Bản Án Việt Khang hay Bản Án Chế Độ Hán Nô ?
Dân tộc Việt Nam đã dựng nước hơn 4800 năm và lưu truyền một nền văn
hoá nhân bản hay còn gọi là một nền Văn Hiến chưa bao giờ nhà cầm quyền
bắt giam và cầm tù những con dân Việt biểu hiện lòng yêu nước hay thể hiện
lòng yêu nước qua văn, thơ và nhạc, mà còn được tuyên dương, vinh danh và
phát huy tinh thần ái quốc trong sinh hoạt của mọi gia đình. Vì nó chuyên
chỡ được tình ngươì và nghĩa làm ngươì, thể hiện được nếp sống Văn Hiến
của một dân tộc Văn Hiến. Tinh thần ái quốc hay lòng yêu nước của người
Việt còn luân lưu muôn thuở trong huyết quản, trong nếp sống, trong văn học
và theo dòng sinh mệnh của Việt tộc, cho nên không một chế độ nào, không
nhà cầm quyền nào và không kẻ thù nào có thể hủy diệt được.
Những nhà yêu nước chân chính của dân tộc Việt Nam đã bị kẻ thù ngoại
xâm bắt giam và cầm tù vì biểu hiện lòng yêu nước qua thơ văn hay vũ lực
giành tự chủ đã để lại những trang sử vẽ vang trong cổ sử cũng như trong lịch
sử cận đại. Chỉ có kẻ thù của Việt tộc mới nhẫn tâm thống trị, khống chế, đàn
áp, giam cầm và sát hại người Việt một cách phi nhân bản, nhưng không thể
tiêu diệt hết được một dân tộc Văn Hiến với truyền thống bất khuất và hào
hùng xuyên suốt dòng lịch sử gần 5000 năm. Dân tộc Việt Nam Văn Hiến đã
bao lần bị kẻ thù phương Bắc thống trị và cố tình huỷ diệt truyền thống Văn
Hiến nhưng cũng đã bao lần thất bại và đã nhiều lần giành lại được nền tự
chủ.
Cho nên việc giam cầm và tù đày Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và những
ngươì yêu nước chân chính khác là một hành vi phi nhân bản trong dã tâm
bắt cóc và thủ tiêu tinh thần ái quốc, bất khuất và hào hùng của Việt tộc; Chỉ
có tập đoàn Hán nô cam tâm làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của Việt tộc
để thực hiện tham vọng bành trướng và bá quyền cũa Hán quyền !.
Ngày nay kẻ thù phương Bắc đã và đang thành công trong tham vọng thôn
tính Việt Nam bằng một phương cách mới, là dùng tập đoàn Hán nô, được
gọi là đảng CSVN để thống trị người Việt và khuất phục Hán quyền. Một sự
thật đã và đang phơi bày: "Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng Hán
nô", "Nhà cầm quyền Việt Nam là một chế độ Hán nô". Việc bắt giam và
cầm tù những ngươì Việt yêu nước chân chính trong một thập niên qua là một
minh chứng. Vì chỉ có kẻ thù của Việt tộc mới giam cầm và tù đày những
ngươì Việt yêu nước chân chính mà thôi.
Trong tháng 10 năm 2012 đã tù đày ba blogger: Điều Cày Nguyễn Văn Hải,
Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần. Ngày 30 tháng 10 năm
2012 Nhạc Sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị mang ra trước công
chúng để công khai hóa việc giam cầm và tù đày. Hai bản nhạc cuả Việt
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Khang đã được sáng tác và hát bởi chính tác giả ở trên phơi bày trung thực
tâm tư của một ngươì yêu nước. Thật cao qúy, chân chính, trong sáng, hào
hùng và ngậm ngùi cần phải được phát huy và vinh danh Việt Khang bởi nhà
cầm quyền Việt Nam chứ không phải bị giam cầm và tù đày một cách phi
nhân bản, phản dân tộc như đã xảy ra!
Bản án tù đày 4 năm gán cho Việt Khang và 6 năm gán cho Trần Vũ Anh
Bình là một minh chứng trước công luận trong và ngoài nước: "Đảng Cộng
Sản Việt Nam là một đảng Hán nô", "Nhà cầm quyền Việt Nam là một
chế độ Hán nô" chỉ biết tuân hành lệnh của Hán quyền tại Bắc Kinh mà
không có nhân tính và nhân tình, cố tình hủy diệt tinh thần ái quốc của Việt
tộc noí chung và riêng cho những người yêu nước chân chính đã và đang
tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Tự Chủ tại Việt Nam hiện nay.

Trần Vũ Anh Bình
Việt Khang
(ảnh của ABC news)
Anh hùng Việt Khang và anh hùng Trần Vũ Anh Bình bất tử.
Tinh thần ái quốc của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bất diệt.
Lòng yêu nước của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình làm sống lại tinh thần
bất khuất và hào hùng, làm bừng sáng lên niềm tin Diên Hồng và nếp sống
Văn Hiến của Việt tộc.
Nhà nước Hán nô tại Việt Nam tù đày Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình
nhưng không bao giờ khống chế và bắt cóc được tinh thần bất khuất và hào
hùng của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và hàng triệu ngươì dân Việt yêu
nước chân chính khác.
Bản án gán cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình hôm nay là bản án cuả
những tên trùm Hán nô ngày mai.
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Bản án gán cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình là bản án của chế độ
Hán nô tại Việt Nam ngày nay !
Cầu xin anh linh cuả tộc tổ, quốc tổ, minh quân, văn thánh, anh hùng và
nghĩa sỹ của Việt tộc giúp cho những ngươì Việt yêu nước chân chính noí
chung và riêng cho Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Công Chính,Nguyễn Trung
Tôn, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích
Khương, Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Tạ
Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang thêm sức mạnh để “ Chân
cứng đá mềm” và “ Chí bền dạ sáng” sớm phục hồi nền “An Lạc và Tự Chủ”
ngàn đời của Việt tộc.

Nam Phong
31/10 – 02/11/2012

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống
Văn Hiến và phục hồi nền “An Lạc & Tự Chủ” ngàn đời cuả Việt tộc.
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