Kẻ cắp bán đồ gian

Công hàm Phạm Văn Đồng: Kẻ cắp bán đồ gian
Thỉnh thoảng đi chợ, chúng tôi thấy có những người bán hàng rong đổ đồ ra
một chỗ “tạm chiếm” trong chợ hay trên lề đường để buôn bán nhất thời. Nhất
thời vì họ không thường xuyên, không phải là người làm nghề buôn bán, mà chỉ
thỉnh thoảng “có hàng” mới bán, và hàng đó thì là đồ gian, hay nói rõ là hàng
ăn cắp.
Hàng ăn cắp đó có khi là đồ dùng như quần áo, mắt kiếng, giỏ xách, cái máy
tính... Nghĩa là đồ dùng của một chủ nhân hay một gian hàng nào đó bị mất
cắp; và cũng nhiều khi hàng bán là thực phẩm, cũng là thực phẩm ăn cắp từ
các cơ quan, xí nghiệp xuất khẩu như tôm, cá, mực...
Những hàng này thường là lộn xộn vì chôm được gì thì bán nấy, và đặc biệt là
giá rất rẻ! Giá rẻ đơn giản vì kẻ bán không phải bỏ tiền mua, nên bán tống giá
nào cũng được, miễn có tiền.

Cũng có người tham rẻ, mua bừa, nhưng nhiều người nhất định không mua, vì
biết đó là đồ ăn cắp, mình mua vô là có lỗi, vì tiếp tay với những kẻ cắp, để
chúng tiếp tục hành nghề trộm đạo, gây mất trật tự xã hội, và suy đồi đạo đức.
Như vậy ăn cắp hay dùng đồ ăn cắp nếu là người có lương tri, lương tâm, thì
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cũng đều thấy xấu hổ và có lỗi với đạo đức.

Tiêu thụ đồ gian

Thủ tướng CS Phạm Văn Đồng
Có lần chúng tôi đi xem một phiên tòa xử một người mua xe gian, xe ăn cắp.
Chánh án sau khi xem xét các chứng cứ về tang vật và giấy tờ chứng minh, thì
tuyên án bỏ tù người bán vì đã ăn cắp của người khác, còn người mua thì bị trả
lại xe cho chủ, và mất luôn tiền vì kẻ bán đã sài hết tiền, không hoàn được.
Ngoài ra, người mua đồ gian còn bị phạt cảnh cáo. Bị mất cả chì lẫn chài, người
mua bèn khiếu nại với quan tòa rằng họ mua bán có giấy tờ, trao đủ tiền bạc
hẳn hoi, sao tòa lại không bênh vực quyền của họ?
Quan tòa đã phân tích: “Bà đã mua đồ gian, bà có làm giấy tờ nhưng là giấy
giữa người mua và kẻ bán tự làm với nhau, không được công chứng, sang tên,
và người bán đâu có giao giấy chủ quyền xe cùng với cái xe cho bà? Lý do vì
người đó làm sao có giấy tờ chủ quyền, do xe ăn cắp, và bà là “tòng phạm”,
nên cũng bị tội vì đã mua đồ gian"
Chúng tôi xin kể thêm một câu chuyện thực nữa, mà một trong chúng tôi là
người trong cuộc. Người này có căn nhà và đất có chủ quyền hợp pháp, cho một
người gặp hoàn cảnh khó khăn được ở nhờ để trông coi nhà hộ. Nhưng người
được giúp đó không những ở nhờ nhà, lại còn đem cắt một phần đất của chủ
nhà bán cho người thứ ba lấy tiền. Buộc lòng chủ nhà phải kiện ra chính quyền.
Khi xử thì cơ quan công quyền xác định tội của người được ở nhờ gồm hai tội:
“chiếm đoạt tài sản công dân” và tội “lừa đảo bán đất bất hợp pháp”. Còn người
mua đất bất hợp pháp, thì được chính quyền trả lời: “Mua đồ gian, mua đất mà
không ra chính quyền xác nhận, vì tham rẻ một ăn hai thua, được thì ăn cả,
thua thì mất hết, nên ráng chịu. Trừ khi người mua tự đi đòi kẻ bán để lấy lại
tiền, chứ kiện cũng không xong, vì đã biết kẻ bán không phải chủ đất, không có
giấy chủ quyền mà vẫn mua. Đó là luật!”
Vâng, đó là luật, luật cấm mua bán, kể cả cho tặng đồ gian. Và việc mua bán
không thành, đâu sẽ trả về đấy.
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Xử theo đúng luật thì như thế, nhưng tiếc rằng “người bị hại” không chung chi
nhiều tiền cho kẻ xét xử như họ muốn, nên cũng không lấy lại được nhà. “Xã
hội chủ nghĩa VN” hiện giờ là như vậy, bà con ta nên rút kinh nghiệm.

Công hàm Phạm Văn Đồng: Bằng chứng bán nước

Cũng thế, công hàm bán nước giữa Phạm Văn Đồng, thủ tướng CS và bọn Tàu
Cộng, là một dạng thức mua và bán đồ gian, đồ ăn cắp.
Chúng tôi là những phụ nữ, chứ không phải là luật gia, nên chúng tôi cứ áp
dụng theo thực tế xã hội, theo lương tâm trong sáng mà luận tội hai kẻ gian ác
là Việt Cộng và Trung Cộng như sau: Phạm Văn Đồng là thủ tướng của chính
quyền CS miền Bắc, còn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là “tài sản” của
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VNCH ở miền Nam.
Lãnh thổ miền bắc CS được hiệp định quốc tế tại Geneva xác định là phía bắc vĩ
tuyến 17 trở ra, mốc giới là sông Bến Hải, còn miền Nam là phía nam vĩ tuyến
17 cho đến mũi Cà Mau, thuộc VNCH. Việt Nam lúc đó bị chia làm hai nước mà
trên danh nghĩa đều độc lập và có chủ quyền riêng. Vậy cớ sao tên thủ tướng
gian manh CS được phép “chồm qua” khỏi vĩ truyến 17, xông vào lấy tài sản
của “nhà bên cạnh” mà bán, mà dâng thứ không phải của mình, là ký hai đảo
thuộc miền Nam cho Tàu Cộng?

Hắn đã phạm vào 2 tội, theo chính luật pháp của nhà nước CS: Một là tội ăn
cắp, soán đoạt tài sản; hai là tội bán đồ gian không thuộc của mình. Còn tên
Tàu đi mua hay nhận đồ ăn cắp, biết rằng đồ kẻ cắp cho mình là đồ của người
khác mà dám lấy, là do sự gian tham sẵn có trong lòng. Tàu Cộng muốn cướp
lãnh thổ của VNCH, nhưng mượn tay đàn em VC để hợp pháp hóa món đồ ăn
cướp.
Cần phải phân biệt rõ: Vì lầm mà mua đồ gian thì khác, nhưng cố tình muốn
cướp, lại còn nhờ đồng đảng xác nhận cho việc ăn cướp của mình, thì vẫn là tội
ăn cướp, mà còn thêm tội kéo lôi, thúc đẩy kẻ khác hùa với mình mà phạm tội.
Như vậy nên cuộc mua bán, trao đổi này ắt không thành, không được nhân loại
vốn có lương tâm, trọng công bằng chấp nhận, vì nó sai đạo lý, và sai luật pháp
quốc tế. Chứ nếu không thì sẽ tạo cơ hội cho xã hội và thế giới loạn lạc, vì dung
túng, khuyến khích nước lớn cướp nước bé, kẻ mạnh hà hiếp kẻ yếu, và cả thế
giới sẽ đảo lộn trật tự, không còn nước nào, lãnh thổ nào được yên. Nó sẽ tạo
tiền lệ cướp qua chiếm lại, như hiện tình của thế giới hôm nay: Liên Xô chiếm
lãnh thổ của Ukraina, Trung Cộng chiếm lãnh thổ lãnh hải của VN, của
Philippine, của Nhật Bản… Cứ như thế thì cả thế giới sẽ loạn, làm sao có công
lý, hòa bình được?
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Tập đoàn ngụy quyền CS không đại diện cho Dân tộc
Việt Nam

Trung Cộng đang chưng dẫn công hàm bán nước, do thủ tướng phản quốc Phạm
Văn Đồng thay mặt đảng cộng sản ký năm 1958.

Phải hủy bỏ cái công hàm gian manh này do tính bất hợp pháp; tuyên án nặng
nề hai tên "đồng tính... ác là Tàu Cộng và Việt Cộng - những kẻ buôn gian bán
lận; và trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho nhân dân Việt Nam. Dù Việt Nam có
đang mang quốc hiệu là Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa
cũng chỉ là cái tên nước ở một thời nhất định, tên nước đó có thể thay đổi,
nhưng nước Việt Nam là vĩnh cửu. Người chủ thật sự, liên tục và trường tồn của
đất nước VN chính là dân tộc VN.
VNCH dù có còn hay mất, nhưng dân tộc VN thì vẫn trường tồn, tên nước Việt
Nam thì vẫn trường tồn bản đồ thế giới.

Hơn nữa, với người VN thì đảng cộng sản chỉ là một tà quyền bất chính, rồi sẽ
tiêu tán một ngày gần đây. Còn hiện giờ tập đoàn đó cũng không đủ tư cách và
năng lực lãnh đạo đất nước và dân tộc VN, vì đã phạm các trọng tội: Bán nước,
phá nước, giết hại nhân dân. Tập đoàn đảng cộng sản là một bọn cướp có dấu
mộc, bọn nội thù của dân tộc chúng tôi.
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Chắc chắn nhà cầm quyền CS hiện tại không thể là đại diện cho đất nước, cho
người dân chúng tôi, vì tất cả sự bất chính và khiếm khuyết của bọn họ: Khiếm
khuyết trí tuệ, nhân cách, đạo đức và cả sự chính danh. Trong khi dân tộc
chúng tôi cần, và cũng không thiếu những người có tài, có đức, có trí tuệ khôn
sáng, nhất là có lòng quảng đại, yêu nước thương nòi, để chúng tôi giao phó
trách nhiệm điều hành quốc gia.

Còn những kẻ bất tài, kém trí, thiếu năng, vô nhân cách này chỉ tàn phá đất
nước chúng tôi về mọi mặt: kinh tế, giáo dục, đạo đức. Bọn họ chỉ có khả năng
phá hoại và làm nhục dân tộc chúng tôi, đi đến đâu thì gieo tiếng xấu tới đó,
luồn cửa sau, xin xỏ, lá mặt lá trái, muốn nhờ vả, muốn được giúp, nhưng lại
đểu cáng, ăn đó, chửi đó, với kẻ mà họ nhờ cậy bênh đỡ, khi bị thằng chủ,
thằng đàn anh côn đồ đè đầu bóp cổ.
Chúng tôi tràn đầy uất ức khi giặc Tàu đã xâm chiếm Tổ Quốc chúng tôi, trong
khi chúng tôi có đầy đủ minh chứng về tội xâm lăng của chúng, và hầu như cả
thế giới cùng ủng hộ, khuyến khích, thúc đẩy chúng tôi phải đưa tên cướp gian
manh này ra tòa án quốc tế, thì cả thảy tập đoàn ngụy quyền đã không chịu
làm, cố nấn ná, chần chừ để mong lén lút bắt tay với giặc mà thủ lợi riêng.

Một tên chóp bu đảng CS thì năn nỉ, muốn đi đêm với giặc mà bị giặc từ chối
một cách nhục nhã, còn tên tướng đầu đàn thì miệng la be be xin Mỹ, xin Nga,
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xin thế giới “lên án mạnh mẽ” hành động cướp nước của Tàu, nhưng lại cấm
cản, thậm chí đàn áp dân chúng biểu tình yêu nước, và nhất quyết không cho
những người yêu nước đưa tên tội phạm ra trước tòa án quốc tế, vì hắn còn
mong đợi quan thầy côn đồ bắt tay hắn mà kéo hắn ra khỏi làn sóng chống đối
của dân, thật không gì nhục nhã và bỉ ổi bằng.
Còn một tên khác thì lẻo mép nói: “Quyền biểu tình là quyền thiêng liêng của
người dân”, nhưng chính hắn thì cũng chưa chọn được một vị trí đặt chân ổn
định, trong dân hay trong đảng cướp, vì còn tính đến quyền lợi của hắn ở bên
nào nhiều hơn.
Tên còn lại mang tiếng “đại diện cho dân”, nhưng chỉ núp bóng dân, dùng dân
làm bình phong, thậm chí làm “thùng rác” để hắn đổ các loại rác rến phế thải
sau khi hắn đã ăn xong: “QH là do dân, nên QH sai là dân sai, dân sai thì dân
chịu chứ ai chịu!”.
Kẻ nắm đầu quân đội thì kém tài vô trí, chỉ một mực khom lưng cúi đầu trước
giặc thù không khác gì một tên nô lệ, và coi quân sĩ như những tấm bia đỡ đạn,
đem tàu bè của quân và dân Việt làm trò chơi cho bọn giặc Tàu đâm phá, hỏi
còn tin cậy trông mong gì ở bè lũ bán nước này?!

Liên kết chống thù trong, giặc ngoài

Ôi thật nhục nhã và uất ức cho người dân VN chúng tôi quá! Chỉ vì chúng tôi là
những người dân thấp cổ bé miệng, còn bọn ngụy quyền cộng sản chúng đang
có súng đạn, có một bầy chó săn hung ác là công an đi bảo vệ, và sẵn sàng nhe
nanh vuốt cắn xé người dân chúng tôi.
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Giờ phút lâm nguy của Tổ Quốc và của dân tộc này, chúng tôi chỉ còn biết ngửa
mặt cầu xin Thượng Đế thương tình, và Anh Linh Tiền Nhân phù hộ cho chúng
tôi đủ nghị lực để cùng đứng lên đánh tan cả thù trong lẫn giặc ngoài.
Chúng tôi cũng kêu gọi các đoàn thể, tổ chức quốc tế, các nước bạn hãy giúp đỡ
chúng tôi. Các bạn cũng biết, trước năm 1975, miền Nam Tự Do của chúng tôi
tuy nhỏ bé, cũng đã từng sống hiên ngang, và sánh vai cùng các nước năm
châu kiến tạo nền hòa bình cường thịnh. Người VN chúng tôi là một dân tộc biết
trọng đạo lý, biết giữ tín trung, biết uống nước nhớ nguồn, chứ không phải loài
vong ân bội nghĩa và bất nhân như CS.
Dân VN có quyền sống, quyền làm chủ và quyền bảo vệ đất nước gồm lãnh thổ,
lãnh hải của mình, là ngôi nhà mà Thượng Đế đã ban riêng cho dân tộc VN để
nương thân qua mọi thời, từ cha ông cho đến đời con cháu mãi mãi về sau.
Không kẻ nào, dưới danh nghĩa gì, được quyền soán đoạt, lũng đoạn, bán buôn
cái nhà, cái tài sản này của người dân Việt Nam chúng tôi.

Ước mong cả thế giới sẽ ủng hộ và bênh vực cho lẽ phải và sự thật, như thủ
tướng Nhật Bản Shingzo Abe mới nhận định và lên tiếng tại hội nghị Shangri La ngày hôm qua 30 tháng 5 năm 2014:
“Hiện nay trên thế giới không một nước nào (dù là cường quốc), có thể tự mình
chống với ngoại xâm, nếu không có sự liên minh, hỗ trợ của các nước khác”
Tất cả các nước, các dân tộc cùng phải chung lưng sát cánh, hợp lực với nhau
để chống kẻ thù chung là sự gian ác, phi nhân, cường bạo, xấu xa, mà điển
hình hiện tại là Trung Cộng, để chúng ta mới có thể tồn tại, và cùng chung xây
một thế giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Hợp quần để gây sức mạnh
hầu chống lại sức mạnh của thú dữ, của satan. Đó chính là ý trời và lòng người.
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Chúng tôi, người dân VN yêu chuộng tự do và hòa bình cũng mong được đứng
bên cạnh các bạn năm châu để tồn tại và góp bàn tay nhỏ bé kiến tạo tòa nhà
chung nhân loại trường tồn và phát triển trong tự do và tình nhân ái yêu
thương.

Sài Gòn, 31/5/2014.
Nhóm cựu Nữ sinh Trưng Vương SG
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