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"Sự thật ấy rồi mọi người nhìn rõ 

Việc ông làm và đường hướng ông đi 

Lòng yêu nước như mặt trời sáng tỏ 

Công trạng này hùng sử sẽ danh ghi" 

LTG: Tôi không là Dân Chủ, cũng chẳng phải Cộng Hoà mà tôi là một người Việt Nam bị 
cộng sản cướp mất TỰ DO, phải vượt biên và được tị nạn CS tại Hoa Kỳ từ năm 1980. 
Từ ngày sống trên quê hương thứ hai này, ngoài cố TT Ronald Reagan, cá nhân tôi nhận 
thấy TT Donald Trump là một TT có tài lại hết lòng yêu nước và đang đưa nước Mỹ ra 
khỏi những ảnh hưởng của Thế Lực Đen, tránh cho dân nước Hoa Kỳ, trong đó có gia 
đình tôi và đồng bào tôi - những người VN tị nạn VC chân chính - có nguy cơ đi vào qũy 
đạo ĐỎ, một hoả ngục mà chúng tôi đã phải bỏ quê hương mà chạy trốn, vì thế, tôi làm 
bài thơ mọn này để cảm ơn Ông.  Đọc bài thơ này, ai thích gây hấn, phỉ báng tôi "cuồng 
Trump" thì kẻ đó chính là kẻ "cuồng Cộng Sản" và tôi dành quyền không trả lời hoặc 
tranh cãi với bất cứ ai. Chân thành đa tạ. 

   

LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG 

Trân trọng gởi đến đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump  

 
Gần hai năm kể từ ngày nhậm chức 
Ông thật hết lòng với nước với dân 
Đã kiên cường, ông lại giàu nghị lực 
Trước gian hùng tráo trở chẳng chùn chân ! 
 * 
Ông tận tụy dâng lòng cho lý tưởng 
Xây đắp non sông nước mạnh dân giàu 
Những lời hứa với dân từ lúc trước 
Ông đang thực hành từng ý, từng câu 
 * 
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Càng gian khó ông lại càng quyền biến 
Mấy cam go thách đố cũng chu toàn 
Cả việc cũ vẫn còn chờ giải quyết 
Như Israel và tên lửa Bắc Hàn... 
 * 
Riêng với NATO, Iran, Trung cộng 
Đòn phóng ra thế giới phải kiêng dè 
Lời ông nói làm năm châu rúng động 
Khiến chính trường, quốc tế lắng tai nghe 
 * 
Dù chướng ngại ngăn chân ông từng bước 
Và bao nhiêu thủ đoạn bám quanh mình 
Ông vẫn tung hoành oai phong đảm lược 
Dẫn đến thành công một cách tài tình ! 
 * 
Bởi cây cao nên gió kia mới cả 
Người có tài thì lắm kẻ hiềm ganh 
Đời vốn thế vì nhân tình gian trá 
Nhưng thưa ông, ông sẽ chẳng đơn hành ! 
 * 
Hơn nửa nước rất yêu thương mến mộ 
Và đồng hành cùng những bước ông đi 
Vì họ biết những gì ông cải tổ 
Và thành tâm yêu đất nước Hoa Kỳ 
 * 
Ông nhập cuộc đúng thời và đúng lúc 
Khi giang sơn cần lắm bậc anh tài 
Khi bóng tối đang manh nha quyền lực 
Ông đem về rực rỡ ánh ban mai 
 * 
Sự thật ấy rồi mọi người nhìn rõ 
Việc ông làm và đường hướng ông đi 
Lòng yêu nước như mặt trời sáng tỏ 
Công trạng này hùng sử sẽ danh ghi 
 * 
Vì Việt cộng, tôi đến đây tị nạn 
Chữ Tự Do tôi trân qúi vô cùng 
Bởi biết chắc ông không ưa cộng sản 
Nên tôi gởi vàng. Xin cảm ơn ông ! 
  
  

Ngô Minh Hằng 
2018 

 Thành ngữ Việt Nam: Chọn mặt gởi vàng. Nghĩa bóng: Tìm người xứng đáng mà 
trao gởi niềm tin và nhiệm vụ quan trọng. 

 Bài thơ này đã được ông William Hoàng chuyển ngữ và sẽ được in vào 1 trong 

6 thi phẩm sắp phát hành. 
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From: nbtran76@yahoo.fr 
To: phamdo2002@yahoo.com 
Sent: 1/5/2020 4:07:11 PM Central Standard Time 
Subject: PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG D. TRUMP SAU KHI TIÊU DIỆT 
QASEM SOLEIMANI CỦA IRAN. 

 

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG D. TRUMP SAU KHI 

TIÊU DIỆT QASEM SOLEIMANI CỦA IRAN. 
 

 

 

“Xin chào tất cả mọi người. 

Với tư cách là Tổng thống, nhiệm vụ cao nhất và nghiêm túc nhất của tôi là bảo vệ 

công dân và quốc gia của chúng ta. 
 

Đêm qua, theo mệnh lệnh của tôi, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành thành công một vụ 

tấn công chính xác tiêu diệt tên khủng bố số một ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, 

Qasem Soleimani. 
 

 

Khi đó, Soleimani đang lên kế hoạch tấn công thâm hiểm vào các nhà ngoại giao và 

nhân viên quân đội Mỹ, nhưng chúng ta đã bắt được hắn ngay tại trận và hành 

quyết hắn. 
 

Dưới sự chỉ đạo của tôi, chính sách của Mỹ cụ thể như sau: Đối với những kẻ 

khủng bố xâm hại hay có ý định xâm hại bất kỳ người Mỹ nào, chúng ta sẽ tìm ra 

các người; chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ các nhà 

ngoại giao, nhân viên an ninh, toàn bộ người Mỹ cũng như đồng minh của chúng 

ta. 
 

Trong nhiều năm qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Lực lượng Quds 

tàn bạo của nó – dưới sự chỉ huy của Soleimani đã tấn công, làm bị thương và tàn 

sát hàng trăm thường dân và binh lính Mỹ. 
 

Các vụ tấn công gần đây vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, bao gồm vụ bắn tên lửa 

giết một người Mỹ và làm bị thương nghiêm trọng 4 binh lính, cũng như vụ tấn 

công bạo lực vào đại sứ quán của chúng ta ở Baghdad đã được thực hiện dưới sự 

chỉ huy của Soleimani. 
 

Soleimani biến cái chết của những người dân vô tội trở thành thú vui bệnh hoạn của 

hắn, và hắn cũng góp phần vào các âm mưu khủng bố ở những nơi xa xôi như New 

Delhi và London. 
 

Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và vinh danh những nạn nhân của rất nhiều sự tàn ác 

của Soleimani và chúng ta được an ủi khi biết rằng triều đại khủng bố của hắn đã 

chấm hết. 
 

mailto:nbtran76@yahoo.fr
mailto:phamdo2002@yahoo.com
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Trong 20 năm qua, Soleimani đã gây ra bao hành động khủng bố nhằm phá hoại sự 

ổn định của Trung Đông. Điều Hoa Kỳ làm hôm qua đáng lẽ ra đã phải làm từ lâu 

rồi. Rất nhiều sinh mạng đáng lẽ không phải chết. 
 

Chỉ mới đây, Soleimani đã chỉ hủy cuộc đàn áp đẫm máu lên người biểu tình Iran, 

khiến hơn một ngàn thường dân vô tội bị tra tấn và giết hại bởi chính chính phủ của 

mình. 
 

Đêm qua, chúng ta đã hành động để ngăn chặn một cuộc chiến. Chúng ta không 

hành động để khơi mào chiến tranh. 
 

Tôi có một sự tôn trọng sâu sắc đối với người dân Iran. Họ là một dân tộc phi 

thường, với di sản đáng kinh ngạc và tiềm năng không giới hạn. Chúng tôi không 

tìm cách thay đổi chế độ này. Tuy nhiên, sự hung hăng của chế độ Iran trong khu 

vực, trong đó có việc sử dụng các chiến binh ủy nhiệm để phá hoại láng giềng phải 

chấm dứt, và nó phải chấm dứt ngay lập tức. 
 

Tương lai thuộc về nhân dân Iran, những người đang mong mỏi được chung sống 

và hợp tác chứ không phải những tên chúa tể khủng bố, những kẻ bòn rút quốc gia 

để nuôi dưỡng bộ máy chiếm giết ở nước ngoài. 
 

Hoa Kỳ sở hữu quân đội mạnh nhất, mạnh hơn nhiều lần bất kỳ đội quân nào trên 

toàn thế giới. Chúng ta có tình báo tốt nhất thế giới. Khi người Mỹ ở bất kỳ nơi đâu 

bị đe dọa, ngay lập tức chúng ta đã hoàn toàn xác định được tất cả các mục tiêu 

này. Điều này đặc biệt đúng đối với Iran. 
 

Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta đã phá hủy vương quốc của nhà nước Hồi giáo 

IS và gần đây, Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt thủ lãnh khủng bố al-

Baghdadi. Khi không còn những con quỷ này, thế giới trở nên an toàn hơn. 
 

Hoa Kỳ sẽ luôn luôn hành động vì lợi ích của các dân tộc tốt đẹp, những con người 

tuyệt vời, trong khi tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và tình bằng hữu với tất cả các 

quốc gia trên thế giới. 
 

Cảm ơn các bạn. Xin Chúa phù hộ các bạn. Xin Chúa phù hộ quân đội vĩ đại của 

chúng ta. Và cầu Chúa phù hộ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.” 

 

Trọng Đức  chuyển dịch 

 

www.vietnamvanhien.org 
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