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Kết hợp “Thế” và “Lực”, 

để cứu nước và cứu mình!  

Gửi tới những người CS và người “theo” CS 

(Nguồn Dân Làm Báo) 

 
 

Nhóm Nhà Giáo Miền Nam (Danlambao) - Các vị lãnh đạo tỉnh, thành, quận huyện, 

phường xã, và các cán bộ hãy cùng toàn dân biểu tình yêu nước, như Chủ Tịch tỉnh 

Thanh Hóa và TP Vũng Tàu đã làm gương!  
 

Trước tình thế thập phần nguy hiểm cho đất nước VN, “ngôi nhà chung” trong đó tất cả 

chúng ta đang cùng nương náu: người yêu tự do cũng như người “thích” CS, thích cách 

nào, thích thật hay thích giả cũng không cần biết, nhưng chúng ta đang trú ngụ chung 

trong một nhà, nếu nhà chúng ta sập, tất cả chúng ta sẽ ra sao: ra đường, chạy sang “nhà 

hàng xóm” ở nhờ, hay làm nô lệ cả đời ta và đời con cháu, dưới ách xâm lăng của kẻ bạo 

tàn Trung Quốc, mà tất cả chúng ta đều đã thấy rõ qua 1000 năm giặc Tàu đô hộ?.  

 

Chúng tôi không cần biết các vị là người CS “chính tông”, tức là mê say chủ thuyết CS 

thực sự (mà điều này thì bất khả tín, vì chủ nghĩa CS hiện đã quá lỗi thời do lỗi lầm, 

không thực tế, và đầy gian manh giả trá, với những kết quả là thực trạng của các đất nước 

theo CS trong đó có VN, làm sao còn có những người mê lầm mà thực tâm theo?), hay 

các vị là những người chỉ theo CS bề ngoài, vì cơm áo, địa vị, lợi lộc, chứ thâm tâm quý 

vị thì đã biết rõ nó là cái bánh vẽ mang chất độc chết người! Hoặc các vị đã “lỡ đường”, 

nhưng đã đi quá xa, hết hơn nửa đời người, nay tiến thoái lưỡng nan, đi thì biết nó sẽ 

không tới, hay lọt xuống hố, nhưng quay lại thì ngại ngùng, vì sợ mất yên ổn, mất chút 

lợi lộc đang có,hoặc giả e ngại vì “người bên kia” không đón nhận mình! Tất cả các ưu tư 

đó đều có lý, nhưng chỉ có lý khi các vị nhìn không tỏ tường, rằng nhà đang lung lay 

sắp sập, có cố ở trong không bước ra để tránh nạn, thì chỉ có chết, trong khi mọi 

người đứng bên ngoài đang kêu gọi các vị phải bước ra để sống! Nên nhớ lúc này chỉ có 
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chính mình mới cứu được mình mà thôi! Nhận định này của chúng tôi không hề là vu vơ 

hay hoang tưởng. Nhìn tình hình chung, và nhất là quan sát cái đội nhân sự “chống biểu 

tình” của nhà nước, hay tiếp cận với những người dân trong cuộc giao tế hàng ngày, thì 

chúng tôi có thể khẳng định rằng: rất nhiều người trong quý vị, chỉ theo CS bằng CÁI 

VỎ, còn TRONG RUỘT thì đã chán ngán cái đảng gian ác này lắm rồi, nhất là cũng rất 

ghét những kẻ LỢI ÍCH CÁ NHÂN, đang đội lốt CS để cướp của nước, hại người dân vì 

quyền lợi riêng, gây bao tang thương cho đất nước và cho dân tộc này! Chính họ đã đưa 

đất nước đến bờ vực thẳm, đe dọa giệt vong vì mất nước, và đưa người dân đến cùng cực 

vì đói khổ, nhục nhằn, uất ức! Nhiều người từng theo “lý tưởng CS”, và đưa “con ma 

CS” vào nhà như những “trí thức lầm đường” của miền Nam trước năm 1975, tự giật sập 

ngôi nhà tự do dân chủ của mình đang ở, để “xây” ngôi nhà CS cho cả nước, nay đã trắng 

mắt, phân biệt được chính-tà, thật-giả,nên một số đã mạnh dạn lên tiếng tự “sửa sai”, một 

số đông khác thì còn ngập ngừng vì sợ mất quyền lợi, mất sự yên ổn giả tạo đang có, hay 

sợ mất cái “sổ hưu” và những “thành quả” đã tạo được thời son trẻ! Thật mông muội, vì 

đó không phải thành quả, mà chỉ là tội lỗi và sai lầm, sao không chịu hắt bỏ nó đi mà lấy 

công chuộc tội? Tôi không nói các vị đó lo cho dân hay lập công với dân đâu, vì các vị đã 

góp phần đưa đẩy dân nước đến tình trạng bi thương này rồi, thì chẳng có cái “công” nào 

bù được cái “tội” của quý vị cả, mà chỉ là để các vị bảo vệ danh dự,hay nói lên được cái 

“nghĩa khí” của quý vị, với danh nghĩa là “trí thức yêu nước” mà quý vị đã tự nhận! Các 

vị này, cũng như những vị “lão thành cách mạng” nhưng nay đã hồi tâm phản tỉnh, các vị 

cùng có một điểm chung, đó là sự “lầm đường” chứ không phải là những người cố tình 

hại dân hại nước, nên các vị cũng chỉ còn chung một con đường phải đi: QUAY VỀ VỚI 

TỔ QUỐC, bằng cách MẠNH DẠN ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA DÂN, để cứu 

nước và cứu mình, nếu không muốn bị sai lầm chồng chất sai lầm, và suốt đời trở thành 

kẻ tội đồ của dân tộc, mà còn nặng tội hơn những người kém học thức, vì họ không biết 

mà làm! Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây, để nói riêng đôi lời với những vị ấy, là một 

số trong chúng tôi, những người vừa đồng thời, đồng môn với nhóm sinh viên thân Cộng 

ở miền Nam như Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên…, lúc đó đã từng nói với họ rằng: 

“các anh đã sai lầm khi chọn CS, vì gia đình chúng tôi từng chạy CS miền Bắc để vào 

miền Nam tìm tự do!”, nhưng thay vì xem xét lại, thì các người say mê CS này đã hăng 

máu hạ nhục và muốn hành hung chúng tôi, cũng như đã nhuốm máu những bạn bè đồng 

song mà khác suy nghĩ, điển hình như họ đã ám sát SV Lê Khắc Sinh Nhật! Ngày giờ 

này, khi thấy các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên… lên tiếng với vẻ tâm thành để 

đưa ra những kế sách cứu dân cứu nước, chúng tôi đành im lặng, vì lúc này là lúc cần 

mọi bàn tay, khối óc cùng hành động giải nguy khi giặc đã vào nhà, chứ không phải lúc 

giận ghét nhau mà quên kẻ thù chung!  

 

Bây giờ trở lại vấn đề chính, để giúp các vị CS hay theo CS bề ngoài, có thêm lý lẽ để dứt 

khoát chọn con đường chính nghĩa, chúng tôi mạn phép gợi với quý vị vài thực tiễn để 

quý vị suy nghĩ thêm (vì chắc quý vị cũng đang suy nghĩ rồi, thậm chí suy nghĩ lung 

nữa!), đó là chúng ta hãy thẳng thắn duyệt xét tình trạng DÂN và NƯỚC của chúng ta 

qua giai đoạn CS. Chúng tôi chỉ nêu vắn gọn một số câu hỏi để mọi người suy nghĩ, mà 

không cần giải thích chứng minh dài dòng, vì nó đã quá rõ:  

 

1- Qua gần 80 năm trong chế độ CS, đất nước chúng ta đã đi đến “thiên đường CS” hay 

“địa ngục trần gian”, đói nghèo và đau khổ? Hãy nhìn vào hình ảnh trẻ con chui vào bao 
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ni lông bịt kín để qua sông đi học, việc xuất khẩu lao động, việc phụ nữ VN đi làm nô lệ 

tình dục cho nước ngoài, nhất là TQ, việc công an và côn đồ đánh dân như đánh súc vật 

vì họ giữ đất, giữ cuộc sống của họ khi bị chính quyền cướp đất cướp nhà, phá cả mồ mả 

tổ tiên của họ ở Văn Giang, Dương Nội, Cồn Dầu…, và biết bao cái chết oan của người 

dân khi bị “làm việc” với CA! Nếu các vị xác định đó là “thiên đường XHCN” , thì vấn 

đề đã được trả lời: HẾT THUỐC! Và quý vị có thể ngừng ở đây không cần đọc thêm! 

Nhưng nếu chưa tìm được “thiên đường”, thì chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp.  

 

2- Đã có đất nước CS nào trên thế giới xây dựng được “dân giàu nước mạnh, công bằng, 

ấm no và hạnh phúc” cho dân chưa, hay chỉ có một thiểu số ăn trên ngồi trốc, bóc lột dân 

mà giàu, mà hưởng, như Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng?  

 

3- Cuộc đấu tố gọi là “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc đã giết hại hàng triệu đồng bào 

nông dân, thậm chí con đấu tố cha mẹ như Trường Chinh, là đúng hay sai? Cuộc tấn công 

tết Mậu thân vào miền Nam của CS khiến hàng triệu người bị giết dã man, là do ai? Như 

vậy là yêu nước, bảo vệ người dân hay là “diệt chủng”?  

 

4- Những gì quý vị từng nghe CS nói, có đúng là sự thật, những gì con cháu chúng ta 

đang được “nhà trường XHCN” nhồi vào óc, có phải là SỰ THẬT, hay chỉ là lừa đảo, 

tuyên truyền xảo trá, đúng như Gorbachov, một người CS kỳ cựu đã tuyên bố: “CS chỉ có 

thể tồn tại trên sự dối trá lừa bịp”?  

 

5- Chính quyền CS có thật sự “vì dân tộc, vì nước” không? Tại sao lại đưa đất nước đến 

tình trạng hiện nay: nước mất, nhà tan, dân chúng lầm than đói khổ, người yêu nước thì 

bị tù đầy oan ức, bạo lực thì khắp nơi, đạo đức thì suy đồi, dân oan biểu tình khắp mọi 

chỗ, và người biểu tình yêu nước chống ngoại xâm lại bị cấm cản, hành hạ, bắt bớ như 

quân thù?  

 

6- Đảng CS có thực sự đủ tài đủ đức để lãnh đạo đất nước ta không?Tại sao ngân quỹ 

quốc gia thì trống rỗng, vật giá thì leo thang, phẩm chất hàng hóa thì độc hại, nông dân 

càng sản xuất càng thua lỗ, công nhân đói nghèo xác xơ, và cả nước bất mãn cùng cực, 

còn “lãnh đạo của ta” đi nước nào cũng bị chửi, bị khinh, bị luồn cửa sau một cách tủi 

hổ?  

 

7- Chế độ VNCH ở miền Nam dù phải đối phó với xâm lăng CS từ miền Bắc, mà đã xây 

dựng được một nước VN giàu mạnh nhất vùng Đông Nam Á chỉ trong chưa đầy hai chục 

năm, nay “thống nhất đất nước”, “xây dựng XHCN” đã 40 năm, mà đất nước lại thụt lùi 

thành đói nghèo lạc hậu gần nhất thế giới, thua xa những nước trước kia kém cỏi hơn 

miền Nam VN, là tại sao?  

 

8- Chính quý vị là người của chế độ CS, quý vị có thật sự thấy mình được “tự do, hạnh 

phúc” không? Quý vị và người dân có được nói lên tiếng nói của mình, được thực sự 

chọn người tài đức để giao cho họ lo việc nước, hay là “đảng” chọn, còn quý vị đi bỏ 

phiếu lấy lệ?  

 

9- Quý vị có thực sự YÊU MẾN, KÍNH TRỌNG những người đang “lãnh đạo” đất nước 
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này không? Quý vị thật sự tin tưởng và hài lòng về họ không?Và quý vị có tin chắc “đảng 

và nhà nước lo” cho dân no ấm, cho đất nước được yên bình mà không sợ TQ xâm lăng 

không? Đã có một nước nào trên thế giới mà người dân biểu tình chống ngoại xâm lại bị 

chính quyền ngăn cấm, bắt bớ, tù đày như ở VN ta không?  

 

10- Quý vị có thật sự muốn chế độ độc tài độc đảng, độc quyền cai trị đất nước, thậm chí 

là bán nước cầu vinh này còn tồn tại mãi không? Và quý vị có muốn cho mình và con 

cháu mình được sống trong tự do dân chủ như các nước Âu, Mỹ mà quý vị từng đi du 

lịch đã nhìn thấy xã hội của họ phát triển trong sự tự do dân chủ của người dân họ?  

 

Còn rất nhiều vấn nạn khác tương tự, nhưng chúng tôi chỉ sơ lược 10 câu hỏi trên gửi đến 

quý vị. Hãy chỉ một mình quý vị đối diện với lương tâm mình, đặt tay lên trán suy nghĩ, 

và một mình TỰ TRẢ LỜI CHO MÌNH, không phải màu mè gắng gượng gì cả, hay phải 

tìm cách bào chữa với ai. Liệu quý vị đang “là CS” hay “theo CS”, quý vị có đang được 

NẰM NGỦ THOẢI MÁI YÊN BÌNH, ĐANG HƯỞNG HẠNH PHÚC, và an tâm phó 

thác vận mệnh của mình, của gia đình mình, của đất nước mình cho “đảng và nhà nước 

lo” không? Xin đừng có nghĩ “nếu có gì thì chạy đi ngoại quốc”, vì không có chỗ cho quý 

vị, những người CS chính tông, hay theo đuôi CS đâu! Cả thế giới họ sợ CS hơn sợ 

PHONG CÙI, và họ chỉ sợ quý vị đến gây bất ổn cho họ thôi! Nhất là những nước đó còn 

nhiều người Việt yêu tự do đang trốn chạy CS, và đang hận thù quý vị, liệu quý vị có 

được yên thân với họ không?  

 

Đặt ra những câu hỏi gợi ý trên, thì đồng thời chúng tôi cũng đưa một vài ý kiến chân 

thành đến quý vị, về việc chúng ta phải làm sao để bảo vệ “ngôi nhà sắp sập” mà chúng 

ta đang cùng trú ngụ, cụ thể công việc của chúng ta là gì, nếu không phải là chung lưng 

đấu cật để giữ gìn đất nước, là ngôi nhà chung của chúng ta khỏi rơi vào tay giặc Tàu, và 

xây dựng đất nước chúng ta trong một chính thể tôn trọng CÔNG LÝ, SỰ THẬT, HÒA 

BÌNH, TỰ DO và ĐỘC LẬP? Việc này dứt khóa không thể ủy thác hay cậy nhờ vào 

đảng CS, gồm một số người bất tài, vô đức, vụ lợi được! Vậy thì ai ngoài những người có 

cùng chung một số phận, đi chung trong một con tàu, sẽ phải liên kết lại để chúng ta thoát 

cơn sóng dữ, lèo lái con tàu VN đến bến bờ bình an? Biết rằng quý vị dù muốn, nhưng 

cũng không hẳn đã tin tưởng và đồng lòng với chúng tôi, và ngược lại, phải thành thật mà 

nói, chính chúng tôi, những người đã từng sống trong chế độ tự do dân chủ, cũng không 

hài lòng thoải mái mà yêu thương chấp nhận quý vị, những người từng suy nghĩ khác, 

hành động trái nghịch với chúng tôi, hay đã từng đàn áp, lấn lướt chúng tôi, để áp đặt lên 

đầu người dân Việt một cái chế độ kỳ quái, không nhân bản và thiếu đạo đức như thế 

này! Nhưng trước tình thế hiện nay, chúng ta đành dẹp thù riêng, dẹp mọi khác biệt, để 

cùng nhau cứu nguy Tổ Quốc, cũng là cứu nguy cho chính mình, con cháu mình! Quý vị 

đang có THẾ, đó là quý vị đang tại vị tại chức, thuộc về chế độ CS, dù trong lòng không 

còn tin tưởng vào chế độ và những con người hiện tại! Chúng tôi, toàn dân VN thì đang 

có LỰC, tức là sức mạnh của gần 90 triệu người dân, cộng với CHÍNH NGHĨA là 

lòng yêu nước, khát khao công lý, hòa bình, tự do và dân chủ. Tại sao chúng ta không 

hợp lại thành MỘT- THẾ- LỰC DUY NHẤT, đủ mạnh mẽ, đủ chính danh để làm một 

công việc cần làm, là bảo vệ và xây dựng MỘT TỔ QUỐC, NGÔI NHÀ CHUNG, làm 

nơi nương ẩn, che chở chúng ta? Chúng tôi biết rằng trong thâm sâu, quý vị cũng đâu 

muốn nước mất nhà tan, cũng đủ khôn ngoan để thấy rằng chúng ta và con cháu chúng ta 
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không thể TRỌN KIẾP LƯU VONG, hay trọn kiếp làm nô lệ cho giặc Tàu vốn gian ác 

tham tàn, luôn luôn muốn nuốt trửng chúng ta, và chưa bao giờ chúng từ bỏ ý đồ man rợ 

đó! Hiện giờ chúng đã đưa giàn khoan dầu khổng lồ cùng với mấy trăm tàu có trang bị vũ 

khí vào thềm lục địa của ta! Cũng theo thông tin, chúng đã dàn quân hàng trăm ngàn lính 

chính quy, hàng trăm xe tăng, hỏa tiễn, máy bay, để chuẩn bị tấn công vào biên giới phía 

Bắc của ta, cũng như sẽ tấn công từ phía biển vào! Trong khi đó thì nhà cầm quyền CS vì 

cố đấm ăn xôi, đã quy lụy giặc để hy vọng nhờ giặc mà giữ ghế, dù nước có mất, nhà có 

tan, nên đã cấm dân biểu tình, rồi dùng công an và quân đội làm tay sai bảo vệ cho họ. 

Còn giới trẻ là lực lượng chủ chốt để chống giặc thì đã rõ: con các quan tước thì đã gửi đi 

nước ngoài, phần còn lại là con cháu các cấp vừa thì có “luật ưu tiên” không phải đi lính, 

các thanh niên thường dân thì nhất quyết không tòng quân, vì nước “không có cái đầu 

chính đáng”, nên họ nhất quyết không làm bia đỡ đạn cho CS, bao lâu CS còn tồn tại và 

đè đầu người dân! Nước ta đang là một bệnh nhân yếu nhược và đơn độc giữa cơn bệnh 

ngặt nghèo là Tàu Cộng xâm lược, lại không được sự ủng hộ thật tâm và nhiệt tình của 

thế giới, như Nhật, Phi được người bảo trợ mạnh mẽ là các nước tự do, nhất là Mỹ, vì 

chúng ta là nước CS, độc tài, tàn bạo và phi chính nghĩa cả với dân trong nước! Nhà cầm 

quyền CS không còn có tư cách đại diện cho dân, nên chỉ còn NGƯỜI CHỦ CHÍNH 

LÀ CHÚNG TA, mới thay quyền đất nước lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ dân VN 

chống quân xâm lược mà thôi! Nhiều lần nước Mỹ cũng muốn đưa tay cho chúng ta, 

nhưng cái chính quyền tham ô và hèn nhát này không dám nắm tay Mỹ, vì họ sợ “mất 

lòng” đàn anh côn đồ là TQ! Nhưng tham quá hóa ngu, vì tên đàn anh khốn kiếp và bất 

nhân này cũng đã đạp họ ra rồi! Nếu người dân chúng ta không nhào vô cầm lái con tàu 

đất nước, thì tất cả sẽ chìm, chúng ta sẽ chết chung với kẻ tham lam cố ăn mà thôi!  

 

Vậy, chỉ còn một con đường sống cho tất cả dân Việt, là quý vị, hiểu theo nghĩa là cả 

quân đội, công an, những vị lãnh đạo các tỉnh, thành, quận huyện, phường xã, các 

cán bộ, công nhân viên chức, và toàn dân sẽ kết thành MỘT THẾ LỰC DUY 

NHẤT, để chống kẻ thù chung và bảo vệ người yêu nước, bằng những cuộc biểu tình 

rộng rãi khắp nơi, vì đất nước này là của chung chúng ta! Nếu có quý vị đứng trong các 

cuộc biểu tình yêu nước, như vị Chủ Tịch tỉnh Thanh Hóa và TP Vũng Tàu đã làm, thì sẽ 

không kẻ nào dám ngăn cản, bắt bớ, hành hạ người dân nữa! Khi quý vị đã định được 

hướng đi đúng cho mình, là đứng về phía dân, để bảo vệ Tổ Quốc, lập tức quý vị sẽ sẵn 

sàng dùng cái THẾ của mình đặt bên cạnh cái LỰC của toàn dân, và bảo vệ cho cái LỰC 

chân chính đó được thể hiện dễ dàng. Quý vị nên nhớ cho rằng: cái THẾ của quý vị chỉ 

nhất thời khi còn CS cai trị, nhưng nó sẽ hoàn toàn tiêu tan khi CS sụp đổ, lúc đó cả 

THẾ và LỰC sẽ thuộc về toàn dân, quý vị lúc đó sẽ nhờ vào THẾ-LỰC chân chính đó 

che chở cho, vì cùng là ĐỒNG BÀO, và quý vị đã từ bỏ con đường sai lầm để trở về với 

đường ngay nẻo chính, miễn là đừng có gây tội ác tày trời với dân. Ngược lại, nếu quý vị 

còn bám chặt lấy cái TÀ QUYỀN CS, thì thật bất hạnh cho quý vị, vì lúc đó những kẻ 

đầu sỏ đã cao bay xa chạy hòng thoát thân còn chưa chắc xong, làm sao họ là “điểm tựa” 

cho đông đảo quý vị? Cũng hãy nhớ rằng chính những kẻ TÀ QUYỀN ấy sẽ chẳng còn 

nơi ẩn náu, kể cả nơi đàn anh hay quan thày của họ, vì TC không còn tin tưởng đàn em 

VC, và họ sẽ bị dân xét xử như những tên TỘI ĐỒ! Lúc này lòng uất hận của người dân 

như nước đã vỡ bờ cuồn cuộn chảy, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ rác rưởi, còn đảng CS 

giống như một bày kiến đang quyện chặt lấy nhau trên một chiếc lá mong manh trôi dạt 

giữ dòng nước, có thể bị nhận chìm bất cứ lúc nào! Vậy quý vị là những người không 
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ngoan sáng suốt, hãy TAN RA KHỎI ĐÀN KIẾN MÀ BƠI VÀO BỜ để được cứu sống!  

 

 

Suy cho cạn nguồn, chỉ còn SỰ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHỐNG KẺ THÙ CHUNG, 

LÀ CON ĐƯỜNG SỐNG của tất cả chúng ta! Chúng ta hãy tâm niệm những lời cổ 

nhân dạy: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!”, “Hợp Quần gây sức mạnh!”, “Một cây 

làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!”, là những châm ngôn sống của dân 

tộc Việt.  

 

Với CHÍNH NGHĨA, với SỰ ĐOÀN KẾT, với LÒNG YÊU NƯỚC chân thành thiết tha, 

cùng với LÒNG TRỜI, và ANH LINH CỦA TỔ TIÊN hộ giúp, thì sự tất thắng ở trong 

tay chúng ta, và đất nước sẽ sớm được thái bình, thịnh trị vinh quang, người dân Việt sẽ 

được hưởng tự do no ấm.  

 

CHÍNH NGHĨA Ở TA, TẤT THẮNG SẼ VỀ TA! TOÀN DÂN VN SẼ CHỜ ĐÓN 

NGÀY VINH QUANG CỦA TỔ QUỐC THÂN YÊU! 
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