
Tại sao TT. Trump bị giới quân phiệt tại Ngũ Giác Đài căm ghét? 
 
 
Giao hưởng trước khi nhập đề bài viết nầy : 
 
1.- TT. Trump thắng được cú lớn về mạng xã hội Tik Tok ...Có nghĩa là một mảnh mạng xã hội nầy được trao 
toàn quyền cho USA...nghĩa là " Tik Tok " made in USA... Ông Trump muốn mạng xã hội nầy sẽ đập tan sự 
độc quyền của FaceBook mà chủ nhân Mark Zuckerberg chơi hại ông Trump sát ván. Những gì Ông Trump 
nói thật thì tụi nó chuyển sang phần "cảnh cáo" (fack check), còn những gì tụi tà đạo Dân Chủ nói thì tụi nó 
FaceBook cho qua cầu, xem những lời nói xạo của tụi tà đạo Dân Chủ như là sự thật. Điều nầy không lấy làm 
lạ là tên Mark Zuckerberg có vợ là người Trung Cộng băng đảng Tâp Cận Bình. 
 
Danh xưng Tik Tok của chủ nhân Trung Cộng Zhang Yiming sáng lập tại Bắc Kinh vào năm 2014...và ngày 
nay vượt mặt cả FaceBook của Mark Zuckerberg... lấn sân sang cả Hoa Kỳ... Thế là Ông Trump phải chụp nó 
lại tại đất Hoa Kỳ, giao toàn quyền cho WalMart Inc và Oracle Inc ..để hy vọng TikTok Made In America ủng hộ 
Trump mà  chơi tới bến với tụi FaceBook, mà linh hồn đã bán cho Trung Cộng qua ngả cửa vợ Tàu Cộng nầy. 
 
2.- Khi thành lập tên Tik Tok chủ nhân Tàu Cộng Zhang Yiming đã nghỉ đến tiếng gỏ đồng hồ có quả lắc Tick 
Tock. Còn tại tiệm bán đồng hồ sang trọng "Tick Tock" tại cửa chánh trong khu thương xá Phước Lộc Thọ 
(Westminster, Ca) mà chủ nhân " Hồng Quang Ân " cho biết anh lấy tên hiệu là nhớ lại bản nhạc của Trinh 
Công Sơn là bài nhạc "Con Mắt Còn Lại"...cũng có âm điệu là tiếng gỏ của đồng hồ treo tường có quả lắc kêu 
tic-toc. Chủ nhân tiệm đồng hồ Tick Tock tại thương xá Phước Lộc Thọ từng bị bọn da đen đến ăn cướp 3 
lần... có 1 lần chủ nhân bắn gục tên mọi đen tại tiệm… còn tên kia bị thương nặng, bị bắt tại sân parking lot kế 
bên... 
 
Bản nhạc ngắn của họ Trịnh , là bài ca "Con Mắt Còn Lại" có âm hưởng rất giống bản nhạc "The Syncopated 
Clock" của nhạc sỉ Leroy Anderson, sáng tác vào năm Đệ Nhị Thế Chiến 1945 tại Hoa Kỳ... Đến năm 1983 thì 
câp đôi nhạc sỉ guitar Nhật " Gontiti " (nhạc sỉ Mashahito Gonzalez Mikami và nhạc sỉ Mashahide Titi 
Matsumura. Hai nhạc sỉ guitar nầy lấy cùng tên Gon + Titi mà thành ban nhạc song đôi guitar Gontiti.)  lại copy 
một phần nhạc của bài " The Syncopated Clock " nói trên... 
 
Rồi đến năm 1994 thì nhạc sỉ lừng danh Việt Nam - Trịnh Công Sơn ra bài hát ngắn " Con Mắt Còn Lại " có 
âm hưởng một phần âm nhạc của ban guitar Nhật " Gontiti " ...Thế là gây bảo tố khắp nước Việt Nam về sự 
đạo nhạc nầy. Có lẽ họ Trinh đã sáng tác trên 360 bài nhạc...mà bài nào cũng thuộc dạng " Hit " musical ..cho 
nên phài có lúc trùng âm hay chăng? 
 
Bản nhạc " Con Mắt Còn Lại " là từ thi phẩm của nhà thơ bất hủ Bùi Giáng. Bùi Giáng sáng tác bài thơ nầy 
trong lúc nửa tỉnh, nữa điên. Nhà thơ Bùi Giáng rất mến mộ kịch sỉ Kim Cương Saigon trước 75. Y như nhạc 
sỉ đờn guirtar vô tiền khoáng hậu là Vô Thường Guitarist đã tự sáng tác 1 bản nhạc duy nhất cuộc đời của anh 
là bản nhạc "Khi Tôi Đến Nơi Đây"...mà dân ghiền nhạc của anh, có người cho là có phần âm hưởng của 
Phạm Duy và Duy Khánh. 
 
Nhạc sỉ guitar "Vô Thường" tên thật là "Võ Văn Thường", sanh năm 1940, mất năm 2003 tại Cali, anh có vợ là 
nhạc sỉ Lê Tín Hương tại Pháp. Lê Tín Hương có đến 20 bản nhạc , nhưng hay nhất là bài "Đừng Bao Giờ 
Hứa... Đừng bao giờ hứa , mai sau ta luôn bên nhau..." là nổi niềm của nhạc sỉ Lê Tín Hương hay chăng? 
Cuộc đời kinh doanh của anh vô cùng thịnh vượng, nhưng sau cùng bị bạn lường gạt mất cả tài sản... nhờ 
buồn nhân tình thế thái, nên anh tấu nhạc những bản nhạc lừng danh Miền Nam VN mà ta gọi là Nhạc Vàng. 
Anh tấu nhạc trên 1500 bản nhạc...hay đến nổi nhạc sư  "Trần Văn Khê" cho là vô tiền khoáng hậu , nghĩa là 
trước kia chưa có và sau nầy cũng không ai làm được. 
 
Nhập đề : 
 
Trước kia chúng tôi hâm mộ Tổng thống Donald Trump chỉ có 80 % ...nhưng khi Ông nói một lời phẩn hận về 
các vị đại tướng chỉ huy trong Ngũ Giác Đài ( Pentagon Headquarter of US Military ) thì chúng tôi khâm phục 
TT. Trump đến 100 %. 
 



Vào ngày 7 / Sept / 2020 TT. Trump nói nguyên văn như sau : 
 
“I'm not saying the military's in love with me – the soldiers are.” the president said at a White House news 
conference. “The top people in the Pentagon probably aren't because they want to do nothing but fight 
wars so that all of those wonderful companies that make the bombs and make the planes and make 
everything else stay happy.” 
 
Tạm dịch:  
"Tôi không nói là quân đội thương tôi...lính mới thương tôi. Những vị tướng chóp bu tại Ngũ Giác Đài có lẽ họ 
ghét tôi , họ chỉ muốn có chiến tranh để những tập đoàn vũ khí, chế tạo bom và phi cơ chiến đấu được hài 
lòng mà thôi) 
 
Như vậy tạm đũ cho sự hài lòng của chúng tôi. 
Quả thật Hoa kỳ là quốc gia gây chiến tranh trên khắp nơi trên thế giới. Vì Hoa ky biết nhờ gây chiến tranh 
quốc gia mới hùng cường, giàu có. Quả thật như vậy. Sau Đệ Nhị Thế Chiến...thì guồng máy chiến tranh của 
Ngũ Giác Đài Pentagon đã tạo nhiều chiến dịch quân sự đẩm máu trên khắp thế giới. Với chiêu bài chống Nga 
Sô... Hoa kỳ đã gây máu lửa tại Á Châu, Trung Đông và Nam Mỹ... 
 
Chúng tôi còn nhớ vào năm 1975... sau khi định cư tại Chinatown Los Angeles...nhà trọ 2 phòng của chúng tôi 
ngó ra thấy một phần lớn đường hỏa xa Los Angeles bên cửa sổ phòng ngũ... Cứ mỗi buổi chiều tà....thì một 
đoàn tàu hỏa, dài trên cả trăm toa...chở nhiều xe tăng, xe jeep và cơ giới quân sự... Những quân cụ, quân 
dụng, quân phục, cơ giới quân sự Hoa Kỳ đều sơn một màu đất cát vàng sa mạc. Xe jeep lạ lùng, khác xe 
jeep của quân đội Hoa Kỳ đã tham chiến tại Nam Việt Nam màu xanh lá cây rừng. 
 
Chiến tranh đã chấm dứt tại Đông Nam Á , phần chiến thắng về Hà Nội và phần chết chóc, thương tật và đất 
đai xứ Việt-Miên-Lào vẩn còn đẩm chất độc da cam ( Orange Agent ) và bom mìn còn để lại cho đến hàng 
trăm năm sau vẩn còn... Trong chiến tranh Nam Bắc Việt Nam... Hoa Kỳ đã gây chết chóc quá mức, ta có thể 
gọi là "over kill". Thế giới cho biết số bom đạn mà Hoa Kỳ dội xuống Việt Nam nhiều gấp 2 lần số bom đạn mà 
Hoa Kỳ dội xuống trong Đệ Nhị Thế Chiến ( Âu Châu , Đức , Pháp , Ý và ngay cả Nhật và Trung Hoa).  
 
Đặc biệt là trong trận chiến tranh Thế giới kỳ 2...thì chưa có quốc gia nào bị tẩm hóa chất từ trời cao phủ 
xuống. Mà chỉ có Việt-Miên- Lào bị hóa chất chết người " Orange Agent "...bình quân cứ mỗi đầu người Việt 
sẽ uống trên 30 lít hóa chất nầy...mà trong khi đó chỉ cần 1/5 muổng cà phê là đũ gây cho người thành phế tật 
thú vật kinh dị. Đó là sự minh chứng cho đám quân phiệt tại Ngũ Giác Đài (Pentagon) đã dùng sức mạnh quân 
sự Hoa Kỳ mà tạo sinh lợi cho những công ty tư nhân (contractors) phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ. Ví dụ tập 
đoàn Boeing Inc... một mặt chế phi cơ dân sự và một mặt chế phi cơ chiến đấu cho quân đội Hoa Kỳ, công ty 
hảng xe Chrysler có nhánh là Jeep Inc... chế xe jeep quân sự... 
 
Nên nhớ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ... không có hảng xưởng riêng để chế quân dụng, cơ giới hay quân phục 
quân đội riêng như các quốc gia khác...mà Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ dùng tiền thuế của dân mà kêu gọi các 
hảng xưởng của tư nhân đấu thầu, chế  vũ khí, quân dụng cho quân đội Hoa Kỳ... Dân Hoa Kỳ thọ thuế, tập 
đoàn công ty chế tạo vũ khí cho quân đội (mà trong đó đều có phần hùn mua stock của các dân biểu nghị sỉ 
Hoa Kỳ lớn nhỏ... tiền bán vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ được chia phần cho các tướng tá cầm quyền trong Ngũ 
Giác Đài Pentagon qua mọi hình thức hợp pháp có sẳn, quy định từ lâu. 
 
Chúng tôi còn nhớ, lúc Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ- Hillary Clinton hớ lời nói với báo chí là "Ngày kia bản đồ của 
Trung Đông sẽ được vẽ lại ". Quả thật, Hoa Kỳ tạo nhóm kháng chiến chống độc tài Iraq Hussein, Lybia 
Muamma al- Gadafi, Syria Bashar al- Assad...bom dội liên miên...ác quốc gia ấy ngày nay hầu như trở về thời 
tiền sử đồ đá là dân chúng tị nạn chiến tranh phải sống đời xin ăn hàng ngày tại các trại tập trung tị nạn chiến 
tranh ấy...có lẽ kéo dài đến trăm năm sau. Đây là hình ảnh quý về chiến tranh mới mà chính Hoa Kỳ tạo nên 
giống dân Hồi Giáo vô cùng dã man, ta gọi là " ISIS " ( Islamic State of Iraq and Syria ). 
 
Bởi vậy lúc trước Tổng thống Donald Trump có nói "Cái Ông nghị sỉ McCain mà anh hùng cái cóc gì"... lúc đó 
chúng tôi ngở rằng Donald Trump ghét anh hùng chiến tranh Nam Bắc là Đại Úy phi công phản lực Phantom  
Captain John McCain bị bắt làm tù binh tại Hà Nội vì phi cơ dội bom Hà Nội bị đạn phòng không Hà Nội bắn 



rơi... và đúng là anh hùng chiến đấu. Nay nhờ những hình ảnh hiếm nầy cho biết anh hùng chiến tranh Viet 
Nam nay là nghị sỉ Quốc Hội Hoa Kỳ tạo dựng nên nhóm Hồi giáo sát nhân ISIS... hung dử cho đến ngày nay. 
 
Trong vụ TT. Donald Trump ra lệnh cho nhóm siêu nhái đến tận sào huyệt mà giết cho bằng được trùm ISIS  
Abu Bakr Al Baghdadi... mà trước đó đời Tổng thống Mỹ gốc Phi Châu Hồi Giáo Barack Hussein Obama làm 
ngơ không cho quân đội Hoa Kỳ giết tên nầy... Nên nhớ tên trùm Isis Abu Bakr Al Baghdadi từng được quân 
đội Israel dạy quân sự với tiền tài trợ của dân đóng thuế Hoa Kỳ.  
 
Tên da đen lai da trắng Barack Hussein Obama biết rò chi tiết tên trùm ISIS nầy từ lâu... nhưng nó để yên 
không cho quân đội Hoa Kỳ truy giết vì để tên nầy thì dân vùng Trung Đông (Iraq , Lybia , Syria) sẽ bị tàn phá  
dân chúng vùng ấy sẽ mong chờ Hoa Kỳ cho ăn cơm hàng ngày...và dân tị nạn sẽ cám ơn Hoa Kỳ vì đã cho 
cơm ăn, áo mặc... mà dânTrung Đông tị nạn nào biết tài sản quốc gia ấy đã bị nhóm quân phiệt Hoa Kỳ tại 
Pentagon chia đều cho đồng bọn trong Quốc Hội Hoa Kỳ... binh sỉ nhân mạng quân đội Hoa Kỳ chết , dân 
chúng và quân đội vùng Trung đông bị giết chết hàng vạn vạn người. 
 
Có nghĩa là giới chóp bu quân phiệt tại Ngũ Giác Đài và nhóm tham nhũng dân biểu, nghị sỉ tại Quốc Hội Hoa 
Kỳ và các tập đoàn tư nhân Hoa Kỳ chế tạo vũ khí, quân dụng cho quân đội Hoa Kỳ đi tham chiến các nơi 
ấy...tất cả đều hưởng lợi qua xương máu, tiền thuế của dân Hoa Kỳ và sanh mạng + tài sản của dân 
vùng chiến tranh Trung Đông. Cho nên tại sao TT. Trump miệt thị nghị sỉ McCain là vì vậy...Đồng thời gây 
thêm thù hận cho đám dân biểu  nghị sỉ cùng chóp bu tướng tá quân phiệt tại Ngũ Giác Đài Pentagon... 
 
Lần trước chúng tôi có đăng đàn nói rỏ băng đảng của TT. George W.Bush vô cùng thù hận Ông Trump... 
vì Ông Trump nói huỵch tẹt là nhóm gia đình Bush là dân cướp của giết người tại Iraq.... TT. Bush con 
dựng cớ ngụy tạo là Tổng thống Iraq Saddam Hussein là tên độc tài, chế vủ khí sát thương hàng loạt... 
rồi xua quân tấn công Iraq... Quân lính Hoa Kỳ chết, dân chúng Iraq chết hàng nghìn nghìn người. Riêng tài 
sản cá nhân hàng chục tỉ tỉ của Tổng thống Saddam Hussein biến mất. Thuế của dân Hoa Kỳ bị nhóm ác 
nhân Bush và Dick Cheney đốt cháy trên hàng nghìn tỉ USD... tiền tỉ của Tổng thống Iraq và các giới nhà giàu 
Iraq bị biến mất trong các ngân hàng và trong két sắt nhà riêng của họ đều lọt vào những tay sát nhân, cướp 
của nầy lên đến hàng chục chục tỉ USD. Nay xứ Iraq được kề trong danh sách những quốc gia nghèo nhất 
Trung Đông...trước kia là quốc gia giàu nhất Trung Đông nhờ kho dầu hỏa vô tận, không thua gì kho dầu hỏa 
của xứ Arap Saudi... 
 
Kỳ sau chúng tôi sẽ bàn đến các tập đoàn Bóng Tối  cho quý vị biết. Nay chúng tôi post trước sơ đồ cho quý vị 
biết sơ sơ những danh xưng các tập đoàn nguy hiểm trong bóng tối. Trong đó có nhóm tập đoàn ác nhân mà 
hội viên là gia tộc Bush Family tại Texas. 
 
Sơ đồ "The Conspirasy to Rule The World" 
 

 


