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Kính gửi
Ông TRẦN ĐẠI QUANG,
Chủ Tịch Nuớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính thưa Ông chủ tịch nuớc, Tổ quốc lâm nguy! Tàu đỏ có mặt khắp
Việt Nam!? Thêm 2 dự luật an ninh mạng (ANM), bịt miệng dân và 3 đặc
khu kinh hế (ĐKKT), tạo cho Tàu cộng dễ chiếm Việt Nam! Đất nước
đang bị lớp mây ô nhiễm môi trường phủ dầy đặc, nay lại bị giặc Tàu
vây hãm, sao sống nổi!
Lẽ nào chế độ đang cầm quyền lại muốn đưa đất nước tới tình trạng
nguy kịch này sao?
Kính thưa ông chủ tịch,
Tổ quốc lâm nguy, tụt hậu! Có phải do thái độ vô thần đến độ
“Thằng Trời đứng qua một bên, để ông nông hội đứng lên làm trời”
không?
1.- Tại sao không nước cộng sản nào tiến bộ phát triển? Cuba, Bắc
Hàn, Bắc Việt, Tàu cộng, Nicaragua, Vene-zuela? Tất cả đều phải mở cửa
theo mô hình kinh tế thị trường! Kiếm ra được một “người cộng sản chính
danh” khó quá! Phải chăng “Chỉ “đỏ ngoài”, “trong xanh tư bản” rồi!
2.- Có đất nước cộng sản nào hạnh phúc đâu? Hạnh phúc sao hễ thấy
bóng người cộng sản, dân chạy trốn! Năm 1954, năm 1975, mấy triệu
người Việt bỏ vùng cộng sản, đi tìm tự do bất chấp mọi gian khổ, kể cả
chết!
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3.- Lý do nào con cộng sản lại đi học các nước tân tiến tư bản như
Anh, Mỹ, Pháp, mà không chịu đi học các nước xã hội chủ nghĩa?
Chẳng lẽ sợ trường xã hội chủ nghĩa đào tạo con em thành xạo hết cả nút
sao?
4.- Sao các cán bộ cộng sản hễ đau bệnh, là đưa sang Singapore,
Nhật, Mỹ... mà không tới bệnh viện các nước cộng sản như Tàu, Liên
Xô, Cuba, Bắc Hàn? Sợ bị đầu độc hay sợ được chích phóng xạ
chăng?
5.- Giải thích sao hiện tượng cán bộ cao cấp chuyển tiền bạc tới các
ngân hàng hàng đầu tư bản? Vợ con cán bộ đua nhau mua nhà cao
cấp ở Mỹ, Can-ada, Úc? Để làm gì? Để khi đất nước có biến, quý vị
cùng gia đình sẽ cao bay xa chạy như các tướng lãnh thiển cận, các chính
trị gia xôi thịt thời VNCH? Chỉ cấp dưới ở lại phải lãnh đủ mọi tủi nhục
khổ đau!
6.- Ở Việt Nam : ai tham nhũng?
Chỉ có cán bộ có chức có quyền phải không? Sao càng chống, càng nở
rộ? Kê khai tài sản cán bộ dễ quá, sao không làm nổi ? Đập chuột tham
nhũng, sợ vỡ cả bình ư ? Chẳng lẽ cả bình đã đầy sâu chuột tham nhũng
rồi ?
7.- Sao Việt Nam khổ thế! Mọi thứ xuống cấp, cả đạo đức! Người
người vô cảm với nhau! Mạng người rẻ như bèo!
Bệnh tật nhiều, ung thư nhiều! Chết nhiều! Tù nhiều! Như cải cách
ruộng đất 1956? Như Mậu Thân 1968? Rồi 1975?
Mất mát nhiều đến thế! Do đâu?
Kính thưa ông chủ tịch, Tổ quốc lâm nguy! Nói vậy, có lệch lạc
không? Xin nhìn bảng so sánh 43 năm dưới chế độ CHXHCNVN với 9
năm Đệ Nhất VNCH, ông chủ tịch có thể thấy đâu là bí quyết phát triển
hay tụt hậu?
Nhiều thuộc địa như Malaysia, Ấn, Thái Lan; nhiều nước bị chia cắt
như Đức, Triều Tiên. Họ vẫn độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển.
Đâu cần tới chiến tranh huynh đệ tương tàn mấy chục năm như Việt
Nam?
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Cách người Mỹ giải quyết cuộc nội chiến (1861 1865) sao nhẹ nhàng
đến thế.
Tướng Grant Miền Bắc tiếp Tướng Lee Miền Nam đầu hàng bằng mẩu
giấy xé từ cuốn sổ tay, ghi vội:
1.- Trong cuộc chiến này, không ai thua, chẳng ai thắng. Tất cả là
người Mỹ anh em của nhau.
2.- Quân nhân Miền Nam đem lừa ngựa về nhà canh tác.
3.- Mỗi quân nhân Miền Nam đuợc mang súng cá nhân về nhà để
bảo vệ bản thân và gia đình.
Sao một vị Tướng của nước Hoa Kỳ non trẻ mới lập quốc được 85
năm (1776 1861) giải quyết với “bên thua cuộc” huynh đệ đến thế! Còn
“bên thắng cuộc”của một nước Việt hơn 4000 năm văn hiến đối xử thế
nào với những người anh em ruột Miền Nam sau ngày 30.04.1975?
Kính thưa ông chủ tịch,
Tổ quốc lâm nguy! Ông chủ tịch có thể bịt miệng, trói chân, trói tay
người dân, nhưng không thể bịt lòng, trói trí dân được! Càng bịt, càng trói,
đất nước càng tụt hậu; lòng dân càng bị dồn nén!
Đất nước đang cần một người tầm cỡ như Mahatma Gandhi hay một
Mik-hail Gorbachev! Ông chủ tịch dám gánh vai trò cứu tinh này
không? Nhẹ lắm! Chỉ cần hướng bánh lái con thuyền Việt Nam về
phía dân, tôn trọng dân, đất nước sẽ thoát nguy và vươn cao! Hủy
ngay luật An Ninh Mạng và dự luật Đặc Khu Kinh Tế.
Nếu địch tiến sang, như Mahatma Gandhi ra lệnh, toàn dân tẩy chay
hàng hóa Tàu đỏ! Cả nước đồng loạt tạo “một tiếng vang long trời lở
đất” với “chiêng trống chuông mõ kẻng nồi niêu xong chảo” xua địch,
khiến “địch thấy khiếp sợ mà chạy trốn; thế giới thấy sẽ đến tiếp
cứu!”. Việt Nam sẽ thoát giặc ngoại xâm!
Dân Việt được sống an vui hạnh phúc!
* Xin Ơn Trên soi sáng cho người Tàu đỏ biết dừng mộng bá chủ thế
giới!
* Xin cho nước Việt Nam thoát “cái roi” cộng sản vô thần!
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* Xin cho dân Việt biết yêu thương, đoàn kết xây dựng một Việt Nam
hùng cường, thịnh vượng và tươi sáng!
Kính chúc Ông chủ tịch sức khỏe và khôn ngoan lèo lái đất nước vượt
qua sóng gió tới bến bình an. Trân trọng kính chào Ông Chủ Tịch.
Pleiku ngày 14.07.2018.
GM Hoàng Đức Oanh
Nguyên Giám Mục Kontum

Chuyển Đến: Việt Nhân
Ngày 20/7/2018
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