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Đại án tham nhũng chấn động nước Mỹ: Lộ phương thức rửa tiền hàng tỷ USD của
triều đại cựu Tổng thống Obama .
ài ph n t ch b nh lu n Tr n ng ới nh ng n chứng à l lu n c b n .

Rửa tiền của ch nh quyền Obama là một trong nh ng đại án tham nhũng mà tổng
thống Donal Trump ẽ phải truy tố ào nhiệm kỳ 2 trong khẩu hiệu “Keep America
Great – Gi cho Nước Mỹ ĩ đại”.
V y bằng mọi giá đảng D n chủ Mỹ phải l t đổ tổng thống Donal Trump nếu
không muốn bị ông Trump đào t n gốc, trốc t n ngọn.
Để rửa tiền nhưng không bị lộ, ch nh quyền Obama đã l p nên một đường y xuyên
quốc gia, nối kết Ukraine ới Tàu cộng thông qua công ty b nh phong của con trai
Joe i en.. Cụ thể:
Lấy chiêu bài “hỗ trợ an ninh” cho Ukraine, từ năm 2014, ch nh quyền Obama đã
giải ng n cho chánh quyền Poro henko của Ukraine ới ố tiền 1,5 tỷ USD từ tiền
thuế của n Mỹ.
Riêng Liên Âu đã hỗ trợ cho Ukraine khoảng 15 tỷ USD (chủ yếu ưới ạng các
khoản ay).
Kết quả là Ukraine n không làm g được Nga ở ụ Nga cướp bán đảo Crimea của
Ukraine bởi
ố tiền này đã bốc hơi khỏi Ukraine chui ào túi của Obama, Joe
i en à các quan chức đảng D n chủ Mỹ.
Để lấy được khoản tiền “hỗ trợ an ninh” kia, con trai Joe i en là unter i en đã
được công ty uri ma của Ukraine nh n ào làm iệc ới mức lương 50 ngàn
USD/tháng, con trai của Nancy Pelo y là Paul Pelo y cũng có ch n ở Ukraine

Ngoài ra, con trai Joe i en à con gái của illary Clinton cũng có ch n ở Tàu cộng
mà theo nguồn tin từ cuốn ách Secret Empire của Peter Schweizer th “ unter
i en bay đến Tàu cộng trên Air Force Two ới cha m nh ào năm 2013.
Và 10 ngày au khi cha con i en đến Tàu cộng, công ty của unter i en đã k
được hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD ới một công ty con của nhà băng Tàu cộng”.
Như y có thể h nh ung, iệc công ty của unter i en k kết hợp đồng ới nhà
băng Tàu cộng ào năm 2013 là để “lót đường” cho iệc rửa tiền được ào năm 2014
khi khoản “hỗ trợ an ninh” cho Ukraine được ch nh quyền Obama giải ng n.
Tức là khi ch nh quyền Obama nh n được các hóa đơn của Ukraine tr nh lên chứng
minh chánh quyền của tổng thống Poro henko đã đặt mua các công cụ “hỗ trợ an
ninh” từ Tàu cộng th Obama ẽ k lệnh giải ng n.
Tiền từ kho bạc Mỹ ẽ chạy ào tài khoản của chánh quyền Poro henko rồi chạy ào
túi của unter i en ưới h nh thức trả lương từ công ty uri ma của Ukraine à
h nh thức thanh toán cho Tàu cộng để Tàu cộng chuyển ô nhà băng của m nh rồi
chạy ào tài khoản của công ty unter i en ở Tàu cộng theo hợp đồng đã k kết
năm 2013 có giá trị 1,5 tỷ Mỹ kim như nói ở trên.
Đó là l o mà ông Ru y Giuliani, lu t ư riêng của tổng thống Donal Trump ừa
phàn nàn “làm ơn, bạn có thể chuyển hướng các nỗ lực điều tra tham nhũng của
m nh để t p trung ào … ao nhiêu iện trợ thuế của Mỹ đã đến một công ty Ukraine
trả cho con trai của Joe i en trong khi Joe i en chịu trách nhiệm iện trợ?”.
V y nên ông Trump mới yêu c u ph a Ukraine à Tàu cộng nên phối hợp ới Mỹ để
điều tra nghi án tham nhũng khủng khiếp của Obama – Joe i en bất chấp phe D n
chủ đang quyết t m theo đuổi iệc lu n tội ông.
Đ m l y Nước Mỹ ẽ còn nhiều kịch t nh khi tổng thống Ukraine là Zelen ky à T p
C n nh ớm bay qua Mỹ để hội kiến Tổng thống Donal Trump.
Nước Mỹ à cả Liên Âu ẽ ốc nặng khi hành i tham nhũng rất tinh i của Obama –
Joe i en – illary Clinton – Nancy Pelo y à Poro henko bị đưa ra ánh áng.
Đường y tham nhũng này ẽ là quả bom hạch t m thổi bay trò “cả ú lấp miệng
em” của đảng D n chủ Mỹ: màn kịch lu n tội tổng thống Donal Trump.
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Có nhiều người th c m c không biết tại ao Tổng Thống Donal Trump bị phe đảng
của arack Obama, illary Clinton à cả đảng D n Chủ… đánh phá từ lúc mới có
kết quả b u cử Tổng Thống, chưa tuyên thệ nh m chức, à g n 4 năm trời kế này
chưa qua chúng đã bày ra kế khác để loại cho bằng được Tổng Thống Donal Trump,
à nh ng quỷ kế của chúng nếu không loại được ị Tổng Thống đương nhiệm được
toàn n b u lên một cách hợp hiến, hợp pháp, th nh ng chuyện chúng làm cũng g y
trở ngại cho TT Trump trong công cuộc “Make America Great Again”. Và điều kỳ lạ
hơn n a là tại ao trong lúc bị đánh phá ồn p như y mà Tổng Thống Donal
Trump chẳng nh ng đã thực hiện được nh ng g đã hứa ới cử tri khi ra tranh cử; mà
còn tạo ra nh ng thành t ch ngoạn mục cho đất nước oa Kỳ.
Nh ng kẻ chống Tổng Thống Donal Trump đọc nh ng hàng trên ch c phải “nực
gà” l m, nhưng nh ng g tôi ừa iết ra đều là ự thực. Một ự thực không thể chối
cãi được là đã có nh ng cuộc biểu t nh không chấp nh n Tổng Thống của ông
Donal Trump. Một ự th t không thể chối cãi là một kẻ ề chót trong cuộc b u cử lại
khiếu nại, b t buộc phải đếm lại phiếu b u.
Một ự thực không thể chối cãi là khi ra tranh cử Tổng Thống Donal Trump có hứa
ới cử tri ẽ x y bức tường gi a Mexico à oa Kỳ để ngăn ch n làn óng i n l u
trà trộn trong đó rất nhiều ph n tử bất hão, buôn l u, buôn người, trộm cướp, hiếp
m à nh ng tội ác khác, nhứt là n oa Kỳ hằng năm phải chịu một ph khoản
kếch x để đài thọ cho đám i n l u này, ch nh ách của Obama b t rồi thả để
rồi au đó đ u cũng ào đấy chẳng có hiệu quả g .
Nhưng khi Tổng Thống Donal Trump “xin ng n khoản” để x y bức tường đó, cũng
tưởng như các Tổng Thống tiền nhiệm đã làm ẽ được ạ Viện oa Kỳ chấp nh n ễ
àng, nhưng l n này th khác. à Nancy Pelo i chủ tịch ạ Viện nhứt quyết “không

cho một xu”. Mặt khác, ố i n l u từ 3 nước cực Nam Mexico lũ lượt k o nhau đi
như trẩy hội hàng ạn người, lớp này đến lớp khác mong ượt biên giới Mễ để ào
oa Kỳ.
Nh ng người cuồng chống Trump hãy tưởng tượng ố người này nếu không được
ngăn ch n th oa Kỳ phá ản là chuyện đương nhiên, chưa kể nh ng ph n tử bất
hão ẽ g y bao nhiêu tội ác cho n oa Kỳ? Có tin cho biết ố người này được tỉ
phú Sorro đài thọ à khuyến kh ch. Qu ị chống Trump đã thấy Sorro à Pelo i
phá hoại quốc gia oa Kỳ chưa? Pelo i có phải là kẻ phản quốc hay không? “Con
mẹ phản quốc” này à bè lũ có xứng đáng ngồi lại ạ Viện oa Kỳ một l n n a hay
không?
Tuy nhiên, Tổng Thống Donal Trump chẳng nh ng “ n có tiền x y bức tường” mà
còn có kế hoạch ngăn ch n hiệu quả đám i n l u có tổ chức này. Ai phản quốc à
ai ái quốc th xin nh ng ai cuồng chống Trump “hãy phê b nh cho một tiếng công
đạo”. Một tổng thống như y có xứng đáng được tái đ c cử một l n n a hay không,
thưa qu ị?
Với tựa đề “KIN NG IỆM XƯƠNG MÁU” tôi xin tr nh bày đôi lời riêng ới nh ng
ai là cử tri gốc Việt đang cuồng nộ chống Trump. Tổng Thống Trump đang chống
Tàu Cọng là tội phạm tiêu iệt nh n loại qua ự phát tán iru Vũ án, bằng chứng
là T p C n nh au Tết Nguyên Đán Âm Lịch đã cấm không cho n Tàu đến các
thành phố như c Kinh, Thượng ải nhưng để tự o cho họ trở lại các nước Phương
T y mang iru Vũ án giết hại không biết bao nhiêu nh n mạng, phá hoại nền kinh
tế của thế giới đến điêu đứng, trong lúc đó Tàu Cộng lo thu mua nh ng thiết bị y tế
rồi bán trở lại ới giá c t cổ một ốn 10 lời. Một điều mà qu ị “cuồng chống
Trump” nên lưu là ch nh T p C n nh đã hy inh, đã giết đồng bào của h n ta tại
Vũ án t nh đến hàng triệu để mộng tiêu iệt n thế giới tự o được trọn ẹn.
Cộng Sản có lương t m con người không? ỏi tức là trả lời. Có một chiêu bài mà
nh ng kẻ chống Trump tuyên truyền rằng người Việt không nên ỷ lại ào TT Trump
chống Tàu Cọng giúp cho người Việt, mà hãy để người Việt tiêu iệt người Tàu. D
tôn trọng qu ị bao nhiêu, tôi cũng xin nói th t đ y là l p lu n của kẻ ngu xuẩn.
Kinh nghiệm xương máu cho biết khi Nga Cộng à Trung Cộng tổ chức Cải Cách
Ruộng Đất giết hàng triệu inh mạng người n của chúng th ồ Ch Minh cũng
phải giết hại hơn 200 ngàn người n Việt Nam. Phải giết cho đủ tiêu ch đến nỗi
nh ng nông n chỉ có 5 ào ruộng, cả gia đ nh tự lực khai thác cũng phải được “đôn
lên thành địa chủ” mà giết cho đủ ố. Thực kinh khủng.
Kinh nghiệm xương máu cho biết khi ải Qu n Trung Cọng đánh chiếm oàng Sa,
hải qu n VNC đã giáng trả nh ng đòn đ ch đáng, nhưng khi Tàu Cộng đánh chiếm
đảo Gạt Ma th Cọng Sản VN ra lệnh cho binh ĩ của Việt Cọng đồn trú trên đảo
K ÔNG ĐƯỢC ẮN TRẢ, cho đến nay, chúng cũng không cho th n nh n tử ĩ truy
điệu người th n.
Kinh nghiệm xương máu cho biết Trung Cộng đã buộc phụ n Duy Ngô Nhĩ cũng như
nh ng t n đồ ồi Giáo không được inh con.

Kinh nghiệm xương máu cho biết Trung Cộng đã giết hại hàng triệu nh ng hội iên
Pháp Lu n Công (người Tàu ch nh gốc) lấy nội tạng của họ bán cho khách hàng.
Kinh nghiệm xương máu cho chúng ta biết chủ nghĩa Cộng Sản là một chủ nghĩa đ n
độn, ô nh n t nh bất cứ ai cũng có bổn ph n tiêu iệt chúng để trừ h u hoạn cho
nh n loại, tổng thống Donal Trump đang “thế thiên hành đạo” tại ao lại có nhóm
người ngu xuẩn chống lại ông Trump nhỉ?
Trừ phi qu ị chống Trump qu ị là Việt Cộng theo lệnh Tàu Cọng chống TT
Trump, lúc đó, qu ị à chúng tôi là 2 chiến tuyến. oặc qu ị đang thèm tiền mà
Việt Cộng à Trung Cộng cho qu ị tiền cho nên qu ị mới theo chúng. Chúng tôi
biết đó là nh ng đồng tiền máu, chúng tôi khuyên qu ị nên uy nghĩ lại.
Kinh nghiệm xương máu cho chúng tôi biết: u inh Việt Cộng à Trung Cộng theo
bọn bạo loạn hôi của bị b n chết. Qúy ị có muốn con cháu qu ị cũng trở nên
nh ng kẻ hôi của, cướp bóc hay không?
Như trên tôi đã chứng minh Pelo i, Joe i en, Obama nói riêng à đảng D n Chủ nói
chung ng m tiền của T p C n nh hoặc bị Tàu Cộng phỉnh gạt mà phản lại quốc gia
oa Kỳ, qu ị “cuồng chống Trump” nên uy nghĩ lại, chẳng nh ng phải ủng hộ
Tổng Thống Donal Trump trong cuộc b u cử Tổng Thống ngày 3.11.2020 p tới mà
còn phải loại bỏ nh ng tên phản quốc của đảng D n Chủ để Tổng Thống Donal
Trump trong nhiệm kỳ tới rảnh tay ạy cho T p C n nh một bài học xương máu,
mang lại cho n tộc Trung oa có một đời ống đáng ống, mang lại cho n tộc
oa Kỳ một quốc gia đáng mặt lãnh đạo thế giới tự o.
Con cháu của qu ị, nh ng kẻ chống Trump, cũng ẽ là nh ng công n trưởng
thành à thức ch nh nghĩa của oa Kỳ, qu ị đừng để con cháu của m nh khinh bỉ,
đừng để đồng tiền bất ch nh của Tàu Cộng à Việt Cộng làm mờ l tr à lương t m
của qu ị.
Kinh nghiệm xương máu cho biết nh ng tên phản quốc Tr n Ích T c thuở trước,
nh ng tên Việt Cộng đời nay đều là nh ng tên có máu nô lệ ngoại bang, qu ị
“cuồng chống Trump” đừng để con cháu qu ị phải hỗ thẹn cha ông chúng bởi
đồng tiền mà phản lại ch nh nghĩa.
Kiêm Ái

