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GM Hoàng Đức Oanh:
Việt Nam Quá Nguy Ngập
Người Dân Biểu Tình Vì Thấy Đảng Bán Nước.
Hà Nội.Ngày 22 tháng 6, 2018 đài VOA cho hay Giám mục Hoàng Đức Oanh vừa gửi
một thư ngỏ cho Chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang để bày tỏ những ý kiến
“rất thành thật” và thẳng thắn về Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng
(ANM), trong bối cảnh mà ngài cho là “đất nước nguy ngập”.
Giám mục Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum
cũng đề nghị Chủ tịch nước thả hết những người biểu tình bị bắt,
“Mau chóng ra luật biểu tình”,
“Tôn trọng ý dân”
và Bỏ cả hai dự luật.
GM. Micae Hoàng Đức Oanh sinh năm 1938 tại Hà Nội. Từ lúc còn là Chủng
sinh tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, ông đã có thành tích học tập xuất
sắc nên được tuyển chọn theo học triết học và thần học tại Giáo hoàng Học viện
Thánh Piô Đà Lạt. Sau khi chịu chức linh mục tại Sài Gòn vào năm 1968, ông
được điều về làm phó xứ ở Pleiku và
làm Hiệu trưởng Trường tư thục Minh Đức. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức
vụ Giáo sư Tiểu chủng viện Thừa sai Kon Tum, Tổng đại diện giáo phận Kon
Tum và được bổ nhiệm làm Giám mục Kon Tum vào năm 2003.
GM. Micae Hoàng Đức Oanh là một trong những lãnh đạo Công giáo có tầm
ảnh hưởng vì ông mạnh mẽ lên tiếng trước những vấn đề xã hội quan trọng,
liên quan đến vận mệnh đất nước và quyền lợi của người dân.


Mở đầu thư, Đức Giám mục viết : Chúng tôi gửi tới Ông Chủ Tịch nước
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam CHXHCNVN) thư ngỏ này. Tại sao lại
thư ngỏ? Vì vấn đề quá cấp bách. Vì hơn một lần chúng tôi gửi thư lên các vị
đứng đầu nhà nước Cộng Sản Việt Nam đều không nhận được phúc đáp ! Vì
quốc hội hôm 12.06.2018 đã biểu quyết vội vàng
dự luật An Ninh Mạng (ANM) không thèm quan tâm ý dân, nên nay chỉ còn
tùy thuộc chữ ký của ngài chủ tịch nước!
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“Có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người Việt
không thương dân Việt mà phải ‘đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc (Lê
Duẩn) cả mấy chục năm, để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho
ngoại bang?”, thư của GM. Hoàng Đức Oanh viết.
Lá thư được gửi đi sau khi Quốc hội Việt Nam, theo trong thư, đã “biểu quyết
vội vàng dự luật An ninh mạng” mà “không thèm quan tâm ý dân”, và vấn đề
hiện chỉ còn tùy thuộc vào chữ ký của Chủ tịch nước.
Trong lá thư dài 4 trang, GM Hoàng Đức Oanh phân tích những lý do vì sao
người dân phản đối hai dự luật. Ông nói cả hai dự luật đều “lỗi thời, lạc hậu
và nguy hiểm”.
Đức Giám mục viết tiếp : Hôm 10,06,2018, thế giới đã chứng kiến một cuộc
biểu tình lớn diễn ra tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.
Dân biểu tình ôn hòa, nhưng đã xẩy ra nhiều xô xát đáng tiếc. Nhiều người
đã bị bắt. Công bằng mà xét lỗi và trách nhiệm thuộc về ai, nhà nước hay
người dân? Có nhiều người nghĩ do các lực lượng gìn giữ trật tự đã "tinh
vi" gài người trà trộn vào đám người biểu tình "hung hăng hô đả đảo cộng
sản, ném đá vào nhân viên công lực, đốt xe cán bộ, phá cơ quan nhà nước"
để có cớ đàn áp, bắt bớ dân biểu tình ôn hòa, đúng sai thế nào lịch sử sẽ
minh xét!
Còn tại sao dân xuống đường đông đảo để phản đối hai dự thảo ANM và 3
Đặc khu kinh tế (EKKT)? Đơn giản: dân thấy 2 dự thảo:
Một dự luật ANM nhằm ngu dân để thống trị,
Một dự luật DKKT mang tính bán nước bằng cách rước giặc vào nhà.
Cả hai đều lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm.
Đứng trước nguy cơ lệ thuộc phương bắc, dân yêu nước chống đến cùng!
“Dân chúng tôi chống Tàu và chống 2 dự luật đơn giản là sợ mất nước?”,
thư viết.
Với những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân vào ngày 10/6 để phản đối hai
dự luật, GM. Hoàng Đức Oanh nói việc để xảy ra xô xát là điều đáng
tiếc, nhưng ông đặt câu hỏi:
“Công bằng mà xét, lỗi và trách nhiệm thuộc về ai?
Nhà nước hay người dân?”
Thư của Giám Mục Hoàng Đức Oanh có đoạn : Xin ông chủ tịch cho kiểm
tra lại lời phát biểu của một đại tá công an và của một nhà sư.
Có đúng như trên mạng phát tán không? Nếu đúng, thì đất nước nguy to
rồi! Kẻ thù ở trong nhà rồi!? Xin ông chủ tịch cùng tòan dân nghe.

2

- Đại tá công an Trần Anh Huy, Long An dõng dạc chửi "DM chúng mày.
Phản động hả? Tụi tao bắt hết thằng nào dám hô khẩu hiệu “Tàu khựa cút
khỏi biển Đông đấy. DM chúng mày, loại vô ơn phản phúc. Đảng và nhà
nước cho tụi bay ăn học sao ngu thế. Dù sao Trung Quốc cũng đã giúp
chúng ta trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Không có Trung Quốc
giúp đỡ mày còn ngồi đấy anh hùng bàn phím chửi bới đảng và nhà nước
à. Hai đảng anh em nhà tao sẽ có cách giải quyết. Chúng mày không thích
thì cứ cút khỏi Việt Nam đi. Đồ chó phản động".
"Đừng để tao bắt được chúng mày tao bắn vỡ sọ".
- Trong khi Ngài Thích Chân Quang, Vũng Tàu? Kết án cả Tổ tiên :
"Với nước Tàu China thì nước Việt Nam chỉ là em nhỏ trong gia đình. Phải
kính cẩn đối với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh
thế phụ, không được hỗn láo. "Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tàu là
hỗn”.
Ông Chủ tịch nghĩ sao ?
Dân chúng tôi chống Tàu và chống hai dự luật đơn giản là sợ mất nước.
Nại lý do phát triển ư ?
Thời nay có nhiều cách phát triển, không cần tới hình thức Đặc Khu kinh tế.
Nếu muốn phát triển nhanh, cứ bỏ cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ
nghĩa”, cứ bỏ điều 4 Hiến pháp cũng như không thòng câu “Đất đai thuộc
sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản
lý”(Luật đất đai năm 2013) thì làm gì có tham nhũng khủng khiếp cản trở công
cuộc phát triển đất nước như bấy lâu nay !
Hiện nay Việt Nam XHCN thua xa thế giới chung quanh cả mấy chục năm.
Trong cuộc trò chuyện với Khánh An của VOA Tiếng Việt, GM. Hoàng Đức
Oanh cho biết thêm về nguyên cớ khiến ông phải gửi thư ngỏ cho Chủ tịch
nước.
GM. Hoàng Đức Oanh: Với tư cách là một công dân yêu nước, tôi thấy tình
hình đất nước nguy ngập, đặc biệt với hai dự thảo luật là Luật An ninh
mạng và Luật về 3 đặc khu kinh tế. Cả hai đều không thích hợp và tác hại
đến quyền lợi thế giới chung quanh cả mấy chục năm.
Trong cuộc trò chuyện với Khánh An của VOA Tiếng Việt, GM. Hoàng Đức
Oanh cho biết thêm về nguyên cớ khiến ông phải gửi thư ngỏ cho Chủ tịch
nước.
GM. Hoàng Đức Oanh: Với tư cách là một công dân yêu nước, tôi thấy tình
hình đất nước nguy ngập, đặc biệt với hai dự thảo luật là Luật An ninh mạng
và Luật về 3 đặc khu kinh tế. Cả hai đều không thích hợp và tác hại đến
quyền lợi của đất nước Việt Nam.
Một cái là bịt miệng người ta, rồi từ đó có thể tiến hành biết bao nhiêu
điều khác, như đặc khu kinh tế chẳng hạn. Vả lại, kinh nghiệm cho thấy là
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Tàu cộng đã bỏ tiền ra, 90% các dự án [tại Việt Nam] là Tàu cộng trúng
thầu. Và khi trúng thầu thì họ làm rất giả dối, tốn kém và không có hiệu
quả tốt đẹp cho đất nước. Nhìn thấy nguy cơ đó và với lòng yêu nước, tôi
phải lên tiếng thôi.
VOA: Khi gửi bức thư với những lời lẽ như vậy, Đức cha có e ngại đã “đụng
chạm” quá mức các lãnh đạo Việt Nam hay không?
GM. Hoàng Đức Oanh: Tôi nghĩ là mình rất thành thật. Tôi không chống
đối ai, và cả với những người anh em Cộng sản. Với niềm tin của tôi, tất cả
đều là anh em của nhau, là công dân Việt Nam.
Tôi không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản và tôi càng không chấp nhận hệ
thống điều hành đất nước. Tôi ý thức là tất cả mọi điều đều phát xuất từ
Điều 4 Hiến pháp, rồi từ đó họ quyết định hết tất cả.
Và cuối cùng thì kinh nghiệm cho thấy bao nhiêu năm trời họ không giải quyết
được gì mà chỉ càng bế tắc thêm.
VOA: Với dự luật về đặc khu, các lãnh đạo Việt Nam nói rằng họ không đề
cập một chữ nào đến Trung Quốc nhưng tại sao người dân lại chống đối.
Vậy Đức cha nhận xét thế nào về yếu tố Trung Quốc trong sự phản đối của dân
chúng đối với Luật Đặc khu?
GM. Hoàng Đức Oanh: Không cần phải nói đến từ “Trung Quốc”. Quý vị đó
phải hiểu rằng với kinh nghiệm của đất nước, với 3 địa điểm làm đặc khu
đó, với tình hình Việt Nam đã bị lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa cũng như
trong 90% các dự án mà Tàu cộng trúng thầu, chúng tôi nghĩ rằng 3 địa
điểm đó rất nguy hiểm cho an ninh, quốc phòng, kinh tế... nên chúng tôi
mới chống đối.
VOA: Đức cha nhận xét thế nào về cách chính quyền đối phó với các cuộc
biểu tình gần đây tại Việt Nam?
GM. Hoàng Đức Oanh: Tôi rất ngạc nhiên. Vì khi dân chúng nói lên ý kiến
của mình khi thấy nguy cơ mất nước đến nơi, với hai dự luật lạc hậu, nguy
hại cho đất nước và tương lai của dân chúng nên họ rất ôn hòa biểu tình.
Trong khi đó, lực lượng an ninh thay vì giữ gìn trật tự, phục vụ người dân
thì lại đàn áp, đánh đập. Chính vì thế tôi muốn lên tiếng nói thay cho nhiều
người khác, thay cho những người thấp cổ bé miệng để nói với ông Chủ tịch
nước, nhưng vì gửi thư bao nhiêu lần không được nên tôi phải gửi thư ngỏ [trên
mạng].
VOA: Theo Đức cha, trong tình hình lúc này, Luật biểu tình cần thiết như thế
nào?
GM. Hoàng Đức Oanh: Tôi nghĩ đáng lẽ Quốc hội phải giải quyết Luật biểu
tình trước để có một khuôn phép cho dân cứ thế mà làm. Chứ Hiến pháp thì
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công nhận [quyền biểu tình], nhưng ra luật thì cứ hoãn miết. Trong khi đó,
Luật An ninh mạng cũng cần thiết nhưng luật này thì lại không phải về an
ninh, mà là chặn lại quyền tự do ngôn luận, biểu đạt ý kiến của dân.
VOA: Luật Đặc khu được cho là một chủ trương quan trọng để thúc đẩy nền
kinh tế Việt Nam. Nếu yêu cầu hủy bỏ dự luật, Đức cha có những đề xuất
gì cho các lãnh đạo hay không?
GM. Hoàng Đức Oanh: Trong thời đại hiện đại rồi, có rất nhiều cách. Trong
thư, tôi có nói đến 3 điểm.
1.- Thứ nhất, bỏ Điều 4 Hiến pháp.
2.- Thứ hai, bỏ cái đuôi “ theo Định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bởi vì
như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “Đến cuối thế kỷ này cũng
chưa biết XHCN đi tới đâu, thành hình thế nào?”, mà bây giờ mình mông
lung như vậy.
3.- Thứ ba, quyền Tư hữu đã bị tước đoạt thì phải trả lại quyền Tư
hữu. Tất cả mọi điều xảy ra khốn đốn cho dân tộc Việt Nam từ trước tới nay,
dưới chế độ Cộng sản, là phát xuất từ 3 điểm đó.
VOA: Cám ơn GM. Hoàng Đức Oanh.

---------------------------------------------------------------------------------------SOS Viet Nam
Tien Pham <hmtien@hotmail.com>

Tất cả các dữ kiện trong bài viết hầu như người Việt nào trong và ngoài nước có quan tâm
đến tình hình đất nước đều biết cả. Vấn đề là phải làm gì? Khó trả lời quá vì Đảng CSVN
muốn được tồn tại làm giàu cho Đảng viên, phải chấp nhận làm THÁI THÚ CHO GIẶC
TÀU. Chỉ có con đường duy nhất TOÀN DÂN DIỆT CỘNG mới cứu được non song gấm
vấm vóc. Một chuyện "Đội Đá Vá Trời!". Cám ơn anh HNH.
Xin chuyển đến càng nhiều điạ chỉ email càng tốt!!! Please ! Please !!!
SOS VIETNAM

Việt Nam: Thảm hoạ diệt chủng đang ở ngay trước mắt
Phạm Hồng Thúy
SOS Vietnam
Ở Việt Nam thảm họa diệt chủng đang đến nhưng rất ít người nhận ra điều này. Các thủ đoạn
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hủy diêt của Trung Quốc đã và đang diễn ra trên toàn cõi Việt Nam:
1. TQ hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước.
Việc này chúng thực hiên bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê Kông, gây hạn hán
và ngập mặn trầm trọng tại Đồng Bằng sông Cửu Long, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm
độc như dựng nhiều nhà máy, thải hóa chất độc, thả ốc bươu vàng… nhằm phá hoại lúa, hoa màu
và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long (xem Google: Hạn hán và ngập mặn tại
Đồng bằng Sông Cửu long).
2. TQ ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ, phá hủy hàng ngàn tàu đánh cá của ngư
dân Việt. Đổ khối lượng rất lớn chất độc dọc bờ Biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và các
vùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt. Các chất độc đã hủy
diệt sự sống trên vùng biển hàng ngàn km2. Với hàm lượng độc tố thấp hơn sẽ gây các bệnh rất
nguy hiểm cho hệ thần kinh và thiểu năng trí tuệ cho nhiều thế hệ về sau (xem Bệnh Minamata Wikipedia và xem Google: Cá chết hàng loạt ở Việt Nam)
3. TQ hủy diệt các sông ngòi trên toàn bộ miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện,
khai thác bauxite, thương lái TQ bày trò mua chanh leo giá cao để nông dân Việt Nam phá hàng
ngàn hecta cà phê, điều, hồ tiêu; Cung cấp máy xung điện và hóa chất để bắt giun đất và mua
giun với giá cao để phá hủy đất trông trọt; Mua vét rong biển để triệt hạ vùng sinh thái của cá…
nhằm phá hoại kinh tế người Việt (xem Google: thương lái Trung Quốc phá hoại kinh tế Việt
Nam)
4. TQ xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hồng và sông Đà, làm suy kiệt sông Hồng từ
nhiều năm. Chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy diệt hoàn toàn hệ sinh
thái Châu thổ sông Hồng (xem Google: Đại dự án Sông Hồng).
5. TQ xây dựng hàng ngàn nhà máy, hãng, xưởng trấn gĩữ các vị trí quân sự quan
trọng, đồng thời thải hàng trăm ngàn tấn chất độc, hủy diệt khí quyển và các nguồn nước. Trong
khí thải các nhà máy ở Việt Nam với thiết bị Trung Quốc, hàm lượng các khí thải độc hại như
CO, SO2, H2S, Hg… đều cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống
nước đã làm chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi, Nhiêu Lộc… và hàng ngàn km
bờ biển (xem Google “Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam“ (xem Google "Ô nhiễm môi trường tại
Việt Nam")
6. TQ tung thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa độc hại cùng các hóa chất chế biến thực
phẩm độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua vét các loại
thực phẩm sạch để người Việt chỉ có thể sống bằng thực phẩm độc hại, suy yếu, ngu đần và chết
dần vì bệnh tật.
Hiện nay số người Việt bị ung thư, nhũn não, đột quỵ và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã ở mức
cao nhất thế giới (xem Google: Thực phẩm độc hại tràn lan tại Việt Nam).
Từ năm 2017, nếu không kịp thời ngăn chặn, nạn đói, bệnh tật và nạn trôm cướp sẽ lan tràn khắp
Việt Nam, xã hội sẽ trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Với danh nghĩa "cứu trợ" và "vãn hồi trật tự"
hàng triệu "chí quân nguyện Trung Quốc" sẽ tràn ngập Việt Nam.
Sau khi chính thức bị sát nhập vào Trung Quốc năm 2020 (xem Google "Hội nghị Thành
Đô"), dân tộc Việt Nam như cá nằm trên thớt, mức độ hủy diệt sẽ tàn bạo hơn nhiều. Sau khi sát
nhập, bộ đội và công an VN cùng hàng chục triệu đàn ông ở tuổi lao động và con trai sẽ bị cưỡng
bức tới những vùng biên cương xa xôi phía Bắc Trung Quốc, để vợ và con gái ở lại. Điều này đã
từng xẩy ra ở Tây Tạng từ năm 1959. Hàng chục triệu đàn ông TQ sẽ sang thế chỗ, lấy vợ và
định cư ở VN. Sau 20 năm nữa con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn
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hay tới 3 triệu như người Tây Tạng không? Trong số người sống sót có bao nhiêu triệu thanh
thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ do cha mẹ ăn phải chất độc của Trung Quốc?
Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam
khỏi thảm họa này, nếu 90 triệu người Việt không tự cứu mình trước.
Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải
thông tin này tới mọi người, mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng
nhau đứng lên ngăn chặn thảm họa diệt chủng đã đến ngay trước mắt, để cả thế giới cùng biết và
lên tiếng hỗ trợ chúng ta.
HÃY XIẾT CHẶT VÒNG TAY LỚN - VIỆT NAM MUÔN NĂM! TUYÊN TRUYỀN RỘNG
RÃI VỀ THẢM HỌA DIỆT CHỦNG LÀ VIỆC TRỌNG YẾU VÀ HẾT SỨC CẤP BÁCH!
Trong số 90 triệu người Việt, mới chỉ rất ít người nhìn thấy thảm họa diệt chủng.
HÃY CÙNG NHAU LOAN TRUYỀN THẬT RỘNG RÃI ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT và
LÀM THÀNH SỨC MẠNH CẢ DÂN TỘC, người lãnh đạo hiền tài sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ
thành công.
Với những người chưa biết, đặc biệt trong công an, quân đội và đảng viên cộng sản, cần loan
truyền cho họ biết. Với những người đã biết nhưng chưa tin, nhiều người kiên trì giải thích họ sẽ
tin.
Có những người vì quá sợ hãi, đành chấp nhận MẤT NƯỚC, khi nhận ra THẢM HỌA DIỆT
CHỦNG sẽ phải thức tỉnh. Những kẻ cố ý bán rẻ đất nước và quyền lợi dân tộc chỉ là số ít, sẽ bị
dẫm nát dưới sức mạnh cả dân tộc.
Mong mỗi Quý Vị hãy chuyển tiếp bài này tới nhiều người khác. Nếu mỗi người chuyển thông
tin tới 10 người, từ 10 người tới 100 người, tiếp tục 5 bước như vậy sẽ có hàng chục triệu người
nhận ra sự thật và thảm họa diệt chủng sẽ bị ngăn chặn. Dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn tất
cả các bạn đã góp phần truyền bá thông tin về thảm họa khủng khiếp này, góp phần cho tổ quốc
và dân tộc mãi mãi trường tồn.
Không thể hy vọng Nhà nước VN bảo vệ đất nước và chống TQ.
Tại Hội nghị Thành Đô 1990, chính lãnh đạo CSVN đã ký kết dâng Việt Nam cho Trung Quốc
để bảo vệ cho Đảng CSVN (xem Google "Hội nghị Thành Đô"), sau khi nhân dân các nước cộng
sản Đông Âu đồng loạt nổi dậy lật đổ chế độ CS cuối năm 1989 (xem “Sự sụp đổ Liên xô và
Đông Âu - Wikipedia").
Hiện nay công an và quân đội chỉ còn là công cụ đàn áp nhân dân và dọn đường cho quân xâm
lược. Thời Bắc thuộc tuy mất nước nhưng còn dân tộc nên nhân dân ta đã giành lại đất nước năm
905. Hiện nay TQ vừa chiếm đất vừa diệt chủng, nếu không giữ được đất nước, dân tộc Việt
Nam sẽ bị diệt vong. Nạn nhân tiếp theo sẽ là các dân tộc Lào, Campuchia, Thái Lan cùng toàn
vùng Đông Nam Á.
THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU NỮA. Theo hiệp định bán nước Thành Đô 1990, Việt Nam
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sẽ bị sát nhập vào Trung Quốc năm 2020.
Khi nạn đói, bệnh tật hoành hành và quân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ, mọi việc sẽ trở
nên vô cùng khó khăn.
CẦN HÀNH ĐÔNG NGAY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN. TUYÊN TRUYỀN SỰ THẬT để
NGĂN CHĂN NẠN DIÊT CHỦNG LÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI NGƯỜI ĐỐI VỚI ĐẤT
NƯỚC và DÂN TỘC!
Phạm Hồng Thúy
Văn Giang - Hưng Yên
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NHỮNG Ổ VI KHUẨN LẠ ĐANG RÚC RỈA CƠ THỂ MẸ VN
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BA TỬ HUYỆT KHỐNG CHẾ LÃNH THỔ VÀ LÃNH HẢI VN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSVN Phải Bảo Vệ Luật đặc Khu Vân Đồn
Vì Tàu cũng đã Làm Chủ Trong Thực Tế"
THỜI LUẬN

Thứ

Bẩy 23

Th

6 , 2018

Hà Nội.Ngày 23 tháng 6, 2018 theo đài RFA, đề cập trực tiếp đến Vân Đồn, nhà báo
Nguyễn An Dân khẳng định “Ông Phạm Minh Chính là người thực hiện theo chủ
trương lớn của Đảng.”
Phạm Minh Chính (sinh năm 1958) gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày
25/12/1986 là một Trung tướng Công an được trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội năm 2016 ở tỉnh Quảng Ninh . Tàu cộng đã
chọn ông làm “mũi xung kích” trong kế ho5ch chiếm Đặc Khu Vân Đồn nên tiến cử
ông với đảng cộng sản.
Tháng 2 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tổ
chức Trung ương và tham gia Ban Bí thư.
Đặc khu kinh tế Vân Đồn bao trùm toàn bộ huyện đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh),
rộng 2.200 km² trong đó diện tích đất tự nhiên 551,33 km², phần vùng biển rộng 1620
km². Tàu đã khai thác huyện đảo Vân Đồn, gồm 20 đảo có người ở và 600 đảo
nhỏ, thuộc tỉnh Quảng Ninh như đất Tàu, đã xây xong đường băng phi trường dài
nhất VN, đang xây thêm nhiều khách sạn, nhà hàng,... như một của vành đai kinh
tế ven biển vịnh Bắc Bộ với các mũi nhọn là thương mại biên giới, là cửa ngõ
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giao thương trao đổi hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, phát triển du lịch biển và
du lịch biên giới.”
Ngày 14 tháng 3 năm 2013, trên trang báo nội bộ của Khoa Trung tâm nghiên cứu
Đặc khu kinh tế Trung Quốc – CCSEZR (China Center for Special Economic Zone
Research) thuộc trường Đại học Thâm Quyến (Shenzhen University) cho biết đoàn đại
biểu gồm 5 chuyên gia của CCSEZR được mời đến tỉnh Quảng Ninh vào ngày 19
tháng Giêng năm 2013 để trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm về chiến lược kiến trúc
hình thành phát triển cho đặc khu kinh tế (SEZ) Vân Đồn.
Dẫn đầu đoàn đại biểu này là Giáo sư, Tiến sĩ, bà Đào Nhất Đào (Tao Yi-tao), Chủ
nhiệm Trung tâm Nghiên cứu đặc khu kinh tế Trung Quốc, cũng chính là kiến trúc sư
trưởng của chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc.
Cơ sở hình thành nên đặc khu là đã có từ lâu. Còn ông Phạm Minh Chính là
người được lựa chọn vì trong quá trình luân chuyển cán bộ thì ông ấy từ Thứ
trưởng Công an về làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, thành ra ổng là người thực hiện
đề án này. Bất kỳ ai ngồi vào vị trí Bí thư Quảng Ninh cũng phải thực hiện (đề
án).
Tuy nhiên thực hiện như thế nào và thực hiện đến đâu thì nó phụ thuộc vào bản lĩnh
của Bí thư Tỉnh uỷ Ông Phạm Minh Chính không đủ thông minh nghĩ ra phương
án "Đặc khu" và viết ra bản kế hoạch... Mà chắc chắn là chuyên gia Trung Quốc
tư vấn
giúp đỡ.
Một phương án hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc.
Nội dung buổi gặp do CCSEZR ghi lại cho biết, 5 vị giáo sư Trung Quốc đã tư vấn
về các vấn đề khác nhau như:
Điều kiện cơ bản, thiết kế chức năng, lựa chọn vị trí địa lý, định vị ngành, chính
sách ưu đãi, quản lý kinh tế xã hội, vốn nước ngoài và quản lý nhân tài cho các
đặc khu kinh tế của Việt Nam.
Mục đích chuyến đi khảo sát này nhằm chuẩn bị cho hội thảo quốc tế về xây dựng và
phát triển khu kinh tế Vân Đồn. Kết thúc chuyến đi, ông Chung Nhược Ngu, Trợ lý
Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc mong muốn hai
bên sẽ nhanh chóng thành lập tổ công tác nghiên cứu về đặc khu kinh tế.
Đánh giá, nhận xét toàn bộ những dữ kiện trên từ năm 2013, Chủ tịch Hội Nhà báo
Độc lập Phạm Chí Dũng khẳng định rằng có cơ sở để kết luận Phạm Minh Chính
có liên quan mật thiết đến Luật Đặc khu.
Nói về cuộc gặp giữa Phạm Minh Chính và bà Đào Nhất Đào trong thời gian đã qua,
ông Phạm Chí Dũng nhận xét là rất “đáng chú ý” và “có vẻ 2 bên rất thân mật với
nhau.”
Một cơ sở nữa để cho thấy sự có mặt của Phạm Minh Chính ngay từ thưở đặc khu
Vân Đồn đang trong lúc “thai nghén” được ông Phạm Chí Dũng tiết lộ:
“Trong đề xuất của tỉnh Quảng Ninh cho Chính phủ lúc đó, thời gian cho nước
ngoài thuê đất, Quảng Ninh đề xuất đến 120 năm chứ không phải chỉ có 99 năm
như dự luật Đặc khu.
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Thì người ta có thể đặt 1 câu hỏi rất lớn, 1 sự nghi ngờ rất lớn, là vì động cơ nào?
Vì động cơ nào mà Phạm Minh Chính và tỉnh Quảng Ninh lại lập 1 đề xuất quá
ưu đãi, quá đặc biệt, và có thể nói không khác gì chuyện “bán đất, bán nước.”
Tân Hoa Xã ngày 12 tháng 9 năm 2016 có bài viết đưa tin từ tỉnh Quảng Ninh cho
biết cần 12 tỷ USD để xây dựng đặc khu kinh tế hành chính Vân Đồn.
Tuy nhiên, cả Tân Hoa Xã lẫn truyền thông trong nước không nói rõ nguồn gốc của
1.8 tỷ USD này.
Đây chính là câu hỏi mà nhà báo Nguyễn An Dân đặt ra về sự minh bạch đối với số
vốn đầu tư của Quảng Ninh.
Vì theo ông, vào năm 2014, chính phủ Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn về
ngân sách, phải “vay nóng” Singapore hoặc quỹ Bảo hiểm xã hội 1 tỷ USD để cân
đối chi thu, thì việc nhà nước hỗ trợ Quảng Ninh trong khoản 1.8 tỷ USD này là
không có cơ sở.
Từ đó, ông nêu ra kết luận: Phải chăng 1,8 tỷ USD Quảng Ninh đã có là từ nguồn
huy động của nước có chung đường biên giới?
1,8 tỷ USD là 1% GDP của Việt Nam, một con số không nhỏ. Huy động được con
số này, phải chăng chỉ có Phạm Minh Chính?
Tuy nhiên, nhà báo Phạm An Dân cũng đã nói thêm: “Bên cạnh đó có những vấn đề
khác, chẳng hạn ông Phạm Minh Chính chưa hiểu hết ý đồ của Trung Quốc.”
Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2018 do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn
cầu và Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức ngày 18 tháng 1 năm 2018 tại
Trung tâm hội nghị quốc gia, có đăng tài liệu nói thẳng “vị trí chiến lược” của Đặc
khu Vân Đồn là “hành lang nối Việt Nam và ASEAN với Trung Quốc, một nút
quan trọng trong đề án Một vành đai, một con đường của Trung Quốc”.
Cho đến nay, các quan chức, kể cả cấp cao nhất trong Đảng và Chính phủ, luôn
luôn bác bỏ cáo buộc Đặc khu Kinh tế Vân Đồn nằm trong chiến lược Một vành
đai, một con đường của Trung Quốc.
Hội thảo đã nhắc ở trên chắc chắn có tài trợ của phía Trung Quốc. Và như thế, không
loại trừ đề án xây dựng đặc khu kinh tế có bàn tay lông lá của Trung Quốc thò
vào.
Tàu có cải cách ruộng đất, ta cũng có, tàu có cách mạng văn hóa ta cũng có hân
văn giai phẩm, tàu có đặc khu ta có, tàu có chiến dịch tham nhũng ta có....
Trời ơi!!!. Thoát hán hán hóa làm sao đây khi ta vẫn đi sau những sai lầm của
chúng đứa con ngoan của chúng. Để dân tộc này từ hùng mạnh trở thành đất
nước nhược tiểu, nghèo nàn lạc hậu ngót trăm năm nay!!! thật đau lòng lắm thay!
Chưa có đặc khu mà thằng Tàu nó đã có mặt ở khắp các vị trí trọng điểm trên
lãnh thổ VN. Có đặc khu rồi thì giấc mộng "thôn tính VN" đã cơ bản hoàn hành,
sau đó chúng sẽ hô to: "Thanks" mấy ông "nhóm lợi ích" của VN !
Nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi quốc hội cân nhắc thêm,
đừng vội thông qua luật về đặc khu kinh tế, trong đó có điều khoản giao đất cho nhà
đầu tư nước ngoài tới gần 1 thế kỷ.
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Với thời hạn đó quá dài, sợ rằng rất nhiều người Trung Quốc, thông qua các nhà đầu
tư chẳng hạn, họ sẽ biến trở thành lãnh thổ của họ trên đất Việt Nam.
Đấy là một tâm lý do hậu quả một quá trình thực hiện các chính sách của Trung Quốc
trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông.
Tại quốc hội, điều khoản về giao đất 99 năm trong dự luật đặc khu đã gây, nhiều lo
lắng cho các đại biểu.
Các đại biểu Dương Trung Quốc, Trần Hoàng Ngân, Trương Trọng Nghĩa, và Lê
Thu Hà được báo chí trích lời đưa ra quan điểm rằng không nên cho thuê đất
đến gần 1 thế kỷ, thậm chí nên bỏ điều khoản này ra khỏi dự luật.
Đã có người cảnh báo một điều luật như vậy có thể dẫn đến nguy cơ Vân Đồn,
một đảo của Việt Nam gần Trung Quốc, bị biến thành một Crimea thứ hai.
Ông Dương Trung Quốc cảnh báo “không cẩn thận nó sẽ là nơi để [Trung Quốc]
di dân thôi”..
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, giải thích với
VOA: “Với thời hạn đó quá dài, sợ rằng rất nhiều người Trung Quốc, thông qua
các nhà đầu tư chẳng hạn, họ sẽ biến trở thành lãnh thổ của họ trên đất Việt
Nam. Đấy là một tâm lý do hậu quả một quá trình thực hiện các chính sách của
Trung Quốc trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông”.
Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân được nhiều người chia sẻ, cũng như được
trang mạng có tên Báo Tiếng Dân đăng lại, tiến sĩ Võ Trí Hảo nhắc lại cảnh báo của
đại biểu quốc hội về khả năng người Trung Quốc lợi dụng đặc khu kinh tế Việt
Nam để di dân, ông Hảo khái quát về một viễn cảnh đáng lo ngại là những di
dân có thể “tạo bất ổn chính trị, kiếm cớ biểu quyết ly khai” rồi “xin gia nhập
Trung Quốc” theo kịch bản Crimea.
Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Trần Công Trục nhìn nhận đây là một nguy
cơ : “Vân Đồn gần Trung Quốc cho nên vấn đề an ninh quốc phòng là vấn đề đặt
ra. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu, đề ra các phương án để
giảm thiểu tối đa những nguy cơ mà trong thực tiễn quốc tế đã từng xảy ra.
Thậm chí là anh có những hạn chế đối với những đối tượng cảm thấy rằng nó có
nguy cơ đe dọa an ninh, chủ quyền đất nước”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình thuận : Thiên An Môn thứ hai. (Kiêm Ái)
- Sinh viên Việt Nam ơi! Hãy tiến lên như bao anh hùng Việt Nam.x x x
Tin mới nhứt cho biết chính Tô Lâm Bộ, Trưởng Công An Việt Cọng đã ra lệnh diệt trừ Bình
Thuận như Thiên An Môn của Tàu mấy chục năm trước, điều nghiệt ngã cho Bình Thuận Phan
Rí bị VC cúp điện cúp nước và các phương tiện sinh sống. Điều đau xót cho Bình Thuận là chính
quân Trung Cọng với xe tăng BRT160 và 2 Trung Đoàn sẽ trực tiếp đàn áp Bình Thuận.
- Tại sao VC chủ trương tiêu diệt Bình Thuận?
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- Vì chúng muốn chứng tỏ cho dân chúng biết quyết tâm đàn áp với bất cứ giá nào cuộc vùng
dậy lần này của toàn dân và là cuộc nổi dậy sinh tử của dân Việt Nam.
- Trung Cọng đã đưa phi cơ đến chỡ dân Trung Cọng về nước là dấu hiệu cuộc đàn áp khốc liệt
của Tàu Cọng và Việt Cọng đối với dân chúng sắp xảy ra..
- Xin hãy là BÌNH THUẬN khắp Nam, Bắc, Trung Việt Nam trước khi Bình Thuận bị tiêu
diệt.
- Cọng Sản Việt Nam quyết diệt BÌNH THUẬN làm thí điểm cho dân chúng sợ. Dân Việt Nam
cũng quyết "sát nhứt nhân, vạn nhân cụ", phải đáp trả chủ trương ác độc của VC.

Kính thưa toàn thể đồng bào trong và ngoài nước.
- Trước khí thế đấu tranh của đồng bào, VC không đem dự luật cho thuê 99 năm ra biểu quyết,
nhưng trên thực tế chúng đã giao đất cho Trung Cọng.
- Trước tham vọng của Trung Cọng, một mặt chúng mua chuộc 4 tên đầu sỏ VC, mặt khác chúng
sẽ thay thế quân đội VC đàn áp dân chúng Việt Nam và xâm lăng Việt Nam.
Chúng ta phải làm gì để cứu Quê Hương?
- Quốc ngoại biểu tình phản đối Trung Cọng và Việt Cọng đang đàn áp dân chúng Việt Nam.
- Tố cáo quân xâm lăng Việt Nam của Trung Cọng đã và đang có mặt tại Việt Nam đội lốt quân
Việt Cọng.
- Yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra cuộc xâm lăng của Trung Cọng, cuộc đàn áp thô bạo
dân chúng Việt Nam của CSVN.
- Quốc nội tổng đình công, bải thị, bải khóa và đồng loạt biểu tình khắp nơi, đòi hỏi VC phảixua
đuổi quân Trung Cọng về nước.
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- Trừng trị đích đáng 4 kẻ đầu sỏ đảng Cọng Sản Việt Nam: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân
Phúc, Trần Đại Quang và Nguyễn Thị Kim Ngân.
-Kêu gọi quân đội VC, Công an VC và cán bộ VC trở về với dân tộc.
- Đấu tranh toàn diện lật đổ chế độ Việt Cọng.
Tổ quốc đang trên bờ sinh tử, xin đồng bào cấp tốc đứng lên lật đổ chế độ Cọng Sản như các dân
tộc Đông Âu đã làm, như các dân tộc Phi Châu đã làm. Chúng ta không thể thua sút các dân tộc
bị trị trên thế giới.
Xin hãy cứu lấy quê hương.
Kiêm Ái
6.16.2018
( MinhTam Nguyen <min.nguyen@yahoo.com>
diendancuuhocsinhPhanboiChau@yahoogroups.com )

--------------------------------------------------------------------------------------------->

BIỂU TÌNH CHO
CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Chanh Huynh chanhhuynh99@yahoo.com
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Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) - Dạo một vòng quanh Sài Gòn hai ngày thứ bảy và chủ nhật
vừa qua bạn sẽ thấy điều đó. Nhiều người đi đường đang tự hỏi sao đường phố lúc này CA,
CSCĐ, dân quân tự vệ, trật tự đô thị, 113, áo xanh áo vàng, áo xám... lại đông đến vậy. Gần như
ngã tư nào cũng có, và đặc biệt đoạn đường Trường Sơn, từ công viên Hoàng Văn Thụ, đến cầu
vượt, vòng xoay trước khi vào sân bay bọn chúng đứng trải dài suốt đoạn đường. Thậm chí chỗ
người dân đứng đợi đón thân nhân bên ngoài bải giữ xe của phi trường Tân Sơn Nhất cũng đầy
CA, CSCĐ, áo xanh, áo xám và an ninh phi trường. Bọn chúng đứng lố nhố cầm dùi cui, căng
mắt nhìn dòng người qua lại, không có vẻ kiêu ngạo, ăn tươi nuốt sống người khác như ở khu
vực Nhà thờ Đức Bà, ngược lại ở đây bọn chúng đầy vẻ sợ hãi mệt mỏi. Bất kỳ một ai dừng xe
lại đều có ngay vài anh đến xua đuổi đi mau, đi mau, còn nếu chống cự thì... áp tải luôn. Bất kỳ
một người nào đi bộ ở công viên hay lề đường đều bị hốt sạch. Nhiều người nói ngay cả những
khu chợ, ngã tư ở vùng xa SG như quận 7, Gò Vấp… CA, áo xanh, áo vàng cũng đứng đầy, suốt
ngày.
CS phải bung ra một lực lượng gấp 4-5 lần trước để trấn áp toàn thành phố. Và khu vực Hoàng
Văn Thụ là thấy dễ dàng nhất, chúng túc trực suốt cả ngày đêm, trưa cơm hộp, chiều cơm hộp,
thấy mà thương, ngồi lê la ở mấy gốc cây, vất vưởng ở các vỉa hè theo dõi đoàn người qua lại.
Tội nghiệp cho mấy anh, xếp lớn cũng đang lo lắng không kém, nhưng được cái nằm máy lạnh
ôm chân dài thủ thỉ, và chỉ đạo xuống cấp dưới, thằng nào để kẹt xe… xử trảm, quận huyện nào
để kẹt xe… cúp cám, chứ có tốt đẹp gì hơn. Đứng đổ xăng ngay trạm đổ xăng đầu đường Nam
Kỳ Khởi Nghĩa và Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ thấy, hầu như toàn bộ, thành phần chỉ huy của lũ đầu
trâu mặt ngựa đang có mặt nơi đây từ sáng đến chiều tối. Các xếp lớn nhỏ của đủ loại sắc phục
lần này cũng phải ra đường để chỉ huy nạn ket xe. Đó là chưa kể một đám khác cũng đang đứng
trong sân của Bệnh viện Phụ sản ĐH Y Dược đối diện. Gương mặt chúng đầy sợ hãi, nhìn dòng
người đi qua mà sợ kẹt xe, luôn luôn quát tháo, mau lên, mau lên, phất tay ra hiệu cho mọi người
đi nhanh lên.
Tại sao CS phải tung ra lực lượng đông nhu vậy, bởi vì chúng sợ, sợ kẹt xe không quản nổi,
chúng biết trước nhiều người dân KẸT XE LÀ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN, chúng nhìn vào đoàn
người qua lai, không biết ai là thù, ai là địch, cái ý nghĩ kẹt xe, không để cho kẹt xe mà cấp trên
đã ban xuống, internet đang loan tin đang làm chúng lo sợ. Mà chuyện kẹt xe là chuyện của quy
luật tự nhiên, có xe chạy là có va chạm, có cọ quẹt, có xe hư thì có kẹt xe thôi, làm sao mà chống
lại đây. Chống lại cái vô hình nên đâm ra chúng sợ hãi.
Nhìn cách tăng cường thêm một nhóm CSGT cùng CSCĐ y phục áo đen kềnh càng để điều phối
giao thông, và dùng đèn xanh đèn đỏ, hối hả thúc giục đoàn người đi mau lên, mau lên, ta thấy rõ
CS đang rơi vào thế bị động. Điều phối giao thông ở thành phố mà chuyện gì phải sử dụng đến
CSCĐ giống trạm BOT vậy. Chúng sợ kẹt xe còn hơn cái mạng nó chết. Chúng sợ kẹt xe bao
trùm trong toàn bộ ý nghĩ của chúng, bao trùm lên cả bữa ăn giấc ngủ.
Hiện tại, CS chỉ có một cách chống lại kẹt xe là hối hả thúc giục đoàn người di chuyển nhanh.
Nếu có sự cố xảy ra, chúng nó xông ra tức thì, rinh, ẵm, khiêng ngay xe và người va chạm lên lề
đường để giải quyết. Chưa bao giờ chúng sợ hãi và giải quyết nhanh cấp kỳ như thế. Tôi đã
chứng kiến 2 chiếc xe hơi màu đen chạm nhẹ ở kiếng chiếu hậu, chưa kịp tranh cãi, CSCĐ, áo
vàng, áo xanh đã vội vã thúc giục chủ xe đem lên vỉa hè giải quyết luôn, không dám giữ nguyên
hiện trường.
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Hiện tại hãy còn quá mới mẻ, nên hai ngày thứ bảy và chủ nhật, số lượng người tham gia BIỂU
TÌNH KẸT XE LẬT ĐỖ CỘNG SẢN hãy còn ít, nhưng chúng ta cũng cảm nhận được dòng
người ngột ngạt và đông hơn trước, đông hơn những giờ khác, đông hơn khu vực khác, và CS đã
tỏ ra bối rối hoang mang sợ hãi hai từ kẹt xe. Chúng đã tung ra tất cả các lực lượng đang có.
Thử hỏi, nếu người tham gia biểu tình đông hơn. Dày đặc cả khu vực, làm sao CSGT có thể điều
phối, làm sao có chổ để giải quyết va chạm hay phân luồng giao thông? Chúng chỉ có một cách
là dùng đèn xanh, đèn đỏ để giới hạn, phân khúc đoàn biểu tình, nhưng khi lực lượng biểu tình
thật đông, liệu chuyện vượt đèn đỏ có xảy ra hay không? Chỉ cần một vài ngưới vượt đèn đỏ,
một vài người hô lệnh, thì dòng người sẽ ùa lên và CS bó tay. Chúng chưa kịp nhận diện ai đã
vượt qua thì đám đông đã đè bẹp chúng rồi. Hàng rào thép gai trước UBNDTP mà người dân còn
đạp, vượt qua trong ngày biểu tình 10/6 thì ba cái tín hiệu xanh đỏ có ý nghĩa gì với đám đông
đang bừng bừng khí thế.
Thậm chí không cần phải kẹt xe kẹt cứng, chì cần 1 dòng người rần rần, ùn ùn, ầm ầm tiến bước
trên tuyến đường đó, nó đã làm bọn CS sợ hãi như cơn ác mộng đứng hình, và nó sẽ thức tỉnh
quần chúng khắp nơi tham gia đông thêm, trở thành một hiện tượng để báo chí quốc tế theo dõi
hằng tuần cũng đã là thành công rồi.
Nhìn lại những cuộc biểu tình truyền thống. Điểm yếu nhất của biểu tình truyền thống là phải có
một nhóm dẫn đầu, nếu bạn không hình thành được nhóm dẫn đầu, thì sẽ không bao giờ hình
thành được đoàn biểu tình. Biết điều này CS đã giam lỏng, ăn bánh canh tất cả những người có
khả năng đó. Hoặc chúng sẽ hốt tất cả những ai lảng vảng khu vực biểu tình. Hoặc chúng sẽ bắt
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nguội tất cả những người tham gia lần trước. Nghĩa là, khi CS đã quyết ngăn chận lúc ban đầu thì
bạn vô phương.

Thêm nữa, khi tìm hiểu với quần chúng, các bạn mới thấy một vần đề khác. Tại sao người dân
không tham gia biểu tình. Có 2 vấn đề để suy nghĩ:
1. Người dân hãy còn sợ hãi. Vâng, tôi đồng ý điều đó, vẫn còn rất nhiều người hèn nhát, chưa
vượt qua chính mình dù rằng họ biết mất nước đến nơi.
2. Đương nhiên nhiều người sợ hãi sự tàn ác phi nhân tính của CS, nhưng họ chưa thấy yếu tố
nào để thành công, họ không tham gia. Tôi đã hỏi rất nhiều người dân, câu trả lời đa số đều là:
hướng nào để thắng CS, ra biểu tình khơi khơi để chúng đánh đập bỏ tù à, CS là vua cài người,
biểu tình như Hong Kong còn thua kia. Nghĩa là không có hướng thành công họ không tham gia,
chứ đừng nghĩ rằng dân Việt hoàn toàn hèn nhát.
Biểu tình truyền thống chỉ hình thành đươc khi bạn tổ chức bất ngờ, có người lãnh đạo và bí mật
thực hiện như các Cha giáo xứ lãnh đạo, công nhân đình công, tiểu thương bãi thị. Ngoài ra bạn
chỉ là châu chấu đá xe với chế độ CS này.
Do đó, cách biểu tình KẸT XE - LẬT ĐỔ CỘNG SẢN nó giải quyết được những vấn đề rất lớn
mà biểu tình truyền thống không thể làm được, đó là hình thành đám đông và nhóm người dẫn
đầu. CS chỉ bó tay mà ngồi nhìn dòng người lớn dần lên theo ngày tháng. Cứ mỗi đợt biểu tình
hằng ngày tuy nó êm ả đó, tuy chưa kẹt xe đó nhưng dòng người sẽ đông dần, và đến một lúc nào
đó dòng người đủ đông, đủ lực trấn áp CS thì nạn kẹt xe sẽ xảy ra. Và rõ ràng chạy xe trên
đường đâu cần ai dẫn đầu, mỗi người là một chiến sỹ, một lãnh đạo tham gia chương trình này.
An toàn 100% cho người tham gia. Chính đây là điểm rất quan trọng, người dân thấy an toàn và
có khuynh hướng thành công, họ sẽ tham gia đông hơn, nhanh hơn.
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CS sẽ bằng mọi cách trấn giữ phi trường Tân Sơn Nhất, người đông hơn thì chúng sẽ tăng cường
thêm quân. Nhưng để làm gì? Dù CS có tăng cường thêm 20 sư đoàn tinh nhuệ để bảo vệ cứ
điểm Tân Sơn Nhất… không kẹt xe, thì chúng cũng chỉ đứng dàn hàng ngang trên lề đường
Trường Sơn, hay ló thụt trong công viên Hoàng Văn Thụ, để hù thiên hạ, chứ làm được cái gì
khác ngoài việc đứng nhìn dòng người ầm ầm qua lại, đến chiều thì ê ẩm choáng váng, nằm la
liệt. Hổng lẽ chạy xuống đường bắt giữ người đang đi giao thông?
Chúng tôi nói cho chính quyền Cộng Sản biết rằng, chúng tôi thực hiện chương trình này mục
đích là làm tê liệt xã hội, chứ không hẳn là kẹt xe. Kẹt xe chỉ là một phần trong chương trình
này, nó là hình ảnh và mục đích cụ thể để cho nhân dân thấy rằng người dân đã chiến thắng. Vẫn
còn nhiều yếu tố khác làm tê liệt xã hội. Khi dòng người đông lên, gấp 3, gấp 4 lần hiện tại, chỉ
cần ùn ùn, ầm ầm, rần rần trên đường, nó đã là tiếng nói cho toàn thế giới biết rằng sức mạnh ý
chí của người Việt đang chiến thắng Cộng sản như thế nào? Khi đó thì FDI giảm, thị trường
chứng khoán chao đảo, báo chí nuớc ngoài đưa tin, mỗi ngày bốc hơi hàng tỷ tỷ đồng. Đó có
phải là tê liệt xã hội hay không?
Vì vậy, chúng tôi nói cho chính quyền Cộng sản biết rằng, hãy sớm quay về với nhân dân, trao
quyền lại cho nhân dân, dù chính quyền có tăng cường quân lực đến bao nhiêu đi nữa, nhân dân
chúng tôi vẫn chiến thắng. Với cách biểu tình này Cộng sản sẽ sụp đổ chỉ là thời gian. Mấy ông
không có cách nào khác ngoài việc điều phối giao thông, nhìn nó lớn lên, và giúp nó lớn lên.
Thậm chí các ông sẽ chết lâm sàng bởi sợ hãi, hoang mang và căng thẳng vì lâm vào thế bị động,
và chết thật sự khi nạn kẹt xe xảy ra.
Đây là cuộc chiến tranh không tiếng súng. Người dân sẽ chiến thắng vì sự bền bỉ và kiên nhẫn.
CS bằng mọi cách phải chống lại nạn kẹt xe, cho nên chỉ khi nào đủ dung lượng người tham gia,
hoặc CSGT điều động sơ hở chểnh mảng, thì nạn kẹt xe mới xảy ra, vì vậy chúng ta hãy kiên
nhẫn mà tấn công liên tục hằng tuần hằng tháng cứ điểm Tân Sơn Nhất. Khu vực bùng binh Lăng
Cha Cả, khu vực đèn xanh đèn đỏ trạm đổ xăng đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và bùng binh
dưới cầu vượt trước khi vào phi trường Tân Sơn Nhất, rất dễ kẹt xe. Khi dòng người đông lên, có
thể đường Lê Văn Sỹ nhỏ xíu đó kẹt xe trước, và bạn nhớ đấy, kẹt xe có tính lây lan rất cao, chỉ
cần một chỗ kẹt xe thì tất cả những chỗ khác sẽ kéo theo.
Tuy nhiên, qua 2 ngày thực tế, nhìn cách dàn quân của CS, chúng tôi xin phép được thay đổi một
chút trong chương trình này như sau:
Thay đổi thời gian biểu tình
Chúng ta sẽ không biểu tình vào sáng chủ nhật, thay vào đó là chiều chủ nhật hằng tuần từ 5 giờ
chiều đến 7 giờ tối.
Tại sao? Biểu tình buổi sáng, đi xe nhiều vòng trên đường gần trưa, nắng nóng, người biểu tình
sẽ không chịu nổi, nếu có kẹt xe xảy ra, họ càng mệt mỏi hơn, phải phơi mình ngoài nắng, trong
khi đó bọn CA mật vụ lại đứng trong mát, trong công viên, trong mái hiên nhà, chúng ta sẽ thua
là điều có thể.
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Đổi lại giờ cao điểm, chúng ta lợi dụng được nhiều thứ, số lượng người đông hơn, buổi tối xe
chạy chậm hơn, dễ kẹt xe hơn, xe pha đèn trước mặt bọn CSGT mau choáng ngợp, xây xẩm hơn,
và cũng dễ chụp hình hơn. Chiều tối biểu tình như đi chơi. Người tham gia không mệt mỏi,
ngược lại bọn chính quyền thì ê ẩm, cho nên tổ chức được nhiều lần trong tuần.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đề nghị, trước mắt một tuần biểu tình 2 lần vào chiều thứ năm và chủ
nhật từ 5 - 7 giờ tối. Khi số lượng người đông hơn chúng ta sẽ mở rộng thêm ngày thứ 3. Tuy
nhiên tôi vẫn tin tưởng rằng sẽ có nhiều bạn trẻ biểu tình kẹt xe ở khắp nơi, vì chỉ cần 50 người
tham gia thì người dân đã quần cho bọn chính quyền mệt mỏi hoang mang trong một ngày rồi.
Hãy dạo một vòng quanh đường Trường Sơn các bạn sẽ thấy bọn chúng ngồi nằm la liệt mệt mõi
trên vỉa hè, trên gốc cây, ăn cơm hộp, cơm bụi suốt cả ngày mà thê thảm biết bao?
Nhớ rằng dù kẹt xe có xảy ra, chúng ta vẫn ôn hòa lich sự, nhã nhặn, hô khẩu hiệu hoặc giương
biểu ngữ, tuyệt đối không để xảy ra bạo động. Bởi bạo động không có lợi cho người dân, chúng
ta đâu được trang bị vũ khí bằng chính quyền?
Hết kẹt xe, chúng ta vui vẻ về nhà ăn uống tắm rửa, nghỉ ngơi, tuần sau làm tiếp. Nếu bạo động
có xảy ra đó là hành động lưu manh ném đá dấu tay của chính quyền, chúng ta cực lực phản đối.
Nhưng theo chúng tôi, với đoạn đường Trường Sơn này, CS không dám tự làm bạo động vì thiệt
hại về phía chính quyền còn ghê gớm hơn, vì nó là cửa ngõ ra vào thành phố, khách nước ngoài
nhìn Việt Nam như đang chiến tranh thì sẽ như thế nào? Trong khi chúng ta, không kẹt xe chổ
này thì vẫn có thể làm kẹt xe chổ khác.
Đảng Cộng sản VN thua rồi.
Hãy truyền miệng, hãy share, hãy cùng nhau thực hiện và cổ vũ chương trình này:
Biểu tình - kẹt xe - lật đổ cộng sản
Đảng bán nước phải sụp đổ
Sài Gòn 20/6/2018
Nguyễn Minh Tâm
danlambaovn.blogspot.com
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