TRƯNG CẦU TÔN Ý
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Kính thưa Quý vị trên Diễn Đàn và bà con Người Việt Quốc Gia,
Từ ngày có bọn bán nước du nhập vào Việt Nam, dân tộc Việt bị tách làm hai
loại người. Đó là: Người Việt Quốc Gia và Người Việt Cộng Sản. (Gọi tắt là
Việt Cộng). Hai loại Người Việt không thể chung sống với nhau.
Bởi vì Việt Cộng có thể nhẫn tâm giết cha, giết mẹ, giết anh em, giết bạn bè,
vợ chồng giết nhau và đặc biệt Việt Cộng tin tổ tiên của chúng là từ loài khỉ
theo thuyết tiến hóa mà thành nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi. Còn Người
Việt Quốc Gia thì bảo tồn đạo hiếu, giữ gìn gia phong, thiệt thà, lương thiện.
Trong tập thể Người Việt Quốc Gia có những đứa lộn sòng thuộc loại đâm cha
chém chú, ấy chị dâu, thì bọn này chỉ xưng danh là NGƯỜI VIỆT trống trơn
để dễ dàng ở lẫn trong chúng ta.
Ở tại Thành phố Westminster là nơi tôi trú ngụ, trên đường Morin có một tờ
báo mang tên là NGƯỜI VIỆT, từng đăng ảnh cờ đỏ sao vàng và lăng của tên
sát nhân Hồ Chí Minh, bị đồng hương phản đối, gọi là Công ty Cờ Lăng, biểu
tình làm áp lực nhiều ngày liền. Tờ báo đó sợ áp lực của đồng hương, nó đứng
ra xin lỗi. Được ít lâu, tờ báo mang tên NGƯỜI VIỆT đăng tấm ảnh cái chậu
rửa chân mà lại có hình lá cờ Quốc Gia, màu vàng ba sọc đỏ. Đồng hương lại
biểu tình phản đối. Nó lại đứng ra xin lỗi! Tờ báo này đăng nhiều bài chế giễu
nền Cộng Hòa Việt Nam, có nhiều độc giả viết thư phản đối, nhưng không biểu
tình thì nó coi như pha.
Nay Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 2, thì cái
tờ NGƯỜI VIỆT cho một tên nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi làm Chủ
bút, ngày ngày trích dịch những bài báo của bọn Truyền Thông Thổ Tả luôn
luôn đặng tin láo khoét (fake news) để miệt thị Tổng thống Donald Trump.
Gần 4 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã đạt những thành tựu mà
những đời Tổng thống trước chưa có vị nào thực hiện nổi về vấn đề Nội Trị lẫn
Ngoại Giao. Đặc biệt những người trong ban Tham Mưu đều là những vị thấy
cái hiểm họa của Trung Cộng và đang có kế hoạch bắt buộc Trung Cộng phải
đổi thể chế mới được phép gia nhập vào sân chơi thế giới. Tổng thống Donald
Trump đã hạ quyết tâm đánh tan tham vọng bá chủ hoàn cầu của Trung Cộng.
Ông đã vận động thế giới không sử dụng Huei và TicToc, là hai công cụ tình
báo của Trung Cộng. Ông đã đóng cửa Lãnh sự quán của Trung Cộng tại thành
phố Houston-Texas. Và ông sẽ tiếp tục những bước kế tiếp để Trung Cộng
không thể đánh cắp sản phẩm trí tuệ của thế giới. TT Donald Trump đã làm cho
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các nước Hồi Giáo Trung Đông United Emirates và Do Thái bang giao với
nhau để cô lập Quốc Gia Thảo Khấu (Rogue Nation) Iran dung dưỡng quân
khủng bố. Làm được việc ngoạn mục này, Tổng thống Donald J. Trump xứng
đáng được tặng giải thường Nobel Hòa Bình.
Tổ tiên ta bị Tàu đô hộ 1000 năm, rồi bị Việt Cộng làm tay sai Trung Cộng hà
hiếp dân như súc vật và dần dần diệt chủng tộc Việt. Tất cả những người Việt
yêu nước đều vui mừng và đặc biệt những người Việt trong nước dưới ách Việt
Cộng cũng đều vui mừng, hy vọng vì nhìn thấy ánh sáng cuối đường hậm cho
dân mình. Vậy mà tờ báo NGƯỜI VIỆT dùng hai con quái vật "nửa-ngườinửa-ngợm-nửa-đười-ươi" để tuyên truyền đồng hương ta đừng bỏ phiếu cho
TT Trump. Nó bêu xấu TT Trump là một cái mánh của bọn chúng, ngầm mắng
mỏ đồng hương bỏ phiếu cho TT Donald Trump là BỰA!
Tờ báo mang tên NGƯỜI VIỆT" tư thông với đài "Sinh Bắc Tử Nam" có
ông Tổng Giám đốc nói ngọng, hùng hồn tuyên bố "đòi lật đổ chế độ Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là sai", ắt độc giả và khán thính giả phải
hiểu rằng cái băng đảng liên doanh đó không thể lấy tên tờ báo là NGƯƠI
VIỆT được. Xuyên qua Lập trường và Quan điểm của tờ báo mà tôi nêu trên,
chắc chắn quý vị đồng ý với tôi rằng tờ báo NGƯỜI VIỆT đã lập lờ đánh lận
con đen. Độc giả phải thấy rằng tờ báo NGƯỜI VIỆT đó không thể là NGƯỜI
VIỆT QUỐC GIA, Nó phải đạt tên là NGƯỜI VIỆT CỘNG để cho những
độc giả nào yêu thích VIỆT CỘNG thì đọc nó mà thôi.
Thưa quý Diễn Đàn và bà con Người Quôc gia,
Đây là thời điểm chúng ta cần phân định rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối.
Không thể sống mãi trong tình trạng CHẠNG VẠNG hoặc NỬA NẠC NỬA
MỠ. Người Việt Quốc Gia không chấp nhận chế độ Việt Cộng thì chúng ta mời
băng rừng vượt biển rời bỏ quê cha đất tổ mà đến sống vùng đất tự do. Tại sao
chúng ta phải đọc báo, nghe đài có luận điệu tuyên truyền cho Việt Cộng?
Nếu là NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA thực sự, xin quý vị phải bày tỏ thái độ, tức
là bắt buộc cái tờ báo đó mà còn tuyên truyền chống lại Tổng thống Donald
Trump, vị lãnh tụ sẽ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thanh toán chủ nghĩa cộng
sản cuối cùng trên hoàn vũ, tức là tờ báo đã chọn chỗ đứng của chúng. Thái độ
của xứ tự do rất dễ thực hiện bằng cách cấm vận: không đọc báo của nó, kêu
gọi các nhà thương mại còn quan tâm đến nòi giống nhất định không đăng
quảng cáo, không đăng tin vui, tin buồn mà nó vẫn sống dài dài, tất nhiên chúng
ta hiểu rằng nó được tài trợ từ thế lực bóng tối. Tôi nhận thấy quý vị miệt thị,
khinh bỉ chúng nó trên Diễn Đàn là vô ích, vì loài súc sinh đó không phải là
người, thì chúng nó không có khả năng biết xấu hổ. Phải biến sự khinh bỉ chúng
nó bằng hành động. Tức là cấm vận chúng nó, như Tổng thống Donald Trump
cấm vận Iran. Sau ngày 3 tháng 11 năm 2020, Tổng thống Donald Trump tái
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đắc cử, chúng ta phải ký thỉnh nguyện thư để yêu cầu loại cái loài súc sinh đó
không được hành nghề tuyên truyền cho Việt Cộng!
Tôi hy vọng Diễn Đàn mở chiến dịch "cách ly" cái tờ báo NGƯỜI VIỆT mà
chúng ta biết đích xác nó là NGƯỜI VIỆT ở phía nào Việt Cộng. Làm cái
việc “Cách Ly” dễ dàng này mà không làm được thì tôi không biết nói làm sao!
Chúng ta cam phận sống chung với loài quái vật "nửa người-nửa ngợm-nửa
đười ươi" hay sao? Nếu chấp nhận, thì vượt biên, vượt biển để làm gì? Chúng
ta, Người Việt Quốc Gia đành chịu bó tay để cho chúng ngang nhiên lộng hành
hay sao? Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận QUỲ trước bọn vô loại?
Trân trọng kính thỉnh cầu,

Bằng Phong Đặng văn Âu

www.vietnamvanhien.net
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