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Điều Cần Làm Của Tổng  Thống 
Donad Trump Trong 4 Năm Tới 

                                                            Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

 Trước khi trình bày ý kiến thô thiển của bản thân, tôi kính chúc mừng ngài đã 
giành được chiến thắng giữ được chiếc ghế Tổng thống của mình thêm bốn năm 
nửa trong một cuộc bầu cử mà đối phương đã sử dụng mọi chiêu trò gian manh 
để cướp chiếc ghế ấy mà vẫn không thể thành công. 

Chiến thắng này đã làm cho toàn dân nước Hoa kỳ và cả thế giới thấy được sự 
uy vũ và bình tỉnh của vị vua sư tử (1) trong cơn phong ba, thấy được tài trí và 
tiên liệu trước mọi sự việc như thần của một cấp lãnh đạo tài ba nên mọi người 
đã ngưỡng mộ và yêu mến ngài rất nhiều trong đó có tôi nên tôi mạo muội viết 
lên điều mình suy nghĩ. 

Ý Kiến Đó Là : 

1.- Ngài cùng gia đình nên rút bớt thời gian cư ngụ trong Bạch Cung và di 
chuyển về sống ở khu nghĩ dưỡng Mar-A-Lago thuộc bang Florida để giữ an 
toàn bản thân, gia đình và hưởng sự thảnh thơi những năm tháng còn lại của 
tuổi già vì ngài có thể điều khiển quốc gia từ xa. 

Tại sao phải làm như thế ? 

Vì Bạch Cung nằm đúng ở một vị trí không tốt trong khoa phong thủy Phương 
Đông, phía trước thì bị giòng sông Potomac đâm vào, phía sau Bạch Cung thì lại 
bị con đường thứ 16 chĩa trúng trung tâm. 

Sông Potomac thuộc hành Thủy tượng trưng cho sự di động nên các tiệm ăn của 
người Phương Đông thường trang trí một giòng nước chảy trước tiệm để mong 
đón nhiều thực khách, thực khách là con người vào tiệm để ăn, trả tiền rồi ra đi 
nhưng con người thì chính trong bản thân nó có tốt lẫn xấu nên khi nhiều con 
người vào Bạch Cung đã mang đến cho ngài bao lời danh vọng lẫn tiếng thị phi. 

Con đường là nơi xe cộ lưu thông nên thuộc hành Kim tượng trưng sự giàu sang 
lẫn hung hản và cũng thường mang đến khổ đau cho con người có lẽ vì tất cả vũ 
khí đều làm bằng sắt. Để chận đứng những bất trắc có thể xãy ra cho gia chủ, 
các nhà phong thủy Phương Đông thường phối hợp hướng nhà với tuổi gia chủ 
và xây thêm thứ như bình phong, hồ tắm, hòn non bộ giữa hướng vào nhà và 
vật thể xấu đó. 
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Như thế con đường thứ 16 cần biến thành con đường một chiều đi từ Bạch Cung 
ra ngoài, công viên Lafayette cần có một cái đồi để thay thế cho bình phong và 
một hồ nước để chặn bớt sự hung hản do con đường thứ 16 gây ra. 

Tôi không có nhiệm vụ giải thích cho người Phương Tây hiểu và tin vào những gỉ 
mà Phương Đông gọi là khoa học. Tôi chỉ viết những gì trong sự hiểu biết hạn 
hẹp của tôi chỉ vì lòng yêu mến và hãnh diện của một công dân đối với vị tổng 
thống nước Hoa Kỳ. 

Từ khi toàn dân tin yêu và giao cho ngài một công việc khó khăn, chỉ trong vòng 
4 năm ngài đã đưa đất nước nước Hoa Kỷ đến phồn vinh, chỉ cho thế giới thấy 
được sự tàn ác của các nước độc tài và cọng sản, sự dối trá và toa rập của các 
hãng truyền thông. 

Ngài đã mang lại hòa bình Trung Đông, chấm dứt những cuộc chiến dài lê thê để 
đưa con em anh hùng về nước đoàn tụ cùng gia đình và nhất là đã biến Hoa Kỳ 
thành ngọn hải đăng và niềm hy vọng của bao dân tộc bị áp bức trên toàn thế 
giới. 

Tất cả việc làm của ngài trong 4 năm qua cho đất nước Hoa Kỳ và cả thế giới là 
quá đủ để mọi người thấy mà luận anh hùng nên khi nhận nhiệm vụ của toàn 
dân giao phó cho ngài thêm 4 năm nửa và tát cạn đầm lầy làm sạch nước Mỹ 
(điều này quá dể dàng đối với ngài) thì ngài cũng nên trao quyền của mình cho 
một cố vấn thân cận nhất ( có thể là Ivanka để cho cô ta học việc) mà lui về khu 
Mar-A-Lago ở tiểu bang Florida vui thú điền viên để tránh bớt những nhát dao 
đâm sau lưng mà chúng tôi, những người lính Miền Nam Việt Nam, gọi là Đâm 
Sau Lưng Chiến Sĩ./. 

 
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

 

  (1)   https://www.vietnamvanhien.net/TuongTinhDonaldTrumpLaSuTuMangDe
Vuong.pdf 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.net/NguyenKimAnh.html 
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