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TRẦN HUỲNH DUY THỨC CHÍNH LÀ 

GANDHI VIỆT NAM! 
 

 
 

Kính gửi:  

 

Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế! 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, bí danh là Lincoln Lê. Tôi xin có đôi 

lời giới thiệu về con người thực của doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy 

Thức cho đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc 

tế được hiểu rõ thêm về con người của anh Thức. 

  

Tôi rất may mắn được làm bạn với anh Thức khi còn đang là sinh viên đại 

học. Tôi được làm bạn, được hợp tác kinh doanh, được cùng tranh đấu vì 

quyền con người cho nhân dân Việt Nam cùng với anh Thức đến nay đã được 

mấy chục năm. Thời gian tôi đã được sống, học tập, làm việc, ở tù bên cạnh 

anh Thức chắc chắn nhiều hơn thời gian tôi đã sống bên vợ tôi. Tình cảm giữa 

tôi và anh Thức thật sự là tình cảm rất lớn, rất thiêng liêng. Tôi luôn thầm 

cảm ơn Thượng đế đã ban cho tôi một người bạn tuyệt vời và trên cả tuyệt vời 

đó là anh Thức. 

  

Anh Thức hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi quan hệ là tình bạn. Anh Thức rất là dân 

chủ, bình đẳng, rất là tôn trọng tôi. Nhưng thực lòng tôi vừa coi anh Thức là 

người bạn tri kỷ, đồng thời là người anh và người thầy nữa. 

  

Anh Thức là con người có tính cách rất là thâm trầm và giản dị. Nếu ai đó 

thiếu tinh tế, thiếu tâm và tầm cao thì rất khó hiểu nổi, không thể đủ sức đánh 

giá đúng mức tâm và tầm của anh Thức. Bên trong sau cái vẻ bên ngoài giản 
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dị của anh Thức thật sự đó là một con người có tâm hồn cao thượng, một trái 

tim nhân ái luôn tràn đầy tình yêu thương đối với con người, tình yêu nước và 

dân tộc Việt Nam tha thiết, một trí tuệ thật sự uyên thâm ở nhiều lĩnh vực. 

  

Trong mấy chục năm được ở bên anh Thức tôi đã được học ở anh Thức rất là 

nhiều điều tốt đẹp. Thật sự anh Thức là một người có ảnh hưởng rất lớn đối 

với cuộc đời của tôi. Tôi đã từng học hàng trăm giáo viên trong trường học. 

Nhưng thực sự chưa có giảng viên trong trường học nào truyền thụ cho tôi 

được một lượng tri thức được quá 1% lượng tri thức mà anh Thức đã truyền 

thụ cho tôi. Nhiều người Việt Nam thường nói: “Học thầy chưa chắc đã bằng 

học bạn!”. Đối với tôi điều đó vô cùng đúng. Mặc dù anh Thức chưa bao giờ 

tỏ ý ra vẻ anh ấy là thầy của tôi nhưng thực sự trong lòng tôi luôn coi anh là 

một người thầy tuyệt vời nếu như tôi không nói đó là một người thầy vĩ đại. 

Càng được sống lâu dài bên anh Thức tôi lại càng cảm thấy tôi ngày càng 

kính trọng anh hơn. Với anh Thức thật sự tôi chỉ nói là tôi tôn trọng anh hay 

rất tôn trọng anh thì chưa đủ. Anh Thức là con người thật sự có tâm và tầm 

cao xứng đáng để cho tôi phải kính trọng, kính phục. 

  

Tuy là quan hệ tình bạn nhưng tôi biết rất rõ là anh Thức luôn yêu thương, 

chia sẻ, đùm bọc tôi hệt như tôi là người em trai hoặc như là người con trai bé 

nhỏ của anh vậy. Mỗi khi xa anh Thức tôi luôn cảm thấy rất nhớ. Tôi cảm 

thấy mình rất hụt hẫng khi thiếu vắng anh. Với anh Thức tôi cảm thấy rất thân 

thương. Đối với tôi anh Thức là một gì đó rất thân thương, thiêng liêng vô 

cùng. Tôi luôn cảm thấy anh Thức tựa như là người anh trai, người cha, một 

người mà tôi có thể coi đó là chỗ dựa tinh thần, tôi đã từng làm nũng với anh 

Thức rất rất nhiều nhiều lần tới mức không thể nào nhớ nổi. 

  

Anh Thức đúng thật là một con người văn võ song toàn. Anh Thức có tri thức 

rất uyên thâm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã cố gắng nỗ lực học anh 

Thức. Anh Thức cũng rất hết sức nhiệt tình dạy bảo tôi. Vậy mà đã mấy chục 

năm rồi tôi mới chỉ tiếp nhận được một phần rất nhỏ kho tri thức khổng lồ của 

anh Thức. Có nhiều người sau một thời gian quen biết tôi cảm thấy nhàm 

chán vì ở họ không còn những cái điều mà tôi muốn học. Với anh Thức thì 

ngược lại. Anh Thức luôn trách tôi là năng lực tiếp thu tri thức quá chậm. Anh 

Thức có tốc độ tư duy cực nhanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi 

bên cạnh anh Thức. So với nhiều người, tôi là người theo đánh giá của nhiều 

bè bạn thì tôi là người giỏi giang. Nhưng thực sự so với anh Thức từ mấy 

chục năm qua đến nay tôi luôn cảm thấy mình là người “bé nhỏ”. 

  

Mấy chục năm qua đến nay nhiều người Việt Nam biết tới vở kịch sân khấu 

nổi tiếng có tên là: Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Có lẽ tôi chỉ là anh hàng thịt, 

còn anh Thức chính là Trương Ba. Tâm hồn và trí tuệ của anh Thức đã hóa 

thân vào tấm thân xác tầm thường của tôi rất nhiều. 



3 

 

  

Tôi rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhiều bậc 

vĩ nhân trên thế giới. Một trong những bậc vĩ nhân mà tôi coi trọng đó chính 

là thánh GANDHI của dân tộc Ấn Độ. Nhờ tài năng cao và đức độ lớn của 

thánh GANDHI mà Ấn Độ giành được độc lập từ đế quốc Anh bằng giải pháp 

hòa bình. 

  

Nhân dân Việt Nam thì luôn tỏ ra hãnh diện với thành tích hào hùng trong 

chiến tranh để giành được độc lập. Ngược lại nhân dân Ấn Độ họ lại cảm thấy 

rất hạnh phúc khi dân tộc Ấn Độ giành được độc lập mà không phải trải qua 

chiến tranh thảm khốc. Để giành được độc lập dân tộc Việt Nam phải trải qua 

nhiều chục năm chiến tranh thảm khốc làm cho gần 10 triệu người bị chết, bị 

thương, bị nhiễm độc DIOXIN. Thật sự so sánh nghiêm túc không thiên vị tôi 

nhận thấy thánh GANDHI của Ấn Độ có tài năng cao và đức lớn hơn chủ tịch 

Hồ Chí Minh của Việt Nam ít nhất là một triệu lần. 

  

Nếu ở vào cương vị của chủ tịch Hồ Chí Minh tôi tin tưởng chắc chắn rằng 

thánh GANDHI sẽ giúp cho dân tộc Việt Nam giành được độc lập mà vẫn 

tránh được chiến tranh với Pháp và Mỹ, tránh được nội chiến hai miền Nam – 

Bắc từ năm 1946 đến năm 1975. Tìm hiểu và so sánh tôi nhận thấy sự khôn 

ngoan, thông sang của chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đáng bằng một phần triệu 

so với sự khôn ngoan, thông sáng của thánh GANDHI. 

  

Tôi nhận thấy tâm và tầm của anh Thức nếu không hơn thì ít nhất cũng bằng 

so với thánh GANDHI. Thánh GANDHI là ngôi sao đã mọc, còn anh Thức là 

ngôi sao đang mọc.  

  

Thánh GANDHI đã hết mình đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân Ấn Độ. 

Chính vì vậy mà thánh GANDHI bị đế quốc Anh bắt giam tù ngài. Nhân dân 

Ấn Độ cũng rất tử tế, rất là tuyệt vời. Khi biết đế quốc Anh bắt giam tù thánh 

GANDHI thì hàng chục triệu nhân dân Ấn Độ đã đồng loạt xuống đường biểu 

tình đòi đế quốc Anh phải trả tự do cho thánh GANDHI. Thánh GANDHI 

đáng khen nhưng nhân dân Ấn Độ cũng rất đáng được ca ngợi. Nhân dân Ấn 

Độ tử tế, anh hùng, biết đoàn kết và thông sáng. 

  

Ở Việt Nam anh Thức cũng đã hết mình đấu tranh để mưu cầu quyền con 

người đầy đủ và toàn diện cho nhân dân Việt Nam. Vậy mà khi chính quyền 

tham nhũng, thối nát của đảng Cộng sản Việt Nam bắt giam tù anh Thức thì 

nhân dân Việt Nam đã bỏ mặc, trơ mắt  ếch lên mà nhìn anh Thức lâm nạn 

trong nhà tù. 
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Đức chúa Trời rất hay thử lòng người. Những ai trung tín, tốt bụng rồi chúa 

Trời sẽ ban hồng ân. Những kẻ vô tâm, ích kỷ cho dù đang cao sang nhất thời 

rồi sẽ có ngày đức chúa Trời sẽ giáng họa vào họ để lấy đi tất cả. 

  

Nếu nhân dân Việt Nam không thông sáng, biết xả thân vì nghĩa hiệp thì cũng 

không xứng đáng được nhận nhiều hồng ân của đức chúa Trời. Tôi rất mong 

nhân dân Việt Nam sẽ bớt u mê, ích kỷ, ngu dốt, ươn hèn để dám vùng lên 

đoàn kết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người tốt khi họ gặp hoạn 

nạn. 

  

Tôi rất muốn đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn 

quốc tế ngay trong năm 2014 sẽ có hàng chục triệu người đồng loạt xuống 

đường tham gia các cuộc biểu tình nhằm đòi chính quyền của đảng Cộng sản 

Việt Nam phải sớm trả lại tự do cho anh Thức. Tôi muốn Việt Nam sớm có 

bầu cử, ứng cử tự do + dân chủ + bình đẳng. Tôi tin nếu anh Thức trở thành 

tổng thống Việt Nam thì anh ấy có thể sớm tạo ra những bước ngoặt phát triển 

lớn tốt cho dân tộc Việt Nam. 

  

Về tài năng và đức độ tôi nhận thấy anh Thức hơn xa, vượt xa so với ông 

Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc, ông Putin của nước Nga, ông Lý Quang 

Diệu của Singapore, ông Nguyễn Văn Linh của Việt Nam, ông Obama của 

Mỹ … 

  

Nếu anh Thức sớm trở thành tổng thống thì Việt Nam không còn phải lo lắng 

gì về vấn đề Trung Quốc nữa. Thời gian qua xảy ra vấn đề thời sự nóng về 

quan hệ căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở biển Đông. Hầu hết các 

quan chức, lãnh đạo của bộ máy đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền 

Việt Nam đã tỏ ra bất lực, bế tắc về vấn đề giải quyết vấn đề Trung Quốc. Tôi 

tin nếu anh Thức trở thành tổng thống thì chắc chắn chỉ trong một thời gian 

rất ngắn Trung Quốc buộc phải tự nguyện trao trả toàn bộ chủ quyền 2 quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã chiếm giữ trái phép của Việt Nam. 

  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một buổi tiếp xúc với cử tri tại 

TP.HCM có nói một câu đại ý rằng: “Đời mình không đòi được thì đến đời 

con đời cháu mình chúng nó sẽ đòi được Hoàng Sa và Trường Sa!” Nhiều 

người trong dân gian Việt Nam hay nói câu rằng: “Để lâu cứt trâu hóa bùn!”. 

Theo luật pháp quốc tế có một điều khoản quy định là nếu một quốc gia nào 

đó đã chiếm giữ chủ quyền lãnh thổ từ 50 năm trở lên mà không có quốc gia 

khác khởi kiện thì phần lãnh thổ đó coi như của quốc gia chiếm giữ. Trung 

Quốc đã xâm lược, chiếm giữ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ năm 

1974 đến nay năm 2014 đã là 40 năm. Như vậy chỉ còn 10 năm nữa là tròn 50 

năm, tức là Việt Nam sắp hết thời hạn thời hiệu để kiện Trung Quốc về vấn đề 

chủ quyền lãnh thổ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
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Tôi thật là vô cùng rất rất thất vọng về chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bao 

lâu nay tôi nhận thấy chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ gọi là chuyên “múa 

võ” thôi chứ không có “đánh võ”. Múa võ đẹp mắt đến mấy nhưng mà không 

đánh võ thì chả có ai bị sao. Nhiều năm qua tôi thấy chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang ăn to nói lớn về vấn đề chống tham nhũng nghe có vẻ là chống tham 

nhũng ghê lắm. Kết quả ở thực tế mới là thước đo tài năng. Nhiều năm qua tới 

nay tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam hoành hành phát triển mỗi ngày một mạnh 

hơn. Nếu tôi hoặc anh Thức trở thành chủ tịch nước hoặc tổng thống thì tin 

chắc trong vòng 3 tháng đến 6 tháng tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam sẽ giảm 

tối thiểu là 99%. 

  

Tôi đã viết đơn gửi chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam xin giấy phép 

tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Trong nội dung hội nghị Diên 

Hồng Việt Nam mới có trình bày giải pháp chi tiết, cụ thể về vấn đề phòng 

chống tham nhũng. Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới cũng sẽ trình bày kế 

sách chi tiết, cụ thể để Việt Nam sớm lấy lại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa mà Trung Quốc đã và đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam. Mặc dù tôi 

gửi đơn đã lâu nhưng cho tới nay chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam 

vẫn chưa cấp giấy phép tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới cho tôi. 

  

Từ mấy chục năm qua tôi chỉ tự luôn coi mình là đồ đệ nhỏ của anh Thức. 

Trong lòng tôi luôn coi anh Thức là một bậc sư phụ cả về tâm và tầm. Bất kỳ 

ai muốn so sánh tài và đức trước hết hãy so sánh với tôi trước rồi hãy so sánh 

với anh Thức. 

  

Trong thời gian qua tới nay tôi đã công khai, thông báo rộng rãi về lý luận mà 

chưa hề có ai dám tới thách đấu, thi đấu lý luận với tôi. Tôi đã nói rõ là Hệ lý 

luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin bị sai lầm và thiếu sót hơn 99%. Hơn 3 

triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và hơn 2 triệu công chức chính 

quyền của đảng cộng sản Việt Nam từ hạ cấp đến cao cấp chưa có một ai dám 

tới thi đấu, thách đấu về lý luận với tôi. 

  

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đem hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác 

– Lê Nin về Việt Nam. Ngoài hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin ra 

chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng hề có tư tưởng gì khác. Nói tư tưởng Hồ Chí 

Minh thì cũng chính là nói đến hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. 

  

Không phải chỉ duy nhất có một mình chủ tịch Hồ Chí Minh mới biết yêu 

nước. Có hàng chục triệu con người Việt Nam biết yêu nước. Tôi và anh Thức 

có lẽ còn yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam hơn cả chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. 
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Từ mấy chục năm qua ban Tuyên giáo Trung ương của chính quyền đảng 

Cộng sản Việt Nam cứ luôn ra rả tuyên truyền toàn dân phải biết học tập tư 

tưởng Hồ Chí Minh và kiên quyết tiếp tục kiên trì đi theo đường lối chủ nghĩa 

cộng sản Mác – Lê Nin. Như vậy có nghĩa là sự tuyên truyền mị dân, tuyên 

truyền nhằm làm cho cả dân tộc Việt Nam cứ mãi u mê, sùng bái, u tối tiếp 

tục đi theo cái thứ học thuyết chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin vớ vẩn. Trung 

thành với hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin chính là sự trung 

thành, sùng bái, u mê tin vào sự sai lầm và thiếu sót đến hơn 99%. 

  

Trước kia tôi cũng giống như nhiều chục triệu người Việt Nam luôn đánh giá 

chủ tịch Hồ Chí Minh là người: thông minh + sáng suốt + hiểu biết và rất có 

công lớn khi đem được ánh sáng của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê 

Nin về cho dân tộc Việt Nam. 

  

Từ hơn 20 năm qua đến nay khi đã khôn lớn trưởng thành, học cao hiểu rộng 

hơn, khi đánh giá lại tôi nhận thấy hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê 

Nin là sự u tối, tăm tối, độc ác, hoang tưởng chứ đó không phải là ánh sáng! 

Từ đây tôi không còn u mê, sùng bái tin vào hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản 

Mác – Lê Nin và chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. 

  

Khi còn trẻ con, khi còn là học sinh phổ thông tôi cũng đã từng thần tượng, 

sùng bái những nhân vật như: Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Các Mác, 

Ănghen, Lê Nin, Stalin, Phiđen Caxtơrô, Kim Nhật Thành, Phạm Văn Đồng 

… nhưng đã từ hơn 20 năm qua tôi đã thực sự bị vỡ mộng không còn sùng bái 

vào những con người mà tôi vừa nêu tên. Trước kia tôi nghĩ họ là vĩ nhân 

(người vĩ đại) nhưng bây giờ tôi cảm nhận thấy họ quá bình thường, thậm chí 

là tầm thường nữa. 

  

Thế giới có khoảng 200 quốc gia. Vậy mà chỉ có 4 vị ở 4 quốc gia có sự ướp 

xác đó là Hồ Chí Minh của Việt Nam, Lê Nin của nước Nga, Mao Trạch 

Đông của Trung Quốc, Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên. Mao Trạch 

Đông có ướp xác nhưng không xây lăng, chỉ để trong nhà kỷ niệm. Lê Nin có 

xây lăng nhưng sau năm 1990 Liên xô sụp đổ, nước Nga từ đó không còn coi 

trọng vấn đề cái xác ướp của Lê Nin nữa. Chính tổng thống Putin từng nói 

rằng: “Thi hài của Lê Nin không phải là tài sản giá trị của nước Nga!”. Xác 

ướp của Lê Nin từ năm 1991 đến nay đã bị hư hỏng chỉ còn khoảng 10%. 

Nước Nga sắp xử lý thi hài Lê Nin bằng phương thức đem đi chôn hoặc hỏa 

táng. 

  

Vấn đề ướp xác xây lăng và di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị khá 

nhiều người dân Việt Nam cùng bè bạn quốc tế nghi ngờ. Có rất nhiều mâu 

thuẫn, bất hợp lý trong vấn đề này. Theo nội dung bản di chúc của chủ tịch 

Hồ Chí Minh được nhà nước Việt Nam công bố thì trước khi chết chủ tịch Hồ 
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Chí Minh có căn dặn là sau khi vị ấy chết hãy đem đi hỏa táng, sau đó chia tro 

cốt thành 3 phần, để tro cốt vào 3 cái bình làm bằng gốm, sau đó chọn 3 quả 

đồi trọc ở 3 miền Bắc – Trung – Nam để chôn 3 lọ tro cốt. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh viết trong di chúc là tại nơi chôn 3 bình tro cốt chỉ nên xây cất đơn giản, 

cần làm lều che nắng che mưa tử tế cho nhân dân khi đến thăm viếng. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn là chuẩn bị sẵn cây giống nhỏ ở đó, mỗi người 

đến thăm viếng nếu thích thì trồng một cái cây lưu niệm. Để rồi sau đó đất 

trống đồi trọc sẽ biến thành rừng xanh tươi. Những gì Việt Nam đã làm là xây 

lăng hòanh tráng và ướp xác là hoàn toàn trái ngược, rất sai với di chúc của 

chủ tịch Hồ Chí minh đã được nhà nước Việt Nam công bố. 

  

Đã có khá nhiều người Việt Nam và bè bạn quốc tế đặt dấu hỏi nghi vấn rằng: 

phải chăng di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhà nước Việt Nam đã công 

bố là giả. Theo suy đoán rằng: chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn riêng một số 

đồ đệ tin cậy là sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh chết thì phải ướp xác và xây 

lăng. Có rất nhiều sự mâu thuẫn khác liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh sau 

khi chết nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đi theo hệ lý thuyết chủ nghĩa 

cộng sản Mác – Lê Nin. Hệ lý thuyết chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin là hệ 

lý thuyết vô thần, không hề tin có thánh thần và thượng đế. Vậy mà sau này 

có rất nhiều ngôi chùa ở Việt Nam đúc tượng chủ tịch Hồ Chí Minh cho vào 

thờ cúng trong chùa rồi nói đó là tượng ngọc phật Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh 

vô thần, Hồ Chí Minh có tu đâu, Hồ Chí Minh có tin vào thánh thần và 

Thượng đế đâu, Hồ Chí Minh có tin là có linh hồn và có kiếp sau đâu, vậy thì 

sao Hồ Chí Minh có thể trở thành NGỌC PHẬT được?! Vô lý quá! Vô lý ơi 

là vô lý. 

  

Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống làm lãnh đạo ở miền Bắc Việt 

Nam từ năm 1945 đến năm 1969 đã có không ít ngôi chùa bị phá để lấy vật 

liệu xây trụ sở ủy ban nhân dân. Hệ lý thuyết chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê 

Nin coi tất cả các tôn giáo là mê tín dị đoan. Trong nội dung bản di chúc của 

chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhà nước Việt Nam đã công bố có nói đại ý rằng: 

Sau khi chết chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đi theo cụ Các Mác, cụ Lê Nin. Không 

hề có nói đi về với Tổ tiên, với Trần Hưng Đạo, với Nguyễn Trãi, với Lê Lợi, 

với vua Hùng, với Lạc Long Quân, với Âu Cơ, với Chúa, với đức mẹ Maria, 

với đức Phật tổ Như Lai, với thánh thần … 

  

Các Mác, Lê Nin vô thần, không tin có linh hồn, không tin có kiếp sau. Các 

Mác và Lê Nin có quá nhiều tội lỗi lớn đối với nhân loại. Nếu có kiếp sau 

chắc chắn linh hồn Các Mác và Lê Nin sẽ bị đọa đày trong hỏa ngục. Đi theo 

Các Mác và Lê Nin thì tội nghiệp cho chủ tịch Hồ Chí Minh quá. Việt Nam 

hiện nay có hẳn một đơn vị lớn gọi là Bộ tư lệnh Lăng, chuyên phục vụ canh 

gác, bảo quản xác ướp và lăng cho chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi phí mỗi năm 

cho Bộ tư lệnh Lăng là rất lớn. Chi phí đó được lấy từ ngân sách do nhân dân 
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Việt Nam nộp thuế. Hiện nay vẫn còn quá nhiều nhân dân Việt Nam còn 

nghèo khổ, ốm đau không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Giàu như nước Mỹ 

mà họ không hề ướp xác và xây lăng cho Washington, Lincoln, … là những 

vị tổng thống có công lớn của nước Mỹ. Ấn Độ là nước lớn mà không hề xây 

lăng, ướp xác cho thánh GANDHI. Việt Nam là nước nghèo mà chơi quá 

ngông hay dân Việt Nam nghèo mà lại có tính sùng bài, ngu dốt?! 

Theo giáo lý Phật giáo thì thân con người được cấu thành từ tứ đại. Tứ đại là 

4 yếu tố gồm: đất, nước, gió, lửa mà thành. Con người vay mượn ở trần gian 

tứ đại (đất, nước, gió, lửa) để tạo ra thân xác khi sống. Khi chết con người lại 

trở về cát bụi tức là cơ thể con người lại bị phân rã trả về cho trần gian 4 thứ: 

đất, nước, gió, lửa. Có vay thì phải có trả, đó là quy luật của trời đất. Linh hồn 

con người sau khi chết có 2 lối về. Ai khi sống ở trần gian nếu sống tốt thì 

linh hồn sẽ về Thiên đường. Ai khi sống ở trần gian xấu sau khi chết linh hồn 

sẽ về hỏa ngục. Việc ướp xác là trái quy luật tâm linh của trời đất. Có nghĩa là 

vay mà không chịu trả. Lịch sử ướp xác của nhiều quốc gia trên thế giới đã 

chứng minh rất nhiều điều. Tôi xin nêu một số ví dụ để mọi người Việt Nam 

ở trong nước và nước ngoài cùng suy ngẫm: Nước Ai Cập cổ đại một thời rất 

thịnh vượng. Một thời các vua chúa Ai Cập rất hay ướp xác sau khi chết. 

Nhưng hậu quả sau đó là một thời gian dài về sau Ai Cập không còn thịnh 

vượng nữa. Tại Trung Quốc Tần Thủy Hoàng rất có công tạo dựng nhà nước 

đế quốc Trung Quốc phong kiến đầu tiên. Xác chết của Tần Thủy Hoàng cũng 

được ướp. Hậu quả là đời con, cháu của Tần Thủy Hoàng không truyền ngôi 

thịnh vượng được bao lâu/ Vị anh hung của đế quốc Mong Cổ cổ đại là Thành 

Cát Tư Hãn sau khi chết cũng ướp xác. Hậu quả là sau đó Mông Cổ bị lụn bại 

trong nhiều thế kỷ chỉ là một quốc gia nghèo, yếu, không có vị thế lớn trên 

trường quốc tế. Rất nhiều quốc gia khác có sự ướp xác của vua chúa, công 

thần thì sau đó cả dân tộc của họ đều bị lụn bại trong nhiều thế kỷ vê sau. Xây 

lăng, ướp xác để làm gì, có những lợi ích gì, có lợi cho ai?! 

  

Trên mạng Internet hiện nay nói rất nhiều thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh 

khác với sự tuyên truyền của nhà nước Việt Nam từ trước đến nay. Theo 

thông tin tuyên truyền một chiều của chính quyền đảng cộng sản Việt Nam từ 

trước đến nay thì chủ tịch Hồ Chí Minh là người không vợ và không con. 

Thông tin trên mạng Internet thì nói chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều vợ, nhiều 

bồ bịch, nhiều con nữa. Thông tin trên mạng Internet có nói chủ tịch Hồ Chí 

Minh khi hoạt động bên Trung Quốc có lấy một bí danh là Lý Thụy. Ông Lý 

Thụy có một bà vợ người Trung Quốc có tên là Tăng Tuyết Minh. Thông tin 

trên mạng Internet cũng có nói chủ tịch Hồ Chí Minh có ít nhất 2 người con 

trai hiện vẫn còn sống. Người con trai thứ nhất chính là cựu Tổng bí thư đảng 

Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Người con trai thứ hai tên thật là 

Nguyễn Tất Trung. Về sau Nguyễn Tất Trung đổi tên khác và trở thành con 

nuôi ông Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ chính là thư ký riêng của chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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Tại Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay có quá nhiều sự giả dối, tuyên truyền 

sai sự thật. Tôi ví dụ hồi học sinh phổ thông tôi và nhiều bạn tôi có được nhà 

trường dạy bài học có tên là “Chú bé đuốc sống”. Nhân vật chính trong truyện 

Chú bé đuốc sống là cậu thiếu niên có tên là Lê Văn Tám đã rất dũng cảm. 

Cậu ta đã tẩm xăng vào mình, tự đốt cháy trở thành ngọn đuốc sống rồi chạy 

vào đốt cháy phá hủy kho xăng của quân giặc. Đã có nhiều triệu học sinh phổ 

thông Việt Nam từng được nhà trường dạy bài học về chuyện chú bé đuốc 

sống. Sau này đã nhiều người Việt Nam trong đó có tôi biết rõ nhân vật Lê 

Văn Tám là không có thật, đó hoàn toàn chỉ là nhân vật hư cấu. Chính quyền 

của đảng Cộng sản Việt Nam đã bịa ra chuyện chú bé đuốc sống với nhân vật 

hư cấu có tên là Lê Văn Tám nhằm mục đích đế tuyên truyền. Rất nhiều 

chuyện tương tự như vậy chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam đã từng 

làm trong quá khứ đến nay. 

  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sử dụng bút danh là Trần Dân Tiên viết câu 

chuyện có tên là “Vừa đi đường vừa kể chuyện” để ca ngợi tài năng cao và 

đức độ lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  

Tôi và anh Thức cũng rất giống nhau về bản chất, tính tình là: giản dị, trung 

thực, thật thà, hổng có thích nói dối, căm ghét sự giả dối, không thích kiểu 

hoa hòe hoa sói, không thích phụ nữ lạm dụng son phấn và hàng hiệu, không 

thích tô hồng và cũng không thích bôi đen mọi thứ … 

  

Vàng thật thì không sợ lửa. Dùng lửa thử vàng. Sự thật mãi là sự thật. Cái kim 

trong bọc sẽ có ngày bị lòi ra. Một sự bất tín thì vạn sự bất tin. Sự thật vững 

bền hơn giả dối. Hãy tôn trọng sự thật lịch sử. Hãy cho nhân dân biết sự thật. 

  

Ngày nay khoa học công nghệ ở Việt Nam và thế giới khá phát triển. Công 

nghệ thử, xét nghiệm ADN đã khá phổ biến ở mọi quốc gia. Theo tôi nên tổ 

chức giám định quốc tế bằng công nghệ ADN để xem ông Nông Đức Mạnh 

và ông Nguyễn Tất Trung có là con đẻ của Bác Hồ hay không?! 

  

Nếu 2 ông đó hổng phải là con đẻ Bác Hồ thì đó là sự minh oan tiếng xấu cho 

Bác Hồ. Còn nếu 2 ông đó là con Bác Hồ thì càng tốt. Bác Hồ có gien thông 

minh, giữ lại gien quý (giống quý) cho dân tộc Việt Nam thì quá ư là tốt. 

  

Bác Hồ cũng là con người bằng xương, bằng thịt. Do vậy Bác Hồ có vợ, có 

con, có bồ bịch cũng có làm sao đâu. Các vĩ nhân thế giới đều có vợ, có con 

như: Mao Trạch Đông, Stalin, Lê Nin, Các Mác, Ănghen, Washington, 

Lincoln, Edison, Minh Trị Thiên Hoàng, Đặng Tiểu Bình, Lý Quang Diệu, 

đức Phật tổ Như Lai, Khổng Tử, Phiđen Castro, Kim Nhật Thành … Ông Bill 

Clinton cựu tổng thống Mỹ có một vợ và 9 bồ công khai cùng nhiều bồ bí mật 
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mà nước Mỹ vẫn OK ông ấy, bỏ phiếu bầu cho ông ấy làm tổng thống 2 

nhiệm kỳ. 

  

Năm 1946 chủ tịch Hồ Chí Minh có viết một bức thư gửi tổng thống Mỹ khi 

đó là Harry Truman. Trong bức thư ấy chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Việt 

Nam muốn hợp tác mật thiết với Mỹ. Tổng thống Truman đã khước từ sự hợp 

tác với Việt Nam chỉ vì chủ tịch Hồ Chí Minh theo cộng sản và là người của 

quốc tế cộng sản 3. Nước Mỹ họ theo chế độ dân chủ, họ rất sợ và rất ghét 

chủ nghĩa cộng sản do vậy họ không thể nào ủng hộ những người và những 

nước đi theo chủ nghĩa cộng sản. Nếu Mỹ hợp tác với Việt Nam từ năm 1946 

thì chắc chắn Việt Nam sẽ tránh được cuộc chiến tranh với Pháp từ năm 1946 

đến năm 1954. 

  

Nếu tôi ở vào cương vị chủ tịch Hồ Chí minh chắc chắn ngay lập tức vào năm 

1946 tôi sẽ nói rõ cho tổng thống Truman và chính phủ Mỹ biết là tôi sẽ từ bỏ 

chủ nghĩa cộng sản, tôi sẽ theo chế độ dân chủ và đưa Việt Nam trở thành một 

quốc gia dân chủ từ năm 1946. 

  

Nhiều người Mỹ và nhiều học giả trên thế giới phân tích nói rằng từ năm 

1954 đến năm 1975 là cuộc nội chiến giữa 2 miền Nam – Bắc Việt Nam. 

Chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam thì nói từ năm 1954 đến năm 1975 

là cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược. Vậy bản chất 

thật sự của cuộc chiến tranh ấy là gì?! 

  

Theo hiệp định Giơ Ne Vơ được ký kết thì từ sau năm 1954 Việt Nam tạm 

thời bị chia cắt thành 2 quốc gia độc lập. Miền Bắc trở thành quốc gia Việt 

Nam dân chủ cộng hòa tựa như Bắc Triều Tiên hiện nay. Miền Nam trở thành 

quốc gia Việt Nam cộng hòa tương tự Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) hiện nay. 

Miền Bắc Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản. Miền Nam Việt Nam theo chế 

độ dân chủ. Vì bất đồng quan điểm chính trị cho nên 2 miền nam Bắc của 

Việt Nam cứ đánh nhau hoài. Các nước chủ nghĩa cộng sản thì giúp vũ khí và 

kinh tế cho miền Bắc Việt Nam. Các nước dân chủ thì giúp vũ khí và kinh tế 

cho miền Nam Việt Nam. Các nước cộng sản giúp miền Bắc Việt Nam gồm 

có Liên Xô cũ, Trung Quốc, CuBa cùng nhiều quốc gia khác. Các nước giúp 

miền Nam Việt Nam gồm Mỹ, Úc, Hàn Quốc và một số quốc gia dân chủ 

khác. 

  

Miền Bắc Việt Nam tuyên truyền Mỹ là đế quốc xâm lược Việt Nam tựa như 

là đế quốc Pháp, Nhật trước đó từng xâm lược Việt Nam. Do vấn đề tâm lý 

người Việt Nam, do quán tính nhận thức, do tuyên truyền thông tin một chiều, 

do tồn tại lịch sử, do vậy nhiều người Việt Nam đã dễ dàng tin rằng Mỹ là đế 

quốc xâm lược Việt Nam. Phía Mỹ họ giải thích rằng họ không xâm lược Việt 
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Nam, họ chỉ giúp miền Nam Việt Nam về quân sự và kinh tế cho miền Bắc 

Việt Nam thôi. 

  

Nếu chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự khôn ngoan như là thánh GANDHI, nếu 

chủ tịch Hồ Chí Minh không lầm mê tin theo chủ nghĩa cộng sản thì chắc 

chắn năm 1946 tổng thống H.Truman cùng chính phủ Mỹ sẽ hợp tác với Việt 

Nam. Như vậy Việt Nam không phải trải qua chiến tranh từ năm 1946 đến 

năm 1975 làm gần 10 triệu người Việt Nam bị chết, bị thương, bị nhiễm độc 

DIOXIN. Rất nhiều Việt kiều đã nói chủ tịch Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. 

Nhiều người dân Việt Nam ở trong nước vì thiếu thông tin, vì bị nghe thông 

tin tuyên truyền một chiều, vì lầm mê và u mê nên đã sùng bái chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Tôi muốn giúp cho nhiều triệu người dân Việt Nam sớm bừng tỉnh 

cơn u mê, sùng bái tin vào chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ lý luận chủ nghĩa cộng 

sản Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót tới hơn 99%. 

  

Anh Thức là một con người rất nhân từ. Mặc dầu biết rất rõ đảng Cộng sản 

Việt Nam có rất nhiều tội lỗi với dân tộc Việt Nam nhưng anh Thức không 

đem lòng thù hận. Chủ trương rất rõ ràng của tôi và anh Thức là luôn chỉ 

muốn giúp cho đảng Cộng sản Việt Nam chuyển hóa từ một đảng độc tài và 

sai lầm trở thành một đảng dân chủ thực sự. 

  

Nếu đảng Cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục bỏ tù, hãm hại những người yêu 

nước, những nhà hoạt động dân chủ, những người hoạt động vì quyền con 

người cho nhân dân Việt Nam thì tin rằng không lâu nữa nhân dân Việt Nam 

sẽ nổi dậy xóa bỏ hoàn toàn vai trò của đảng Cộng sản trong xã hội Việt Nam. 

Tôi rất mong đảng Cộng sản Việt Nam hãy sớm thức tỉnh. Đảng Cộng sản 

Việt Nam từ nhiều năm qua đến nay đã đứng trên nhân dân, tiếm quyền, 

chiếm chính quyền của nhân dân Việt Nam. 

  

Đảng Cộng sản Việt Nam hãy sớm trả lại chính quyền cho nhân dân Việt 

Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam phải đứng dưới nhân dân, chỉ là một bộ phận 

trực thuộc của nhân dân Việt Nam mới là phải đạo.  

  

Tôi và nhân dân Việt Nam có quyền đòi, bắt buộc đảng Cộng sản Việt Nam 

phải trả lại chính quyền cho nhân dân Việt Nam. 

  

Để nhân dân Việt Nam dễ hiểu tôi xin ví đảng Cộng sản Việt Nam tiếm 

quyền, lừa gạt, cướp chính quyền của nhân dân cũng tựa như là kẻ gian ăn 

cắp, ăn trộm, ăn cướp, lừa đảo, lừa gạt, cưỡng đoạt tài sản của nhân dân như: 

xe máy, tiền bạc, nhà cửa … mà thôi. 

  

Những cái gì chính đáng là của nhân dân Việt Nam thì nhân dân Việt Nam có 

quyền đòi. Tôi xin thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam yêu cầu, bắt buộc lực 
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lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân phải đứng về phía nhân dân để 

bảo vệ quyền lợi cho nhân dân Việt Nam. 

  

Quân đội nhân dân và công an nhân dân là của nhân dân Việt Nam chứ không 

phải là của đảng cộng sản Việt Nam. Quân đội nhân dân và công an nhân dân 

từ nhân dân mà ra, do nhân dân nuôi bằng tiền nộp thuế ngân sách. Do vậy 

quân đội nhân dân và công an nhân dân chỉ cần phải trung thành với nhân 

dân, tổ quốc, dân tộc Việt Nam thôi. 

  

Đảng cộng sản Việt Nam cưỡng bức quân đội nhân dân và công an nhân dân 

phải trung thành với mình là sự bất hợp lý. Có quá nhiều người làm lãnh đạo 

trong đảng cộng sản Việt Nam tham nhũng, hại dân, phản bội tổ quốc. Hệ lý 

thuyết chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin mà đảng cộng sản Việt Nam đã và 

đang sử dụng sai lầm và thiếu sót tới hơn 99%. Như vậy trung thành với đảng 

cộng sản Việt Nam là đồng nghĩa hoặc gần đồng nghĩa với lũ tham nhũng, lũ 

phản dân, lũ hại nước và trung thành với sự sai lầm và thiếu sót tới hơn 99%. 

  

Tôi muốn giải thoát cho công an nhân dân và quân đội nhân dân sớm thoát 

khỏi thân phận làm quân đội và công an của đảng cộng sản Việt Nam. Từ 

nhiều năm qua đến nay đã có không ít nhân dân Việt Nam từng nói rằng: 

“quân đội và công an Việt Nam dường như đã trở thành lũ chó săn để bảo vệ, 

bảo kê cho lũ quan chức tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam”. 

  

Công an nhân dân và quân đội nhân dân hãy sớm quay về với nhân dân. Hãy 

bắt buộc đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại ngay lập tức chính quyền cho 

nhân dân Việt Nam. Hãy bắt buộc đảng cộng sản Việt Nam phải sớm cải cách 

từ một đảng độc tài trở thành một đảng thực sự dân chủ. Đảng cộng sản Việt 

Nam luôn tự nhận mình là một đảng dân chủ. Nhưng đó chỉ là sự ngụy biện, 

bao biện. Tôi có thể biện luận, chứng minh rất rõ rằng: đảng cộng sản Việt 

Nam thực sự là một đảng độc tài. 

  

Tôi nhận được nhiều nguồn tin, tôi cho rằng những nguồn tin mà tôi nhận 

được là khá tin cậy, đó là: số tiền của các quan chức tham nhũng đảng cộng 

sản Việt Nam hiện nay đang gửi ở các ngân hàng nước ngoài là hơn 50 tỷ 

USD. Số tiền này chủ yếu được gửi ở các ngân hàng Thụy Sỹ. Tôi rất muốn 

kiện các ngân hàng Thụy Sỹ ra tòa án quốc tế vì tội rửa tiền, tạo điều kiện cho 

tội phạm tham nhũng Việt Nam rửa tiền và gửi tiền tham nhũng của nhân dân 

Việt Nam ra nước ngoài. Tôi tin chắc chắn cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) 

đã biết rõ ít nhất 70% số tiền của các quan chức đảng cộng sản Việt Nam 

đang để ở đâu. Tôi rất muốn hợp tác và nhờ cậy CIA giúp đỡ để thu hồi tiền 

bạc tham nhũng của quan chức đảng cộng sản Việt Nam đang gửi ở nước 

ngoài.  
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Khi có những bằng chứng xác thực về sự tiếp tay cho rửa tiền thì CIA và 

chính phủ Mỹ cùng Liên hợp quốc có thể chế tài các ngân hàng Thụy Sỹ. Các 

ngân hàng Thụy Sỹ không hoàn toàn là những nơi bất khả xâm phạm đối với 

thế giới khi họ làm sai, khi họ tiếp tay cho rửa tiền, giữ tiền cho tội phạm 

tham nhũng. 

  

Trong những năm qua tới nay có quá nhiều quan chức đảng cộng sản Việt 

Nam tham nhũng và lộng hành, ngạo ngược. Họ tham lam vơ vét, tham nhũng 

còn hơn cả cái “thùng không đáy”. Đã vậy họ lại còn giam tù những người 

yêu nước, đấu tranh vì lẽ phải, đấu tranh vì quyền con người cho nhân dân 

Việt Nam. Mọi sự chịu đựng luôn chỉ có giới hạn. Con giun (trùn) bị xéo lắm 

cũng phải quằn. Thời nay sao mà Thạch Sanh thì quá ít mà Lý Thông thì quá 

trời. Anh Thức là bậc văn võ song toàn nhưng vì hiền quá, vì nhân đạo quá, bị 

vô thế (vào thế) nên bị bọn gian thần tham nhũng trong đảng cộng sản Việt 

Nam hãm hại. Anh Thức là người rất yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam và yêu 

nhân loại. Vậy mà anh Thức bị giam tù, bị vô thế tựa như Từ Hải chết đứng. 

Trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có mô tả về người anh hùng 

có tên là Từ Hải. Người anh hùng Từ Hải là người tốt, người anh hùng nhưng 

chỉ vì mủi lòng, bị kẻ gian trá hãm hại mà đành phải chết đứng. Đã đến lúc 

dân tộc, nhân dân Việt Nam cần phải nhất loạt vùng dậy để dạy cho bọn tham 

nhũng, khốn nạn, gian trá trong chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam 

những bài học thích đáng. 

  

Khi người tốt càng hiền lành, càng nhân nhượng thì kẻ xấu lại không biết ơn, 

bọn chúng lại càng ngạo ngược và độc ác hơn. Bậc anh hùng luôn hơn kẻ liều 

lĩnh, tiểu nhân. Thiện sẽ thắng ác. Đó là ý của Thượng đế. Bọn tham nhũng, 

gian trá trong chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam tựa như lũ chuột, bọ, 

rận, rệp, ruồi, muỗi, rắn, rết, bọ cạp … mà thôi. Nhân dân Việt Nam hãy đừng 

sợ hãi bọn chúng. Nhân dân Việt Nam hãy nhất loạt đồng lòng đứng dậy, hãy 

đứng sợ hãi bọn xấu nữa. Thay vì phải sợ hãi bọn xấu thì hãy làm cho những 

bọn xấu phải sợ chúng ta là lẽ phải, là người tốt. 

  

Nếu Việt Nam có chế độ xã hội dân chủ và được Mỹ giúp sức thì Việt Nam sẽ 

mau chóng giàu mạnh. Quân sự của Việt Nam có thể nhanh chóng mạnh gấp 

10 lần đến hàng trăm lần quân sự của IXRAEN. Chỉ cần Mỹ trao cho Việt 

Nam 30% số vũ khí mà quân đội Mỹ đang sở hữu thì không quá 1 tuần Trung 

Quốc sẽ đại bại, phải đầu hàng vô điều kiện trước Việt Nam. Mặc dù rất yêu 

hòa bình, yêu thương dân tộc Trung Quốc, nhưng nhóm chúng tôi vẫn buộc 

phải lập ra nhiều kế hoạch, phương án tấn công toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. 

Dân tộc Trung Quốc đã xâm lược và đô hộ dân tộc Việt Nam hơn 1 ngàn 

năm. Trung Quốc đã sử dụng quân đội xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam 

năm 1979. Trung Quốc đã xâm lược biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của 

Việt Nam năm 1974 và sau đó. Trung Quốc đã hậu thuẫn cho Pôn Pốt Khơ 
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Me đỏ diệt chủng tại Cam Pu Chia và đánh biên giới phía Tây Nam của Việt 

Nam năm 1978. Món nợ cũ Trung Quốc chưa chịu trả Việt Nam. Nay Trung 

Quốc lại tiếp tục ngang ngược đưa giàn khoan vào để khoan dầu trong thềm 

lục địa và vùng biển đảo của Việt Nam. Vừa qua Trung Quốc lấy lý do tránh 

cơ bão Rammasun để rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam. Nếu Trung 

Quốc dám tiếp tục ngạo mạn sắp tới đây đưa giàn khoan trở lại vùng lãnh thổ 

của Việt Nam thì tin tưởng chắc chắn rằng Trung Quốc họ sẽ bị ăn đòn đủ. 

  

Ông Trần Dần là một Việt kiều tại Mỹ. Có nhiều thông tin nói ông Trần Dần 

là một nhà tiên tri, ông ấy dự báo khá nhiều sự kiện đúng. Ông Trần Dần dự 

báo Trung Quốc sẽ có đụng độ với Việt Nam và Trung Quốc sẽ thua trong 

khoảng thời gian năm 2014 đến 2015. Ông Trần Dần dự đoán Trung Quốc sẽ 

bị chia tách thành nhiều quốc gia nhỏ chậm nhất là vào năm 2016. Ông Trần 

Dần dự báo chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam sẽ thay đổi trở thành chế độ 

dân chủ trong ôn hòa trong cuối năm 2014. Ông Trần Dần dự báo từ năm 

2015 trở đi Việt Nam sẽ phát triển lớn mạnh rất nhanh về kinh tế và quân sự. 

Thông tin về nhà tiên tri Trần Dần và những điều mà ông ta dự báo được nói 

trên mạng Internet rất nhiều. Quý vị và các bạn chỉ cần gõ bàn phím máy tính 

tìm trên google là: nhà tiên tri Trần Dần. Quý vị và các bạn sẽ đọc được rất 

nhiều thông tin thú vị. 

  

Lại có một số nguồn tin khác cho rằng ông Trần Dần là người của CIA. Cục 

tình báo trung ương Mỹ (CIA) sử dụng ông Trần Dần để chơi trò tâm lý chiến 

và chuyển thông điệp gì đó. Xưa nay tôi nhận thấy qua sự tìm hiểu về CIA 

trong khoảng 30 năm qua đến nay, tôi buộc phải thừa nhận là sức mạnh của 

CIA thật là ghê gớm. Có ít nhất 90% những vấn đề mà CIA họ muốn, họ nói 

thì họ sẽ làm được, đã làm được. Một khi mà CIA đã lên kịch bản, kế hoạch 

để thực hiện thì tin rằng có đến hơn 90% xác suất là họ sẽ thực hiện thành 

công. 

  

Ông Trần Dần còn dự báo là cuối năm 2014 nhóm chính trị Việt Nam thân 

Trung Quốc và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tổ chức ám sát ông Nguyễn Tấn 

Dũng. Cơ hội ông Nguyễn Tấn Dũng sống sót được thì đó chỉ là do đức năng 

thắng số. Sau đó các lực lượng của nhân dân Việt Nam, quân đội và công an 

Việt Nam sẽ nổi dậy xử lý phe Nguyễn Phú Trọng và cánh thân Trung Quốc. 

Nguyễn Phú Trọng và một số trong cánh thân Trung Quốc thoát thân được 

sang Trung Quốc. Còn rất ít tháng nữa là hết năm 2014. Vậy quý vị và các 

bạn hãy gắng kiên nhẫn chờ đợi ít tháng nữa xem là nhà tiên tri Trần Dần dự 

báo đúng hay sai. 

  

Ông Trần Dần là người có học rất nhiều về nghệ thuật, bí quyết dự đoán 

tương lai do tổ tông truyền cho. Ông ấy hiểu bí quyết của Khổng Minh (Trung 

Quốc) và của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Nam). Ông Trần Dần tự 
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nói là ông ấy được một số sứ giả của chúa Giê Su, thánh thần cho biết trước 

một số vấn đề tương lai của dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

  

Tôi tuy chưa phải là một nhà tiên tri. Nhưng tôi cũng có một chút ít năng lực 

tâm linh cảm nhận để biết trước một số sự kiện trước khi nó xảy ra. 

  

Trong thời gian qua tôi đã rất ân tình với đảng cộng sản Việt Nam. Mặc dầu 

bị chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam bỏ tù oan sai đối với tôi nhưng 

thời gian qua đến nay tôi vẫn giúp cho đảng cộng sản Việt Nam khá nhiều. 

Tôi đã viết ra và công bố nhiều bài viết nhằm vẽ đường, chỉ lối lý luận đường 

đi về con đường cải cách giúp cho đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi và anh Thức 

muốn giúp cho đảng cộng sản Việt Nam con đường cải cách êm đẹp nhất, 

nhanh chóng nhất, hòa bình nhất, khoa học nhất. Tôi và anh Thức hoàn toàn 

không muốn hủy diệt đối với đảng Cộng sản Việt Nam. 

  

Tôi và anh Thức đã lập trình con đường cải cách Việt Nam khác rất nhiều so 

với con đường cải cách của Liên Xô cũ cùng nước Nga (năm 1990 đến 1991 

và một số năm sau). Goocbachop cùng với En-Xin đã cho giải thể hoàn toàn 

rồi đến cấm đảng cộng sản Liên Xô, đảng cộng sản Nga được hoạt động trong 

một thời gian. Tôi và anh Thức hoàn toàn không có ý định giải tán, cấm đoán 

đảng cộng sản Việt Nam được hoạt động như là số phận của đảng cộng sản 

Nga bị giải tán với quyết định của Yeltsin. Tôi và anh Thức muốn tiến hành 

cải cách đảng cộng sản Việt Nam từ một đảng độc tài trở thành một đảng thật 

sự dân chủ. 

  

Ngay sau khi tôi ra tù 6 ngày, vào ngày 10 tháng 6 năm 2012, tôi đã thay mặt 

cho anh Thức cùng với luật sư Lê Công Định để phát động, tuyên bố ra đời 

phong trào Con đường Việt Nam. Phong trào Con đường Việt Nam là phong 

trào vận động, đấu tranh vì quyền con người đầy đủ và toàn diện cho nhân 

dân Việt Nam. Phong trào Con đường Việt Nam đã góp phần tạo ra sự kiện 

vào khỏang tháng 12 năm 2013 quốc hội Việt Nam đã họp, biểu quyết ban 

hành Hiến pháp sửa đổi bổ sung trong đó có điều khoản bổ sung quan trọng 

là: tôn trọng và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. 

  

Theo nội dung công ước về nhân quyền mà Liên hợp quốc đã ban hành từ 

năm 1946 đến nay còn hiệu lực thì con người ở mọi quốc gia trên thế giới có 

ít nhất là những quyền chính đáng, tối thiểu nhất như sau: 

  

1/ Quyền lập hội (hội có nhiều hình thái khác nhau như: đảng chính trị, câu 

lạc bộ sở thích, công đoàn, phong trào nhân dân, hội nghề nghiệp …). 

2/ Quyền tự do ngôn luận (tức là quyền tự do thành lập báo chí tư nhân, đài 

phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân). Trong quyền tự do ngôn luận 

còn có quyền: tự do hội họp, tự do viết bài, tự do công bố sự thật, tự do bày tỏ 
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quan điểm cá nhân riêng của mỗi con người hay mỗi nhóm người trước công 

chúng. 

3/ Quyền tự do tổ chức trưng cầu dân ý. 

4/ Quyền tự do bầu cử và ứng cử vào mọi chức vụ lãnh đạo thuộc chính 

quyền nhân dân từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. 

5/ Quyền được giám sát mọi hoạt động của chính quyền nhân dân. 

6/ Quyền tự do tôn giáo. 

7/ Quyền tự do học thuật. 

8/ Quyền tự do biểu tình ôn hòa. 

9/ Nhiều quyền tự do khác nữa. 

  

Tôi và anh Thức muốn tại Việt Nam phải thực thi ngay lập tức việc tôn trọng, 

bảo vệ đầy đủ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi và anh Thức 

muốn đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới tại Việt Nam được ra đời và hoạt 

động dễ dàng tựa như là việc mở công ty, mở hàng quán ăn hay quán cà phê ở 

Việt Nam hiện nay thôi. Tôi và anh Thức muốn tại Việt Nam mỗi người dân 

trở thành 1 nhà báo tự do, bất kỳ người dân nào hay nhóm người Việt Nam 

nào nếu muốn đều có thể tham gia thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư 

nhân, đài truyền hình tư nhân. 

  

Hiện nay tổng nợ nước ngoài của Việt Nam đã khoảng gần 200 tỷ USD. 

Trong đó chính phủ của đảng cộng sản Việt Nam vay trực tiếp của nước ngoài 

gần 100 tỷ USD. Khoản nợ gần 100 tỷ USD khác là do các công ty, tập đoàn 

khối kinh tế nhà nước vay nhưng có sự bảo lãnh của chính quyền đảng cộng 

sản Việt Nam. Nếu các công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước không trả được nợ 

nước ngoài thì khi đó chính phủ của đảng cộng sản Việt Nam buộc phải trả nợ 

nước ngoài thay cho các công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước. 

  

Chính phủ của đảng cộng sản Việt Nam thì lấy con củ cờ, lấy con cóc khô ra 

mà bán để có tiền trả nợ nước ngoài à?! Xẻo mấy cái của quý của mấy ông, bà 

quan chức tham nhũng trong chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam mà 

bán có trả được nợ nước ngoài không?! Muốn trả được nợ nước ngoài thì phải 

đành áp dụng nhiều hình thức như: bán đất hay bán biển dưới nhiều hình thức, 

bán tài nguyên, bán khóang sản, đánh thuế cao vào người dân thì mới có tiền 

trả nợ. Quỵt quýt nợ nước ngoài đâu có dễ. Vay nợ thì phải trả gốc và lãi vay 

là điều lẽ đương nhiên. 

  

Thực tế các khoản tiền vay nợ của nước ngoài đem về Việt Nam bị tham 

nhũng và lãng phí từ 30% đến 90%. Tham nhũng gây bức xúc cho dân đấy 

nhưng không tổn hại bằng lãng phí. Tham nhũng là sự các ông, bà quan chức 

chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam lấy tiền của công làm thành của tư. 

Như vậy số tiền của ấy vẫn là của dân Việt Nam. Quan chức tham nhũng về 

mặt nào đó thì cũng là dân Việt Nam, là người Việt Nam cả mà. Lãng phí mới 
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là tệ hại nhất. Lãng phí có lãng phí hữu hình và lãng phí vô hình. Lãng phí là 

sự mất đi mà không có ai được hưởng lợi gì hết. Số tiền vay nợ nước ngoài 

gần 200 tỷ USD của nước ngoài là số tiền không hề nhỏ. Nhân dân Việt Nam 

đã được hưởng bao nhiêu, những gì từ số tiền vay nợ khổng lồ này. Xu hướng 

nợ nước ngoài của Việt Nam ngày càng tăng cao. Cứ cái đà vay nợ nước 

ngoài ngày càng nhiều này chẳng mấy lúc nữa tổng nợ nước ngoài của Việt 

Nam sẽ đến mức ngàn tỷ USD. 

  

Với bộ máy thối nát và quá nhiều thành phần tham nhũng, bất tài, tiểu nhân, 

xu nịnh, gian trá đầy đàn trong chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam hiện 

nay thì Việt Nam sẽ chỉ nợ nước ngoài ngày càng nhiều. Số nợ nước ngoài 

khổng lồ ấy cuối cùng là nhân dân Việt Nam buộc phải trả mà thôi. 

  

Từ nhiều năm qua đến nay việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 

việc mua quốc tịch nước ngoài rất là dễ dàng. Chỉ cần bỏ ra khoảng 500 ngàn 

USD (khỏang 10,5 tỷ đồng VN) là có hộ chiếu EB5 quốc tịch Mỹ cho cả gia 

đình. Chỉ cần bỏ ra khoảng 800 ngàn AUD (Đô la Úc) bằng khoảng 7,5 tỷ 

đồng VN là có quốc tịch Úc cho cả gia đình. Mua quốc tịch Pháp, Đức, Anh, 

Thụy Sỹ từ 10 năm qua đến nay không hề khó. 

  

Thực tế đã có rất nhiều quan chức tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam 

chuyển tiền ra nước ngoài, mua bất động sản và cổ phiếu nước ngoài, mua 

quốc tịch nước ngoài. Các ông, bà quan chức tham nhũng của chính quyền 

đảng cộng sản Việt Nam đã rất biết lo xa, phòng xa cho việc chính biến sẽ xảy 

ra tại Việt Nam do vậy họ đã chuyển tiền ra nước ngoài, mua quốc tịch nước 

ngoài. Đa phần các ông, bà quan chức tham nhũng của chính quyền đảng 

cộng sản Việt Nam họ không đứng tên hết tất cả giá trị tài sản và tiền bạc của 

họ. Họ đứng tên con, cháu, vợ, chồng, anh, chị, em, cô, bác của họ. Khi có 

chính biến tại Việt Nam, khi nước ngoài xiết nợ Việt Nam thì bọn quan chức 

tham nhũng của chính quyền cộng sản Việt Nam đã cao bay xa chạy thoát 

thân bỏ mặc nhân dân Việt Nam lại mà chịu trận, chịu trách nhiệm lo thay cho 

chúng. 

  

Bọn quan chức tham nhũng của chính quyền đảng cộng sản Việt Nam rất là 

tham lam, độc ác, ma quái, cáo tinh. Nhưng mà trời luôn có mắt đấy. Lưới 

trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Bọn quan chức tham nhũng của chính 

quyền đảng cộng sản Việt Nam hãy đợi đấy. Rồi trời đất và nhân dân sẽ phán 

xử tất cả. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 

  

Tôi tin CIA có gần hết địa chỉ, danh sách tài sản, tiền bạc quan chức tham 

nhũng của chính quyền đảng cộng sản Việt Nam để ở nước ngoài. Các chiêu 

trò cho con, cháu ra nước ngoài du học. Các chiêu trò đầu tư ra nước ngoài. 

Vân vân và vân vân. Tất cả đều không lọt qua được cặp mắt tinh tường hơn cả 
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cú mèo của CIA đâu. Tôi tin CIA và chính phủ, nhân dân Mỹ sẽ giúp đỡ nhiệt 

tình lực lượng dân chủ Việt Nam vào một thời điểm nào đó khi họ yêu cầu 

giúp đỡ lấy lại toàn bộ số tiền tham nhũng để trả về cho nhân dân Việt Nam. 

  

Tôi tin không lâu nữa, chỉ cuối năm 2014, chậm lắm là năm 2015 Việt Nam 

sẽ có chế độ xã hội dân chủ thực sự, toàn diện. Khi đó một loạt những nhà 

hoạt động dân chủ Việt Nam sẽ nắm quyền lực trong tay, thay mặt nhân dân 

Việt Nam và thay mặt Thượng đế để hành xử mọi vấn đề thật công bằng minh 

bạch. 

  

Những cái gì là của nhân dân Việt Nam thì buộc phải trả về cho nhân dân 

Việt Nam. Chính quyền của nhân dân Việt Nam thì phải trả về cho nhân dân 

Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam không sớm trả lại chính quyền cho nhân 

dân Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ nổi dậy, lật đổ, xóa bỏ, loại bỏ hoàn 

toàn đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam. Tiền bạc đã 

lỡ tham nhũng các quan chức đảng cộng sản Việt Nam buộc phải sớm trả lại 

hết cho nhân dân Việt Nam. 

  

Sự chịu đựng của con người luôn chỉ có giới hạn. Nếu các quan chức tham 

nhũng của chính quyền đảng cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục lộng hành, cứ tiếp 

tục tham nhũng vơ vét tiền bạc của nhân dân, cứ tiếp tục bắt bớ đàn áp lực 

lượng dân chủ thì không lâu nữa đâu bọn họ sẽ bị lực lượng dân chủ, nhân 

dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế trừng trị bọn đó đích đáng. 

  

Xin các quan chức chính quyền đảng cộng sản Việt Nam hãy biết, hãy nhớ 

bài học từ Ai Cập, Libya, I-Rắc, Myanma … khi lực lượng dân chủ và nhân 

dân nổi dậy thì sẽ là như thế nào?! 

  

Tôi mong các quan chức tham nhũng trong chính quyền của đảng cộng sản 

Việt Nam hãy sớm biết thức tỉnh, hãy biết hối lỗi, hãy biết lập công chuộc tội. 

Những ai lỡ mắc lỗi mà nay biết ủng hộ công khai hoặc bí mật đối với phong 

trào dân chủ, đòi quyền con người cho nhân dân Việt Nam thì sẽ được giảm 

nhẹ tội đến xóa tội. Chính quyền Việt Nam dân chủ mới sẽ biết giơ cao, đánh 

khẽ đối với những kẻ tham nhũng, tội ác mà biết ăn năn, hối cải. Những ai tự 

nguyện khai báo và nộp lại tiền tham nhũng sẽ được tha. Những ai biết ủng hộ 

Việt Nam sớm có dân chủ trong yên bình thì sẽ được tặng thưởng cho họ bằng 

50% số tiền họ đã lỡ tham nhũng của dân. 

  

Tôi thay mặt toàn thể lực lượng dân chủ và nhân dân Việt Nam yêu cầu chính 

quyền của đảng cộng sản Việt Nam hãy thả tự do ngay lập tức, vô điều kiện 

cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tù nhân tôn giáo còn đang 

bị giam giữ trong các nhà tù Việt Nam. Tôi chính thức xin thay mặt lực lượng 

dân chủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam đề nghị cộng đồng quốc tế, Liên 
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hợp quốc hãy sớm can thiệp mạnh, chế tài thực hiện quyền con người đối với 

Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Mỹ cùng chính phủ và nhân dân các nước 

hãy có lòng hào hiệp giúp đỡ bằng tất cả khả năng có thể để giúp vận động, 

can thiệp, chế tài để nhân dân Việt Nam sớm được hưởng quyền con người 

đầy đủ và toàn diện. 

  

Kẻ nào làm tay sai cho Trung Quốc nhằm thôn tính, phương hại quyền lợi của 

dân tộc Việt Nam sẽ bị nhân dân Việt Nam trừng trị thích đáng. Anh Trần 

Huỳnh Duy Thức xứng đáng là, chính là GANDHI Việt Nam đấy. Hỡi đồng 

bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy sớm đồng 

loạt hàng chục triệu, hàng trăm triệu người xuống đường biểu tình đòi trả tự 

do ngay cho anh Trần Huỳnh duy Thức và tất cả mọi tù nhân lương tâm Việt 

Nam. 

  

Bài viết này của tôi không chỉ nhằm tôn vinh anh Thức. Bài viết này cũng 

chính là một trong những kiểu cách để “vẽ đường cho hươu chạy” của tôi đấy. 

Nhân dân Việt Nam ở trong nước và Việt kiều ở nước ngoài đó chính là 

những “con hươu” của tôi đấy. So với nhân dân các nước tôi nhận thấy một sự 

thật là nhân dân Việt Nam ta quá ư là u mê, mù quáng, dốt nát, hèn nhát, ích 

kỷ, ươn hèn, thiếu đoàn kết. Muốn được hưởng tự do, dân chủ, quyền con 

người thì phải can đảm, đoàn kết vùng dậy mà đòi, mà đấu tranh chứ không 

phải là “ngồi yên một chỗ rồi há miệng ra chờ quả sung nó rụng vào mồm đâu 

nhé!”. 

  

Vì nhân dân Việt Nam ngu dốt quá cho nên tôi mới phải mất cái thì giờ vàng 

ngọc của tôi để “vẽ đường cho hươu chạy”. 

  

Nhân dân Việt Nam xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho anh Thức cũng 

là điều tốt cho anh Thức vì đó là cái đạo lý ở đời. Anh Thức xả thân đấu tranh 

vì quyền con người  cho nhân dân Việt Nam. Vậy thì nhân dân Việt Nam 

cũng hãy xả thân đấu tranh để bảo vệ, để đòi quyền con người cho anh Thức. 

  

Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế lấy cớ, 

lấy cái lý do đòi trả tự do cho anh Thức mà xuống đường biểu tình. Một công 

đôi ba việc: biểu tình đòi trả tự do cho anh Thức đồng thời biểu tình đòi nhiều 

vấn đề khác nữa. Biểu tình đòi quyền con người đầy đủ và toàn diện cho nhân 

dân Việt Nam. Biểu tình đòi đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại ngay lập tức 

chính quyền cho nhân dân Việt Nam. Biểu tình đòi Trung Quốc phải sớm trả 

lại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt Nam. Biểu tình đòi tất cả 

những gì chính đáng thuộc về nhân dân Việt Nam. 

  

Cậu con trai tôi năm nay 8 tuổi, nó nói với tôi rằng: “Ba ơi, sao ba thèm làm 

tổng thống thế?!”. Tôi giải thích với con tôi rằng” “Ba muốn làm tổng thống 
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Việt Nam là để cống hiến, là để mưu cầu quyền con người đầy đủ cho nhân 

dân Việt Nam, là để làm cho Việt Nam sớm giàu mạnh trở thành cường quốc. 

Ba muốn làm tổng thống không phải là để cầu danh, cầu lợi như những quan 

chức tham nhũng Việt Nam họ làm quan con có hiểu không?!” 

  

Thực tình tôi chỉ muốn làm doanh nhân, làm nghiên cứu khoa học. Tôi chỉ 

muốn yên ổn làm ăn để có tiển lo cho gia đình. Tôi chỉ muốn đi du lịch cùng 

cha mẹ, vợ, các con cùng gia đình em gái tôi. Tôi không thích làm chính trị. 

Hoàn cảnh đất nước Việt Nam nhiễu nhương quá cho nên bất đắc dĩ tôi phải 

tham gia làm chính trị để vì dân, vì nước mà thôi. 

  

Thời gian qua đã có không ít bè bạn tôi nói với tôi rằng: “Long ơi sao cậu dốt 

thế. Cậu muốn làm tổng thống thì phải biết nói ngọt để làm đẹp lòng dân để 

rồi họ bỏ lá phiếu bầu cho mình làm tổng thống. Vậy mà bọn mình thấy gần 

đây cậu toàn chửi nhân dân Việt Nam như là hát hay vậy. Thế này thì chẳng 

có ma nhân dân Việt Nam nào sau này bỏ phiếu cho cậu làm tổng thống đâu. 

Cậu có ra ứng cử tổng thống cũng sẽ không có ai bầu cho cậu”. Tôi cũng đã 

nói thẳng với các bạn tôi rằng: “Tụi mày tưởng là làm tổng thống ở xã hội dân 

chủ mà sướng sao, khổ bỏ con mẹ đấy. Tao thấy tấm gương của Bill Clinton 

trước khi làm tổng thống Mỹ thì mái tóc còn xanh rì. Chỉ sau 1 năm làm tổng 

thống Mỹ thì mái tóc của Bill Clinton đã bạc trắng. Sau khi thôi làm tổng 

thống Mỹ tài sản của vợ chồng Bill Clinton cũng chẳng có của ăn của để gì 

cả. Sau này Việt Nam có xã hội dân chủ cũng sẽ thực hiện luật pháp giống 

như Mỹ là: mỗi nhiệm kỳ tổng thống chỉ có 4 năm, một vị tổng thống dù có 

lỗi lạc đến mấy cũng chỉ được làm tổng thống tối đa 2 nhiệm kỳ mà thôi. Sau 

này Việt Nam có dân chủ thì sẽ có bộ luật cực kỳ chặt chẽ, khoa học. Do vậy 

ai muốn làm bậy sẽ không có thể làm bậy được, làm bậy là nhân dân họ đánh 

đòn roi, họ cắt cổ ngay đấy. Tớ chỉ muốn “gáy” một tý để cho con gà cả làng 

bị khích cho chúng nó thi nhau, đua nhau “gáy” mà thôi. Tớ muốn có người 

tài cao và đức lớn ai đó làm tổng thống thật tốt cho dân Việt Nam được nhờ 

thôi. Bất đắc dĩ làm không có ai làm được tổng thống tốt thì tớ mới phải làm 

một nửa đến một nhiệm kỳ tổng thống. Tớ sẽ mau chóng đào tạo hoặc tìm 

người thay thế tớ làm tổng thống. Tớ chỉ là đồ đệ nhỏ của anh Thức. Thực sự 

thì tớ chỉ khuấy động, làm nền để anh Thức có thể sớm ra tù, để anh ấy làm 

tổng thống. Anh Thức làm tổng thống thì tớ chỉ xin làm cái chân thư ký, lái 

xe, gác cổng hay là buộc dây giày, lấy nước rửa chân cho anh thức là tớ vui 

vui lắm lắm rồi”. 

  

Tôi đã làm bạn thân tình với anh thức mấy chục năm trời. Do vậy tôi hiểu rất 

rõ tâm tính của anh Thức. Anh Thức là con người rất có tình người, rất có 

trách nhiệm với xã hội, rất yêu nước và yêu nhân loại. Anh Thức không hề 

mong danh lợi cho bản thân, anh ấy chỉ một lòng một dạ vì dân, vì nước. 
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Tôi là thế nào thì có rất nhiều bạn hữu đã hiểu tâm tính của tôi. Từ nhỏ tới lớn 

tôi luôn hiền hậu, nhã nhặn. Tôi luôn hiền hậu, nhã nhặn với mọi người. 

Nhưng cứ nói nhã nhặn hoài tôi thấy nhân dân Việt Nam chẳng chịu nghe tôi, 

nhân dân Việt Nam ù lỳ quá. Tức quá hổng có làm sao được. Tôi muốn cho 

nhân dân Việt Nam của tôi nhanh chóng tỉnh cơn mê, sớm thoát khỏi sự sùng 

bái và ngu dốt, sớm anh dũng thay cho sự ươn hèn, sớm hết sợ hãi để đứng 

dậy đấu tranh đòi quyền con người. Do vậy tôi đành ăn nói nặng lời, mặn 

chua cay đắng với nhân dân Việt Nam yêu quái và yêu quý của tôi. 

  

Xin tất cả hãy hiểu cho lòng tôi, cái dạ của tôi. 

  

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè 

bạn quốc tế, lực lượng dân chủ Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền của đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, 

thành công, hạnh phúc! 
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