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V/v: Kêu Gọi Kháng Cộng

Kính gởi,
Các Chức Sắc Tôn giáo, Các Cộng Đồng, Tổ chức, Đoàn Thể, Đảng Phái, Truyền Thông
và các Nhân sĩ các châu lục.

Nhân dịp ngày 30-4-2021 vừa qua, chúng tôi có dịp thưa chuyện cùng đồng bào V/v tổ
chức ngày quốc hận thứ 46 này là việc phải làm và làm như chúng ta từng tổ chức là đúng lắm. Nhưng nếu
chúng ta cứ tiếp tục tổ chức như là ngày quốc hận như là ngày tưởng niệm không thôi thì chưa đủ. Chúng ta
không thể tiếp tục kỷ niệm thương khóc nuối tiếc như hận Đồ Bàn. Vì nếu làm như vậy thì chúng ta có tổ
chức thêm 46 năm nữa thì Cộng Sản cũng không xụp đổ. Nói một cách đúng đắn hơn chúng ta phải biến sự
hận thù này thành lực lượng, biến đau thương thành sức mạnh như hai bà Trưng đã biết biến thù nhà nợ
nước thành lực lượng và sức mạnh kháng giặc Tàu. Một bàn tay vỗ sẽ không phát thành tiếng nhưng hai bàn
tay cùng vỗ thì sẽ phát thành tiếng. Chúng ta không thể có lực lượng và sức mạnh nếu chúng ta không cùng
chung vỗ một bàn tay cho đại cuộc. Người dân Miến Điện đã vùng lên chống bọn quân phiệt độc tài tay sai
của giặc Tàu nên đã cùng nhau xuống đường đốt các nhà máy của Tàu Cộng ở Miến Điện. Điều này đã
truyền cảm hứng cho người dân ở Cam Bốt cũng đứng lên đốt cả chục nhà máy của giặc Tàu ở Cam Bốt.
Ngọn lửa này đã cháy sang nhà hàng xóm và sẽ cháy lan sang Việt Nam nhưng còn chờ ngọn gió “Đông.”

Nay ngọn gió Đông ấy đã đến. CSVN vì sợ dân Việt Nam trong và ngoài nước nổi dậy tẩy chay cái gọi là
bầu cử quốc hội bù nhìn đảng cử dân bầu vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 này nên muốn ‘bắn một mũi tên để
giết hai con nhạn’ bằng cách cho tên Cộng con Dương Đức Thịnh xé và làm nhục cờ vàng ở Úc. Chúng làm
như vậy có mục đích đánh lạc hướng phong trào nổi dậy tẩy chay quốc hội bù nhìn này; mặt khác là nhân
ngày 30-4- 21 muốn thử gân cộng đồng người Việt Hải ngoại. Nhưng không may cho chúng là chúng đã
đụng phải ổ kiến. Phản ứng của người Việt khắp nơi kể cả ở trong nước trên mạng truyền thông hàng ngày
ngọn lửa xé cờ vàng của VNCH cùng với video ăn mừng chiến thắng của 8 tên CS nằm vùng ở California đã
khiến cho cộng đồng người Việt khắp nơi nổi giận cuồng phong và có cơ hội bùng cháy. Vì vậy CSVN đã ra
lệnh cho các dư luận viên kể cả bọn á dư luận viên thuộc loại cấp cao nằm vùng có học thức hơn ra công
“chữa lửa.” Chúng cho rằng việc tên Cộng con DĐT xé và sỉ nhục cờ Vàng chỉ là việc làm xung động nhất
thời của một cậu bé nên cộng đồng người Việt nên tha thứ để tỏ ra mình là người lớn và để lôi kéo giới trẻ
vào cùng chiến tuyến chống Cộng.

Đây chính là luận điệu của những tên nằm vùng trước năm 1975 như Hồ Ngọc Nhuận, Võ Long T của báo
“Đại Dân Tộc” ở miền Nam Việt Nam thuở nào. Luận điệu chữa lửa này của chúng xem ra đã được lũ dư
luận viên khác hùa theo thổi to lên việc cộng đồng hải ngoại là người lớn không nên chấp nhất trẻ con. Nói
xem ra có vẻ tội nghiệp. Quý vị nên nhớ là CS làm gì cũng có sách lược. Việc xé và sỉ nhục cờ vàng lần này
tuyệt đối là có CSVN đứng ở đằng sau như vụ tỉ phú Hoàng Kiều muốn chiếm chỗ và biến Little Sài Gòn ở
Wesminster Cali. thành phố Hồ Chí Minh. Cậu thanh niên này đã ở Úc từ năm 14 tuổi, năm nay cậu đã 18
tuổi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao cậu không xé cờ vàng trong vòng 4 năm nay mà phải chờ đến ngày 30-4
năm nay mới làm?

Chính do sự phản ứng mãnh liệt của các DLV của CSVN ra sức đánh vào cái hào khí công tử bột là tha thứ
không chấp nhất với cậu Cộng con xé cờ đã khiến nhiều tổ chức có vẻ như đồng tình và lờ đi. Như vậy là
cộng đồng hải ngoại lại rơi vào bẫy tuyên truyền của CSVN rồi. Vì việc xé và sỉ nhục cờ vàng lần này được
làm có bài bản do CSVN đứng đằng sau. Đây là một chuyện lớn. Thử đặt ra một câu hỏi: giả sử ngày ấy tỉ
phú Hoàng Kiều thắng và thị trưởng Tạ Đức Trí bị lật đổ và thay thế vào đó là một hội đồng và thị trưởng
mới thân Cộng và đặt tên thành phố tị nạn thành thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả sẽ ra sao? Thử hỏi cộng
đồng người Việt hải ngoại nghe lời ru ngủ của DLV Cộng Sản mà bỏ qua không cùng nhau lên tiếng đánh
CSVN lúc này thì tương lai ngọc cờ vàng sẽ ra sao? Hỏi tức là trả lời.

CSVN đã cướp nhà cướp nước của chúng ta nay lại hai tay dâng lên cho Tàu Cộng khiến chúng ta nhà nát
cửa tan quốc phá gia vong phải lang thang nơi xứ người; tưởng chừng được yên thân sống cho qua kiếp này.
Nhưng nay chúng lại còn theo chân chúng ta sang tận trời Tây này để tiếp tục mộng cướp bóc một lần nữa



ngay trên đất người. Chúng ta không thể ngồi yên để mặc cho chúng tự tung tự tác. Vì vậy chúng tôi hy
vọng cộng đồng người Việt hải ngoại phải cùng nhau ngồi lại hãy cùng nhau tìm ra đối sách để đốt sạch bọn
CS nằm vùng, đồng thời hô hào đồng bào trong và ngoài nước cùng phất lên ngọn cờ vàng của hai bà Trưng
(cờ vàng hoặc cờ vang ba sọc đỏ) để cùng thừa thắng xông lên đốt các nhà máy TC ở VN và đánh đuổi Tàu
Cộng ra khỏi dất nước ta. Hãy cùng nhau “đánh Tàu diệt Cộng cứu nước”.

Trân Trong Kính Chào.

LM Bùi Phong


