng thống bằng tiền túi ông bỏ ra nếu ông 

thành tổng thống nước Hoa Kỳ thì ông sẽ thành một vị tổng thống đôc lập 

không mang tiếng là đã bị thế lực này thế lực nọ mua đứt hay tạo ra như 

các bậc tiền nhiệm nên chẳng có thằng Tây, thằng Tàu, thằng Do Thái nào 

điều khiển ông được cả. 

Dân Mỹ là dân đã trưởng thành trong chính trị, Họ càng đọc những bài báo 

của truyền thông Hoa Kỳ bưới móc những chuyện nhỏ nhặt để bôi bẩn tỷ 

phú Donald Trump thì họ càng ủng hộ tỷ phú Donald Trump vì họ biết đằng 

sau giới truyền thông ở Hoa Kỳ là những thế lực biết mình không thể điều 

khiển được tỷ phú Donald Trump khi ông ta thành tổng thống nước Hoa Kỳ 

nên đang tìm đủ mọi cách triệt hạ tỷ phú Donald Trump ngay khi còn tranh 

cử. 

6.- Tỷ phú Donald Trump là người nhìn xa thấy rộng 

Tôi ủng hộ tỷ phú Donald Trump từ lúc nhìn được khuôn mặt thật thà và 

lời nói hấp dẫn của ông khi ông đến thành phố Atlanta cổ động cho việc 

được đảng cọng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống nhưng lại lo lắng 

không biết cái nhìn của mình có đúng hay không nên tôi hay tìm hiểu thêm 
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về tỷ phú Donald Trumg mới thấy được ông ta là con người nhìn xa thấy 

rộng rất xứng đáng lãnh đạo nước Mỹ. Tôi xin đơn cử vài điểm trong chính 

sách ngoại giao của ông, một lãnh vực mà giới truyền thông không có tầm 

nhìn xa như ông nên thường đánh giá ông yếu kém hơn bà Hillary Clinton, 

đối thủ của ông, để bạn đọc nhận định. 

a.- Xem xét lại vai trò của NATO và việc chiếm đóng Crimea của Nga : Tỷ 

phú Donald Trump là một doanh nhân, ông quí trọng đồng tiền nên cũng 

biết đau xót khi thấy đồng tiền của dân đóng thuế bị chi ra một cách phí 

phạm, ông tuyên bố sẽ rút khỏi NATO nếu không đòi hỏi được các thành 

viên của NATO đóng góp. Ông đòi xem lại việc chiếm đóng Crimea của Nga 

là ông đã nhìn thấy được nước Nga không đủ khả năng đe dọa được NATO 

nên ông không huờ theo NATO đe dọa nước Nga và đẩy Nga vào đường 

cùng để trở thành kẻ thù của nước Mỹ.  Nước Nga hiện nay không còn là 

nước cọng sản với mục tiêu nhuộm đỏ toàn cầu mà là nước dân chủ nhưng 

còn phôi thai. Nước Nga không còn là kẻ thù của nước Mỹ và muốn làm 

bạn với nước Mỹ mà chính quyền của tổng thống Obama hay bộ trưởng 

ngoại giao Hillary Clinton không thấy, tạo chính sách thù địch và đang đẩy 

nước Nga vào vòng tay của Trung Cộng. 

b.- Nói chuyện với Kim Jong Un : Tỷ phú Donald Trump là người rành rõi 

về lịch sử nên đã tuyên bố sẽ nói chuyện với Kim Jong Un khi đắc cử thành 

tổng thống nước Hoa Kỳ. Có lẽ ông đã biết được nước Triều Tiên và nước 

Việt Nam là nạn nhân của Trung Cộng nên đã bị Trung Cộng chia thành 4 

nước nhỏ và dùng bọn tình báo điều khiển miền Bắc đánh xuống miền 

Nam để diệt chủng hai dân tộc thiện chiến này mà cướp nước.  

Nay Kim Jong Un đã thanh toán được bọn tình báo và nội thù trong nước 

thoát được sự kiềm tỏa của Trung Cọng. Kim Jung Un xứng đáng được tỷ 

phú Donald Trump bắt tay. Bắc Triều Tiên xứng đáng làm bạn với Hoa Kỳ, 

đó là điều chính quyền Obama không thấy mà cứ tìm cách đe dọa và thù 

địch với một người tài ba đang muốn làm bạn. 

Con đường đi vào nước Trung Cộng dễ dàng nhất nằm ở hướng Bắc. Mông 
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cổ và Mãn Thanh là 2 quốc gia nhỏ bé chiếm được nước Tàu cũng nhờ nằm 

ở hướng Bắc, Bắt tay với Kim Jung Un là mở được con đường dễ nhất đi 

vào nước Tàu hay nắm được cổ họng của anh Đại Hán.  

c.- Làm một cái gì đó để ngăn chặn Trung Quốc móc túi nước Mỹ 1.000 tỳ 

đô mỗi 3 năm. Đây là lời tuyên bố mới nhất của tỷ phú Donald Trump 

trong chính sách của ông ta sẽ thực hiện đối với Trung Quốc, có thể áp đặt 

thuế quan đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc để cân bằng việc xuất 

nhập siêu của hai nước.  

Đây là chiến tranh kinh tế hay cách dằn mặt anh ba Tàu lắm mưu nhiều kế. 

Một hành động mà Trung Quốc lo sợ nhất mà chính quyền Obama không 

thấy, không dám thực hiện nên bị chê là nhu nhược và bị nghi là đã bị 

Trung quốc mua dứt.   

7. - Nước Mỹ được thay máu mỗi 4 năm  

Cứ mỗi 4 năm nước Mỹ lùa ra sân vài chục con gà cho chúng đá nhau để 

dân chúng vừa xem cho vui vửa chọn mặt gởi vàng. Hiệp đầu là cho các 

con gà cùng mẹ bôi mặt đá nhau, Hiệp sau chỉ còn lại 2 con gà cứng cựa 

nhất của 2 đảng Cọng Hòa và Dân Chủ lâm chiến. 

Năm nay con gà của đảng Cọng Hòa là ông Donald Trump, tỷ phú giải trí và 

bất động sản, con gà của đảng Dân Chủ là bà Hilllary Clinton, cựu bộ 

trưởng ngoại giao.  

Trận đấu của hai con gà này sẽ còn nổ ra thêm nhiều màn gay cấn, bẩn thỉu 

và kéo dài đến cuối năm mới chung cục. Tính đến ngày hôm nay 

(8/2/2016) thì đã qua được mới 2 tuần mà con gà Donald Trump đã bị vài 

cú đá móc nên mang đầu máu nặng nề, quanh con gà  Donald Trump là 

tiếng reo hò các thế lực thấy trước sẽ không điểu khiển được ông ta nên 

tìm đủ mọi cách triệt hạ trước khi ông ta thành tổng thống nước Hoa Kỳ.  

Tỷ phú Donald Trump hảy bình tâm mà chiến đấu, bớt giận vì giận sẽ mất 

khôn mà tạo nhiều sơ hở trong lời nói để kẻ thù bêu rếu. Họ đã hò hét và 
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bôi bẩn hay biến ông thành thằng hề từ lúc ông ra sân mà có suy suyển 

được ông đâu. Một kẻ xa lạ từ phương xa mà nhìn ra được ông là người đủ 

khả năng làm nước Mỹ thành Vĩ Đại lần nửa thì lẽ nào dân Mỹ, đã trưởng 

thành trong chính trị, lại không thấy được. 

Tỷ phú Donald Trump sẽ thành tổng thống thứ 45 của nước Hoa Kỳ. chắc 

chắn là như vậy. 

                                                                                   

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh  

_____________________________________________________________ 

Trong bài viết tác giả có dùng chữ Ngu hai lần, chữ này tác giả copy từ chữ 

" they're stupid" của tỷ phú Donald Trump hay dùng khi chê bai chính phủ 

của tổng thống Obama. Ông nói xong chữ này rồi ông cười trông rất dễ 

thương xin bạn đọc hiểu chữ Ngu trong bài viết theo tinh thần của tỷ phú 

Donal Trump.   
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