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NHÂM THÌN 2012: NĂM CHUYỂN ĐỔI LỊCH SỬ
Kính thưa toàn thể đồng bào,
Đất nước thân yêu của chúng ta sắp trở thành một khu tự trị của Trung
Quốc, đế quốc mới của thời đại. Nếu đồng bào trong nước, nhất là tầng lớp
thanh niên sinh viên, các quân nhân yêu nước không dũng cảm đứng lên và
đồng bào hải ngọai thờ ơ thì sự sống còn của dân tộc như sợi chỉ treo chuông.
Đây là một hiểm họa không lường được ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân
tộc. Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai trong
thế kỷ 21 này!!!??? Chúng ta sẽ trở lại thời “ngàn năm đô hộ giặc Tàu”? Lịch sử
của ngàn năm Hán thuộc với những đau thương tủi nhục, những u uất căm hờn
lại tái diễn trên đất Việt. Tổ quốc lâm nguy !!! Chúng ta đang đứng bên bờ vực
thẳm của nguy cơ mất nước. Tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta, trong và
ngoài nước phải làm gì trước khi đã qúa muộn ???
Đất nước chúng ta đang lâm vào một tình thế hết sức bi đát, dân tộc ta
đang phải đương đầu với thù trong giặc ngoài nên cuộc cách mạng tại Việt Nam
là một cuộc cách mạng Dân tộc Dân chủ. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết chúng ta
phải lấy biểu tượng TRỐNG ĐỒNG của nền văn minh Đại Việt, giương cao ngọn
cờ đại nghĩa dân tộc với hào khí Diên Hồng và Tây Sơn Thời Đại để hoàn thành
sứ mạng cấp thiết của lịch sử là Cứu Dân Cứu nước. Tất cả đồng bào Việt Nam
chúng ta, muôn người như một sẵn sàng đứng lên đòi hỏi quyền được no cơm
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ấm áo, quyền được có công ăn việc làm bảo đảm tương lai cho con cháu chúng
ta, đòi hỏi quyền tự do cơ bản nhất: Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo
chí, tự do lập hội, giành lại quyền làm chủ của nhân dân để chúng ta được sống
xứng đáng là một người công dân trong một đất nước Việt Nam thực sự độc lập,
thực sự tự do, thực sự hạnh phúc.
Năm 2011 đã qua với những biến động làm thay đổi nhận thức của tất cả
đồng bào Việt Nam trong đó có cả hàng ngũ đảng viên Cộng sản. Trước nguy cơ
mất nước, phản ứng của giới trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên sinh viên đồng
loạt xuống đường biểu tình gọi là chống Trung Quốc nhưng thực tế cũng là
chống lại những tên “Thái thú xác Việt hồn Tầu” đã cúi đầu “Dâng đất nhường
biển” cho Trung Cộng. Sự kiện Hoa Kỳ cam kết bảo vệ an ninh hàng hải, chống
lại khuynh hướng bá quyền độc chiếm biển Đông Nam Á của đế quốc mới Trung
Cộng đã dẫn tới đấu tranh quyết liệt trong hàng ngũ lãnh đạo đòi bảo vệ chủ
quyền Việt Nam sau khi bị TQ chèn ép quá đáng. Cuộc đấu tranh nội bộ quyết
liệt có khả năng dẫn tới những chuyển biến ngoạn mục bất ngờ. Gần cuối năm,
hiện tượng Đoàn văn Vươn nổ súng chống lại bạo quyền như một phản ứng bắt
buộc phải xảy ra khi người nông dân bị tước đoạt đất đai để trở thành bần cùng
không đất dung thân.
Chế độ Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một thời điểm quyết định sự mất
còn sau 81 năm kể từ ngày thành lập đảng như TBT đảng Nguyễn Phú Trọng đã
thú nhận trong hội nghị trung ương đảng vừa qua. Hai vấn đề sinh tử được xem
là tử huyệt của đảng Việt gian CS, đó là lòng yêu nước của nhân dân Việt nam
trước hành động bán nước của tập đoàn tay sai Tầu Cộng trong bộ chính trị. Tử
huyệt thứ hai của đảng Việt gian CS là tập đoàn tham quan lợi dụng quyền
hành, nhân danh quyền sở hữu đất đai của nhà nước để cướp đoạt đất đai mà
nhân dân đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt kể cả xương máu để tạo dựng.
Quyền tư hữu, quyền sở hữu đất đai là một quyền căn bản, lợi ich sống còn của
mỗi người Việt Nam mà ngay cả chế độ phong kiến, chế độ thực dân vẫn phải
tôn trọng. Thế mà, chế độ CS tham tàn đã tước đoạt quyền sở hữu đất đai
khiến hàng trăm ngàn dân oan mất đất của cha ông bao đời để lại. Nhà nước
CSVN chỉ cấp cho quyền tạm thời sử dụng và có thể bị lấy lại, người nông dân
chân lấm tay bùn bỗng trở thành trắng tay không chốn dung thân. Đây là qủa
bom nổ chậm sẽ nổ tung chế độ Việt gian CS bất cứ lúc nào …
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Đầu năm Nhâm Thìn 2012, đảng CSVN sẽ phải tự quyết định “Đổi mới hay là
chết: Trả lại quyền dân chủ cho nhân dân, trả lại tài sản đất đai cho nhân dân
hay là bị nhân dân cả nước đứng lên lật đổ bạo quyền”. Nhân dân cả nước cũng
đang âm thầm chờ đợi một yếu tố khách quan tác động để “Cùng đứng lên lật
đổ tập đoàn hại dân bán nước: Tự do hay là chết”. Một khi ngọn lửa cách mạng
TRỐNG ĐỒNG đã bùng lên thì muôn người như một sẽ đồng loạt xuống đường
tạo thành một đợt sóng thần cuốn trôi tất cả những xấu xa tệ hại, những rác
rưởi tàn dư của chế độ CS xuống biển Đông trong một sớm một chiều.
Hỡi những người con ưu tú của Tổ Quốc Việt Nam, các bạn còn chờ gì
nữa?
Hãy đứng lên cùng với toàn dân chuyển đổi lịch sử.
Nhân dân Việt Nam đang quằn quại rên xiết…
Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy … Sơn hà đang nguy biến …
Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm nay!!!
Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi
nhìn giặc Tàu - Cộng ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, biển đảo của
chúng ta!!!
Chúng ta không còn gì nữa để mất …
Chúng ta không thể để thế hệ con cháu chúng ta phải hy sinh mất mát
thương đau như chúng ta bây giờ…
Đã đến lúc thanh niên, sinh viên, học sinh tương lai của đất nước, chúng
ta phải nhất loạt xuống đường biểu tình ôn hòa nhưng cương quyết, chúng
ta đồng loạt bãi trường, không hợp tác với chính quyền để đấu tranh giành
lại quyền làm chủ của nhân dân.
Đã đến lúc chúng ta, toàn dân Việt Nam muôn người như một phải đứng
lên tranh đấu giành lại những gì đã mất trước, dẹp bỏ kẻ nội thù Việt gian
bán nước để cùng với đồng bào Hải ngoại chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng.
Lịch sử đã chứng minh, một khi dẹp bỏ nội thù thì toàn dân Việt quyết tâm
một lòng đánh cho quân Tàu Hán xâm lược tan tành không còn manh giáp.
Đã đến lúc, toàn thể anh em quân đội và cả những người đang phục vụ
trong đội ngũ công an CS, Hãy sớm thức tỉnh để nhận rõ bộ mặt thật hại dân
bán nước của tập đoàn Việt gian lãnh đạo, đừng nghe theo lệnh của bọn Thái
Thú xác Việt hồn Tàu đàn áp nhân dân mà hãy quay mũi súng vào tập đoàn
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lãnh đạo Cộng sản đang ăn trên ngồi chốc, đang ăn chơi trác táng trên mồ
hôi, nước mắt và cả xương máu của nhân dân. Các anh hãy theo gương
quân đội công an Liên Sô, quân đội công an Đông Âu, quân đội công An
Tunisie và Ai Cập để đứng về phía nhân dân trước khi đã quá muộn…
QUYẾT VÙNG LÊN, ĐÁP LỜI SÔNGNÚI
ĐỨNG VÙNG LÊN, HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !
Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam đang chờ đợi chúng ta…
Giành lại chính quyền về tay nhân dân
Dân chủ tự do là xu thế tất yếu của thời đại.
Hồn thiêng sông núi sẽ phù trợ chúng ta.
“Đại nghĩa tất thắng hung tàn, Chí nhân phải thay cường bạo”
Cuộc đấu tranh chính nghĩa của toàn dân chắc chắn sẽ thành công trong
mùa Xuân Nhâm Thìn này…
Việt Nam Muôn năm !!!
MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU QUỐC
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