Một bài bình luận đặc sắc về chính trị Hoa Kỳ
Note: Tuần trước vợ chồng một cô em làm BS ở một bệnh viện tại Chicago nay đã về
hưu và dọn về Irvin CA. để sống cho gần gia đình, họ gửi cho tôi bài này. Vì mải bận
rộn với những chuyện khác nên hôm nay mới có dịp đọc email của họ. Đây là một bài
bình luận rất chi tiết của một người Việt đang sống và làm việc tại VN viết về cảm
tưởng đối với tình hình chính trị và người Việt Nam tại hải ngoại kèm theo bình luận
của những độc giả khác nhau.
Đọc xong bài nầy cá nhân tôi có một chút xấu hổ vì mang tiếng là người Việt hải
ngoại và có chút học vấn nhưng sự hiểu biết về quốc gia mình đang sống lại rất ư là
thiếu xót nếu không nói là yếu kém.
Tôi quyết định chia sẽ bài này với các bạn ngoài ra không có mục đích gì cả, xin
đừng ném da người đưa tin cho bạn đọc vì cá nhân tôi cũng như các bạn, chúng ta
phải tự chọn lựa cảm tưởng và nhận xét cho riêng mình khi đọc xong bài này.
Cảm ơn.

Hello Everyone, my name is hard to pronounce but you could call me “Tom”. I come
from Vietnam (Asia) and I #walkedaway from liberal/left-wing viewpoints at the
beginning of this year. Since I live here in Vietnam, I can’t vote in the United States,
however seeing what’s been happening in America over the past couple of years and
in recent months with all the coronavirus and rioting has compelled me to write this
short piece, I hope this post will get approved.
First, I’d like to say that my post could be quite technical, but stay with me! I have
simplified it down!
I used to have very liberal ideas, I used to advocate for the Environment/Climate
Change, for Equality, for Socialism, for “Systemic Racism” when I was younger. I
used to make speeches at school or joined competitions that advocated for what
Americans now call as Progressive and Leftist ideology.
There was just one issue, and that was I was not so passionate about talking about
these issues. Afterward, I delve deeper into the facts, did more research, and found
myself on the conservative side of the political aisle (without knowing I was a
conservative).
I am also very interested in Business and Economics, and while doing research about
Biz & Economics, I bumped into Donald Trump. Originally, I was tasked to write
about the US-China Trade War as I was working as an intern for a trade company,
and in doing so, I learned more about Trump’s tactics in terms of negotiation and
making deals.
Initially, I was impressed, I learned that Trump (the guy that the mainstream media
keeps calling as a dumb ass, unintelligent and child-like person, etc.) knew how to use
“Leverage” in negotiations (“Leverage” means knowing how to use an opponent’s
weakness as your strength or using your Power to negotiate a deal). This tactic was
apparently quite effective in Trump’s success over the past couple of years of his
presidency. I already had a good impression of him, however, at that point, I wasn’t
really into politics.
It wasn’t until Trump delivered the unifying and powerful State of The Union 2020
Address and Nancy Pelosi’s infamous speech rip that I noticed the incredible amount
of hypocrisy in American media. Anyone who watched his speech in full, without cuts
and edits will say that it was powerful because he didn’t mention one word about the
Impeachment but instead focused on real issues affecting American society and
honoring American heroes. I watched as the media react to this powerful speech and
how the speech was curved to fit their propaganda, which is undermining the Trump
presidency, how the media chose to cover Trump’s “misleading” points but zero
coverage on Nancy Pelosi’s controversial action.
As a naturally curious person myself, I went down the rabbit-hole, asked myself why
these media corporations could be SO biased. And from there, I fell in love with
American Politics. I watch it every day, I listen to podcasts such as the Ben Shapiro
show (highly recommend, listening to him will help with critical thinking), Dan
Bongino, Tucker Carlson, etc. And from there on, I identified myself as a

Conservative.
Like I said in the beginning, I’m from Vietnam (A Socialist nation), I can’t vote
whatsoever in the United States, I can’t leave the Democratic Party like most of you,
and because my country only has 1 party (yeah, no democracy here). However, the
reason I felt extraordinarily compelled to write this piece and to encourage you to
leave the Democratic Party can be summed up in one simple sentence: “The Rise of
Leftism”
A recent survey shows that half of millennials in America like Socialism &
Communism.
A quick history of my country: after the war in 1975, Vietnam implemented
Communist policies, made all businesses government-owned, made private businesses
illegal, high taxation, centralized government, centralized production; which led to
mass starvation, loss of jobs, inefficient companies, a weak economy, hyperinflation,
political inferiority, you name it.
Many people fled the country by boats to California, which you can find a community
of Vietnamese there. It wasn’t until 1986, Vietnam’s Communist Party made the
hardest decision of all, that was to create a more capitalist society, bringing back the
power to individuals to start their own businesses, and as of today, Vietnam is one of
the fastest-growing countries in Asia.
Anyways, seeing how Communist ideology has destroyed my country and seeing how
Capitalism has transformed my country makes it laughable that half of the millennials
in America ENDORSES Communism! Makes you wonder what is being taught in
American schools! There is a surge of Leftism in America right now: the rise of AOC,
Ilhan Omar, Nancy Pelosi; the taking over of CHAZ; the looting, rioting, etc. These
minor examples give you a preview of what will happen to America (and to the world)
when Democrats take power. Radical leftism is rising in America, and it is taking over
Institutions, Academia, Hollywood, Mainstream Media, and as soon as they seize
control, radical leftist ideologies will spread throughout the WHOLE WORLD
because the majority of media around the world rely on information coming out of the
New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, which are all very very biased.
Donald Trump, to me, is not somebody who has good rhetoric (most of the time), he
does sound like a jerk and could sometimes have a very big ego, I am critical of him
when I need to be (even in terms of policies). However, I BEG you all to not treat this
election as a popularity contest, your vote can change EVERYTHING! I encourage
you all to look closer at policies and do deeper research before you decide.
I personally choose Donald Trump because he advocates for Freedom (IGNORE the
media “Experts” who tell you Trump is the biggest threat to democracy, because IT
IS CLEARLY THE DEMOCRATS!); he supports small government; he hates
Globalism; he advocates Religious Freedom; He advocates for the First Amendment;
He advocates for Law & Order; He is the man preventing radical leftism from
flooding throughout America; and most importantly, he DOES NOT have to be weak
to PANDER to the voters!

Alex Jones once warned about China’s influence on US Media and on global
organizations, of course, everybody laughed whenever he opens his mouth. However,
as somebody who lives near China, I’d say that Alex was right. China is a big bully,
they threaten Vietnam (and other Asian countries) with decades of Geopolitical
threats, and since we import Chinese foods, they poison our foods so that our people
get sick (reminds me of Coronavirus, though), they have control over our Congress
members and our Politics.
Look at what they did to Hong Kong, and be SCARED for what they will do to the
world once they seize power over US politics (I also believe that China already has
massive influence over the Democrats, especially Joe Biden).
I believe that Trump is the man tasked to do this job of stopping China, he has hurt
the CCP and its economy (and its influence) ever since the trade war, he banned
Huawei, which prevented Americans from being spied on by the CCP, Trump knows
how to use China’s biggest advantage into a losing battleground for China, he’s a lot
tougher on China than Clinton, Bush and Obama combined! Trump realized that
certain nations do not deserve to be friends with the US. What? You think Joe Biden
could fight off China?
To the undecided voters, please do your research carefully, this election will be the
most important of your life, the faith of the world, your country, your children
(school-bias) is in your decision at the voting ballot.
This is the reason why I felt compelled to write this, it’s because when the Democrats
take power, my country, as well as many other countries, will be doomed in the
shadow of evil (China and Leftism), and soon will yours.
This is a battle between Freedom of the West and Tyranny of the Left. Trump is
kicking people’s ass, and damn Globalists are afraid of it, that’s why he constantly
gets bad coverage. Ignore all of those who claim that “Trump is the embarrassment
to the USA”, there are people in HONG KONG who fly the AMERICAN FLAG and
the TRUMP 2020 FLAG asking he’d be re-elected to protect their freedom, there are
poor artists in Vietnam who paints portraits of Trump to honor the President.
Do not take your freedoms for granted, because you’ll regret once you lose it. If
Democrats take power, you can be assured that freedom will be taken away from you.
That is why I #walkedaway.
I encourage you to share this post, it is difficult for me to come out as well, talking
bad about Socialism is not something that is encouraged in my country. However, I
value freedom so much I have A LOT to lose not speaking up. And I encourage you all
to do the same, SPEAK UP!
This post might be long, but I hope that the moderators will approve it because more
than ever the American people need to hear this message. Thank you very much! Love
this group!

Phiên dịch:
Xin chào mọi người, tên tôi khó phát âm nhưng bạn có thể gọi tôi là Tom. Tôi đến từ
Việt Nam (Châu Á) và tôi từng là người theo quan điểm Liberal / cánh tả vào đầu
năm nay. Vì tôi sống ở Việt Nam, tôi không thể bỏ phiếu ở Hoa Kỳ, tuy nhiên nhìn
thấy những gì đang xảy ra ở Mỹ trong vài năm qua và trong những tháng gần đây với
tất cả các vấn đề xung quanh đại dịch coronavirus và bạo loạn đã buộc tôi phải viết
thông điệp này, tôi hy vọng sẽ được quý vị ủng hộ.
Đầu tiên, tôi muốn nói rằng bài viết của tôi có thể khá khó hiểu, nhưng hãy đứng đây
với tôi! Tôi sẽ nói sao cho dễ hiểu!
Tôi đã từng có những ý tưởng rất tự do (liberal). Tôi từng ủng hộ phong trào Bảo Vệ
Môi trường / Biến đổi khí hậu, vì Bình đẳng, vì Chủ nghĩa xã hội, chống Chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc, hệ thống Hồi giáo khi tôi còn trẻ. Tôi đã từng phát biểu tại
trường hoặc tham gia các cuộc thi ủng hộ cho những gì người Mỹ bây giờ gọi là hệ tư
tưởng tiến bộ và cánh tả.
Chỉ có một vấn đề, và đó là tôi không quá say mê nói về những vấn đề này. Sau đó, tôi
đi sâu hơn vào thực tế, nghiên cứu nhiều hơn và thấy mình phù hợp với trường phái
Conservative hơn (mà không biết tôi có phải là một người bảo thủ không).
Tôi cũng rất quan tâm đến Kinh doanh và Kinh tế, và trong khi thực hiện nghiên cứu
về Biz & Kinh tế, tôi tình cờ tìm thấy tư tưởng của Donald Trump.
Ban đầu, tôi được giao nhiệm vụ viết về Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khi tôi
đang làm thực tập sinh cho một công ty thương mại. Và khi làm như vậy, tôi đã học
được nhiều hơn về chiến thuật của Trump, về mặt đàm phán và thực hiện các thỏa
thuận. Ban đầu, tôi rất ấn tượng, tôi biết rằng Trump (người mà giới truyền thông
chính thống gọi là một kẻ ngu ngốc, không thông minh và giống trẻ con, v.v.) biết
cách sử dụng đòn bẩy (Lever Leverage) trong cuộc đàm phán (Lever Leverage nghĩa
là biết cách sử dụng điểm yếu của đối thủ làm điểm mạnh hoặc sử dụng Sức mạnh
của mình để đàm phán thỏa thuận). Chiến thuật này rõ ràng khá hiệu quả tạo nên
thành công của Trump, trong vài năm qua ở nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tôi đã có
ấn tượng tốt về ông ấy, tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi đã chưa thực sự tham gia vào
chính trị.
Cho đến ngày ông Trump đưa ra Bản Thông Điệp Liên Bang 2020 đầy mạnh mẽ và
đoàn kết và hành động xé bản thảo đó của bà Nancy Pelosi, và tôi nhận thấy sự giả
dối đáng kinh ngạc trên truyền thông Mỹ. Bất cứ ai theo dõi video đầy đủ (không bị
cắt cúp chỉnh sửa) bài phát biểu của ông ấy sẽ nói rằng đó là thông điệp đầy sức
mạnh đoàn kết. Vì ông ấy đã không hề có một từ nào đếm xỉa đến việc Dân Chủ "luận
tội" ông mà thay vào đó, ôn tập trung vào các vấn đề thực sự ảnh hưởng đến xã hội
Mỹ và tôn vinh các anh hùng Mỹ.
Tôi đã xem các phương tiện truyền thông phản ứng với bài phát biểu mạnh mẽ này và
cách mà truyền thông Mỹ uống cong bài phát biểu để phù hợp với luận điệu tuyên
truyền của họ. Điều này cốt để làm suy yếu tổng thống Trump, làm thế nào các
phương tiện truyền thông chọn đưa tin về Trump điểm gây hiểu lầm nhưng không đưa
tin về hành động gây tranh cãi của bà Nancy Pelosi?

Là một người có tính tò mò, tôi đi tìm hiểu, tự hỏi tại sao các tập đoàn truyền thông
này có thể đưa tin thiên vị như vậy?
Và từ đó, tôi đã yêu chính trị Mỹ. Tôi xem nó mỗi ngày, tôi nghe các podcast như
chương trình Ben Shapiro (rất khuyến khích, lắng nghe ông ấy sẽ giúp bạn có suy
nghĩ phê phán), Dan Bongino, Tucker Carlson, v.v. Và từ đó, tôi tự nhận mình là một
người bảo thủ.
Như tôi đã nói lúc đầu, tôi đến từ Việt Nam (Một quốc gia xã hội chủ nghĩa), tôi
không thể bỏ phiếu ở Hoa Kỳ, tôi không thể rời khỏi Đảng Dân chủ như hầu hết các
bạn, và vì đất nước tôi chỉ có một đảng (vâng, không có dân chủ ở đây).
Tuy nhiên, lý do tôi cảm thấy bị ép buộc phải viết bài này và để khuyến khích quý vị
rời khỏi Đảng Dân chủ có thể được tóm tắt trong một câu đơn giản: Sự trỗi dậy của
chủ nghĩa cực Tả
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy một nửa số millennials (giới trẻ) ở Mỹ đã thiên
về Chủ nghĩa xã hội & Chủ nghĩa Cộng sản.
Lịch sử của đất nước tôi: Sau chiến tranh năm 1975, Việt Nam thực hiện chính sách
Cộng sản, tất cả các doanh nghiệp tư nhân trở thành sở hữu của chính phủ, đánh thuế
cao, chính quyền tập trung, sản xuất tập trung; Điều này dẫn đến tình trạng đói khát
hàng loạt, mất việc làm, các công ty kém hiệu quả, nền kinh tế yếu kém, siêu lạm phát.
Nhiều người chạy trốn khỏi đất nước bằng thuyền để đến California, nơi bạn có thể
tìm thấy một cộng đồng người Việt ở đó. Mãi đến năm 1986, Đảng Cộng sản Việt
Nam mới đưa ra quyết định khó khăn nhất, đó là tạo ra một xã hội tư bản hơn, mang
lại sức mạnh cho các cá nhân để bắt đầu kinh doanh và cho đến ngày nay, Việt Nam
là một trong những nước phát triển nhanh nhất trong số các nước đang phát triển ở
châu Á.
Dù sao, nhìn thấy hệ tư tưởng Cộng sản đã phá hủy đất nước tôi như thế nào và thấy
chủ nghĩa tư bản đã biến đổi đất nước tôi như thế nào. Vậy mà thật nực cười khi một
nửa giới trẻ ở Mỹ lại khoái Cộng sản!
Tôi tự hỏi những gì giới trẻ Mỹ đang được dạy trong các trường học? Có một sự gia
tăng của Chủ nghĩa cánh Tả ở Mỹ ngay bây giờ: Sự trỗi dậy của AOC, Ilhan Omar,
Nancy Pelosi; việc tiếp quản CHAZ; cướp bóc, bạo loạn, v.v ... Những ví dụ nhỏ này
cho bạn thấy trước về những gì sẽ xảy ra với nước Mỹ (và Thế Giới) khi đảng Dân
chủ nắm quyền.
Chủ nghĩa cực Tả đang gia tăng ở Mỹ, và nó đang chiếm lĩnh các Đại học, Học viện,
Hollywood, Truyền thông chính MSM. Và ngay khi họ nắm quyền kiểm soát, các hệ tư
tưởng cánh tả cực đoan sẽ lan truyền khắp thế giới vì phần lớn các phương tiện
truyền thông trên thế giới đều dựa vào thông tin của Mỹ, trong khi các tờ báo lớn như
New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, tất cả đều rất thiên vị cho phe Cực
Tả.

Donald Trump, đối với tôi, không phải là người có tài hùng biện tốt (hầu hết là
không), ông ta nghe có vẻ như một kẻ ngốc và đôi khi có thể có một cái tôi rất lớn,
ông ấy chỉ trích bất cứ ai khi cần (ngay cả về chính sách).
Tuy nhiên, tôi khuyến khích tất cả các bạn nhìn kỹ hơn vào các chính sách và nghiên
cứu sâu hơn trước khi quyết định. Cá nhân tôi chọn Donald Trump vì ông ủng hộ Tự
do (IGNORE các phương tiện truyền thông, người nói với bạn Trump là mối đe dọa
lớn nhất đối với nền dân chủ, bởi vì đó là bịa đặt). Ông Trump ủng hộ chính phủ tinh
gọn; ông ghét chủ nghĩa toàn cầu; ông chủ trương tự do tôn giáo; Ông ủng hộ việc
Tu Chánh Án Thứ Nhất về quyền Tự Do Ngôn Luận, ông ủng hộ Luật pháp & Trật tự.
Ông là người ngăn chặn chủ nghĩa cánh tả cực đoan tràn ngập khắp nước Mỹ; và
quan trọng nhất, ông ấy KHÔNG QUỲ GỐI hèn hạ trước cử tri!
Alex Jones từng cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc trên truyền thông Hoa Kỳ và
các tổ chức toàn cầu, tất nhiên, mọi người đều cười mỗi khi ông ấy mở miệng. Tuy
nhiên, như một người sống gần Trung Quốc, tôi đã nói rằng Alex đã đúng.
Trung Quốc là một kẻ big Bully (kẻ bắt nạt), họ đe dọa Việt Nam (và các nước châu Á
khác) với hàng chục mối đe dọa địa chính trị. Và vì chúng ta nhập khẩu thực phẩm
Trung Quốc, họ đã đầu độc thực phẩm để người dân của chúng ta bị bệnh (mặc dù
vậy, tôi đã kiểm soát được corona virus).
Hãy nhìn vào những gì họ đã làm với Hồng Kông. Đó sẽ là những gì họ làm với thế
giới một khi họ nắm quyền lực trên chính trường Hoa Kỳ (tôi cũng tin rằng Trung
Quốc đã có ảnh hưởng lớn đối với Đảng Dân chủ, đặc biệt là Joe Biden).
Tôi tin rằng Trump là người được Chúa giao nhiệm vụ ngăn chặn Trung Quốc, ông
ấy đã tấn công ĐCSTQ và nền kinh tế của họ.
Kể từ sau chiến tranh thương mại, ông ấy đã cấm Huawei, ngăn người Mỹ bị ĐCSTQ
theo dõi, Trump biết cách sử dụng lợi thế lớn nhất của Trung Quốc vào một chiến
trường thua cuộc cho Trung Quốc, ông ta cứng rắn với Trung Quốc hơn nhiều so với
bà Clinton, Bush và Obama cộng lại!
Trump nhận ra rằng một số quốc gia nhất định không xứng đáng làm bạn với Mỹ.
Bạn nghĩ Joe Biden có thể chống lại Trung Quốc ư?
Đối với các cử tri chưa quyết định, xin vui lòng nghiên cứu kỹ, cuộc bầu cử này sẽ là
quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Và nó cũng quan trọng với đức tin của thế
giới, đất nước của bạn, con cái của bạn. Mọi thứ nằm trong quyết định của bạn, trong
lá phiếu bầu cử.
Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy bắt buộc phải viết ra Thông Điệp này, bởi vì nếu
đảng Dân Chủ lên nắm quyền, đất nước tôi cũng như nhiều quốc gia khác sẽ phải
chịu số phận tàn ác (Trung Quốc và Chủ nghĩa cánh tả), và sẽ sớm tới lượt quốc gia
của bạn.
Đây là trận chiến giữa Freedom of the West (Tự do Tây Phương) và Tyranny of the
Left (Tự do cực đoan, bạo lực của cánh Tả)

Trump đang đá vào đít những người này, và những người theo chủ nghĩa toàn cầu
chết tiệt đang sợ điều đó, đó là lý do tại sao ông ấy liên tục bị bôi nhọ.
Bỏ qua tất cả những người cho rằng, "Trump là nỗi xấu hổ của nước Mỹ"
Có những người dân ở HỒNG KÔNG tung bay cờ Mỹ và hình biểu ngữ TRUMP 2020,
họ mong ông được tái đắc cử để bảo vệ tự do cho họ. Có những nghệ sĩ nghèo ở Việt
Nam, đã vẽ chân dung của Trump để tôn vinh Tổng thống.
Đừng coi thường quyền tự do của bạn, vì bạn sẽ hối tiếc một khi bạn đánh mất nó.
Nếu đảng Dân chủ nắm quyền, bạn có thể yên tâm rằng tự do sẽ bị lấy mất khỏi bạn.
Đó là lý do tại sao tôi thiết lập phong trào rời bỏ Đảng Dân Chủ thông qua
hastag #walkedaway
(https://www.facebook.com/hashtag/walkedaway?__eep__=6).
Tôi khuyến khích bạn chia sẻ bài đăng này. Thật khó để tôi phổ biến điều này ra
ngoài. Nói xấu về Chủ nghĩa xã hội không phải là điều được khuyến khích ở đất nước
tôi. Tuy nhiên, tôi coi trọng sự tự do đến mức tôi sẽ MẤT RẤT NHIỀU nếu KHÔNG
LÊN TIẾNG. Và tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy làm như vậy, HÃY LÊN TIẾNG!
Bài đăng này có thể dài, nhưng tôi hy vọng rằng người điều hành sẽ phê duyệt nó bởi
vì hơn bao giờ hết người dân Mỹ cần nghe thông điệp này. Cảm ơn rât nhiều! Yêu
nhóm này!
Thanks chị Thủy đã chia sẻ bài viết này.
Từ ngày bị nằm nhà vô công rỗi nghề vì dịch cúm tầu, và những sự việc xuống đường
chống phá chính quyền (cướp của, giết hại, đốt phá tài sản của người dân) MLan thấy
bọn này “rất giống” với bọn cộng sản vô thần, dùng những “con thiêu thân “ vùng
lên cướp chính quyền.
Người VN mình 2 lần kinh nghiệm (năm 1954 đất nước bị chia đôi lúc đó ML chưa ra
đời chỉ được được biết qua Ba Mẹ kể lại. Năm 1975 thì hầu hết tất cả chúng ta đã
được sống, trải nghiệm và hiểu tư duy cộng sản ( vì nếu không chúng ta đã không bỏ
nước mà ra đi)
Riêng ML “được” ở với việt cộng 5 năm nên còn nhớ chút ít về những hoang mang sợ
hãi của những năm tháng ấy:
Luôn nghi ngờ, không tin tưởng những người quen biết (bạn bè, hàng xóm).
Thời gian ấy những gia đình có xe hơi, xe gắn máy phải đem bán tống bán tháo hoặc
“biếu” những “bộ đội thân nhân”từ miền Bắc vào thăm.
Những lần đánh “tư bản mại sản” không ai biết mình sẽ bị trong dính trong đợt
nào??? Có vài gia đình đêm nạy gạch trong nhà để chôn tiền và vàng, hay “vùi
của”trong chậu cây kiểng nhưng có ngờ đâu bọn việt cộng gian xảo hơn chúng ta
nhiều. Khi chúng quyết định “đánh tư bản mại sản”gia đình nào thì chúng vào ở
chung (move in) cho đến ngày cuối cùng là gia đình chủ nhân phải move out với
những vật dụng cá nhân. Trong thời gian chung sống, những live-in cán bộ có nhiệm
vụ “kiểm kê tài sản” (inventory)của gia chủ, đồng thời gia chủ cũng phải khai báo tài
sản của mình ( do đó tiền và vàng đã chôn dấu sẽ không khai báo). Cho đến ngày
gia chủ buộc phải ra đi (kinh tế mới) họ bị mất trắng.

Với kinh nghiệm đau thương của những người bị đánh TBMS (tư bản mại sản) lần
trước 1 số gia đình khôn ngoan và tinh vi hơn, họ cuộn vàng lá lại và cho vào sườn xe
đạp....
Trong 2 năm đầu ( 1975-1977) chúng ta được đổi tiền những 3 lần. Không cần biết
gia đình bạn có bao nhiêu người và tiền bạn chỉ được đổi 200 đồng (gia đình 4 hay
12 người 200 đồng)
( bạn có 1triệu hay 10triệu đồng đem đổi chỉ nhận được 200 đồng)
Những người buôn thúng bán bưng thì không có nhiều tiền nên họ nhận đổi dùm và
chia 4/6, nhưng rất ít người đã giữ lời hứa, thôi thì đằng nào cũng là một mớ giấy
vụn !!!
Rồi thì những lúc tìm người tổ chức vượt biên, những tổ chức này rất dễ bị gạt(thông
thường tìm được 5 tổ chức thì 3 bị gạt mất tiền còn lại 2 thì chỉ được 30% đến bến bờ
tự do thôi:
1. Bị công an bắt giữ và đi tù
2. mất mạng trên biển
3. Đến bến bờ tự do
những ai may mắn đến bờ tự do ngay lần đầu tiên vượt biển, không may mắn phải đi
tù, gia đình đi thăm nuôi, tiếp tế tiền, thực phẩm, và hối lộ để sớm được thả (thời gian
ở tù của đàn bà thường ngắn hạn hơn đàn ông).
Đấy các bạn thân mến của tôi ơi, chúng ta may mắn được định cư tại đất nước này,
một xứ sở tự do, đa số người Việt Nam tị nạn và con em của chúng ta thành công, hay
ít ra cũng được cuộc sống thoải mái (tinh thần cũng như kinh tế)
Buồn thay 10% người việt hình như đã quên rằng đất nước này đã cưu mang, ưu đãi
chúng ta những năm tháng lưu vong mất nước, đồng ý Hoa Kỳ có nhiều tệ nạn nhưng
so sánh với các nước khác trên thế giới Hoa Kỳ là 1 quốc gia non-comparable, bằng
chứng là chúng ta đã lựa chọn được đến và ở Hoa Kỳ
I am proud to be an American,
I pay it forward ( as president JFK said “ask not what the country does for you but
what you do for this country)
One more thing coming November is the election of Democracy vs communism,
November 2016 I voted for life because I am a catholic I am against abortion
November 2020, beside of being Pro Life I also against communists.
Việt-MLan
*Edit: I spent the time yesterday to read all of your amazing comments, and I
appreciate them all! However, along the lines I received comments such as "He is
saying things that clearly aren't correct about the Democrats, because they are for the
people." As much as I love a multiparty system, however, according to Pew Research
in 2017, the Democrats' values have shifted to the far left, to the point of radicalism,
whereas Republicans' values have only shifted a bit to the right (still moderate).
Therefore, conservatives and republicans have to fight back, not back down and
appease to these people to maintain the values of America. I hate a divide, however,
the Democrats' value as a whole have gone crazy and if implemented will have huge
consequences to the American and the World!*
Nguyễn Mạnh Dũng #WalkAway Campaign

