
XÁC ĐỊNH LẬP TRƯỜNG 
 

Thưa quý vị, 
 

Bất cứ người Việt Nam nào yêu Quê Mẹ đều căm thù Hồ Chí Minh và tập đoàn 
thống trị đảng Cộng Sản (Việt Cộng) làm tay sai cho Trung Cộng. 
Mao Trạch Đông nói rõ: "Trung Cộng sẽ đánh Đế Quốc Mỹ đến người Việt 
Nam cuối cùng". 
Lê Duẩn xác nhận: "Đảng Việt Cộng đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, 
cho Trung Cộng". 
Trường Chinh Đặng Xuân Khu tuyên bố: "Đảng Cộng sản cướp chính quyền 
bằng bạo lực. Vậy đảng ta phải có nghĩa vụ giữ chính quyền bằng bạo lực" 

Đảng Việt Cộng cương quyết: "Thà mất nước hơn mất đảng". 
 

Vậy những ai nuôi ý nghĩ có thể chung sống với Việt Cộng là ngu, là bất 
lương. 
Việt Cộng đang toa rập với Trung Cộng để dâng đất nước Việt Nam cho Trung 
Cộng và để đồng hóa dân tộc Việt Nam trở thành dân Hán cho Trung Cộng.  
Không một ai là người Việt Nam mà không thấy Việt Cộng và Trung Cộng là kẻ 
thù của dân tộc Việt Nam. 
 

Những sự kiện chống phá của đảng Dân Chủ đối với Tổng thống Donald 
Trump là do chỉ thị của Trung Cộng. Bởi vì Tổng thống Donald Trump đang 
quyết tâm diệt tham vọng bành trướng của Trung Cộng mà đảng Dân Chủ lại 
đứng về phe bọn AntiFa, tức là đảng Dân Chủ chính là kẻ nội thù của nước 
Mỹ giống như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là kẻ thù của nhân dân Việt Nam 
dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. 
 

Xin độc giả đừng bảo tôi hồ đồ khi tôi nói rằng những phần tử mang dòng 
máu Việt Nam, sống trong thế giới tự do mà chống lại chủ trương diệt Trung 
Cộng của TT Donald Trump và ủng hộ đảng Dân Chủ đều là những phần tử vô 
tư cách, bất nhân, vì họ muốn Trung Cộng thống trị thế giới. Trong cái thế giới 
bị Trung Cộng thì nước Việt Nam trước hết sẽ bị Trung Cộng đô hộ. 
 

Nếu Nguyễn Gia Kiểng không đồng ý với lời tuyên bố của tôi, hãy lên tiếng đi! 
Tôi công khai thách thức đấy. 
Trần Huy Bích mang danh có bằng Tiến sĩ mà không đọc cuốn "Death By 
China" của Peter Navarro để nói rằng chưa quyết định bầu cho Donald Trump 
hay cho Joe Biden là một sự thiếu lương thiện của người mang danh trí thức. 
Tôi khinh Trần Huy Bích! 
 

Tôi đã viết một bài có tựa đề: "THỜI CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI". Bây giờ tôi nghĩ 
sẽ viết một bài có tựa đề "THỜI CỦA NHỮNG KẺ MẤT DẠY" để kể cho con 
cháu biết có một số vị có bằng Bác sĩ, bằng Đốc Sự Hành Chánh thì gọi TT 
Donald Trump là "Thằng Điên", có bằng HEC thì gọi Cụ Chu văn An là "Thằng 
Cà Chớn" v... v... 
 

  Bằng Phong Đặng văn Âu.   

   Email address: bangphongdva033@gmail.com 

   Telephone: 714 - 276 - 5600 
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