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XIN HỒN SÔNG NÚI BAN ÂN... 
 

Cảm tác khi nhận thấy trong 4 năm làm TT Hoa Kỳ, dù luôn phải đối phó với những 
trò đánh phá dơ bẩn, gian ác của phe thiên tả thân Tàu cộng và đòn ngầm của Tập 
Cận Bình, TT Donald Trump vẫn hoàn thành tốt đẹp phần lớn lời hứa với cử tri và 
cải tổ rất nhiều công trình ích quốc lợi dân trong nước, đưa nước Mỹ thẳng tiến trên 
đường dân giàu nước mạnh. Việc đối ngoại cũng được ông quan tâm và đã hoàn tất 
tuyệt vời những công trình dang dở của nhiều đời TT tiền nhiệm. Điều này ai cũng 
biết. Vì thế, chúng ta không lạ khi thấy trò đàn hạch cùa Pelosi, trò cúm Tàu giết 
người từ Vũ Hán của Tập Cận Bình và cuộc gian lận bầu cử TT ngày 3/11/2020 của 
Biden. Họ mong cướp đi chiến thắng vẻ vang trên tay TT Trump, lật đổ chính thể 
dân chủ, đưa Hoa Kỳ vào hiểm họa XHCN của CS đúng như thế lực ngầm đứng 
phía sau họ đã hoạch định. Trong giai đoạn cực kỳ (chữ cực kỳ là tiếng miền Bắc 
dùng, không phải chữ VC chế ra ) nguy ngập, nước Mỹ hiện nay trên bờ vực 
thẳm, một sự chia rẽ trầm trọng giữa hai đảng CH- DC, giữa Thiện và Ác, giữa 
Thành Thật và Gian Trá như hiện nay chưa hề xảy ra trong lịch sử của 254 năm lập 
quốc. Chính lúc này chỉ có TT Trump mới cứu vãn được Hoa Kỳ thoát khỏi thế lực 
ngầm và bàn tay Tàu cộng. Hơn lúc nào hết, nước Mỹ cần Ông, dân Mỹ cần Ông và 
chính Ông cũng rất cần những người dân yêu nước và lương thiện để cùng ông 
đồng hành, cùng ông chiến đấu bảo vệ chính nghĩa Tự Do đang bị bức tử của Hoa 
Kỳ.  Cầu xin Trời Đất công minh và Hồn Thiêng Sông Núi giúp sức cho Ông tát cạn 
đầm lầy, trả lại dân nước Hoa Kỳ sự bình yên, hạnh phúc. 
  

   
Ông, người dân Mỹ biết ơn 
Cần Ông, nước Mỹ cần hơn bao giờ ! 
Khi bày phản quốc ăn dơ 
Tham tiền Tàu cộng, cõi bờ chúng dâng 
Khi mà mục nát mọi tầng 
Tối cao pháp lý cái cân cũng tà !  
Khi mà cộng sản Trung Hoa 
Đẻ sâu làm tổ từ nhà các quan ! 
Khi mà một bọn Mỹ gian 
Làm tay sai Chệt phá tan sơn hà 
Khi dân chọn Chính loại Tà 
Thì toà không xử vì tòa phù gian ! 
Khi mà sâu mọt lan tràn 
Con thuyền tổ quốc nguy nan khốn cùng 
Thì Ông tay kiếm tay cung 
Gian nan đối mặt, bão bùng dấn thân 
Thi gan với cuộc phong trần 
Quyết đem tài trí chuyển vần núi sông 
Ông ơi, nước Mỹ cần Ông 
Không Ông, dân Mỹ mất không sơn hà ! 
Nào là bầu cử gian tà 
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Nào đầy chứng tích nhưng toà quay lưng ! 
Nào Tàu gián điệp khắp vùng 
Trộm ta thành quả, chúng bưng về Tàu 
Nào là lũ mọt bày sâu 
Dã tâm phản quốc cốt giầu bản thân 
Cùng Tàu chăn gối ái ân 
Bán phăng tổ quốc cho quân hung tàn 
Hoa Kỳ nay rất nguy nan 
Ông, người duy nhất dẹp tan quốc thù 
Giang sơn Ông phủi sương mù 
Yêu ma Ông diệt trong khu đầm lầy 
Nên chi ác thú một bầy 
Mưu gian kế hiểm đêm ngày hại ông 
   * 
Ông người chân chính, anh hùng 
Trong tim có nước, trong lòng có dân 
Trăm năm bao cuộc chuyển vần 
Nhưng trăm năm ấy chính nhân mấy người ??? 
Cảm ơn Ông, tạ ơn Trời 
Đã sai Ông xuống cứu đời, cứu dân 
 
   * 
XIN HỒN SÔNG NÚI BAN ÂN 
ĐỂ ÔNG TÁT CẠN TỪNG PHÂN ĐẦM LẦY !!! 
  
  

Ngô Minh Hằng 
 
 Link tham kháo: 

 1/ https://www.texastribune.org/2020/12/11/texas-lawsuit-supreme-court-election-
results/ 
2/ https://www.vox.com/2019/6/11/18659681/elaine-chao-mitch-mcconnell-
transportation-secretary-trump-pruitt-zinke-price 
3/ https://apnews.com/article/mitch-mcconnell-congratulates-joe-biden-
2ed09a34fbbc3342fe45c733ee0dd725 
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