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SỰ MẦU NHIỆM CỦA THIÊN CHÚA.
Bằng Phong Đặng văn Âu.

Năm 2015, tỷ phú Donald J. Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống để cứu nước Mỹ.
Lúc bấy giờ, tôi cho rằng ông ấy muốn nổi tiếng để quảng cáo dịch vụ bất động sản
và các thương hiệu khác của ông. Bởi vì ông là một thương gia, mặc dầu nổi tiếng với
show diễn “Apprentice”, tên ông được khắc vào “walk of fame” của Hollywood,
nhưng vẫn chưa đủ để quần chúng đánh giá ông có tài lãnh đạo đất nước. Không ngờ
ông đã đánh bại 16 ứng viên sừng sỏ trong đảng Cộng Hòa, rồi hạ luôn bà Hillary
Clinton, một người đàn bà đầy tham vọng, thủ đoạn và tàn ác.

Bốn năm cầm quyền, mặc dầu bị phe Dân chủ, bọn truyền thông cánh tả (hay truyền
thông thổ tả) và bọn RINO phản phúc đánh phá túi bụi, nhưng Tổng thống Donald
Trump vẫn đạt những thành quả về Kinh tế, An ninh lãnh thổ và Ngoại giao còn hơn
các vị Tổng thống tiền nhiệm. Không một người lính Mỹ nào chết bởi khủng bố Hồi
giáo. Ai cũng nghĩ nhiệm kỳ II (2020-2024) chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ
tái đắc cử dễ dàng, vì đối thủ của ông – Joe Biden – là một chính trị gia vô tài bất
tướng, chẳng có thành tích gì đáng kể, già nua lẩm cẩm nói trước quên sau. Thế mà
Tổng thống Donald Trump bị thất cử và còn bị đánh phá ghê gớm hơn, vì sợ ông sẽ ra
tranh cử Tổng thống vào năm 2024.

Sự đắc cử năm 2016 và sự thất cử năm 2020 của Tổng thống Donald Trump, tôi tin
rằng đó là ý Trời muốn cho nhân dân Mỹ thấy bộ mặt thật của nền chính trị của nước
Mỹ về sự suy đồi đạo đức gây ra bởi Nhà Nước Ngầm (Deep State).

Nhờ sự xuất trận của tỷ phú Donald Trump, nhân dân Hoa Kỳ mới thấy trong cái đầm
lầy ở Washington DC có những những con quái vật cực kỳ khủng khiếp:

1/ Đó là một bọn Truyền thông thổ tả của dòng chính, vì đồng tiền mà đánh mất
lương tri. Đạo đức của ngành truyền thông của Mỹ trước kia là “Fair – Balance –
Accuracy”. Nhưng hiện nay truyền thông dòng chính của Mỹ là cơ quan tuyên truyền
đảng Dân chủ cộng sản, chuyên môn bịa ra những tin tức dối trá để đánh lừa dư luận.

2/ Đó là bọn RINO (Republican in the name only) như gia đình Bush Cha và Bush
Con, hai ứng cử viên đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống là người
hùng (!) John McCain và Thống đốc Mitt Romney. Cơ quan FBI và CIA là công cụ
của đảng Dân Chủ..
Nếu bà Hillary Clinton đắc cử Tổng thống, nhân dân Hoa Kỳ sẽ giống như những con
ếch bị đun trong nồi nước lạnh cho đến khi nước sôi lên thì chết không kịp ngáp.
Donald Trump xuất hiện là sự báo động của Thiên Chúa để cho dân Mỹ biết Sự Thật.
Từ khi Việt Nam Cộng Hòa chưa mất vào tay Việt Cộng, tôi đã có những thắc mắc:
1/ Tại sao “Người Mỹ” cần phải giết anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm?
2/ Tại sao “Người Mỹ” cần phải thua trong nhục nhã trước một kẻ thù yếu ớt, man
rợ?
3/ Tại sao “Người Mỹ” bắt tay Trung Cộng, một giống người có hơn 1 tỷ 4 dân số,
vô thần, được trang bị bởi cái Đạo của quỷ sứ ma vương (đạo cộng sản), mà quên đi
mối Họa Da Vàng?



Sau khi Tổng thống Donald Trump thất cử năm 2020, tôi mới lưu tâm tìm hiểu,
thì thấy:
1/ Đứng đầu các Viện Nghiên Cứu Chiến Lược như Brookings, Hoover, Rand
Corporation là “Người Mỹ” gốc Do Thái.

2/ Đứng đầu Big Tech, Big Media, Big Pharma, các ngân hàng, các định chế tài
chính như World Bank, IMF (International Money Fund), kể cả Bank of Federal
Reserve đều là “Người Mỹ” gốc Do Thái.

3/ “Người Mỹ” gốc Do Thái thuộc đảng Dân Chủ ở Hạ Viện và Thượng Viện như
Dân biều Adam Schiff, Jerry Nadler, Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer, Dianne
Feinstein, Jon Ossoff, Richard Blumenthal, Ben Cardin, Bernie Sanders, Michael
Bennet, Brian Schatz, Jacky Rosen … đều chống Tổng thống Donald Trump một cách
kịch liệt. Một Dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa – Elizabeth Cheney, con gái Phó Tổng
thống Dick Cheney, người Mỹ gốc Do Thái thuộc cánh bảo thủ – là người hợp lực với
Nancy Pelosi chống Tổng thống Donald Trump rất mạnh mẽ.

Người Mỹ gốc Do Thái đứng đầu các Viện Nghiên cứu Chiến Lược Hoạch Định
Chính Sách, các định chế Tài Chính, Big Tech, Big Media, Big Pharma và đứng đầu
các Ủy ban Lưỡng Viện Quốc Hội, đương nhiên họ trở thành “Bộ Óc” của cơ thể Mỹ.
“Bộ Óc” trên mặt hình thức không lãnh đạo nước Mỹ, nhưng nhờ cực kỳ giàu và
thông minh, nên họ chỉ đạo nước Mỹ từ đàng sau, thông qua các Tổng thống. Chính
Barack Hussein Obama đã tiết lộ nước Mỹ lãnh đạo thế giới từ đàng sau. Tức là Nhà
Nước Ngầm mới là chủ nhân ông thực sự của nước Mỹ.

Tại sao Nhà Nước Ngầm muốn hạ bệ địa vị bá chủ hoàn cầu của Mỹ? Để trả lời câu
hỏi này, tôi xin được phép nói khái quát đến lịch sử tôn giáo:
Theo Tân Ước, hai ngàn năm trước, Thượng Đế phái xuống trần gian người con độc
nhất của Ngài để cứu độ dân Do Thái, con cháu riêng được Ngài lựa chọn. Thế
nhưng, Do Thái không tin Jesus Christ là Đấng Cứu Thế. Các trưởng lão Do Thái
họp nhau và làm áp lực, đòi quan Tổng trấn Phi-la-tô phải đóng đinh Chúa trên cây
Thánh giá, mặc dầu Chúa Jesus Christ chẳng có tội gì.
Kết quả, dân Do Thái bị Chúa đày suốt 2 ngàn năm. Trong khi đó Kitô giáo do Đức
Jesus lập lên sau đạo Do Thái, nhưng phát triển về mặt tư tưởng, triết học, kinh tế
khắp hoàn cầu, đóng góp lớn lao vào nền văn minh nhân loại. Vào thế kỷ thứ 7 sau
Công Nguyên, một người Ả Rập có cùng Tổ phụ Abraham với dân Do Thái, tên là
Muhammad tự xưng là đấng tiên tri lập ra Đạo Hồi (Islam).
Đạo Do Thái, đạo Kitô, đạo Hồi đều tin tưởng có đấng toàn năng là Thiên Chúa (God,
Allah) tạo ra vũ trụ. Nhưng khác nhau ở chỗ Do Thái giáo không nhìn nhận Đức
Jesus là đấng Cứu Thế, nên các ngày lễ Giáng sinh, lễ Phục hưng, Lễ Lá chẳng liên
quan đến họ. Hồi giáo tin Muhammad mới đích thực là đấng Cứu Thế, tất nhiên Đạo
Hồi cũng chống Kitô giáp. Cho nên, các cuộc chiến Thập Tự Chinh đẫm máu đã xảy
ra vào thế kỷ thứ 11.

Hai ông người Đức gốc Do Thái – Karl Marx và Friedrich Engels – và một ông
người Nga gốc Do Thái – Vladimir Lenin – dựa vào thuyết Tiến Hóa của một ông
người Anh gốc Do Thái khác – Charles Darwin – lập ra Đạo Cộng sản phủ nhận
Thiên Chúa. Tôi gọi Chủ nghĩa Cộng sản là tôn giáo, vì nó cũng có giáo điều, nhưng
vì nó là vô thần dùng bạo lực để diệt hữu thần, thì Cộng sản là cái Đạo của Quỷ sứ
Satan, không chấp nhận nền văn minh Thiên Chúa giáo. Do đó, nếu bọn vô thần chiến



thắng toàn diện (tức là diệt trọn phe hữu thần để thống trị thế giới), thì đó là thời
điểm tận thế (Armageddon) như trong Kinh Thánh đề cập tới.

Cuộc chiến tranh giữa Tự Do và Cộng Sản, giữa hữu thần và vô thần ở Việt Nam là
cuộc chiến tranh tôn giáo. Nhưng Hồ Chí Minh điêu ngoa hô hào đấu tranh chống
Thực dân Pháp giành độc lập, là chiêu bài lừa bịp nhân dân Việt Nam yêu nước.

Đạo Phật ở Việt Nam coi như đã đầu hàng cộng sản, vì tượng của tội đồ Hồ Chí Minh
được mang vào Chùa ngồi ngang với Đức Chí Tôn Thích Ca Mâu Ni, mà không một
vị cao tăng nào dám cất lên tiếng nói phản đối. Nếu cộng sản toàn trị thế giới, thì Tòa
Thánh Vatican sẽ không còn. Điều đó làm thỏa mãn những người Do Thái không
chấp Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Thế!

Sau Đệ nhị Thế chiến, Tướng George Patton đề nghị sử dụng quân đội Đức đánh
sang Nga để tiêu diệt Hồng quân cộng sản, nhưng Tổng thống Truman không chấp
thuận. Sau trận chiến tranh Triều Tiên, Tướng Douglas MacArthur đề nghị dùng bom
nguyên tử chiến thuật đánh tan Quân Giải Phóng Nhân Dân của Mao Trạch Đông để
triệt tiêu họa Da Vàng, đưa Tướng Tưởng Giới Thạch từ Đài Loan về lục địa lãnh
đạo nước Trung Hoa. Nhưng Tổng thống Truman cũng không chấp thuận.

Năm 1954, Thủ tướng Pháp Mendès France, gốc Do Thái, chia đôi nước Việt Nam.
Năm 1975, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, gốc Do Thái, bỏ rơi Việt Nam Cộng
Hòa cho Việt Cộng năm 1975. Như thế, ta có thể nói số phận dân tộc Việt Nam nằm
trong tay Do Thái.

Hoa Kỳ với sức mạnh vũ khí, với đạo binh tinh nhuệ, thừa sức diệt quân xâm lăng
Việt Cộng một cách nhanh chóng. Tại sao “Bộ Óc” không cho Quân Đội Hoa Kỳ
chiến thắng? Tại vì “Bộ Óc” muốn dùng chiến trường Việt Nam để Cộng sản hóa
nước Mỹ.

Kéo dài chiến tranh là có mục đích gây cho nước Mỹ thiệt mạng 58 ngàn quân nhân
và hàng trăm tỷ đô-la hoang phí, thì mới có thể dựng lên Phong trào Phản chiến với
khẩu hiệu “Make Love, Not War” để làm cho thanh niên Mỹ mất lý tưởng, coi nếp
sống sa đọa với ma túy, trụy lạc với làm tình thả giàn là tốt hơn hy sinh mạng sống
một cách vô ích ở Việt Nam .

Thêm vào đó, báo chí Mỹ (cầm đầu bởi Do Thái) chê Quân đội Việt Nam Cộng Hòa
là “Thỏ Đế” và khen Quân Đội Việt Cộng oai hùng như “Sư Tử”. Có lẽ vài người
còn nhớ trên trang bìa tờ tuần báo Times hay Newsweek (?) thời bấy giờ có bức biếm
họa với lời chú thích: “Their Lion, Our Rabbit”. Nhân dân Mỹ nhận thấy con em
mình chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, đâm ra chống Chính quyền.

Đó là cách thức “Bộ Óc” dẫn dắt Hoa Kỳ vào con đường Xã hội Chủ nghĩa bằng
tuyên truyền và giáo dục. Những thanh niên sinh viên thời phản chiến lúc bấy giờ thì
ngày nay phần lớn đang là những nhà lãnh đạo trong Hành Pháp, Lập Pháp và Tư
Pháp của nước Mỹ ngày nay.

Tại sao “Bộ Óc” muốn cộng sản hóa nước Mỹ. Như trên đã viết, Do Thái giáo không
nhìn nhận Chúa Jesus là đấng cứu thế. Vậy cách hay nhất để triệt hạ cái Chính quyền
tôn thờ Chúa Jesus Christ là sử dụng đạo quỷ cộng sản. Khi thời gian đủ chín muồi,



ông tỷ phú Do Thái – George Soros – dựng lên một ông Da Đen Barack Hussein
Obama, một người có tín ngưỡng Hồi giáo và có tư tưởng cộng sản lên làm Tổng
thống. Nếu không có tiền của tỷ phú George Soros, gốc Do Thái đổ ra, thì một người
có quá khứ mơ hồ như Barack Obama không thể nào làm Tổng thống.

Trong 8 năm cầm quyền, Tổng thống Obama đủ thời gian cài người vào các cơ quan
FBI, CIA và bổ nhiệm các Chánh Án Liên Bang và tổ chức “Black Lives Matter”
cũng như “AntiFa” để từng bước thể hiện tiến trình cộng sản hóa nước Mỹ. Năm
2016, vì chủ quan tin tưởng thế nào cũng đưa bà Hillary Clinton lên được chức Tổng
thống được. Không ngờ, tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng. Năm 2020, đảng
Dân Chủ phải dùng sự gian lận để cướp Chính quyền.

Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barack Hussein Obama hứa sẽ dời Tòa
Đại sứ Mỹ đến Jerusalem. Nhưng cả ba vị không thực hiện, vì sợ Khối Ả Rập ở Trung
Đông có cớ để gia tăng khủng bố. Tổng thống Donald Trump khi tranh cử, hứa hẹn
rằng nếu đắc cử, ông sẽ đưa Tòa Đại sứ về Jerusalem như mơ ước của nhân dân Do
Thái. Và ông đã thực hiện đúng lời hứa. Ngoài ra, con rể của ông – Jared Kushner –
đã giúp ông đưa tới việc Khối Ả Rập và Do Thái ký Hiệp ước Hòa Bình. Từ đó không
có nạn khủng bố Hồi giáo.

Với công lao và thành quả giúp Do Thái to lớn đến như thế, tại sao các Big Tech, Big
Media, Big Pharma không ủng hộ Donald Trump để trả ơn, lại chống ông kịch liệt
như vậy? Có phải tại vì họ không nhìn nhận Chúa Jesus là đấng Cứu thế, nên mới bắt
tay với Trung Cộng để triệt hạ nền văn minh Cơ đốc giáo cho kỳ được?

Ai nấy đều thấy đảng Dân Chủ hoạt động giống như Việt Cộng: Tuyên truyền láo
khoét, chụp mũ, vu khống, bạo hành, khủng bố, tham nhũng, thối nát, phá hoại kinh tế,
an ninh Quốc gia. Nếu tình hình này không được cải thiện, Trung Cộng vượt lên địa
vị bá chủ hoàn cầu, chắc chắn nền văn minh nhân loại sẽ không còn. Cho nên, nếu ai
tin “một sợi tóc rơi cũng là ý Chúa”, thì sự xuất hiện của Elon Musk sau Donald
Trump đúng là ý Chúa.

Tỷ phú Donald Trump từ bỏ cuộc sống vương giả để lội xuống đầm lầy làm sạch
Quốc gia là ý Chúa chống lại bọn quỷ sứ ma vương cộng sản. Tỷ phú Elon Musk bỏ
ra 44 tỷ đô-la để mua Twitter trị giá chỉ đáng 10 tỷ đô-la cũng phải do sự sai bảo của
Chúa để vạch mặt bọn làm truyền thông bất lương. Nếu không phải là ý Chúa thì làm
gì có được một tài năng xuất chúng hy sinh tài sản lớn lao để chống lại một bọn tay
sai của ma quỷ?
Elon Musk cho biết: “Nếu ông chết thình lình, mọi người đừng nghĩ ông tự tử”,
chứng tỏ 3 vị Thẩm phán Tối cao Pháp viện do Tổng thống Donald Trump đề cử cũng
đã bị khủng bố, nên mới không dám cứu xét 18 Tiểu bang đệ đơn tố cáo gian lận bầu
cử. Cuộc chiến chống lại sự Dối trà này chỉ mới bắt đầu với Twitter, những Facebook,
Youtube, Google chưa ai dám đụng tới, hứa hẹn còn nhiều cam go trước mặt.

Nên nhớ rằng khi Liên Xô và Trung Cộng khi đang cùng thờ chủ nghĩa cộng sản,
nhưng hai bên từng đưa ra biên giới 20 Sư Đoàn để thanh toán lẫn nhau. Nay Liên
Xô đã tan rã, nếu Chính quyền Mỹ do Nhà Nước Ngầm lãnh đạo từ đàng sau có ý đồ
giật sập địa vị bá chủ hoàn cầu của Mỹ, thì nước Nga không thể chống nổi tham vọng
của Trung Cộng đã được “Người Mỹ” (tức là Do Thái chống Chúa) giúp giàu lên
nhanh chóng và hiện đại hóa vũ khí. Các cựu lãnh đạo CIA thuộc phe Dân Chủ báo



cáo Nga là kẻ thù số #1 của Mỹ là cố đánh lạc hướng nỗi lo âu của dân chúng. Chính
Trung Cộng với dân số 1 tỷ 400 triệu mới là mối họa cho nhân loại. Năm 2012,
Tướng Trì Hạo Điền – Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng – trong cuộc
thuyết trình cho các nhà quân sự Tàu hiểu phải đánh nước Mỹ bằng vũ khí sinh học
thì các dinh thự, cao ốc mới tồn tại để đưa dân Tàu sang ở được.

Cuốn sách “Death By China” của Tiến sĩ Peter Navarro cũng cảnh báo mối nguy từ
Trung Cộng cùng thời điểm với Trì Hạo Điền tuyên bố đường lối xâm lăng nước Mỹ.
Thực tình tôi không hiểu những thứ như Big Tech, Big Media, Big Pharma dùng đảng
Dân Chủ để đánh bại nước Mỹ và đưa Trung Cộng lên ngôi cường quốc số #1 thế
giới thì số phận sẽ ra sao? Chẳng lẽ vì chống Chúa Jesus Christ, mà họ đành nằm
dưới sự thống trị của Quỷ sứ Ma vương cộng sản?

Năm 2019, dịch Covid phát sinh từ Vũ Hán làm cho cả thế giới điêu đứng. Trung
Cộng đã thi hành chính sách cách ly rất khắt khe, nhưng phương pháp chữa trị và
thuốc men rất tồi, khiến cho quần chúng căm tức nổi dậy. Trung Cộng phải cấp tốc
ban hành biện pháp “Zero Covid” để giảm áp lực quần chúng, thì tốc độ lây nhiễm
bùng phát dữ dội. Chính quyền Trung Cộng bối rối không biết giải quyết bằng cách
nào. Rõ ràng gậy ông đập lưng ông đang xảy ra ở Trung Cộng. Hy vọng những con
quái vật trong đầm lầy ở Hoa Thịnh Đốn cũng sẽ bị Chúa trừng phạt giống như
Trung Cộng đang bị trừng phạt, thì may ra nền văn minh của nhân loại mới tồn tại.

Thiên Chúa đã ban cho nước Mỹ hai Thiên sứ: Donald J. Trump và Elon Musk. Nhân
dân Hoa Kỳ phải tỉnh ngộ để chiến thắng con quỷ cộng sản.

Bằng Phong Đặng văn Âu, Westminster CA.92683. Ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Địa chỉ Email mới: dangvanau053@gmail.com Telephone: 714 – 276 - 5600

Sự thật lịch sử Việt Nam

Hô hào dân Việt Nam: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào - để bây giờ chúng nó
và con cháu nó ở hết bên Mỹ.

Tôi từng là “Cháu ngoan Bác Hồ”, là học sinh giỏi toàn diện được trao “Giải thưởng
của Hồ Chủ Tịch”.

Dung, con gái Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, từng giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ
tịch nước Việt Nam thống nhất, người góp phần không nhỏ thực hiện lời kêu gọi của
ông Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”!
Sau hơn 32 năm, nghịch lý thay, chúng tôi gặp nhau trên đất Mỹ!

****

Làm việc tại Vietnam Chamber of Commerce and Industry, đầu năm 1990 Dung qua
Ba Lan công tác. Chúng tôi quen biết nhau ở đây và cùng nhau qua Đức để xem Bức
tường Berlin sụp đổ không lâu trước đó.

mailto:dangvanau053@gmail.com


Đến Tây Berlin vào tối thứ 7, đông nghẹt du khách, không tìm ra Hotel còn chỗ trống
để nghỉ ngơi, chúng tôi bèn quay xe trở lại Đông Berlin và tá túc tại Stadt Berlin
Hotel.

Chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng và so sánh giữa một bên Tây Berlin, biểu tượng của
tư bản, rực rỡ sắc màu và đầy ắp hàng hóa sang trọng; một bên là Đông Berlin với
màu sắc chủ đạo xám xịt, lạnh lẽo, nơi được xem là có mức sống cao nhất trong phe
xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi cũng trải qua những đêm ngọt ngào, đáng nhớ ở Hotel. Quay về Ba Lan,
Dung còn đến nhà thăm tôi lần nữa, rồi chia tay!

Tôi, người đã sớm nhận ra sự bất công của chế độ, từ bỏ nó, tìm đường đến với thế
giới tự do, đã đành. Nhưng Dung, có thể nói là “công chúa” con vua của triều đại
cộng sản, làm sao cũng ở Mỹ thế này?

Dung có con gái du học ở Mỹ, tốt nghiệp xong, được hãng làm việc lo cho thủ tục ở
lại Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ và bảo lãnh mẹ qua. Chồng Dung mất vì bệnh đã lâu,
Dung có nguyện vọng ở với con gái, tìm sự bình yên của tuổi già. Khi làm thẻ xanh và
quốc tịch, Dung không giấu giếm điều gì về bản thân và gia đình. Những trình bày và
chứng minh của Dung hợp lý nên Cơ quan Di trú chấp nhận.



Sáng đi ăn phở. trưa đi uống bia, chúng tôi trò chuyện đủ các đề tài. Dung cho tôi
biết Dung đã quen với đời sống bình yên, với xã hội văn minh của Mỹ, chẳng có nhu
cầu về Việt Nam. Dung yêu nước Mỹ và biết ơn nước Mỹ nhân ái và bao dung!

Dung cảm thấy rất hạnh phúc bên con cháu tại California.
Ngày mai Dung về lại Cali, chúng tôi gặp lại nhau như những người bạn tri kỷ! Và
chúng tôi tìm được sự đồng cảm và chia sẻ rằng, thật may mắn và diễm phúc được
làm công dân của nước Mỹ tuyệt vời này!

Lê Điễn Đức

Hai tấm hình:
1. Tây Berlin 1990
2. Houston, Mỹ, 27 tháng 12/2022. Cách nhau hơn 32 năm và một cuộc hội bất ngờ
và rất đẹp.



https://youtu.be/eqosDPfG8_o

*** Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu với câu nói bất hủ đi vào lịch sử dân tộc :
"Ðừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói, Mà Hảy Nhìn Kỹ Những Gì Cộng Sản
Làm"

Lời phát biểu của TT Nguyễn Văn Thiệu
Mỗi ngày đến giờ lấy ra đọc 1 lần như đến giờ uống thuốc trợ tim vậy "lời phát biểu
của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "

• Sau 47 năm... Đọc lại lời phát biểu của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 24-
10-1972, thì người dân miền nam bây giờ mới thấy thấm thía những gì ông nói. •
Tiếc thương cho ông, lời Ông nói đã thành bất hủ !

LỜI CỦA TỔNG THỐNG:
“Tôi thiết tha kêu gọi những ai ở miền Nam này, đang ăn cơm miền Nam, đang
thở không khí miền Nam, đang được sự che chở của xương máu Dân Quân miền
Nam, mà đến ngày nay, còn âm thầm tiếp tay với cộng sản,còn lén lút đi đêm với thực
dân, ngụy hòa, còn tính đâm sau lưng chiến sĩ và đồng bào …

• Tôi chân thành kêu gọi lương tri của mấy người, vì đất nước, vì dân tộc, hãy dừng
chân lại, hãy dừng tay lại,hãy từ bỏ ý định đó đi mà cùng với 17 triệu rưỡi Dân Quân
miền Nam chiến đấu chống kẻ thù cộng sản xâm lược.

• Tôi kêu gọi mấy người hãy suy nghĩ, nếu yêu thích cộng sản thì hãy có can đảm ra
ngoài Bắc ở với cộng sản ...như vậy cộng sản còn ít khinh rẻ mấy người hơn là
làm tay sai cho chúng ở miền Nam này !
Có thể không ai ở miền Nam tự do này giết mấy người đâu, nhưng chính cộng sản
sẽ giết mấy người ...!
Mấy người nếu muốn có tên trong lịch sử, thì cũng có hai lối có tên trong lịch sử:

https://youtu.be/eqosDPfG8_o


1/ Là khi nhắc đến, thì toàn dân cúi đầu khâm phục, con cháu lại ngẩng đầu lên hãnh
diện.

2/ Là khi nhắc đến, thì toàn dân ngẩng đầu lên nguyền rủa, còn con cháu mấy người
lại cúi đầu tủi nhục ...
Tôi chắc chắn mấy người sẽ được lịch sử ghi tên vào hạng thứ hai này nếu còn ngoan
cố.
Nếu mấy người không cầm súng xông pha lửa đạn để chiến đấu bảo vệ non sông đất
Việt.

• Nếu không làm được một việc gì hữu ích cho hậu phương thì mấy người đừng làm gì
hại dân bán nước.
• Ăn cơm quốc gia lại thờ ma cộng sản !
• Một hành động ngu xuẩn, phản bội Tổ Quốc, Chiến Sĩ và Nhân Dân, dù có gạt được
ai 5, 3 tháng, 5, 3 năm, rồi cũng sẽ bị lịch sử lôi ra chứng minh và cũng
sẽ bị trừng trị nghiêm khắc !"

Đừng nghe những gì cộng sản nói. Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm !!!

Sự thực đây là công trình của SpaceX: Starlink của Elon Musk, người đã giúp
Ukraine có được WIFI trong thời gian vừa qua!
Bùi Bảo Sơn



TIN VUI CHO TOÀN THẾ GIỚI
XU HƯỚNG WIFI INTERNET VỆ TINH.

Vậy là Mỹ đã chính thức phóng vệ tinh internet vào không gian vũ trụ, mở ra một
trang sử mới cho nhân loại - kỷ nguyên thông tin internet lan truyền từ vũ trụ cung
cấp xuống Trái Đất.



Thử so sánh nhé, 4 ưu điểm của internet vệ tinh mà người Mỹ sáng chế ra cống hiến
cho nhân loại 4 tác dụng to lớn nhất mà ko điều gì thay thế được:

Thứ nhất
Tốc độ truyền dữ liệu internet vệ tinh của Mỹ
-lớn GẤP 40 LẦN so với tốc độ truyền internet qua sợi cáp quang chạy ngầm dưới
biển
-lớn GẤP 10 LẦN so với tốc độ Mạng 5G mà Heo Quay (Huawei) của TQ định âm
mưu phát triển bành trướng để thống trị toàn thế giới trong tương lai
Như vậy là với công nghệ vệ tinh này của Mỹ, thì 5G cũng đã hoàn toàn trở thành cổ
vật La Mã trong giới công nghệ TG.

Thứ hai
-Do hoàn toàn không phải sử dụng khâu trung gian (dây cáp quang, trạm thu phát
BTS mặt đất, bộ máy nhân sự các nhà mạng trung gian...)
-Mà truyền từ trên không trung xuống thẳng mặt đất dưới dạng SÓNG 6G
-Nên chi phí mạng internet vệ tinh sẽ rẻ bằng 1/10 so với chi phí sử dụng internet hiện
tại
-Dự đoán cả thế giới sẽ ĐỔ XÔ vào, dùng dịch vụ GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG CAO này
của người Mỹ
-Mạng cáp quang ADSL sẽ lão hóa lui về ở ẩn
-còn 5G của Huawei coi như chết yểu.

Thứ ba
Do phát trực tiếp từ hơn hàng vạn vệ tinh đan lát dày đặc xung quanh bề mặt trái đất,
nên tại bất kỳ thời điểm nào tại bất kỳ tọa độ nào trên bề mặt trái đất (Từ sa mạc
Gobi, Sahara mênh mông ko một bóng người cho đến rừng Amazon sâu thăm thẳm,
hải đảo xa xôi, biển cả mênh mông....) cũng đều bắt được sóng internet 6G với tốc độ
cao nhất và chi phí rẻ nhất…

Điều đó cho phép internet lan rộng phổ cập được tri thức đến TOÀN NHÂN LOẠI,
đến cả những vùng đất xa xôi hẻo lánh nghèo đói cô lập nhất của thế giới .... Khiến
cho cả nhân loại được nhờ, những người nghèo khổ nhất thế giới cũng có cơ hội được
tiếp cận internet với chi phí giá cực rẻ để học hỏi và nâng cao trình độ (Thậm chí với
các quốc gia nghèo khổ thuộc diện cần trợ giúp như các nước Châu Phi, Mông Cổ,
Tibet, còn có thể được cho không để dùng không tính phí).

Thứ tư
Do phát trực tiếp đến người dùng KHÔNG THÔNG QUA bất kỳ 1 Nhà mạng trung
gian nào (ví dụ VNPT hoặc viettel...). Trong tương lai gần, bất kỳ ai cũng có mạng để
dùng với giá bèo thậm chí là được miễn phí với những quốc gia nghèo cần viện trợ...
Do đó giao thức điện thoại liên lạc chủ yếu sẽ là
-VIDEO CALL MESSENGER
-HOẶC CÁC PHẦN MỀM INTERNET KHÁC TƯƠNG TỰ
VÌ NÓ TRUYỀN CẢ HÌNH NHANH VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ cho quốc gia nghèo.

Liên lạc điện thoại di động theo giao thức truyền thống thậm chí có thể đứng trước
nguy cơ bị khai tử (Viettel, Vinaphone, Mobifone...) nếu ko chịu mở rộng ngành nghề
kinh doanh và tạo ra giá trị sáng tạo mới cho xã hội mà chỉ trông chờ vào doanh thu
từ cước di động...



Từ Facebook của Vô Vi

Bài viết hay, chia sẻ và suy ngẫm!
Mary Tuyết (Sưu tầm)

Anh bạn tôi kể: Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn đặt
trên bệ cửa sổ, bị dì dọn vệ sinh lau chùi rồi quét vào sọt rác ở kế bên luôn. Ngày hôm
sau, vợ tôi đem túi rác đi bỏ.

Qua một tuần mới nhớ đến mấy chiếc nhẫn, hỏi dì dọn vệ sinh, rồi tức tốc chạy đến
thùng rác ở tiểu khu lục tìm. Làm sao mà tìm được...
Hai chiếc nhẫn, một chiếc 26 phân, một chiếc 50 phân, tổng giá trị hơn 103 triệu.

Vợ tôi lo đến phát cáu, tôi an ủi em:
- Em không thích đeo nhẫn, lỡ làm mất thì thôi...

Cô ngạc nhiên:
- Vì sao anh không giận ?

- Vì sao anh phải giận ?

- Mẹ em nếu làm rơi cái chén, bị bố em mắng. "Đầu óc để ở cái xó nào mà rơi bể cái
chén đắt tiền thế hả!"

Tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trong mắt cô, đồ vật mà bị thiệt hại thì nhất định sẽ
bị mắng. Cô cũng bất ngờ khi tôi chẳng nói gì!



Bởi khi tôi còn nhỏ, trong nhà có đồ gì đó bị phá hư, người trong nhà cũng chưa từng
mắng chửi nhau.

Hồi học cấp 2, tôi chơi bóng đá bể kính cửa hàng xóm phải đền tiền, bố mẹ sang xin
lỗi cho người sửa mà không mắng tôi một lời.

Mẹ tôi chiên đồ ăn, dầu ăn văng trúng tay mẹ, nóng quá nên lỡ tay làm rơi cái tô vỡ
vụn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bố tôi không mắng mẹ, chỉ chạy thật nhanh lấy
thuốc trị bỏng.

Qua đó nghiệm ra: Kỹ năng thân mật, lòng trắc ẩn và yêu thương gia đình có hay
không sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, sự tương tác của bố mẹ tốt hay
xấu chính là tấm gương phản chiếu để con cái họ nhìn thấy khắc ghi trong lòng.

Sau khi kết hôn, họ sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để hòa hợp với bạn đời và
con cái.

Vợ chồng thương yêu nhau, tôn trọng nhau thì mới tu cho con cái tính thân mật cao,
sau này trở thành vợ thành chồng của người ta cũng sẽ bao dung lỗi lầm cho nhau, sẽ
ân cần quan tâm chăm sóc nhau.

Vợ chồng tính toán chi li, cãi vã suốt ngày sẽ khiến những đứa trẻ con họ có kỹ năng
thân mật thấp, trầm cảm, tiếp thu kiến thức chậm và khó thể giỏi hơn với các đứa trẻ
khác trong tương lai đầy khắc nghiệt.Và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn lại cứ thế tiếp
diễn đến đời kế tiếp…

Một cái màn hình điện thoại bị phá hỏng, chỉ mấy trăm ngàn sửa chữa lại xài được
rồi cớ gì mà phải dằn vặt nhau!
Nhưng sẽ mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm để sửa chữa một mối quan hệ đã bị
rạn nứt và vết đau ám ảnh trong lòng nhau.

(Sưu tầm)

Hiện vật lịch sử của thuyền nhân Việt Nam được đưa về Little Saigon



Chiếc ghe này đã được đưa về Pháp từ năm 1984, nhưng trong suốt thời gian đó,
không có ai biết là chiếc ghe nó ở đâu, cho đến năm 2020, thì viện bảo tàng đã thấy
một tấm hình trên internet, và chúng tôi đã tìm người để tìm cho ra tung tích của
chiếc ghe này, nhưng mà rất là khó và cứ tiếp tục cho đến khi chúng tôi tìm được
chiếc ghe và liên lạc đươc với ông giám đốc của viện bảo tàng hàng hải Le Havre
cách thành phố Paris khoảng 200 cây số.

Đây là chiếc ghe gỗ, dài 7 mét, rộng 2 mét, không có máy, chỉ có hai cây chèo và cột
buồm bằng sắt. Nó đã chở 9 người Việt Nam, 5 thanh niên, 3 phụ nữ, 1 em bé từ Bà
Rịa, Việt Nam, ngày 2 tháng 9, năm 1984, ra hải phận quốc tế, lênh đênh trên biển 7
ngày, vượt qua 2 cơn bão tố, và được cứu vớt bởi một thuyền trưởng người Pháp lúc
đó đang điều khiển chiếc tàu Pháp CETRA CORONA LE HAVRE.

Hơn 38 năm sau, chiếc ghe gỗ đơn sơ đã được đưa vào Viện Bảo Tàng Di Sản Người
Việt ở Little Saigon, nơi có đông người Việt tị nạn cộng sản nhất trên thế giới. So với
số phận của nhiều chiếc ghe vượt biên khác bị vỡ ra từng mảnh và chìm vào quên
lãng cùng vô số thuyền nhân vượt biển đã chết hoặc mất tích trên đường tìm tự do sau
ngày 30/4/1975, chiếc ghe này đã may mắn được cứu vớt và bảo tồn từ năm 1984 cho
đến nay.

CHÂU THỤY, Giám đốc Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam nói: Đây là một cái biểu
tượng của người Việt Nam đi tìm tự do.

ADAM LÂM, Chủ công ty Newport Paragon Đây là lịch sử, là một phần văn hoá của
tôi, là chúng tôi. Nên nó vô cùng có nghĩa đối với tôi. Và tôi chắc rằng đối với nhiều
thuyền nhân Việt Nam như tôi, nó thật sự có nghĩa vô cùng lớn. Chỉ là một mảnh gỗ
thôi, nhưng về mặt tình cảm, nó vô cùng ý nghĩa.

NGUYỄN PHƯƠNG LÊ, Thuyền nhân Khi mà cái project đem chiếc thuyền từ Pháp
trở về, và hôm nay tôi được chứng kiến con thuyền mà chở người sống sót, đó là còn
may mắn, và khi tôi nhìn thấy chiếc thuyền này, tôi không cầm được nước mắt vì tôi
nghĩ đến những người trong gia đình, những bạn bè, và tất cả những người Việt Nam
đã trải qua cái thảm cảnh chế độ Cộng Sản, thà chết trên biển, còn hơn là ở lại trong
tình trạng Cộng Sản. Rất là xúc động.

NGUYỄN CHÍ LONG, Thuyền nhân Nhìn thấy chiếc ghe này tôi nhớ chiếc ghe của tôi,
lúc đó tôi bị bắn. Chiếc ghe của tôi cũng lớn cỡ này, nhưng mà nhìn chiếc ghe là tôi
cảm thấy xúc động rồi. Thành ra đây là niềm hạnh phúc cho tất cả người Việt chúng



ta, nhất là viện bảo tàng, mà để có một cái di sản quý giá cho tất cả các thế hệ mai
sau được nhìn thấy gương của cha ông làm thế nào để sang bên đây.

Chiếc ghe này sẽ được bảo tồn tại Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tại thành phố
Garden Grove, miền Nam tiểu bang California, cho thế hệ người Việt tương lai biết
và hiểu nhiều hơn về lịch sử vượt biển đi tìm tự do của làn sóng thuyền nhân người
Việt tị nạn, theo lời ông Châu Thuỵ, giám đốc Viện Bảo tàng Di sản Người Việt.

Đến Hoa Kỳ tìm kiếm tự do – Hành trình băng qua 10 quốc gia
Sophia Lam tham & Tịnh Nhi

Trải qua ba tháng trời ròng rã trên chặng đường tìm kiếm tự do, băng qua mười quốc
gia, trong đó có tám quốc gia ở Nam Mỹ, cuối cùng thì gia đình của một chàng trai
trẻ người Trung cộng cũng đã đặt chân đến được mảnh đất Hoa Kỳ.

Đây là một chuyến đi đầy rẫy gian khổ và hiểm nguy. Họ nằm trong số những người
di cư vượt qua được rừng mưa nhiệt đới Panama và những dòng sông chảy xiết của
cánh rừng này.

Vì giấc mơ tự do luôn thôi thúc, nên anh Tiểu Tôn (Sun Jincai) đã dành cả mùa hè
năm 2022 để sắp xếp cho chuyến đi này. Sau khi vượt qua những cửa ải chông gai,
cuối cùng cả gia đình anh cũng đã đến được vùng đất mơ ước của họ.

Vùng đất mơ ước của một chàng trai trẻ
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Từ năm 13 tuổi, anh Tôn đã khao khát có một cuộc sống tự do ở Hoa Kỳ.

Đó là năm 2001, cũng là lần đầu tiên anh Tôn nghe được một bài hát của ban nhạc
rock Beyond ở Hồng Kông nói về một vùng đất tự do, nơi đó không có định kiến và là
nơi mà tất cả mọi người — vô luận màu da, chủng tộc, và xuất thân có thế nào —
cũng đều được đối xử bình đẳng.

Bài hát kia đã vô tình mang đến cho cậu bé này một ước mơ mà anh cả đời khao khát,
đó là được sống ở một quốc gia như vậy. Trong tâm trí anh, chỉ có một nơi duy nhất
trên thế giới có tự do và bình đẳng đó là: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 01/01/2023, anh Tôn đã kể về ước mơ thời thơ ấu của
mình, giãi bày về những gian khổ mà anh phải chịu đựng, cũng như tâm sự về việc
anh đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để biến ước mơ thành hiện thực như thế
nào.

Theo một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, việc nhà lãnh đạo hàng đầu Trung cộng
Tập Cận Bình quay trở lại với chế độ toàn trị thời Mao Trạch Đông và ba năm phong
tỏa nghiêm ngặt vừa qua đã khiến anh Tôn quyết định đào thoát khỏi Trung cộng.

Trên một dòng tweet hồi tháng 09/2022, anh viết, “Nếu như cơ hội mà ai cũng đều
nhìn thấy cả thì đó không còn là cơ hội nữa, khủng hoảng mà ai cũng đều nhìn thấy
thì chính là đã không thể thoát khỏi rồi.”

Để tránh cuộc khủng hoảng mà anh đã thấy, Tiểu Tôn tìm kiếm mọi điều có thể để
đào thoát từ Trung cộng sang Hoa Kỳ, đồng thời sắp đặt một kế hoạch chi tiết và kỹ
lưỡng cho cuộc chạy trốn của gia đình anh. Chặng kiểm soát đầu tiên của họ là đặc
biệt quan trọng bởi vì chính quyền Trung cộng không cho phép thường dân đi lại tự
do.

Hôm 10/08/2022, anh và vợ mình lên đường cùng với ba con nhỏ để tìm kiếm sự tự do
mà họ hằng mong ước.



Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, chỉ biết rằng cả nhà họ đều
quyết tâm theo đuổi tự do bằng bất cứ giá nào. Anh Tôn và vợ nghỉ việc, sau đó ra đi
mà không nói lời tạm biệt với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ hai bên, vì họ không muốn cha
mẹ can dự vào kế hoạch của họ hay lo lắng cho họ.

Thoát nạn trong gang tấc tại cửa hải quan Chu Hải

Hồi tháng 08/2022, Trung cộng vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt và không cho phép đi
du lịch ngoại quốc.

Anh Tôn nói rằng họ bắt đầu chuyến đi này với tư cách là khách du lịch đến Macao,
Trung cộng, trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha và hiện tại đang nằm dưới sự cai
trị của Trung cộng.
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Anh Tôn bị chặn lại ở cửa hải quan Chu Hải, một thành phố cạnh Macao.

Để đi qua được, người ta phải quét dấu vân tay của mình tại cửa hải quan. Theo anh
Tôn, cửa sẽ tự động mở nếu quá trình quét xác thực rằng người đó có lý lịch trong
sạch và có thể đi được.

Nhưng đến lượt anh Tôn, người đã từng đăng trên mạng những quan điểm ủng hộ
Ukraine và bị cảnh sát địa phương giam giữ trong vài ngày, thì cánh cửa này đã
không mở ra.

Cảnh sát biên giới lập tức tiếp cận và dẫn anh vào một căn phòng nhỏ. Họ đã kiểm
tra điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của anh nhưng không tìm thấy gì.

Anh Tôn đã xóa toàn bộ kế hoạch đào thoát cũng như các bài đăng phản đối ĐCS_TC
của mình. Sau khi thẩm vấn anh trong vòng nửa giờ, cảnh sát đã để anh và gia đình
anh rời đi.

Anh Tôn đã từng làm việc tại Campuchia hồi năm 2019. Vào thời gian đó, anh có thể
sử dụng Facebook khi đang ở bên ngoài Trung cộng và cũng nhờ mạng xã hội này mà
anh đã đọc được vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Giờ đây anh biết rằng những gì một người họ hàng lớn tuổi đã nói với anh về vụ thảm
sát này là sự thật. Nhưng hồi còn ở Trung cộng, anh đã không tin những gì mà người
họ hàng đó nói. Vì sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản, nên anh
không thể biết được bất cứ điều gì về chủ đề này.

Anh nói trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng: “Hệ thống chính trị
của Trung cộng từ trên xuống dưới đều đã mục nát, và công an Trung cộng chỉ là
[những tên xã hội đen] trong bộ đồng phục mà thôi.”

Vợ ngã bệnh ở Ecuador
Theo trù hoạch của anh Tôn, họ sẽ nhận được thị thực hợp lệ đến các quốc gia càng
gần Hoa Kỳ càng tốt. Sau đó, họ sẽ đi theo các tuyến đường buôn lậu người trực
tuyến từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ.

Theo như anh Tôn cho biết, cả gia đình anh bay từ Macao đến Thái Lan và ở lại
Bangkok trong chín ngày. Sau đó, họ bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19/08/2022.
Chỉ ở Istanbul, họ mới có thể mua vé phi cơ tới thủ đô Quito của Ecuador. Kế hoạch
sau đó là đi về phía bắc từ Quito.

Họ ở lại Istanbul trong nửa tháng cho đến khi anh Tôn mua được vé phi cơ hạng phổ
thông đến Quito.

Quito là điểm dừng chân đầu tiên ở Nam Mỹ. Và từ đây gia đình anh có thể đi thẳng
theo hướng Bắc để nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Anh Tôn đã tạo một tài khoản Twitter hôm 09/09/2022, và lấy tên tài khoản là
“Northbound All the Way” (Phương Bắc thẳng tiến).



Vợ của anh Tôn lâm bệnh ở Quito. Họ lập tức đến bệnh viện, nhưng bác sĩ ở đó đã
không thu tiền khám bệnh, chỉ kê đơn để họ ra ngoài tự mua thuốc. Anh Tôn đã rất
cảm kích trước hành động này.

Anh Tôn viết trong một tweet hôm 25/09/2022, “Tuy là quốc gia nhỏ bé này không
giàu có, thế nhưng người dân ở đây sống một cuộc sống chất phác và giản dị. Họ
được giáo dục miễn phí và [chăm sóc y tế] miễn phí. Chính phủ không hề gây phiền
toái cho người dân.”

Đi bộ xuyên rừng nhiệt đới Panama
Mặc dù gia đình anh Tôn có thị thực hợp lệ để đến thăm Ecuador, nhưng kể từ đó, họ
đã đi du lịch bất hợp pháp.

Họ đã đi qua Colombia, Panama, Nicaragua, Honduras, Guatemala, và Mexico trước
khi trèo qua bức tường biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ và đặt chân lên mảnh đất
Hoa Kỳ.

Phần nguy hiểm nhất của cuộc hành trình này là chuyến đi kéo dài năm ngày băng
qua khu rừng nhiệt đới Panama, nơi đó đã trở thành tuyến đường buôn người chính
cho những người di cư muốn bắt đầu cuộc sống mới ở Hoa Kỳ. Tất nhiên là cuộc
sống tươi đẹp đó chỉ dành cho những người may mắn sống sót sau chuyến đi bộ xuyên
rừng này.

Chuyến đi bộ dài ngày này đối với người lớn đã là một thử thách, chưa kể anh Tôn
còn có ba đứa con nhỏ đi cùng ở độ tuổi 6, 9, và 11. Chặng đường dẫu gian nan,
nhưng ba người con của anh cũng đã theo kịp người lớn và thoát khỏi khu rừng này.

Hôm 03/10/2022, anh Tôn cho biết anh nhìn thấy gần 600 người gần khu rừng rậm
bên ngoài Acandi, một thị trấn ven biển ở Colombia. Cả đoàn này chỉ có mỗi nhà anh
Tôn là người Trung cộng.

Khu rừng này rất ẩm ướt. Mọi người phải lội bùn và đôi khi là lội qua sông hoặc có
những vùng nước quá sâu, họ sẽ phải băng qua bằng dây thừng. Ngẩng đầu lên sẽ
không thể nhìn được bầu trời, xung quanh họ chỉ toàn những cây đại thụ với tán lá
xum xuê.



“Hãy nhìn xem, những người Nam Mỹ đang đi bộ cùng con của họ,” anh Tôn nói
trong một đoạn video mà anh đã quay những người bạn đồng hành của mình. Anh đã
đăng tải đoạn phim này lên tài khoản Twitter của mình và nói thêm rằng, “Không gì
có thể ngăn cản khát vọng tự do của chúng ta.”

Anh đã ghi lại toàn bộ chuyến đi này trên điện thoại của mình và tải các đoạn video
và hình ảnh lên tài khoản Twitter mới của mình.

Anh Tôn cũng nhắc đến trường hợp của một người phụ nữ chỉ có một chân. Cô cũng
rất khó khăn với chiếc nạng của mình để vượt qua cánh rừng này cùng với họ.

Anh Tôn nói trong cuộc phỏng vấn, “Chúng tôi, tất cả mọi người trong khu rừng này
đều giống nhau, chỉ là những người dân bình thường như cỏ dại ven đường. Nhưng ở
Trung cộng, thường dân đang bị bắt nạt; chúng tôi thậm chí không được đối xử như
con người, chúng tôi chỉ là nô lệ và phu dịch.”

Anh Tôn nói: “Cho dù chính quyền cộng sản ở Trung cộng có khinh miệt thế nào đi
chăng nữa, thì những người dân thường dù là tầng lớp thấp bé nhất cũng có quyền
được theo đuổi tự do và hạnh phúc.”

Vào ngày thứ ba của chuyến hành trình xuyên rừng, để băng qua dòng sông sâu, họ
đã phải lấy dây thừng làm cầu treo, nhưng không may vợ anh đã bị rơi xuống nước.
Vợ anh không biết bơi, nhưng cô đã may mắn được một số người di cư Nam Mỹ cùng
đoàn với họ ra tay cứu giúp.

Anh Tôn và vợ rất biết ơn những người bạn đồng di cư của họ. Anh nói vợ anh có lẽ
sẽ không sống nổi nếu không có sự trợ giúp của những người bạn này.
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Theo CBS, trong năm vừa qua có ít nhất 853 người di cư đã tử vong khi băng qua
biên giới Hoa Kỳ-Mexico và hơn chục người di cư đã chết đuối khi cố gắng băng qua
sông Rio Grande hồi tháng 09/2022.

Anh Tôn chưa từng cảm thấy hối hận với quyết định đào thoát khỏi Trung cộng của
mình.

Anh nói trong một dòng tweet hôm 01/11/2022, “Nơi mà mọi người đều muốn đến có
thể không phải là thiên đường, nhưng nơi mà mọi người phải đánh đổi mạng sống để
trốn chạy khỏi đó thì nhất định là địa ngục.”

Năm ngày sau, họ ra khỏi khu rừng này. Bàn chân và bắp chân của anh Tôn chằng
chịt những vết thương và bầm tím.

Sau khi băng qua rừng rậm, họ đi qua Nicaragua, Honduras, Guatemala, và Mexico.
Phần sau của hành trình này nhìn chung suôn sẻ và an toàn hơn. Lành thay, ba người
con của anh đều khỏe mạnh trên suốt chặng đường.

Khi nhìn thấy lá cờ Hoa Kỳ trong trại tị nạn, các con bảo với anh rằng: “Quốc kỳ Mỹ
trông thật đẹp; đẹp hơn nhiều so với quốc kỳ Trung cộng.”

Cuối cùng họ đã đến được Mexicali, một thành phố của Mexico ở biên giới Hoa Kỳ-
Mexico.

Vào nửa đêm hôm 03/11/2022, gia đình của anh Tôn đã trèo qua bức tường biên giới.
Một số kẻ buôn người đã bắc thang để họ trèo qua bức tường cao 20 foot (khoảng 6m)
này.

Họ là những người đầu tiên trèo qua bức tường này, và hơn 20 người theo sau họ.
Cảnh sát biên giới Hoa Kỳ đã không ngăn họ khi họ leo lên.

https://baomai.blogspot.com/


Khoảnh khắc họ xuống khỏi chiếc thang nằm ở phía bên này Hoa Kỳ, anh Tôn đã
khóc, “Tôi đã làm được rồi!” Đó là sáng sớm hôm 04/11/2022, gần ba tháng sau khi
anh và gia đình đào thoát khỏi Trung cộng từ tháng Tám.

“Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực rồi. Bởi vì tôi đã đến được Hợp Chủng Quốc
Hoa Kỳ,” anh Tôn nói trong cuộc phỏng vấn.

Sophia Lam tham & Tịnh Nhi


