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DÂN TỘC SINH TỒN 

 

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU 

Kính thưa đồng bào Việt Nam yêu quý, 

Nhân danh một người con của Tổ phụ Hùng Vương, tôi xin mạo muội bày tỏ đôi 

điều với tất cả những ai còn quan tâm đến sự tồn vong của nòi giống. Xin quý vị 

thuộc mọi tôn giáo, mọi giai tầng xã hội dành một chút thời giờ để lắng nghe một 

tiếng vọng tha thiết từ đáy vực, mà tôi hy vọng nó có thể làm xao xuyến tâm can 

quý vị. 

Chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo của ngạ quỷ súc sinh. Nó chủ trương biến loài 

người thành súc vật: có đầu không được phép tự do nghĩ, có  miệng không được 

phép nói những điều mình nghĩ. Đó là thực tế mà ai cũng biết cả rồi, phải không? 

May mắn chúng ta được sống ngoài vòng cương tỏa của cộng sản thì mới được 

sống xứng đáng với phẩm giá CON NGƯỜI. Còn đồng bào ta sống trong nước 

đang bị bọn cầm quyền làm tay sai cho Trung Cộng thẳng tay đàn áp bất cứ ai đòi 

được sống như CON NGƯỜI. Xin mạn phép hỏi quý vị: Liệu chúng ta cứ thản 

nhiên sống ung dung với thái độ quay lưng lại giống nòi hay tìm cách cứu đồng 

bào mình thoát khỏi nạn Hán hóa? Chắc chắn quý vị sẽ hỏi tôi cứu dòng giống 

bằng cách nào? 

Xin thưa: Chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia giàu về kinh tế, mạnh về vũ khí và có đức tin 

mạnh mẽ vào Thiên Chúa mới có khả năng đương đầu với tham vọng bành trướng 

của Trung Cộng mà thôi. Ngoài ra, không có một quốc gia nào khác có thể có đủ 

sức chống lại. Bởi vậy, tôi mạnh mẽ khẳng định rằng Hoa Kỳ còn thì nền văn minh 

nhân loại còn; nền văn minh của Hoa Kỳ bị hủy diệt, nhân loại sẽ bị sống như một 

bầy súc vật. Hiểu rõ như thế, bây giờ chúng ta là công dân Hoa Kỳ thì phải có 

nghĩa vụ và bổn phận đóng góp vào sự tồn tại của nền văn minh Hoa Kỳ. 

Qua cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, chúng ta đã thấy rõ đảng Dân Chủ đã 

dùng thủ đoạn gian lận để làm cuộc đảo chánh chính quyền đương nhiệm. Những 

bí mật dần dần được lộ ra cho ta thấy Trung Cộng chủ mưu dùng tiền bạc để sai 

khiến bọn truyền thông bán rẻ linh hồn để nhồi sọ quần chúng tin vào sự điêu ngoa, 

dối trá, lừa đảo. Các định chế Tài chánh, Văn Hóa, Viện Nghiên Cứu, Giáo Dục, 

Tôn Giáo đều bị Trung Cộng xâm nhập, lũng đoạn. Thậm chí trong các cơ quan 

phản gián, tình báo như CIA, FBI và trong bộ máy hành chính gồm đảng Cộng 

Hoa cùng đảng Dân Chủ đều có người làm tay sai cho giặc. 
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Nhiều bà con, anh em đồng đội cũ của tôi trên khắp thế giới đều gọi điện thoại cho 

tôi để hỏi han và bày tỏ nỗi thất vọng ê chề. Thương nhất là những bà con ở Việt 

Nam gọi sang đầy vẻ lo âu, cho biết nhiều học sinh buồn bã không muốn đến 

trường. Trong tình cảnh đó, tôi phải trả lời bằng một giọng cương quyết để trấn an 

mọi người: “Chưa sao đâu! Hãy tâm thành cầu nguyện Phật cầu nguyện Chúa để 

được cứu vớt”. Rõ ràng đa số người Việt mình đều tỏ ra buồn bã vì lo sợ Tổng 

thống Donald Trump thất cử! 

Năm 1954, cán bộ tình báo Việt Cộng len lỏi trong đoàn người di cư vào Nam để 

chuẩn bị cuộc lật đổ chính quyền. Năm 1975, Việt Cộng len lỏi vào đoàn người 

vượt biên vượt biển để phá nát Cộng Đồng Hải Ngoại. Việt Cộng dựng lên Mặt 

Trận, Phong Trào Kháng chiến phục quốc giả hiệu để không còn ai tin ai. Năm 

1995, Hoa Kỳ bang giao với Việt Cộng, thế là Phong trào Giao lưu Văn Hóa nở rộ 

như nấm gặp mưa. Cứ theo dõi những bọn làm truyền thông tại Thủ đô Người Việt 

mang danh nghĩa tỵ nạn, mà nhồi vào đầu óc quần chúng những luận điệu xuyên 

tạc, bôi nhọ Tổng thống Donald Trump hết sức bẩn thỉu, thì đủ biết chúng nó đứng 

về phía nào. Thật sự, những người yêu nước Chống Cộng rất bất bình, nhưng đành 

xuôi tay, vì hễ ai lên tiếng kêu gọi đồng bào bầu cho Tổng thống Donald Trump là 

chúng dùng lời lẽ mất dạy, thô tục để bôi nhọ. 

Vậy trước tình cảnh này, những người yêu nòi giống Lạc Hồng, chúng ta phải làm 

gì? 

Vì bị rơi vào tình trạng không còn ai tin ai, chúng ta chỉ còn có cách đặt NIỀM 

TIN nơi vị lãnh tụ đang bị tứ bề thọ địch chống lại giặc trong thù ngoài. Tỷ phú 

Donald Trump giã từ cuộc sống vương giả, hy sinh lao mình vào chốn gió tanh 

mưa máu để mong tát cạn đầm lầy gồm những con quái vật cực kỳ hung ác. Chúng 

ta đã thấy rõ tài năng, đức dộ của ông, của các con cái ông là vì dân, cho dân. Hơn 

nữa, Tổng thống Donald Trump là người có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, nên 

đã được Thiên Chúa trao cho sứ mệnh chống lại tà giáo cộng sản, dần dần những 

mưu mô gian ác của ma quỷ bị ánh sáng công lý soi rọi, khiến cho những người 

Việt Nam yêu nòi giống vô cùng phấn khởi, vui mừng. Ấy là nhờ nhiều dân tộc 

trên thế giới – trong đó có dân tộc Việt Nam – đã dốc tâm cầu nguyện đấng Thiêng 

Liêng. Có thể nói rằng trong lịch sử cận đại chưa có vị lãnh tụ nào được mọi sắc 

dân trên thế giới yêu thương đến thế! 

Cầu nguyện mới chỉ là thụ động. Bây giờ là lúc toàn thể người Việt chúng ta không 

phân biệt nam phụ lão ấu, tôn giáo, ngành nghề xin hãy vui lòng đứng lên làm 

nghĩa vụ công dạn. Xin quý vị  đóng góp tài chánh vào Quỹ Pháp Lý của Luật sư 

Sydney Powell để bà có phương tiện tróc nã những con quái vật trong đầm lầy. Xin 
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nhấn mạnh đây là trận chiến cuối cùng. Nếu Gian Tà thắng thế thì Chính Nghĩa sẽ 

không bao giờ vùng dậy nổi. 

Đây là đường link:                       https://defendingtherepublic.org/ 

Tôi mong mỏi quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Hội Ái hữu Quân Đội, Hội 

Ái Hữu Đồng Hương, Hội Ái Hữu Học Sinh – Sinh Viên vui lòng vận động tín đồ, 

thành viên trong Hội đóng góp tiền tùy theo khả năng tài chánh để giúp Tổng 

thống Donald Trump chiến thắng, tức là cứu bản thân chúng ta, cứu tương lai con 

cái chúng ta và cứu đồng bào chúng ta thoát khỏi họa DIỆT CHỦNG. 

Tôi tin tưởng rằng với nỗ lực của đồng bào Việt Nam ta, Tổng thống Donald 

Trump và Ban Tham Mưu của ông sẽ nhớ công ơn đồng bà ta đã giúp ông thêm 

sức mạnh tinh thần để nhanh chóng tát cạn đầm lầy và giải tán chế độ Cộng sản 

trên đất Trung Hoa. Chắc chắn Tổng thống đã có kế hoạch thành lập Liên Minh để 

thanh toán Cộng Sản, bởi vì chỉ còn có một lựa chọn duy nhất: 

HOẶC CHẾT HOẶC SỐNG TỰ DO 

Bằng Phong Đặng văn Âu, 

Một đứa con của Tổ Phụ Hùng Vương, 

Một đồng chí trung kiên của đảng trưởng Trương Tử Anh, lãnh tụ lý tưởng Dân Tộc Sinh Tồn, 

Một chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thề nuôi chí quang phục giống nòi. 

Điện thoại số: 714 – 276 – 5600 

Địa chỉ email: bangphongdva033@gmail.com 

Ngày Lễ Tạ Ơn 26 tháng 11 năm 2020                                                                                                         

 

Kính mời Đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/BangPhong.html 

www.vietnamvanhien.net 
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