
Dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi ! 
 
Nếu không, người dân Việt trong nước  tự phủ khăn tang cho chính mình khi Trung Cộng 

thi hành sự đồng hoá dân tộc Việt Nam... chỉ 1% dân TC đang sống tại thành phố kỹ nghệ 
ô nhiễm di dân đến VN vì không khí trong lành, họ sẽ giết hết dân Việt để chiếm bất động 

sản cư ngụ, đàn bà con gái VN sẽ là vật tế thần cho 200 triệu đàn ông TC giải quyết sinh 
lý vì khg có đàn bà; lãnh tụ CSVN sẽ bị hành quyết vì kế hoạch chống tham nhũng của 

Tập Cận Bình... Nói chung, người dân Việt sẽ phơi thây trên đất nước mình như cá đang 
phơi thấy trên nước sông, nước biển... 

 
Người Việt hải ngoại phải thức tỉnh và hiểu rằng CSVN còn tồn tại vì có ngoại tệ... Đau 

buồn thay là số ngoại tệ này được cung cấp bởi người Việt hải ngoại... Và 90 triệu dân 
trong nước phải sống trong đau khổ vì chế độ CSVN này còn sống... Nói khác đi, dân lành 

trong nước đang là nạn nhân của người Việt hải ngoại cung cấp ngoại tệ cho CSVN.  Do 
đó, yềm trợ người VN trong nước hữu hiệu là phải giảm gửi tiền và không du lịch VN. 

 

Hậu Cộng sản, cộng đồng hải ngoại sẽ là bộ Ngoại Giao, là cān bản kinh tế vững mạnh 
cho đất nước, và với 1/2 triệu chuyên gia hải ngoại; người Việt chúng ta có tiền, có tài, có 

quyền, sẽ cùng nhau xây dựng một dân tộc no ấm, một VN hùng mạnh. Chỉ có sự hùng 
mạnh, VN sẽ là đồng minh của những cường quốc thay vì làm nô lệ cho TC như bây giờ... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MJFYzavsOI

