TRÁCH NHIỆM VỚI NÒI GIỐNG
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Không một dân tộc nào có kinh nghiệm đau thương đối với người Tàu bằng dân
tộc Việt Nam bị đô hộ một ngàn năm. Nòi giống Việt có một trăm bộ tộc, mà
ngày nay chỉ còn một bộ tộc, nhưng người Tàu vẫn không buông tha.
Không có một dân tộc nào lại có một tập đoàn thống trị tình nguyện làm tay sai
cho kẻ thù truyền kiếp và thông đồng với kẻ thù để xóa bỏ nòi giống như cái tập
đoàn thống trị cộng sản Việt Nam.
Trường Chinh Đặng Xuân Khu cương quyết khẳng định: “Đảng ta cướp chính
quyền bằng bạo lực. Vậy đảng ta phải giữ chính quyền bằng bạo lực”. Sau
khi đã hoàn thành cuộc xâm lăng Miền Nam, Việt Cộng còn phái gián điệp ra
nước ngoài để tiêu diệt những phần tử nuôi mộng phục quốc. Tôi đã chứng
minh Mặt trận của anh Lê Quốc Túy ở Pháp và Mặt Trận Kháng Chiến của Phó
Đề đốc Hoàng Cơ Minh ở Mỹ đều do Việt Cộng giàn dựng. Ngay cái gọi là Tập
thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng bị Việt Cộng làm tê liệt bằng cách chọn
một vị cựu Tư lệnh Không Quân bất tài, háo danh làm Chủ tịch để cho cái Tập
thể từng một thời đánh Đông giẹp Bắc trở thành một tổ chức trình diễn quân
phục và lo việc “chung sự” phủ cờ, rồi xếp cờ. Kết quả tiếp theo là một Trung
tá Không Quân kế nhiệm làm ô danh Quân Lực.
Trong nước, Việt Cộng cưỡng bức con người thành súc vật: Có mồm không
được nói, có óc không được nghĩ. Ở hải ngoại, Việt Cộng dùng tiền mua chuộc
bọn giá áo túi cơm, tha phương cầu thực làm tay sai trong lãnh vực truyền
thông, mà chỉ có một nhóm nhỏ phản kháng!
Thành phần Việt Nam ưu tư đến vận mệnh dân tộc càng ngày càng già, sức
khỏe và ý chí bảo tồn nòi giống càng thui chột. Thành phần trẻ, học hành thành
tài ở Mỹ, bị nền giáo dục tả khuynh thân Cộng đầu độc tư tưởng xã hội chủ
nghĩa. Đó là triệu chứng bộ tộc cuối cùng Việt Nam sẽ không tồn tại trên mặt
địa cầu, nếu đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 3 tháng
11 năm 2020.
Hoa Kỳ từng có cuộc nội chiến vào năm 1861 để giải phóng người nô lệ Da
Đen. Năm 2016, Hoa Kỳ lại xảy ra nội chiến để đưa con người vào vòng nô lệ
Chủ nghĩa Cộng sản. Cuộc nội chiến trước không có quốc gia nào khác can
thiệp. Cuộc nội chiến ngày nay, đảng Dân Chủ cầu viện Trung Cộng giúp sức
để đánh bại một nhà cách mạng quyết tâm tát cạn đầm lầy và thanh toán xã hội
chủ nghĩa trên thế giới.
Bà Hillary Clinton công khai kêu gọi Trung Cộng dùng kỹ thuật cao đánh cắp
hồ sơ thuế của Tổng thống Donald J. Trump là một bằng chứng mà không một
ai có thể chối cãi. Theo dõi Đại hội đảng Dân Chủ vừa rồi, tôi càng cảm thấy
nỗi lo âu về nòi giống Việt sẽ bị diệt chủng càng rõ nét, bởi vì đảng Dân Chủ
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không đề ra một biện pháp nào để chống lại tham vọng bá chủ toàn cầu của
Trung Cộng, mà chỉ nghe những lời công kích một cách bẩn thỉu, láo khoét vào
vị Tổng thống đương nhiệm. Bà Michelle Obama tố giác Tổng thống Trump
nhốt những đứa trẻ của cha mẹ di dân bất hợp pháp trong chiếc lồng do chính
chồng bà làm ra là một sự tố giác bỉ ổi, đáng khinh!
Ý thức rằng cử tri người Mỹ gốc Việt quá ít ỏi so với 300 triệu dân Mỹ, nhưng
chúng tôi kêu gọi cử tri gốc Việt trên khắp nước Mỹ thành lập Phong trào Ủng
hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa là để chứng tỏ chúng ta có
trách nhiệm với xứ sở cưu mang chúng ta đang có cuộc nội chiến giữa ánh sáng
và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa con người chống lại ma vương, quỷ sứ.
Mặt trận Kháng Chiến bịp bợm Hoàng Cơ Minh cùng chung số phận tỵ nạn như
đồng bào ta, đã thành lập một tổ chức khủng bố những ký giả nói lên sự thật mà
hầu hết người Việt Tỵ Nạn Cộng sản đều im lặng là một sự hèn hạ, không xứng
đáng với công cuộc đi tìm tự do. Trước mắt, không một đảng viên Dân Chủ lên
nào tiếng phản kháng những đập phá, cướp bóc của nhóm người AntiFa, của
Phong trào “Black Lives Matter” và quỳ gối tưởng niệm một tên tội phạm cũng
là hành vi hèn hạ bất xứng với giá trị văn minh.
Do đó, Phong trào Ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa lập ra,
dù tiếng nói bị bọn truyền thông thổ tả dồi dào phương tiện lấn át, nhưng chúng
tôi vẫn gắng sức thực hiện để phục hồi danh dự của người Việt Tỵ Nạn Cộng
Sản và danh dự công dân Hoa Kỳ gốc Việt đồng hành với nhà cách mạng
Donald Trump chống lại cái Nhà Nước Ngầm bẩn thỉu.
Tôi có thể quả quyết khẳng định rằng nếu đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc
tranh cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 thì nước Việt bên kia bờ đại dương sẽ
trở thành một quận huyện của Trung Cộng và dòng giống Việt rải rác khắp nơi
trên thế giới sẽ tuyệt chủng.
Cho nên, Phong trào Ủng hộ Tổng thống Donald Trump được thành lập là để
chứng tỏ tinh thần trách nhiệm đối với sự tồn vong của nòi giống. Phong trào sẽ
chấm dứt nhiệm vụ sau ngày 3 tháng 11 năm 2020 và xin nhường chỗ bạn trẻ
nam nữ tiếp tục phục hồi danh dự người Việt Nam.
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