Hệ Thống Siêu Quyền Lực tại Hoa Kỳ (*)
Ἐ

Tư bản là một thế lự vô tổ qἘ . Nơi nào ó thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào
không òn kiếm đượ tiền thì nó đi… Nó hẳng ần phân biệt bạn hay thù, dân hủ
hay độ tài, Cộng sản hay Tự Do. Mụ đí h t i hậἘ ủa nó là TIỀN. Cho n n, lắm khi
vì tiền mà nó hy sinh mạng s ng đồng bào ủa nó, hà đạp l n xá hết ủa nhân loại,
hy sinh ả một qἘ gia mà trướ đó nó là Đồng Minh – thậm hí phản bội Dân tộ
và Tổ qἘ
ủa hính nướ nó.
Nền hính trị Hoa Kỳ- qἘa 44 trào Tổng Th ng – đềἘ do một thế lự tư bản vô hình
ó t n gọi là ” Hệ th ng si Ἐ qἘyền lự ” phía saἘ, hoạ h định hính sá h và đường
l i. Tổng Th ng (Hành Pháp) hay Ἐ hội ( ập pháp) là những ơ qἘan thi hành
hính sá h ủa si Ἐ qἘyền lự vạ h sẵn. Có nhiềἘ người thἘộ đủ mọi thành phần
hánh khá h, trí thứ , bình dân hay hỏi nhaἘ: TrἘng Tâm qἘyền lự Hoa kỳ ở đâἘ ?
và ai là người điềἘ khiển? – Tổng Th ng dân ử? – Chủ Tị h Ἐ hội dân ử ? hay
Phán qἘyết ủa 9 Thẩm phán T i ao Pháp viện?
Mọi người đềἘ mù mờ, như bị một làn khói hư hư thự thự he giấἘ, khó nhận ra
đượ ai là người trá h nhiệm điềἘ khiển qἘyền lự Hoa Kỳ? đâἘ là ơ qἘan hính
thứ hỉ hἘy? Chỉ nghe đượ những nhận xét hἘng hἘng: ” Đó là tụi Tư Bản” hay
trí thứ hơn: ”Một thế lự Tư Bản tài phiệt”.
Sử gia lỗi lạ nướ Mỹ – ông Carroll Ἐigley nhận định thẳng thắn rằng: ” Ἐả là
một ý tưởng đi n rồ, nếἘ ho rằng hai đảng đại diện ho những tư tưởng và hinh
sá h đ i nghị h – một ủa ánh hữἘ và một ủa ánh Tả. Ý tưởng đó hỉ ó thể hấp
nhận với những tư tưởng gia Hàn âm và giáo điềἘ mà thôi! Thay vì thế, Hai đảng
hỉ là Một. Cho n n người Mỹ ó thể dùng lá phiếἘ để vứt bỏ bọn bất lương trong 1
kỳ bầἘ ử, nhưng không đưa đến những hἘyển qἘyền sâἘ sắ hay triệt để về hánh
sá h” .

Theo dòng lị h sử Hoa Kỳ – á sử gia, á nhà nghi n ứἘ hính trị hay á thành
vi n rời bỏ á tổ hứ li n qἘan đến hệ th ng si Ἐ qἘyền lự – đềἘ nhìn nhận rằng:
Nền hính trị Hoa Kỳ lἘôn lἘôn do một hệ th ng si Ἐ qἘyền lự đứng đàng saἘ, hi
ph i và kiểm soát…
HỆ THỐNG SIÊU UYỀN ỰC HOA KỲ:
Theo sử gia Carroll Ἐigley, hệ th ng này gồm ó 400 nhà Đại Tư Bản, hủ nhân
Ngân Hàng, hủ nhân á Công Ty đa qἘ , những tập đoàn ông Ty lớn, những đại
gia tỷ phú ó một tài sản kế h xù tr n thương trường v.v… Tài sản ủa 400 nhà
đại tư bản nầy bằng tài sản ủa 155 triệἘ dân Mỹ gộp lại.
Đây là một tập đoàn tài phiệt mang t n: “Finan ial Oligar hy” nắm phần lớn những
ngἘồn tài hánh và nhiềἘ tài ngἘy n khá và ó trong tay ảnh hưởng lẫn qἘyền kiểm
soát qἘa sự ài đặt người vào á vị trí then h t, đ i với 2 ánh (wings): Cộng
Hòa và Dân Chủ như là hai hệ phái ủa MỘT ĐẢNG TÀI PHIỆT dἘy nhứt. Hai hệ
phái nầy hỉ tranh lἘận những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt, hình thứ và á nhân. Những
hánh sá h lớn về đ i ngoại ũng như đ i nội, đềἘ do hệ th ng si Ἐ qἘyền lự hoạ h
định. Thí dụ: Chiến lượ xoay trụ , đem 60% sứ mạnh qἘân sự sang ChâἘ Á Thái
bình Dương, là do qἘyết nghị ủa hội nghị si Ἐ qἘyền lự “illἘminati Bilderberg họp
năm 2009 tại đảo dἘ lị h VoἘliagmeni thἘộ thành ph Athens Hy ạp. Tổng Th ng
Bara k Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đượ mời tham dự.
Hệ th ng tài phiệt nầy tổ hứ rất hặt hẽ, tinh vi và bí mật, tἘyển dụng những tinh
hoa ủa Hoa Kỳ và thế giới, để ài vào á ơ qἘan then h t ủa hính qἘyền. Hệ
th ng nầy ăn ứ tr n 4 tổ hứ saἘ đây:
1.- The oἘn il on foreign relations: 4500 thành vi n Hoa Kỳ và á nướ tr n thế
giới )
2.- The trilateral ommission: 87 Ameri ans và 337 thành vi n thἘộ á G khá .
3.- The Bilderberg ClἘb: 120 đến 140 khá h – trong đó ó đại diện 13 tổ hứ si Ἐ
qἘyền lự và á hánh khá h đầy qἘyền Ἐy ủa á qἘ gia tr n thế giới .
4.- Cá FoἘndation miễn thἘế như Ro kefeller foἘndation do David Ro kefeller
làm hủ tị h, Dale Carnegie foἘndation, Ford foἘndation v.v…
Hằng năm, hệ th ng tài phiệt nầy li n lạ với á Đại họ nổi tiếng như Harvard,
Yale, Prin eton, M.I.T , tἘyển dụng á tài năng xἘất sắ t t nghiệp á trường nầy,
đài thọ ho họ th m 2 năm saἘ khi t t nghiệp – saἘ đó tἘyển dụng ho vào làm việ
tại á ông Ty ủa 400 đại tư bản nầy. SaἘ một thời gian làm việ , á hủ nhân xem
xét ẩn thận và tἘyển họn vào danh sá h “The oἘn il on foreign Relations” hay
“The trilateral ommission ” – dự bị ngἘồn nhân lự tinh hoa để ài vào á hứ vụ
then h t trong gἘồng máy ai trị ủa á ơ qἘan Hành Pháp hay lập pháp Hoa Kỳ.
Chính á nhân vật ài đặt nầy sẽ soạn thảo đường l i, hánh sá h, hiến lượ an
ninh, hiếἘ theo nghị qἘyết ủa Hội nghị si Ἐ qἘyền lự ” Bilderberg”- để trình l n
Tổng Th ng Hoa Kỳ dἘyệt y.
Chứng minh:
* Hành Pháp OBAMA bổ dụng 11 thành vi n ủa “The trilateral ommission” vào
những hứ vụ then h t trong vòng 10 ngày đầἘ đắ ử Tổng Th ng.
* 42% hứ vụ ngoại giao hàng đầἘ trong hánh qἘyền TrἘman đềἘ là thành vi n ủa
Hội đồng Tài Phiệt ” The oἘn il on foreign Relations”

* 40% trong hánh qἘyền Eisenhower ; 51 % trong hánh qἘyền Kennedy; 57% trong
hánh qἘyền Johnson, đềἘ là người ủa á tổ hứ tr n.
Cá nhân vật như Margaret That her, Bill Clinton, Tony Blair đềἘ là thành vi n ủa
“The oἘn il on foreign Relations.
Hội đồng tài phiệt nầy ó ảnh hưởng lớn lao trong thế giới trἘyền thông. Những đại
nhật báo như tờ New York-Times – Time, Newsweek, Washington Post, đềἘ do á tài
phiệt Do Thái nắm giữ.
Khi ần thay đổi một hánh sá h, giới báo hí trἘyền thông tἘng tin thổi phồng l n
như phong trào phản hiến h ng hiến tranh VN, khai thá những bứ ảnh gây
“ ho ” như ảnh bé Kim Phú , ảnh tướng NgἘyễn ngọ oan xử tội t n Việt Cọng đã
tàn sát gia đình một vi n hứ Cảnh sát VNCH v.v…
TrἘyền thông Mỹ do những hủ nhân người Do Thái nắm qἘyền lự trἘyền thông bao
trùm ả nướ Mỹ, đủ sứ tạo ảnh hưởng trong qἘần húng, điển hình là trường hợp
Việt Nam: Chính thế lự tài phiệt trἘyền thông Do Thái trong hính qἘyền Nixon,
mở hiến dị h xἘy n tạ hính nghĩa ủa VNCH, thổi bùng ngọn gió bão phản hiến
dữ dội, hâm ngọn lửa biểἘ tình long trời lỡ đất, áp lự hính qἘyền Nixon, Johnson
phải thay đổi hánh sá h: Một mặt, hἘyển sứ mạnh qἘân sự về mặt trận TrἘng
Đông – nơi ó hiến tranh giữa Israel và Palestine – mặt khá , bắt tay với TrἘng
Cộng – một thị trường béo bở với 1 tỉ 3 trăm triệἘ người. Kết qἘả Mỹ tháo hạy và
bứ tử VNCH. T n Do Thái Henry Kissinger hính là thành vi n ủa Hội đồng tài
phiệt ( The oἘn il on foreign Relations), đã đạo diễn màn rút qἘân bỏ hạy, dâng
VNCH ho CS Bắ Việt vào hiếm trọn miền Nam Việt Nam, gây th ng khổ tang tó
ho hàng triệἘ người phải bỏ nướ ra đi, 250.000 người phải hôn xá dưới lòng đại
dương, lùa hàng trăm ngàn qἘân nhân ông hứ vào nhà tù không bản án và 90
triệἘ dân miền Nam vào nhà tù lớn như ngày nay. Cá trưởng ơ qἘan tình báo CIA:
Allen DἘlles, John M Cone, Ri hard Helms, William Colby và George W. BἘsh v.v…,
đềἘ là người ủa Si Ἐ qἘyền ự ...
HỘI NGHỊ BI DERBERG
Hằng năm, Hệ th ng Si Ἐ qἘyền lự Hoa Kỳ đềἘ triệἘ tập một hội nghị. Tính đến nay
ó 63 lần họp tại á địa điểm khá nhaἘ. Chỉ tính từ những năm gần đây với mụ
đí h hứng minh hoạt động ủa Si Ἐ qἘyền lự hi ph i hính phủ Hoa Kỳ:
1.- Năm 2008: Họp tại khá h sạn Chantilly (Washington) Hoa kỳ ngày 05 đến
08-6-2008. Thành vi n Ἐộ họp: Đại diện 13 hệ phái si Ἐ qἘyền lự thế giới và á
nhà đại Tư Bản lớn, á hánh khá h qἘan trọng đầy qἘyền lự tr n thế giới. TNS
Bara k Obama đượ họn mời tham dự trướ ngày tranh ử Tổng Th ng Hoa Kỳ và
đượ giới thiệἘ nói hἘyện trướ 200,000 người tại một sân vận động Đứ . Ông
đượ hoan hô nhiệt liệt ngày 24-7-2008. Và TNS da đen Bara k Obama đắ ử Tổng
Th ng thứ 44 ủa Hoa Kỳ.
2.- Năm 2009: Hội nghị si Ἐ qἘyền lự illἘminati Bilderberg họp tại đảo dἘ lị h
VoἘliagmeni thἘộ thành ph Athens ủa Hy ạp. Tổng Th ng Bara k Obama và
Ngoại Trưởng Hillary Clinton đượ mời tham dự. Hội nghị qἘyết nghị đề xἘất hiến
lượ xoay trụ sang ChâἘ Á/TBD, đưa 60% sứ mạnh qἘân sự Mỹ sang Á ChâἘ.
3.- Năm 2014: Hội nghị illἘminati Bilderberg họp tại Watford Anh Ἐ . Hội nghị
si Ἐ qἘyền lự nầy đượ thành lập ngày 29 đến 31-5-1954 tại khá h sạn Bilderberg

Hoà an, gồm 120 đến 150 người gồm 2/3 từ ÂἘ ChâἘ, 1/3 từ Mỹ và ChâἘ Mỹ atin.
Khoảng 100 người là những đại tư bản trong á hệ th ng si Ἐ qἘyền lự , 50 người
là á hánh khá h lãnh đạo hánh phủ. Tổ hứ nầy bảo MẬT, không ông b á
qἘyết nghị ủa Hội Nghị. Năm 2014 Hội nghị Bilderberg họp ngày 5 và 6 – 6- 2014
tại Watford Anh Ἐ . SaἘ hội nghị, Nhật Bản sửa lại Hiến Pháp, thay đổi điềἘ 9,
ho phép Nhật đem qἘân ra ngoài và li n minh với á qἘ gia khá trong mụ đí h
TỰ VỆ và vấn đề hia nhỏ T.C làm 5 qἘ gia nhỏ, để tránh hậἘ qἘả ho thế giới.
Hội nghị Bilderberg 2014 đã làm thay đổi trật tự tại Á ChâἘ/TBD.
4.- Năm 2015: Tổ hứ si Ἐ qἘyền lự Bilderberg họp tại đại khá h sạn InterralpenHotel Tyrol tr n vùng núi gần thành ph Telfs – AἘstria. Hội nghị Bilderberg gồm ó
13 hệ phái si Ἐ qἘyền lự tại Hoa Kỳ, ChâἘ ÂἘ và hâἘ Mỹ atin và á hủ Ngân
Hàng, hủ á Tập đoàn tài phiệt, á nhà hánh trị ao ấp nhứt đang lãnh đạo á
Ἐ Gia tr n thế giới. Đặ biệt ó Bộ Trưởng Ἐ Phòng Đứ : Ông UrsἘla von
der eyen; Tổng thư ký NATO: Ông Jeans Stolberg; Tổng hưởng ý Anh Ἐ : Ông
George Osborne ; ngἘy n Chủ Tị h Ἐỷ hội ChâἘ ÂἘ: ông José ManἘel Barroso; ựἘ
Tổng Th ng Hoa Kỳ G.W BἘsh và nhiềἘ nhân vật lãnh
đạo
Đại khá h sạn Interralpen – Hotel Tyrol tại AἘstria, ÂἘ ChâἘ – xây kiểἘ hình tỏ him
đại bàng.
Hội nghị họp từ ngày 11- 6 – 2015 đến hết ngày 14- 6 – 2015- thảo lἘận những vấn
đề khẩn ấp phải giải qἘyết. (Xem nghị trình thảo lἘận dưới đây)
Hội nghị Bilderberg 2015 òn ó một mụ qἘan trọng ần thảo lἘận: Ai sẽ là Tổng
Th ng Hoa Kỳ thứ 45 ủa Hoa Kỳ? hội nghị òn giữ bí mật, nhưng tất ả thành vi n
đềἘ đồng ý rằng: Phải ó một vị Tổng Tư ệnh để điềἘ hành nghị qἘyết mọi vấn
đề thảo lἘận. Vị Tổng Tư ệnh đó phải là Tổng Th ng Hoa kỳ. Trong 140 nhân vật
dự hội, người ta đã thấy ó người đại diện ho bà Hillary Clinton. Chỉ biết đến thế,
không òn biết th m gì.
Nghị trình thảo lἘận tại hội nghị Bilderberg-2015 gồm á vấn đề ự kỳ nghi m
trọng saἘ đây:
– Artifi ial Intelligen e (Thông minh nhân tạo)
– Cyber se Ἐrity (An ninh Mạng)
– Chemi al weapons Threats (Sự đe dọa vũ khí hóa họ )
– Globalisation (Toàn ầἘ hóa)
– Terrorism IS
– Iran, Bắ TriềἘ Ti n.
– Middle – East
– US Ele tion (BầἘ ử Tổng Th ng tại Hoa Kỳ)
– NATO, Ukraine, Nga sô.
Không thấy TrἘng Cộng và Biển Đông trong hương trình nghị sự nầy. Có lẽ vấn đề
TrἘng Ἐ đã ó đề ập trong hội nghị si Ἐ qἘyền lự 2014 – trong đó Nhật Bản bỏ
điềἘ 9 Hiến Pháp. và TrἘng qἘ
ần đượ xẻ ra làm 5 qἘ gia nhỏ, để đảm bảo an
ninh ho thế giới.
Danh sá h 44 đời Tổng Th ng Hoa Kỳ đã ghi rõ 41 Tổng Th ng do Freemason hay
illἘminati Bilderberg họn, tài trợ và vận động á Ἐộ bầἘ ử Tổng Th ng. Chỉ ó 2

vị là Ông Abraham in oln (1861-1865) và T.T Kennedy (1961- 1963) là không
thἘộ hệ th ng si Ἐ qἘyền lự . Cả 2 đềἘ bị ám sát hết.
Như đã nói ở tr n – đây là một hệ th ng tư bản tài phiệt – vô tổ qἘ – kể ả Tổ Ἐ
Mẹ ủa những tay tài phiệt nầy. Đã ó nhiềἘ ngἘồn tài liệἘ đượ giải mật hứng minh
trong qἘá khứ hệ th ng tư bản nầy đã từng yểm trợ ho Ἐộ Cá h Mạng vô sản tại
Nga và đã tài trợ ho i n xô. Ἐỹ Dự Trữ i n Bang đã ho nền độ tài xô viết vay
200 triệἘ Mỹ Kim khi húng mới l n ầm qἘyền.
Người ta phát giá ra á tập đoàn tư bản Hoa Kỳ làm ăn với i n Bang Sô viết CS.
Eisenhower là thành vi n ủa ”CoἘn il on foreign Relations. ChἘr hill, Stalin là hội
vi n ủa hội Tam Điểm (*) (Masonry). Tổng Th ng Harry TrἘman nhường qἘyền
kiểm soát Đông ÂἘ và TrἘng Hoa ho CS. Ở mặt trận ChâἘ Á/TBD – khi tướng M
ArthἘr nói với một vị dân biểἘ rằng: Ông không đượ hiến thắng trong Ἐộ hiến
TriềἘ Ti n thì T.T TrἘman á h hứ ông. Và Hoa kỳ hấm dứt viện trợ ho TrἘng
Hoa Tưởng giới Thạ h, ngưng tiếp tế qἘân dụng mà òn ấm á tàἘ hở qἘân dụng
đã mἘa. Một vài tàἘ lén lút hở vũ khí tiếp tế ho qἘân Tưởng thì những súng ng
nầy thiếἘ ơ bẩm, trở thành vô dụng. Ἐân TrἘng hoa ủa Tưởng kh n đ n, không
òn sứ hiến đấἘ và Ἐ i ùng bị CS đánh bại như VNCH hồi 1975. Chánh qἘyền
TrἘman đã phản bội người TrἘng Hoa Ἐ Gia để đưa Mao trạ h Đông l n ầm
qἘyền ở Hoa ụ (Stanley Monteith – Brotherhood Darkness).
Tài liệἘ giải mật tại á thư viện i n xô và Hoa Kỳ, khi i n xô sụp đổ, hứng minh
rằng: Hệ th ng si Ἐ qἘyền lự Hoa Kỳ và á Tập đoàn tư bản tài phiệt đã hỗ
trợ, ho vay, và bí mật làm ăn bἘôn bán với Cộng sản i n xô. Báo áo ủa TNS
Carol Ree e thἘộ Thượng viện Hoa Kỳ khám phá ra 2 tổ hứ Ro kefeller
foἘndation và Ford foἘndation đã tài trợ ho á hương trình phát thanh tἘy n
trἘyền ổ võ ho hủ nghĩa Cộng Sản và kết lἘận rằng á tổ hứ nầy phải hịἘ
trá h nhiệm trong việ đưa ộng sản l n nắm hánh qἘyền ở Hoa ụ .
Đ i với Việt Nam, lị h sử lập lại bài họ TrἘng Hoa, Afghanistan, Iraq và nhiềἘ nướ
ó Hoa Kỳ nhúng tay vào – Nixon, Kissinger là thành vi n ủa ” CoἘn il on foreign
Relations” (CFR) đượ Nelson Ro kefeller đỡ đầἘ.
Hệ th ng tài phiệt nầy đã phản bội 58,000 binh sĩ Mỹ, 300.000 hiến sĩ VNCH và
hàng triệἘ sinh mạng dân miền Nam, tử trận trong Ἐộ hiến tự vệ h ng sự xâm
lăng ủa qἘân CS miền Bắ . ĐiềἘ gh tởm, vô li m sỉ nhứt là 80% đồ tiếp tế ủa
i n xô ho CSVN trong thời gian hiến tranh, là do Hoa Kỳ đầἘ tư và sản xἘất tại
Nga. (Dẫn hứng ủa DἘy n ãng Hà tiến Nhất)
Không phải hỉ VNCH mà TrἘng Hoa Tưởng giới Thạ h, Irak, Afghanistan hay bất
ứ nơi nào mà Mỹ an thiệp – tập đoàn tài phiệt núp saἘ lưng – ảnh hưởng và
kiểm soát hánh phủ – đềἘ như thế ả. Họ v n vô Tổ Ἐ , nơi nào kiếm đượ tiền
là họ đến. ú hết làm ra tiền là họ đi. Những khẩἘ hiệἘ Tự Do, Dân Chủ, Nhân
qἘyền hỉ để tἘy n trἘyền. Mụ ti Ἐ thật sự ủa họ là qἘyền lợi kinh tế – nói khá đi
là TIỀN hay TÀI NGUYÊN tính ra tiền. Đôi khi ũng do qἘyền lợi hính trị, nhưng
qἘyền lợi kinh tế lἘôn lἘôn là qἘyền lợi hàng đầἘ. Tiến sĩ Stanley Monteith nói rằng
Cộng Sản và Tư Bản lἘôn lἘôn ộng tá với nhaἘ vì họ ó ùng một động lự tinh
thần và ả hai ùng tìm kiếm một mụ ti Ἐ.

Người Việt Nam – ai mơ Mỹ sẽ trở lại VN, ngăn hặn TàἘ ộng xâm lăng VN, dùng
diễn biến hòa bình để lần hồi tạo lập một hế độ Dân Chủ Nhân qἘyền, giúp 90 triệἘ
dân Việt thoát khỏi nô lệ TàἘ Cộng và đượ s ng trong Tự Do Dân Chủ – là òn m
ngủ. Người Mỹ không hề bỏ một ắ ra tranh đấἘ ho người Việt mà Mỹ hi tranh
đấἘ ho Mỹ. Trong hương trình tranh ử Tổng Th ng Mỹ năm 2016 – không thấy đề
ập – dù hỉ là một âἘ – vấn đề Việt Nam và Biển Đông Gần đây nhứt – thông áo
hἘng hội nghị ASEAN tại SἘnnyland, California – không ó một Người Mỹ – đúng
hơn là si Ἐ qἘyền lự Mỹ mà đại diện là hánh phủ Mỹ – hay thay ngựa giữa dòng, để
lại đàng saἘ hết hó , tang tó , đổ nát tr n đầἘ dân húng. Nơi nào ó Mỹ đi qἘa là
ó để lại sự thù hận và mất tin tưởng. Thế giới hiện nay – dù là Đồng Minh ủa Mỹ,
ần Mỹ – nhưng dè dặt, không tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ. àm kẻ thù ủa Mỹ òn
đượ Mỹ oi trọng (như Bắ Hàn) – làm bạn ủa Mỹ thì bị Mỹ bỏ rơi, khi ần. Mới
thời gian trướ bồng bế, nâng niἘ, tiếp đón với 21 phát súng thần ông người bạn
đồng minh, vài năm saἘ, vứt bỏ không thương tiế .
Miệng nói h ng độ tài, tham nhũng nhưng khi ần ve vãn thì ôm hôn thắm thiết kẻ
độ tài – như diễn vi n Obama đã làm tại hội nghị thượng đỉnh Asean SἘnnyland –
California năm 2016. CâἘ nói phũ phàng ủa Kissinger: “Tại sao húng nó không
hết phứt đi ho rồi”! là một bằng hứng ủa hánh sá h Mỹ đ i với Đồng Minh Việt
Nam.
Người Việt Nam Ἐ Gia ần Mỹ nhưng hính người Việt phải đứng vững tr n đôi
hân ủa mình. Chín mươi triệἘ dân Việt Nam phải nhất tề vùng dậy làm Cá h Mạng
Dân Chủ, Nhân qἘyền. Và người Mỹ lú đó, ũng vì qἘyền lợi Mỹ mἘ n bảo vệ đường
hàng hải qἘ tế từ eo biển Mala a đến SeoἘl, Tokyo mà không t n một vi n đạn –
đương nhi n sẽ đứng về phía ta, để ngăn hặn TrἘng Cộng tiến xἘ ng ĐNA – saἘ
ùng, để tạo một on ờ trong thế qἘân bình án ân qἘyền lự Đông Nam Á.
Bài toán Việt Nam phải do 90 triệἘ dân Việt Nam giải qἘyết. Phải ó một “Thein
Sein”, một “AἘng San SἘἘ Kyi” made in Việt Nam lãnh đạo và sứ mạnh ủa 90
triệἘ dân Việt Nam vùng l n. Tự Do không ai ho. Dân hủ không ai biếἘ. Người Việt
y Ἐ nướ phải vùng l n tranh đấἘ h ng xâm lăng, giành độ lập, Dân hủ thật sự,
với sự ủng hộ á nướ Dân hủ tr n thế giới.
Đến nay người ta hưa thấy vị ứἘ tinh nầy, bởi sự ai trị khắ nghiệt, đàn áp tàn bạo
ủa hế độ CS, ộng với sự giáo dụ nhồi nhét, bóp méo đến xóa bỏ lị h sử hính
th ng VN, tạo ra một ”xã hội vô ảm, lấy sự mánh mἘng, lừa đảo làm tinh thần dân
tộ ”( Bài nói hἘyện ủa NgἘyễn tâm Bảo với án bộ kiềἘ vận ở hải ngoại). DầἘ vậy,
người ta vẫn thấy ó nhiềἘ mầm m ng bất ổn trong Đảng, nhiềἘ dấἘ hiệἘ ngấm ngầm
trong qἘần húng, hắ hắn sẽ ó Người ứἘ nướ đứng l n lãnh đạo nhân dân vùng
dậy … Trong qἘá trình lị h sử Việt Nam, khi bị TàἘ xâm lăng, khi ó những t n
phản qἘ
hi Ἐ Th ng, Trần í h Tắ xἘất hiện, tất sẽ ó những vị anh hùng
ợi, Ἐang TrἘng, ý thường Kiệt, Trần hưng Đạo … đứng l n làm lị h sử. Không lẽ
lị h sử 4000 năm ủa Việt Nam hấm dứt nơi đây ???
Và người Việt Nam qἘ gia hải ngoại lἘôn lἘôn nhớ ơn đất nướ và nhân dân Hoa
Kỳ – đất nướ đã ưἘ mang, đùm bọ hằng triệἘ người dân Việt định ư, s ng Tự Do,
no ấm tr n lãnh thổ mình – và nhân dân Hoa Kỳ, với tấm lòng nhân đạo bao la, đã
dἘng hứa, giúp đỡ, đ i xử ó tình người, tạo điềἘ kiện ho người Việt thành ông
rự rỡ như ngày nay.

Người Việt qἘ
Ê UỐC

gia không bao giờ qἘ n ân nghĩa nầy đ i với nhân dân Hoa Kỳ.

