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Lịch sử nước Tàu có một nhân vật buôn vua rất thần kỳ. Đó là Lã Bất Vi, người dâng
nàng thứ thiếp của mình là Triệu Cơ đã mang bầu cho Tử Sở (tức là Trang Tương
Vương sau này, cha của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng).
Mao Trạch Đông là người hiểu lịch sử chống Tàu một cách oanh liệt của nhân dân
Việt Nam. Tổ tiên ta đã 18 lần đánh đuổi quân Tàu ra khỏi bờ cõi. Bởi vậy Mao
không xua quân sang xâm lăng nước ta, nhưng Mao dùng một tên Tàu mang tên Hồ
Quang, sĩ quan thuộc Đệ Bát Lộ Quân, để lãnh đạo cuộc chiến tranh đánh Pháp,
đánh Mỹ dưới danh nghĩa giành độc lập, giải phóng dân tộc thì mới có thể khiến
người yêu nước Việt Nam thành những con thiêu thân lao vào biển lửa mà lòng bừng
lên niềm tự hào. Hồ Chí Minh thật sự tên là Nguyễn Tất Thành, (tên gốc là Nguyên
Sinh Cung) con trai của Nguyễn Sinh Sắc, đã chết trong nhà tù của người Anh ở
Hong kong từ năm 1932. Mao Trạch Đông dành 9 năm để đào tạo Hồ Quang thành
một nhà cách mạng Việt Nam, mang bí danh Hồ Chí Minh. Năm 1941, Phạm văn
Đồng cùng Võ Nguyên Giáp sang Tàu đón Hồ Quang về nước. Có thể Đồng và Giáp
không biết đó là Hồ Chí Minh giả. Về lâu về dài, họ phải biết Hồ không phải là người
Việt Nam, nhưng họ không cần quan tâm vì cộng sản là chủ nghĩa quốc tế, thì người
nước nào làm lãnh tụ của dân tộc mình cũng được. Giống như Joseph Staline là
người xứ Georgia, Khrustchev là người Ukraina làm Tổng Bí thư Liên bang Nga đều
được hết, thì Hồ Chí Minh là người Tàu đâu có sao?!
* Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, vì Nguyễn thị Thanh là bà chị ruột của
Hồ từ Nghệ An ra Hà Nội thăm em, mà Hồ Chí Minh không tiếp vì sợ lộ tung tích.

* Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, vì hắn về Nghệ An, tức là quê cha của
hắn, mà không ghé vào lạy tổ tiên tại nhà thờ họ Nguyễn.
* Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, vì cùng mục đích làm cách mạng giải
phóng dân tộc giống như những nhà ái quốc Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú
Sổ, tại sao hắn không đoàn kết với những nhà ái quốc Việt Nam ấy để có sức mạnh
giống như khẩu hiệu hắn thường rêu rao, lại ra tay thủ tiêu hoặc bán đứng cụ Phan
Bội Châu cho Thực dân Pháp?
* Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, vì Hồ Chí Minh cương quyết thôn tính
Miền Nam bằng mọi giá, dù đốt cả dãy Trường Sơn.
* Và, cuối cùng, Trung Cộng tiết lộ Hồ Chí Minh chính là Thiếu tá Hồ Quang, mà Bộ
Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam không dùng thử nghiệm DNA để chứng minh lãnh
tụ của chúng không phải là thằng Tàu, tất nhiên sự tiết lộ của Trung Cộng là đúng?
Vậy Mao Trạch Đông là Lã Bất Vi của thế kỷ 20, đẻ ra Hồ Chính Minh đóng vai nhà
lãnh đạo cuộc chiến tranh “thần thánh” chống Pháp, chống Mỹ nhằm kéo Hoa Kỳ
vào cuộc chiến tranh nhân dân với mục đích làm cho Hoa Kỳ phải sa lầy. Một khi
Hoa Kỳ bị sa lầy, chủ thuyết “Domino” của Hoa Kỳ trở nên vô dụng đã đành, mà còn
buộc Tổng thống Mỹ phải thân chinh sang Tàu bắt tay thương thuyết.
Vì sa lầy vào cuộc chiến tranh Việt Nam, nội bộ Hoa Kỳ chia rẽ đến độ đương kim
Tổng thống Lyndon Johnson rút lui, không ra tranh cử. Richard Nixon cam kết sẽ
chấm dứt chiến tranh Việt Nam, tất nhiên đúng nguyện vọng cử tri mong muốn hòa
bình, nên thắng cử. Tháng 7 năm 1971, Nixon phái Kissinger bí mật sang Bắc Kinh
dàn xếp cuộc gặp gỡ. Để biện minh cho việc mở rộng vòng tay chào đón con Quỷ Đỏ
vào Cộng đồng nhân loại, Nixon đưa ra hai lập luận:
(1) Giúp cho dân Tàu thoát ra hoàn cảnh nghèo đói, tạo một giai cấp trung lưu thì tất
nhiên chế độ cộng sản cáo chung;
(2) Hiện đại hóa vũ khí tối tân cho Trung Cộng để kiềm chế Liên Xô, thì chủ thuyết
“domino” dùng Việt Nam Cộng Hòa làm tiền đồn không còn cần thiết nữa. Sự kiện
Hoa Kỳ từng biến Nhật Bản từ kẻ thù thành Đồng Minh, thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ
thành công trong việc biến Trung Cộng làm Đồng Minh. Lúc bấy giờ Trung Cộng với
dân số 1 tỉ 300 triệu dân sẽ là một thị trường béo bở, các nhà sản xuất Mỹ tha hồ làm
giàu.
Cái lập luận của Nixon – Kissinger nghe có vẻ hợp lý trên lý thuyết, nhưng trong thực
tế là hoàn toàn sai, bởi vì bản chất dơ bẩn của cộng sản không thể so sánh với tinh

thần võ sĩ đạo của người Nhật. Bản chất cộng sản là lưu manh, điêu ngoa, dối trá,
chẳng bao giờ nó giữ lời cam kết với thỏa thuận quốc tế. Giao du với nó chỉ có chết!
Hoa Kỳ chủ quan, tự cho mình có trình độ khoa học tiến bộ, dù mình làm cho Trung
Cộng giàu và mạnh lên, Trung Cộng không thể nào làm gì mình được. Nhưng Hoa Kỳ
quên một điều: Trung Cộng là vua hối lộ. Nó khai thác tâm lý tham lam, như tham
tiền, tham lợi hoặc tham danh. Đến độ nhà tu cũng bị nó mua chuộc được dễ dàng.
Sau khi Tổng thống Reagan làm cho Liên Xô tan rã, Phó Tổng thống George H. Bush
kế thừa sự nghiệp vẻ vang của vị tiền nhiệm, liền nghĩ ngay đến kế hoạch “Toàn cầu
hóa” (Globalization) giống như thế giới đại đồng mà đảng cộng sản đã rêu rao. Toàn
cầu hóa là cánh cửa mở ra cho Trung Cộng gia nhập các Định chế quốc tế
(International Institution) như United Nations, World Bank, IMF, WHO, Human
Right, là cơ hội bằng vàng cho một quốc gia phi luật pháp (rogue nation) như Trung
Cộng được tự do thao túng. Thực tế cho thấy Trung Cộng bất chấp các cảnh báo
quốc tế là quá rõ ràng.
Chế độ dân chủ Mỹ, ngành Hành Pháp không có Bộ Tuyên truyền như trong các nước
cộng sản, mà chỉ có truyền thông để phản ảnh một cách vô tư, trung thực các hoạt
động của ba ngành Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Truyền thông được coi như là
lương tri của chế độ để không ai có quyền ngồi trên pháp luật. Một khi Truyền thông
trở nên bất lương, dối trá, vô trách nhiệm, đạo đức nền dân chủ suy tàn. Trung Cộng
dùng tiền để mua chuộc các cơ quan truyền thông của các nước tự do biến thành bộ
máy tuyên truyền cho nó. Chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại lên án tội diệt chủng.
Nó đâu còn là lý tưởng cho loài người? Vậy bọn Truyền thông, bọn chính trị gia hô
hào chủ nghĩa xã hội, tất nhiên là những bọn bất lương, ăn đồng tiền bẩn để phục cho
Ma Quỷ.
Ông Barack Hussein Obama, một người Da Đen vô danh, chưa có sự nghiệp gì đáng
kể, gốc Hồi giáo cải sang Christian tại nhà thờ Trinity có vị Mục sư Jeremiad Wright
luôn luôn lớn tiếng nguyền rủa “God Damn America”, có người cha đỡ đầu – Frank
Marshall Davis – là thủ lĩnh cộng sản Hoa Kỳ. Một người có cái thân thế
(background) như ông Obama muốn xin vào làm việc cho cơ quan CIA hay FBI chưa
chắc đã được nhận. Thế mà Obama thành Tổng thống, thì ta phải tử hỏi nhờ đâu? Bà
Hillary Clinton phàn nàn sở dĩ Obama thắng bà để được đảng Dân Chủ đề cử tranh
chức Tổng thống là nhờ Truyền thông tả khuynh. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa để kết
luận Truyền thông tả khuynh Hoa Kỳ đã trở thành bộ máy Tuyên truyền của Trung
Cộng? Chính Trung Cộng là “King Maker” dựng ông Barack Obama lên làm Tổng

thống, giống như Mao Trạch Đông dựng lên Hồ Chí Minh để thể hiện chiến tranh
nhân dân trên mảnh đất Việt Nam hầu đánh bại anh khổng lồ Hoa Kỳ. Căn cứ vào sự
kiện Obama làm thâm thủng ngân sách quốc gia bằng tất cả các đời Tổng thống
trước cộng lại, thì chỉ có bọn Truyền thông tay sai Trung Cộng và bọn chính trị gia
phản quốc mới ủng hộ Obama mà thôi!
Vì các định chế dân chủ của Hoa Kỳ quá bền vững. Nên Barack Obama chưa đủ thời
gian để hoàn thành sứ mạng do Trung Cộng giao phó. Bởi vậy, Obama đã sử dụng Bộ
Tư pháp, CIA, FBI dưới quyền mình làm đủ mọi cách phi pháp để đưa Hillary Clinton
lên ngôi, nhằm tiếp tục sứ mạng dang dở của mình. Phe Dân Chủ chắc mẫm gà nhà
của mình thế nào cũng thắng, vì các cuộc thăm dò dư luận đều mang lại kết quả khả
quan ngoài mức dự liệu. Không ngờ, một ông tỷ phú chưa từng giữ một chức vụ dân
cử nào đã đoạt ngôi vị lãnh tụ. Đảng Dân Chủ vội vàng phát động cuộc đảo chánh để
hạ bệ tân Tổng thống hợp pháp được nhân dân tín nhiệm. Chúng dùng tất cả phương
pháp mà đảng cộng sản thường dùng: Vu khống, chụp mũ, mạ lỵ, bạo hành … để hạ
bệ cho bằng được Tổng thống Donald Trump. Đảng Dân Chủ không thể đưa ra một
cương lĩnh ích quốc lợi dân, vì họ không có chính nghĩa thích hợp với nguyện vọng
quần chúng.
Nếu không do Trung Cộng bỏ tiền mua chuộc, chính trị gia và truyền thông thổ tả
giải thích thế nào với quần chúng khi vị Tổng thống làm việc mỗi ngày 16 giờ, 7 ngày
một tuần, không lãnh lương, không đi nghỉ hè, luôn luôn đặt trọng tâm vào việc làm
cho dân giàu nước mạnh, an cư lạc nghiệp, phát triển dân sinh? Tổng thống đòi sự
quân bình cán cân mậu dịch, đòi các Đồng Minh phải đóng góp tài chánh cho NATO
tương xứng với nhu cầu an ninh, mang nhà máy sản xuất về đất nước để giải quyết
vấn đề thất nghiệp thì sai ở chỗ nào? Qua nhiều đời Tổng thống tiền nhiệm không
giải quyết vấn đề cựu quân nhân đi bệnh viện phải chờ hàng tháng, nhưng Donald
Trump giải quyết một cách dễ dàng, thì không phải đấy là vị Tổng thống quan tâm
đến người lính hay sao?
Ngoài ra, không những là nhà kinh tế tài ba, Tổng thống Donald Trump còn là một
chiến lược gia quốc phòng có viễn kiến. Đó là tăng gia sản xuất năng lượng để không
bị lệ thuộc vào nguồn dầu hỏa từ Trung Đông và thành lập Quân chủng Space Force.
Vậy thì, có phải đảng Dân Chủ và Truyền thông Thổ tả tấn công Tổng thống Donal
Trump, vì sợ Trung Cộng sẽ bạch hóa hồ sơ ăn hối lộ?
Nước Mỹ đang bị rơi vào tình trạng thoái trào về đạo đức và tinh thần yêu nước. Chỉ
cần quan sát cuộc tấn công của các Nghị sĩ Dân chủ đấu tố ông Brett Kavanaugh

xâm phạm tình dục với nữ giáo sư Christine Blasey Ford một cách tàn bạo trong vụ
chuẩn nhận (confirmation) ông vào chức quan tòa Tối cao Pháp viện thì không ai có
thể tưởng tượng nổi đấy là Thượng Nghị Viện của một quốc gia văn minh. Chỉ cần
nhìn vào bộ mặt khả ố của bà Chủ tịch Hạ viện xé bài diễn văn của Tổng thống thì đủ
thấy lãnh đạo Dân Chủ đáng khinh biết bao nhiêu. Chỉ nhìn vào bản mặt hớn hở của
Hillary Clinton trước cái chết của hàng ngàn nạn nhân Wuhan Virus là đủ thấy cái
dã tâm của người đàn bà say mê quyền lực. Đến cựu Tổng thống Bush Sr. tiết lộ ông
bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton vào năm 2016, một đối thủ của đảng Cộng Hòa, thì
tôi tiếc mình đã bầu cho ông vào năm 1988, năm 1992 vì tưởng ông là người yêu
nước Mỹ! Nhìn bộ mặt phản thùng của Nghị sĩ Mitt Romney làm sao ngăn được sự
khinh bỉ?
Nước Tàu đông dân, có mặt khắp nơi trên thế giới, lại thờ tà giáo Cộng sản thì loài
người phải cảnh giác Đạo quân Thứ năm (Fifth Column) của nó. Chủ trương “trăm
năm trồng cây” của cộng sản là xâm nhập gián điệp vào các chế độ dân chủ. Để đốt
giai đoạn thống trị thế giới, Trung Cộng đã dùng mọi thủ đoạn để biến đảng Dân Chủ
và Truyền thông thổ tả thành Đạo quân Thứ năm của nó. Bằng chứng rõ ràng cho ta
thấy FBI, cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia, Obama đã dùng để gài Trung tướng
Michael Flynn chẳng có tội gì, thành có tội để đưa vào tù. Sự kiện này cho ta hiểu tại
sao đảng Dân Chủ và Truyền thông Thổ tả rất sợ Tổng thống Trump tái đắc cử nhiệm
kỳ hai, vì tội trạng phản quốc của chúng làm tay sai cho Trung Cộng sẽ bị phơi bày.
Tổng thống Donald Trump đọc bài diễn văn ở Đà Nẵng đề cao chiến công lẫy lừng
của Hai Bà Trưng đã anh dũng đứng lên đánh đuổi quân Đông Hán trước mặt Tập
Cận Bình để động viên bọn cầm quyền Việt Cộng phải biết noi gương tiền nhân để
giành lại chủ quyền quốc gia. Người Việt Nam yêu nước, ắt ủng hộ Tổng thống
Donald Trump để dân tộc Việt Nam sớm thoát ách thống trị của Trung Cộng thì có gì
sai? Tại sao bọn Việt Cộng nằm vùng dám mạ lỵ người yêu dân tộc Việt là “cuồng
Trump”?
Bộ Chính trị Việt Cộng làm theo lệnh Trung Cộng, đề ra Nghị Quyết 36 cũng nhằm
mục đích biến những người Việt Tị Nạn Cộng sản thành Đạo quân Thứ năm cho
Trung Cộng. Tôi đã công khai viết thư cho các ông Nguyễn Đạt Thịnh, Ngô Nhân
Dụng, Lê Minh Nguyên yêu cầu giải thích cho biết tại sao đến Mỹ tỵ nạn cộng sản lại
viết báo đả kích Tổng thống Donald Trump. Các ông ấy im lặng thì đủ biết các ông có
điều khó nói.

Nhân dịp 30 Tháng Tư, được đọc những bài thơ, những đoản văn và nghe những bài
nhạc nói về nỗi đau thương Ngày Quốc Hận, tôi càng thấy mình chưa nguôi nỗi nhục.
Nhưng không lẽ cứ ngậm mãi mối căm hờn trong cũi sắt để nhìn ngày tháng dần trôi?
Nhiều độc gia điện thoại, email thúc giục tôi phải viết lời kêu gọi những người tỵ nạn
cộng sản còn lương tâm hãy làm cái gì chứ!
Vâng, mình phải làm cái gì cụ thể để ít nhất người dân bản xứ không khinh chúng ta
là một nòi giống chỉ biết tha phương cầu thực, giá áo túi cơm, thờ ơ trước hành động
của những kẻ lừa đảo, bịp bợm, bán rẻ lương tâm.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã có bằng chứng cụ thể (hard evidence)
Trung Cộng chủ mưu bào chế Virus Vũ Hán. Lời tuyên bố của Tổng thống là báo cho
toàn dân biết nước Mỹ đang lâm chiến, chống lại kẻ thù vô hình “Vũ Hán Virus” và
kẻ thù hữu hình là Truyền thông thổ tả cấu kết với đảng Dân Chủ. Người Việt tỵ nạn
cộng sản đã đưa tay tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ, tất nhiên phải có bổn phận
và nghĩa vụ chống lại kẻ thù của quốc gia cho mình dung thân.
Dù Việt Nam ta là thiểu số, nhưng tiếng nói mạnh mẽ của chúng ta đã từng thức tỉnh
lương tâm nhân loại bằng hàng triệu mạng người trầm mình giữa Biển Đông. Bằng
cớ là nhà triết học Bertrand Russell của Anh, Jean Paul Sartre của Pháp và ca sĩ
Joan Baez của Hoa Kỳ từng ủng hộ cuộc xâm lăng của Việt Cộng đã bừng tỉnh trước
sự man rợ của Việt Cộng. Huống chi chúng ta gồm những chiến sĩ chiến đấu cho Tự
Do, từng là nạn nhân cộng sản, lại không thức tỉnh khi thấy nước Mỹ đang bị Đạo
quân Thứ Năm tư thông với Trung Cộng để quyết tâm hạ bệ vị Tổng thống Donald
Trump?
Vũ khí sinh học Vũ Hán Virus của Trung Cộng đang nhốt cả thế giới vào nhà giam vĩ
đại. Chắc chắn thế giới phải thấy rõ đây là một cuộc chiến một mất một còn. Tôi
khẳng định rằng đây là cuộc chiến tranh giữa Tự Do chống lại Ác Quỷ. Nếu Ác Quỷ
chiến thắng thì quả địa cầu này trở thành địa ngục!
Bà cựu Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, Nikky Haley, vừa mới phổ biến bản kiến nghị yêu
cầu mọi công dân ký vào để đòi hỏi Lưỡng viện Quốc hội phải có biện pháp chấm dứt
sự tung hoành của CON ÁC QUỶ TRUNG CỘNG.
Tôi phỏng đoán tại Hoa Kỳ ước chừng có 3 triệu người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản
đã trở thành công dân. Tôi tin rằng mỗi chữ ký của chúng ta vào bản kiến nghị sẽ vô
cùng quý giá vì tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của lương tâm của một dân tộc bị
đọa đày dưới sự thống trị của loài QUỶ ĐỎ. Dưới đây là đường link:
www.StopCommunistChina.com.

Kính mong quý vị lãnh đạo Tôn giáo, lãnh đạo Đảng Chính trị, lãnh đạo Cộng Đồng,
lãnh đạo các Hội Ái hữu Quân Cán Chính vận động đồng bào ta ký vào bản kiến nghị
càng nhiều cáng tốt để đánh động lương trị cái Đạo Quân Thứ Năm của Trung Cộng
đã hủy hoại nền Dân Chủ Tự Do của nước Mỹ.

Bằng Phong Đặng văn Âu

