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Chính trị 

Phong Trào Yểm Trợ nước Mỹ Hùng Cường 
Thư gửi người bạn ở Pháp Quốc 

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU 

 
Kính chào anh Kim Trần, 

 

Càng ngày tôi càng có nhiều người gọi điện thoại, gửi email tán đồng đề nghị của tôi về 
việc tiến hành thành lập Phong Trào Yểm Trợ nước Mỹ Hùng Cường. 
 
Tôi nghĩ rằng người Vi ệt ở Mỹ đã thành công dân Mỹ thì phải có nghĩa vụ công dân đối 
với nước Mỹ. Nghĩa vụ trực tiếp, tức là đóng thuế, người Mỹ gốc Việt đã làm. Nhưng đó 
là nghĩa vụ bắt buộc, vì nếu không đóng thuế thì bị sở thuế bỏ tù. Còn nghĩa vụ tự 
nguyện, không ai bắt buộc, mà vì ý thức trách nhiệm đối với nơi ta sinh sống và ý thức 
trách nhiệm đối với giống nòi Việt Nam. 
 
Ý thức rằng nếu nước Mỹ suy yếu thì bản thân ta và con cháu ta sẽ mất hưởng quyền lợi. 
Thành lập Phong Trào còn giúp cho các sinh hoạt Chống Cộng của ta suốt hơn 40 năm 
qua thoát ra khỏi cái gọi là “Vietnamese Ghetto” và bắt đầu bơi ra biển lớn. Luật tắc tất 
yếu là “Quyền Lợi đi đôi với Nghĩa Vụ”. 
 
Hiện nay tại nước Mỹ có một thành phần quần chúng được lãnh đạo bởi những nhà trí 
thức Liberal thiên tả rất tai hại; giống như trong cuộc chiến đấu của chúng ta chống lại 
cuộc xâm lăng của Miền Bắc đã có những thành phần thiên tả, thân cộng làm cho cuộc 
chiến đấu của chúng ta mất chính nghĩa. Từ đó mất nước! Vì vậy, với tư cách là người bị 
mất nước bởi thảm họa cộng sản và bọn khuynh tả đội lốt tôn giáo, chúng ta có thể đem 
kinh nghiệm đó mà mở mắt cho những người Mỹ khuynh tả và liberal. Sự đóng góp nhận 
thức đúng, sai từ người có kinh nghiệm mất nước là một đóng góp rất cần cho người “mê 
ngủ” là rất quan trọng. 
 
Nước Mỹ hùng cường thì con cháu người Mỹ gốc Việt được hưởng sự hùng cường đó. 
 
Nước Mỹ hùng cường thì các nước đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức, Nam Phi, 
Tunisie, Nhật Bản, Đại Hàn, Miến Điện, Việt Nam, v.v. cũng được hưởng, vì không bị 
Trung Cộng khống chế và bị bọn Hồi giáo cực đoan sát hại. 
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Phong trào yểm trợ Nước Mỹ giàu mạnh không biến nước Mỹ thành Đế Quốc xâm lăng 
thiên hạ. Nhưng Nước Mỹ mà suy yếu, chắc Trung Cộng với 1 tỷ tư dân số thì thế giới sẽ 
bị Trung Cộng tha hồ sản xuất thực phẩm độc, hàng hóa độc và môi trường độc. 
 
Cho nên dù bất cứ ai ở bất cứ phương trời nào mà có ý thức, có nhận thực cũng đều muốn 
Mỹ giàu mạnh, vì Mỹ giàu thì Mỹ mới có thể đi cứu các dân tộc khác, như cứu Đại Hàn 
khỏi bị Trung Cộng + Hàn Cộng thống trị. Thậm chí thiên tai trên thế giới thì chỉ Mỹ đi 
cứu trợ, còn Trung Cộng quay mặt đi. Chúng ta còn nhớ trận bão Tsunami xảy ra cách 
đây không lâu. Chúng ta chỉ thấy Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ đi cứu thôi. 
 
Putin là người lo sợ sự bành trướng của Trung Cộng hơn ai. Mặc dầu cùng là hai nước Xã 
Hội Chủ Nghĩa Anh Em, nhưng Liên Xô từng điều động 20 Sư Đoàn dọc theo bờ sông 
Hắc Long Giang (biên giới giữa Liên Xô - Trung Cộng) để tử chiến. Nhưng sau đó Mao 
Trạch Đông dịu giọng, không còn lớn tiếng đả kích Khrushchev về chủ trương “Xã Hội 
Chủ Nghĩa Xét Lại”. Lúc đó là lúc Liên Xô mạnh và Trung Cộng yếu thì Mao Trạch 
Đông mới chịu nhường nhịn. Nhưng bây giờ Trung Cộng không còn là Trung Cộng thời 
Mao Trạch Đông, nên Putin không thể nào lấn át Trung Cộng như xưa. Do đó, Putin phải 
ủng hộ Donald Trump để Hoa Kỳ mạnh thì mới có thể ngăn tham vọng của Trung Cộng. 
Nên nhớ Putin chẳng phải tử tế gì với Trump, mà vì quyền lợi thiết thân của quốc gia 
mình nên Putin muốn nước Mỹ mạnh thì Nga được nhờ! 
 
Tôi tin rằng thế giới Da Trắng rất nhớ lời dặn của Hoàng Đế Napoléon Bonaparte về 
“Họa Da Vàng”. Nước Mỹ đã hạ ông Da Vàng Nhật Bổn. Nhưng nay ông Da Vàng Nhật 
Bổn đã chấp nhận con đường Dân chủ của Tây Phương. Còn ông Da Vàng Trung Cộng 
tuy không còn thờ Karl Marx, Lénien, nhưng thờ Không Tử, bậc Thầy các ông Hoàng Đế 
Phong Kiến coi nước mình là cái Hoa ở giữa và các nước chung quanh đều là Man Di, 
Mọi Rợ. Tôi tin rằng Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ bí mật bàn bạc nhau để 
tính sổ mối họa Da Vàng Trung Cộng. 
 
Khi Trung Cộng bị xâu xé như dưới thời nhà Thanh đã bị xâu xé thì nước Việt Nam mình 
sẽ thoát Trung như các nhà Dân Chủ nói đến vấn đề Thoát Trung. 
 
Do đó, dù người Vi ệt khắp thế giới (nếu còn yêu nước Việt Nam), không phải chỉ riêng 
người Vi ệt ở Hoa Kỳ đã có quốc tịch Mỹ mới có nghĩa vụ tiến hành thành lập Phong 
Trào Yểm Trợ Nước Mỹ Hùng Cường (SUPPORT MOVEMENT FOR GREATER 
AMERICA). Tất cả người Vi ệt Nam yêu nòi giống Lạc Hồng, muốn dòng giống của ta 
tồn tại trên hành tinh này (không bị Trung Cộng đồng hóa) đều phải giúp cho nước hùng 
cường. 
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Chỉ một hành động của Donald Trump nói chuyện điện thoại với bà Thái Anh Văn (Tổng 
thống Đài Loan) thôi cũng đủ làm cho Trung Cộng bấn xúc xích rồi! 
 
Đây là thư riêng tôi gửi cho anh Kim Trần, nhưng tôi nhờ anh phổ biến trên các Diễn Đàn 
để mọi người Vi ệt Nam khắp bốn bể năm châu hiểu rằng thời điểm giải phóng dân tộc 
Việt Nam thoát khỏi Con Gấu Trung Cộng. 
 
Nhân dịp năm sắp hết, tôi xin gửi lời cầu chúc anh và gia quyến dồi dào sức khỏe, may 
mắn, hạnh phúc. 
 
Thân ái, 
 
Bằng Phong Đặng văn Âu 
ĐT:  (714)276-5600 
bangphongdva033@gmail.com 
thanphong053@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Tư, January 25, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


