
1 

 

Vài Ý Đóng Góp Cho Nhân Dân và Nước Việt Nam 

 

Kính gửi nhân dân Việt-Nam và chính phủ Thủ Tướng Nguyễn 

Tấn Dũng , 

 
Chiều ngày 4/6/2014 tôi có nghe đài RFA phát thanh vụ Trung-cộng tàn sát 

sinh-viên tại Thiên An Môn (Bắc-Kinh) năm 1989 vì lúc đó Trung-cộng được bắt 

tay với Mỹ, đang mạnh lên và được sự ủng hộ của dân chúng do Đặng Tiểu 

Bình lãnh đạo để làm ăn với Phương Tây để cải cách theo kinh tế thị trường. 

Nhưng lúc đó khác xa với bây giờ Trung-cộng đang "xuống dốc" mang tiếng 

xấu "vừa ăn cướp vừa la làng", "ném đá giấu tay" và đê hèn gây hấn, xâm lược 

phi pháp biển đảo các nước láng giềng, trái với xu hướng hoà bình của Thế-

giới ngày nay. 

 

Hiện nay CSVN quá tồi tệ "hèn với giặc Tàu, ác với dân", bắt bớ cầm tù giết hại 

những người yêu nước, tham nhủng cướp nhà đất của dân, để cho bọn lợi ích 

nhóm lợi ích vùng chia chác nhau, sống phè phởn trên sự khổ đau nghèo đói 

của dân chúng. Điều quan trọng là hiện nay Trung-cộng đang xâm lược biển 

đảo và lãnh thổ Việt-Nam mà bọn chóp bu CSVN Nguyễn Phú Trọng, Trương 

Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang vẫn im lìm không một lời 

phản đối hoặc lập hồ sơ thưa ra Quốc-tế bọn Trung-cộng cướp biển đảo Việt-

Nam. Tại sao ??? Nếu CSVN không thể thưa Trung-cộng ra toà án Quốc-tế thì 

họ phải giao việc này lại cho các nhân sĩ và các đảng dân sự để lo việc nước. 

Chứ nếu cứ chần chừ thì sẻ bị mất nước và biển đảo Việt-Nam trong những 

ngày gần đây ! 

 

Vậy thì chúng ta phải hành động ngay bây giờ và huy động kêu gọi dân chúng 

và cả quân đội Việt-Nam đồng lòng đứng lên biểu tình phản đối Trung-cộng 

xâm lược và yêu cầu chính phủ Việt-Nam phải thực thi những điều dân muốn 

để giử nước. Các bạn đừng sợ Trung-cộng ! vì hiện giờ Trung-cộng bị Thế-giới 

cảnh cáo nhiều vụ chúng gây hấn và xâm lược bất hợp pháp biển đảo của Việt-

Nam, Philipinnes và Nhật, v.v... mà Hoa-Kỳ và Thế-giới đang quan tâm nhiều 

và đang dang tay giúp đở dân tộc Việt-Nam từ cả chục năm nay, và Hoa-Kỳ 

hiện đã đóng quân ở Nhật bổn, Philippines và Úc. Nếu dân Việt-Nam có bị 

cộng-sản đàn áp thì họ sẻ tới ngay để can thiệp bảo vệ. Mỹ, Âu, Nhật sống có 

luật pháp chứ không như bọn Trung-cộng ỷ mạnh hiếp yếu như thời thượng cổ 

và cướp của giết người mà không biết xấu hổ mà còn xưng danh là "đại cường 

quốc ". 

 

Vậy thì các anh lãnh đạo Việt-Nam nên thức tỉnh từ bây giờ nếu chần chừ thì 

sẻ quá trể !!! Và một lần nữa tôi kêu gọi nhân dân Việt-Nam nên mừng lên chứ 

đừng sợ hải Trung-cộng nữa ! Vì thế kỷ 21 này, Thế-giới đều có luật pháp 

Quốc-tế để sống chung hoà bình. Nước nào ỷ mạnh hiếp yếu sẻ bị xử phạt-vạ. 

Cổ nhân thường nói : " Cùng tất biến, biến tất thông ". 
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Và các Thánh đã tiên tri gần 100 năm nay rất linh ứng và tuyên án người Tàu 

sẻ 10 phần chết 9 còn có 1, tại vì : 

 

"Vô danh vô đức, Quang diện Trung-Hoa " 

"Thành-Thang biến cải biết đời ma chưa" 

"Tội Tàu man ước chất như thành, 

Bán hình bán tượng tranh hành nước Nam " 

"Tội Đại-Thanh bán tượng bán tranh, 

Họa hình bán Phật bất sanh chín phần". 

 

Còn việc sợ Trung-cộng sẻ cấm vận hàng hoá qua Việt-Nam thì không có gì 

đáng lo ! Vậy thì Việt-Nam phải tìm mua nơi các xứ khác mặc dù có hơi mắc 

hơn một chút nhưng chúng ta không bị lệ thuộc vào tay bọn Trung-cộng xâm 

lăng gian ác này. Chúng tôi có ý kiến là các doanh nghiệp Việt-Nam nên hùng 

hạp với các doanh nghiệp thế-giới tự-do như Mỹ, Âu, Nhật, Úc, v.v... để Việt-

Nam không bị Trung-cộng bắt chẹt hoặc cấm vận thì thử hỏi lúc đó ai sẻ bị thiệt 

thòi : đó là tên xâm lăng ăn cướp Trung-cộng ! 

 

Tôi có nghe anh "Vô Minh", phóng viên đài RFA, nói về vụ sợ Trung-cộng cấm 

vận Việt-Nam và ban biên tập đài RFA có phát thanh vụ "Thiên An Môn" ra doạ 

dân Việt-Nam là chúng tôi biết sự hiểu biết của các anh quá nông cạn thật là 

buồn cười ! Các anh nên biết : "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà 

nghe ", chứ đừng phỏng đoán phát ngôn bậy bạ mà làm hiểu lầm và nhủng chí 

có hại cho nhân dân Việt-Nam. 

 

Kính thư. 

 

Mẹ Việt-Nam 

Cộng đồng Việt-Nam hãi ngoại 

ngày 07/06/2014 


