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CHIA SẺ VẤN DỀ VĂN HÓA TỪ CHỨC 
 

   VỚI ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC  

 
Nguyễn Quang 

 
(  Xin xem < 1 >ở dưới ) 

 

I.-Trọng tâm của Vấn đề 
 

Sau Đại hội 6 của đảng CSVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Quốc hội để nhận lỗi 

về những sai phạm mà đảng CSVN đã quần thảo với ông. Vấn đề quan trọng ở chỗ Ba 

ông chóp bu Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước và Thủ tướng đang trong tình trạng tứ bề thọ 

địch, nội bộ  Đảng ngày một chia rẽ lung lay đến tận gốc rễ, đảng đã cùng nhau họp  tìm 

cách để bám trụ.  Mặt khác trong ba ông thì ông Trọng ông Sang “ có Tiếng “  còn ông 

Dũng lại “ có Miếng”, mà bản chất của đảng là Cướp, nói văn hoa hơn bằng danh từ 

Tham nhũng, nay ăn chia không đều, nên hai ông “ có Tiếng “  tìm dành lại một số quyền 

để “ có Miếng”  hơn, mà quan trọng hơn là  tìm cách công khai đổ lỗi cho Riêng ông có 

Miếng để chứng minh rằng Đảng khi nào cũng sáng suốt, chính sách của đảng luôn luôn 

quán triệt mọi vấn đề, có sai trái là do cá nhân, đảng tìm cách dấu cái Đầu là đảng đã 

ngồi chốm hổm lên trên Tam quyền mà chỉ trình diễn  cái Đuôi sai của  Nguyễn Tấn 

Dũng!. 

Ông Hồ Chí Minh đã dạy cho đảng lối thoát thân trong thời Cải cách Ruộng Đất về  việc 

Giết nhiều mạng người và Cướp của dân ( cướp của nổi và của chìm của Điạ chủ cũng 

như tước quyền Tự do và Tư hữu toàn dân miền Bắc rồi miền Nam ), việc sai lầm này ở 

miền Bắc là do Chính sách, vì cái tai hoạ chung cho Dân tộc đã xẩy ra  khắp mặt  từ 

ngay sau Phủ Chủ tịch cho đến Cửa Tùng ( vĩ tuyến 17 ) , thế mà Ông Hồ Chí Minh chỉ 

rơi vài giọt nước mắt, mà đổ lỗi ngon lành cho cán bộ địa phương, rồi bảo sửa sai!  

 

Sau Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, nhân dân Thôn quê trải qua một cơn thịnh nộ của 

Hận thù Vô sản ngập Trời hơn 6 tháng, mọi người đều kinh hoàng về việc Cướp và Giết 

do sự cáo gian mà đội Cải cách dạy cho nông dân vô học để Toà  án nhân dân ra lệnh 

Giết  Địa chủ và Giam thành phần phản động, khi những cáo giác trắng trợn sai sự thật 

đã được phơi bày, như việc tố cáo Điạ chủ giết người bỏ trôi sông, sau khi địa chủ bị giết 

thì  người đó lại xuất hiện, cả một phong trào trả thù người tố giác sai, nhất là những 

người trong đội cải cách phải tìm nơi trốn biệt. Đây là một ví dụ điển hình trong trăm 

ngàn vụ vu cáo trắng trợn khác.   Do đó tinh thần dân thôn quê rất hoảng loạn, cảnh 

vườn tược nhà cửa trở nên tiêu điều, từng lớp trung nông và bần nông cảm thấy đã 

nhúng tay vào tội ác ghê tởm mà họ không ngờ tới, có người vu cáo cho địa chủ bị bắn 

đã phát điên. Thực ra dảng CSVN  là bàn tay nối dài của Trung cộng, vì đã được Trung 

cộng dạy dỗ cho cả chiến lược và chiến thuật, ngay việc  đem phim Bạch Mao Nữ cho 
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đảng CSVN học tập để đem lòng oán hận của nông nô Tàu về mà căm thù địa chủ Việt 

Nam!  Sau khi miền Nam sụp đổ thảm cảnh tù cải tạo và vùng kinh tế mới , tuy  ít sắt máu 

hơn, nhưng cũng chỉ là hình thức khác của Giết và Cướp. 

 

Trước thảm cảnh đó, Cụ Trần Lê Hữu trước đó tốt nghiệp Quốc Tử giám, làm quan thuộc 

ngành Tư pháp thời Nam triều, là địa chủ nhưng không thuộc thành phần đầu sọ, nên 

không bị tội chết, Cụ có bà con với ông Hồ, ngày xưa gia đình Cụ đã giúp gia đình ông 

Hồ rất nhiều. Sau cải cách một thời gian, Cụ trốn ra Hà Nội, Cụ Viết thư xin gặp ông 

Hồ, qua một thời gian lâu, Cụ được ông Hồ mời tới.  

Là dân bán báo ngoài đường với nhau, gặp Cụ Hữu tóc bạc phơ, từ trên tàu điện xuống, 

kệ nệ tập báo Tổ quốc trong tay, chúng tôi chào hỏi, Cụ đi đâu vậy Cụ? , Cụ bảo” Lão đi 

bán Tổ Quốc đây “.!    Cụ bảo nhỏ “ mấy cậu ghé nhà, lão kể cho nghe chuyện vui lắm, 

đó là chuyện Cụ đi găp ông Hồ:  

Khi Cụ Hữu đến Phủ Chủ tịch, sau khi bị khám xét kỹ lưỡng, ngồi đợi khá lâu, từ cửa 

nách, ông Hồ xuất hiện, Ông Hồ hỏi ngay : Nhân dân ta có khỏe không cậu? Ông không 

cho chúng tôi biết câu trả lời ra sao, nhưng khi kể chuyện Cụ bảo với chúng tôi, qua thái 

độ và lời nói giả nhân giả nghĩa và lối đi ra  từ cửa nách, Cụ bảo thằng cha này đã gây 

tang tóc cho cả miền, gây tội ác tày trời  cho nhân dân, mà lại lờ đi cảnh tai ương do ông 

gây ra cho đồng bào,  còn làm bộ thân dân hỏi han sức khoẻ! 

Trong khi gặp gỡ, đại khái Cụ Hữu đã nói với ông Hồ như sau:( Ông Hồ gọi Cụ Hữu 

bằng Cậu,  ông Hồ cũng già và là Chủ tịch nước, nên Cụ Hữu cũng gọi ông Hồ bằng Cụ. 

Cụ Hữu bắt đầu.)  

Thưa Cụ, may mà có phong trào sửa sai, chứ như trước thì cái đầu của tôi đâu có nằm 

trên cổ này  mà đến gặp Cụ! Cụ Hữu thao thao một mạch: 

Trước thời Cải cách ruộng đất, nhân dân ta coi Cụ như một khai quốc công thần, nhưng 

sau Cải cách ruộng đất thì họ xem Cụ còn tàn ác hơn Tần Thuỷ Hoàng bên Tàu. Thời 

Tần Thuỷ Hoàng có chuyện đốt sách chôn Nho, nhưng chỉ đốt một số sách và giết một số 

nho sĩ ra ngoài đường, đàng này  mọi làng của miền Trung và Bắc nước ta đâu đâu cũng 

lôi người trong nhà ra bắn, mọi tài sản bị tịch thu hết, con cái thân nhân bị cô lập, vườn 

tược tiêu điều, qua cuộc dấu tố, luân thường đảo lộn, nhân dân hoảng sợ, nhất là các 

sách vở đều tịch thu và lôi ra đốt, và đem cất vào thư viện không cho ai đọc, để buộc phải 

học Mác Lê, phỏng cơ đồ mấy ngàn năm của Tổ tiên còn lại những gì? . Cụ kể cho nghe 

những vụ gây oán báo thù thê thảm, nghe xong, ông Hồ rơi nước mắt, ông bảo Cậu lo 

một, tôi lo mười, vậy có sai chúng ta cùng sửa.. .  Thấy thái độ đưa trâu qua rào, không 

chút thành thật, Cụ Hữu cáo từ ra về, Cụ bảo với chúng tôi thằng cha đó nào lúc nào 

cũng gian giảo hết! 

Để thấy thái độ thương dân cứu nước của ông Hồ, ta hãy nhìn vào phong trào sửa sai. 

 

Nói là Phong trào sửa sai, nhưng đảng CSVN có sai đâu mà sửa, mục đích của họ là Giết 

để Cướp, thì việc ấy đã làm hoàn toàn xong, ngoài ra  họ đã bị Trung Cộng gài bẩy và 

chỉ đường cho CSVN hai chuyện lớn, một là ngụy tạo ra  hai cuộc chiến tranh tương tàn 

chống Pháp và Mỹ Ngụy, họ viện trợ  dồi dào quân trang quân dụng  để CSVN tàn sát 

đồng bào, mục đích để VN mắc vào cái bẩy nợ, để sau này đòi nợ, không trả nổi đành 

phải âm thầm làm tôi mọi bán nước, hai là phát động các cuộc cải tạo xã hội để cào 

bằng mọi thứ để CSVN cắt gân Achille của Việt Nam,  Mao Trạch Đông còn đi xa hơn, 

bằng cách tạo ra con Người mới và Đạo đức CS bằng cách tẩy não để xoá lương tâm con 
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người, hòng chứng minh lương tâm không phải là Thiên bẩm, hầu xác quyết là  quyền Tư 

hữu là do chế độ phong kiến tạo nên bằng dấu ấn lặp lại của nếp sống ( impression innée 

). 

 Cái thâm ác của Tàu cộng là phải tiêu diệt cho hết nhân tài vật lực của Việt Nam để 

chiếm vị trí chiến lược mà bành trướng, vì quá tham lam muốn nuốt cả Miên Lào, và tin 

tưởng vào Tình thắm thiết quốc tế vô sản một cách mù quáng mà CSVN dấn thân vào con 

đườg tàn dân hại nước.. 

 

Sau Cải cách, cơ đồ VN đã bị đổ nát,  CSVN lại  học Tàu, bày ra việc sửa sai, sửa sai  là 

một mẻ lưới khác của CSVN để diệt thành phần đối lập chống chính sách bất Nhân và 

Bất Nghĩa trong các phong trào Đấu tranh Chính trị, Thuế Nông nghiệp và Cải cách 

ruộng đất, họ đòi hỏi đảng CSVN phải  có chính sách nhân đạo hơn như CS Nam Tư, họ 

cho rằng vì  lối Cách mạng Triệt để như Mao Trạch Động là cuộc cách mạng của con 

Người Khổng lồ ( của Lý trí ) , con người CS mà khi được tạo dựng, Thượng đế đã quên 

gắn  con Tim! ( Trần Duy ) 

 Kẻ  thù đó là những người con cái của địa chủ phú nông cũng như  thành phần trí thức, 

họ có công với kháng chiến, CSVN gán cho danh từ “ công thần chủ  nghĩa “, đó những 

người trong phong trào “ Trăm hoa đua nở “ của “ Nhân văn giai phẩm “, cùng những 

người bị oan trong cải cách khiếu kiện, khi đã  có danh sách, CSVN tìm cách triệt hạ mẻ 

cuối những kẻ chống đối bằng cách đem nhốt vào tù cho làm khổ sai cho thân tàn ma 

dại! 

Vì thế mà Hoa chưa kịp nở đã bị bóp nghẹt ngay từ trong Búp cho héo tàn. CSVN đã 

rước cái bẩy “ Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng,. . .  “ của Trung cộng về để diệt 

kẻ thù.  Từ đầu chí cuối mọi chính sách của đảng CSVN là phó bản của Trung cộng và 

do Trung cộng chỉ huy thực hiện. 

 

Cảnh tang tóc không những bao phủ lên Thôn quê mà ngay ở Thành thị, thi sĩ Trần Dần 

cũng đã làm thơ than thở:   

“ . Tôi đi bước đi chẳng thấy phố thấy nhà! 

Chỉ thấy mưa sa trên màu Cờ đỏ!” 

 

 Để thấy rỏ nét Nhất quán của Đảng, chúng ta để mắt vào Đại hội 6 vừa qua: 

Nay cả đảng đã họp nhau đổ lỗi cho một mình ông Dũng, thế là chỉ dùng một cái tên “ 

Họp cứu đảng” để bắn được hai con chim: một con Chim thêm Quyền Lợi cho hai ông 

trùm, một con chim khác là Đảng phủi tay trước cảnh  nước sắp mất nhà tan, đẩy tội cho 

một mình ông Dũng gánh chịu. 

Làm việc này chứng tỏ  “Tập thể chỉ huy vô can, còn Cá nhân phụ trách phải gánh trách 

nhiệm “ 

Chúng ta nên nhớ trong chế độ CS, mọi công việc thi hành chính sách đều theo đường lối  

“ Tập thể chỉ huy, Cá nhân phụ trách”, vậy trong trường hơp này thì Ông Trọng ông 

Sang và  tất cả Trung Ương Ủy viên, cùng quan thầy Trung cộng là cái Đầu của chính 

sách, là Tập thế chỉ huy , còn ông Dụng là Cá nhân phụ trách, là cái Tay thực hiện 

Chính sách, mà sai lầm là do chính sách . Vây khi cái Tay làm sai, thì lỗi ở cái Đầu 

hay cái Tay?  Muốn hết lỗi thì phải bỏ cái Tay hay thay cái Đầu? Cái xảo trá tránh né 

của CSVN là ở chỗ đó! 
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II.- Văn hóa CS 
 Muốn hiểu văn hoá của CS thì chúng ta phải lần tới Bản chất của CS.  Cứ đọc điều quan 

trọng nhất trong Tuyên ngôn của Quốc tế CS thì nhận ra,  đại khái là : “ Hởi Giai cấp 

công nhân hãy đoàn kết lại, vùng lên thực hiện Giai cấp đấu tranh, nếu  được thì được cả 

thế giới, còn mất thì chỉ mất xiếng xích nô lệ mà thôi” cách làm ăn này rất độc đáo, chỉ 

xuất có “ Một vốn Hận thù “  mà được “ Bốn lời cả 5 châu Thế giới” !.  Sau này Mao 

Trạch Đông lại dùng Nông dân làm chủ lực, không thể làm cách mạng Vô sản chuyên 

chính như Liên Xô , mà làm  cách mạng Dân chủ Nhân dân Chuyên chính Triệt Để cũng 

để đạt tới mục tiêu chia phần Thế giới với Liên Xô.  

Thế giới đây là công trình của tất cả mọi người xây dựng nên hàng bao thế kỷ, đã xây 

dựng được không biết bao nhiêu là Hạ tằng cơ sở và Thượng tằng kiến trúc vĩ đại, xấu 

tốt đều có đủ.. Những chuyện Bất Nhân Bất Nghĩa do bất cứ ai, dù cho bất cứ đảng phái, 

tôn giáo hay cá nhân nào đều phải được luật pháp công minh xét xử, đâu có lấy đa số 

cưỡng đoạt để giết mà cướp được. 

 Nhờ giai cấp đấu tranh, lấy thịt đa số đè thiểu số mà đảng CSVN đã cướp được quyền 

quản lý tất cả mọi mạng người, và hết thảy mọi của cải vật chất cùng mọi thứ khác. 

Nhưng CS chỉ cần lấy Tài sản, còn mọi thứ đều cho là đã hư nát cần phải dẹp bỏ để xây 

dựng lại hoàn toàn mới thành Thiên đàng trần gian, nhưng không may đã hóa ra Thiên 

đàng mù!. 

 

Theo nghĩa đơn giản nhất, Văn hoá là dùng những lời Văn vẻ giúp Cảm hoá người 

khác sống theo Chính nghĩa Quốc gia, nghĩa là cuộc sống có Tình Người và Lý Công 

bằng để sống Hòa với nhau. Theo thiển ý thì Văn hoá CS toàn là những khẩu hiệu sặc 

mùi đấu tranh giai cấp, đó là những câu xách động giai cấp Công Nông ít hiểu biết, un 

đúc Hận thù  đễ gieo rắc Văn hoá  có bản chất “ Sài lang “,đẩy con Người trở về thời 

mông muội,” họ chỉ biết dơ quả đấm để dành miếng ăn, lấy việc chém giết cướp bóc 

làm lý tưởng “ , do đó chúng ta có thể tóm tắt đó là thứ Văn hoá Cướp và Giết, được 

tượng trưng bằng Búa Liềm. Búa đây không để luyện thép trên đe, Liềm đây không để  

Gặt hái, mà được sử dụng trong công cuộc Giai cấp đấu tranh: Khi giết thì lấy Búa đập 

bể đầu, lấy Liềm cắt đứt cổ, có làm xong được chuyện này thì  mới Cướp của được. Qua 

gần một thế kỷ trên đất nước Việt Nam chúng ta chỉ thấy CSVN chuyên áp bức bóc lột 

đưa đến việc Giết để Cướp. 

Việc đầu tiên của đảng CSVN là cướp Chính quyền. Sau khi cướp được Chính quyền thì 

CSVN căng mạng lưới Nhân danh giúp đảng nắm quyền độc trị để ngồi lên đầu Dân tộc..   

Sau đây là một số Nhân danh: 

Nhân danh “Độc lập,Tự do, Hạnh phúc “với khẩu hiệu “ Không có gì quý hơn 

Độc lập Tự do “, nhưng thực chất là sau  gần 70 năm cai trị Việt Nam, toàn dân VN đã 

nhận ra  “ Không còn có gì quý nữa cả  “! 

Miệng Đảng cứ cao rao là  Độc lập nhưng Tay đảng CSVN lại cúc cung làm Nô lệ cho 

Tàu, dành quyền làm tay sai giết Dân, cướp Của và Bán nước cho Tàu cộng để biến VN 

thành một Quận Huyện của Tàu. 

Tự do theo lối đảng cướp Tự do của toàn dân, đảng dành độc quyền Tự do áp bức, nô lệ 

hoá Nhân dân bằng cách cướp quyền Tự do và Tài sản - là sự Sống và Xương máu của 

Nhân dân -  để Bần cùng hoá và Ngu dân, hầu giam hãm Dân trong vòng Nô lệ cho dễ 

cai trị. 
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Hạnh phúc là nuôi dân bằng những khẩu hiệu kêu oang oang suốt ngày đêm trên loa 

khắp ngõ, để đẩy nhân dân trước đây vào chuồng Tập thể với Tem phiếu thực phẩm và  

Quản lý hộ khẩu, ngày nay lại đổi mới bằng luật rừng kèm theo  một số nghị quyết man 

rợ để tiêu diệt thành phần yêu nước và khống chế nhân dân.!  

 

Nhân danh Dân tộc để chỉ có đảng là Dân tộc, còn Nhân dân chỉ là những đàn 

cừu, đàn bò để kéo cày và vắt sữa cho đỉnh cao Lương tâm và Trí tuệ. 

 

Nhân danh Nhân Dân thì đảng là Nhân Dân, còn Nhân dân bị tước mất chữ 

Nhân, tức là Nhân quyền, còn lại chữ Dân thì theo nghĩa là Dân quyền buộc làm nô lệ, 

để làm nghĩa vụ phục vụ đảng, nên “  quyền Được Ăn và Đươc Nói “ của Dân đều bị 

tước đoạt. Nay đảng cũng nhịp theo cái loa Trung cộng rằng Nhân quyền còn phụ thuộc 

vào hoàn cảnh Địa phương, vì Địa phương này  thuộc lãnh thổ Sài lang chứ không thuộc 

dòng giống có chung tiếng Người trong Nhân loại! 

 

Nhân danh Nhân bản, Văn minh, Tiến bộ để có cuộc sống độc đáo: 

Nhân bản theo lối Vật bản nghĩa là liều mạng sống để cướp lấy vật chất  để trở thành 

anh hùng Bolchevick, chứ không là Trai hung Gái đảm! 

Văn minh ngược chiều với nhân loại, để cuộc sống quay về thời  mông muội như Sài 

lang. 

Còn Tiến bộ thì đảng viên cao cấp có cuộc sống siêu tốc  trên nẻo đường “ no cơm ấm 

cật , dâm dật mọi nơi “ , còn Nhân dân thì lại tiến về nẻo ngược với nhân loại: nẻo Lạc 

hậu, mất dần hết Nhân tình, Nhân Tính vì cơm ăn áo mặc! Nạn đạo tặc nảy sinh khắp 

mặt do bần cùng! 

 

Nhân danh Quốc gia để biến Quốc gia thành tài sản Riêng của đảng, nên đảng 

âm thầm dâng lần từng miếng lãnh thổ lãnh hải, cho thuê rừng, cho khai thác tài nguyên 

tại những điểm chiến lược đề giúp Tàu cộng  khống chế  Quốc gia chúng ta mọi mặt. 

 

Nhân danh 16 chữ vàng và 4 tốt để ru ngủ Nhân dân, hầu giúp Tàu cộng tàm 

thực mọi lãnh vực của Đất nước chúng ta một cách không có tiếng súng. 

 

 Cái Nhân danh lớn nhất là Thiên đàng Trần gian, với mối tình thắm thiết Việt, 

Trung, Xô của  Quốc tế Vô sản , CS dơ cao ngọn cờ Búa Liềm  đấu tranh  cho cái  gọi  

là Chủ  nghĩa“ bách chiến bách thắng “ , kịch liệt cổ động Hận thù để xây dựng Hoà 

bình, thế nhưng Viễn tượng Hoà Bình ngày càng  lánh xa con người CS, vì Hận thù CS 

đã thiêu đốt mất Hoà bình! (  các Tôn giáo thì ngược lại cũng cổ võ xây dựng Hoà bình 

bằng Tình Thương, thế mà chiến tranh cứ triền miên tiếp diễn ngay giữa các Tôn giáo, 

điều này làm cho mỗi một chúng ta phải xét lại đời sống của chính mình. CS thì cứ Nói 

xuôi theo đường Nhân đạo, mà làm làm  điều Gian ác, còn chúng ta thì đa số có Nói mà 

chẳng có Làm! )  

  

Tất cả  mọi nhân danh có mục đích Bịp theo Lối  “ Nói một đàng, Làm một nẻo”  Khi 

CS la to Nhân đạo là đã sẵn sàng Giết Người, khi cao rao Công bằng xã hội là lúc bắt 

đầu thực hiện Bất công, tức là cướp của, việc này được thấy rõ trong cải gọi là “ Cải 
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tạo xã hội ở miền Bắc và miền Nam “. Thế mà đã gần Thế kỷ mà còn nhiều vị trí thức 

chưa nhận ra ! 

Thật ra đây là một cuộc Lừa Bịp không tiền khoáng hậu trong thế kỷ 20,  gần ½, Thế giới 

đã bị lừa, trước đây ngay các nhà trí thức tại các trường Đại học lớn nhất của Hoa Kỳ 

cũng như  Châu Âu cũng đều bị mắc lưới, đến thời đổi mới còn có nhiều Việt Kiều trước 

đây bỏ chạy hết hồn may thoát ra được ngoại quốc, nay lại bắt đều xênh xang trở về yêu 

nước vì quá ngây thơ mà mắc bẩy Nhân danh.! 

   

Tóm lại: Hành động của CS là Giết và Cướp: Giết và Cướp vì Bản chất Cường bạo và 

Tham tàn. 

 

Văn hoá của CS toàn là những khẩu hiệu kích động Giai cấp đấu tranh bằng Hận thù  

với chiến thuật  “ Đại Lừa chồng lên Đại Bịp để  Cướp “. 

 

 

III.- Câu trả lời của Thủ tướng Dũng trước các đại biểu Nhân dân 
 

Khi nghe Thủ tướng Dũng trả lời câu chất vấn của Đại biểu Trung Quốc, nhiều người 

cho là Thủ tướng trả lời tránh né, vô liêm sỉ, theo tôi những câu trả lời của thủ tướng 

Dũng lại rất đúng, đúng với sách lược của chủ nghĩa CS, mà ông đã từng kiên cường 

tranh đấu cho giai cấp Công Nông trong 51 năm nay.  

Như trên đã trình bày, nguyên tắc hành động của đảng CS là “Tập thể chỉ huy, Cá nhân 

phụ trách “.  Trong những nhân vật được cho là tinh hoa của CS, đảng CSVN đã thấy 

không ai có bản chất CS hơn Ông Dũng, nên giao trọng trách Thủ tướng cho ông. Ông 

không xin xỏ, không luồn cúi, nài nỉ van xin, đảng giao làm gì thì ông làm đúng theo 

chính sách của đảng, từ những chuyện áp bức bóc lột, giam cầm thủ tiêu những nhà ái 

quốc, mọi việc làm  đều đúng theo đường lối của đảng, đến việc  buôn dân bán nước để 

triệt để làm tay sai cho Trung cộng, tới muôn vàn oan trái đảng CSVN gây ra cho đồng 

bào và Quốc gia trong gần thế kỷ nay đều nằm trong sách lược Bịp và Cướp của đảng 

CSVN, ông đều làm trọn, nay đảng không thể đổ lỗi tày trời này cho Riêng ông Dũng 

trước toàn Dân!    

   

Căn  nguyên của Vấn đề mà Người ta không hiểu là do cuộc Cách mạng triệt để của 

Mao Trạch Đông, đó Đường lối “Cứu cánh biện minh cho phương tiện “, là hành động 

cực đoan “ Giết lầm hơn bỏ sót “, cho rằng thành phần Địa chủ và phản động không 

bao giờ chiụ buông nhả tài sản của mình, nên chỉ có giết cho sạch mới cướp được và trừ 

hậu hoạn.  

Sau ngày đổi mới đảng CSVN cũng vẫn theo con đường triệt để trong mọi việc: Triệt để 

giúp Tàu để biến VN thành một Quận huyện, hầu đổi lấy chức Thái thú, triệt để đàn áp 

và bóc lột những người nông dân ngày trước đã bao che nuôi dưỡng cho đến ngày đảng 

CSVN lên ngôi, nay gọi là dân oan, vì họ đã bao che nuôi nấng giúp đảng CS lên ngôi, 

nên có lý do để chống mạnh liệt, vì họ giúp CSVN không phải để cho CSVN cướp bóc họ 

và phải khiếu kiện mấy thập niên mà trước sau vẫn bị đàn áp, việc cưỡng đoạt nhà cửa 

ruộng vườn của thành phần  nông dân này, cũng giống như những người trong phong 

trào Nhân văn Giai phẩm, thành phần trước là Văn gia, thành phần sau là Chất gia, như 

thế  thành phần nào trong xã hội rồi ra cũng là nạn nhân của đảng cướp.    Tuy họ có 



 

7 Chia Sẻ Vấn Đề Văn Hoá Từ Chức Với Đại Biểu Dương Trung Quốc - Nguyễn Quang         www.vietnamvanhien.net 

 

công giúp đảng, nhưng đảng CSVN  không thể làm gì hơn, vì nếu không để cho cán bộ 

địa phương cùng tham nhũng, đảng lấy ai mà ngăn cản phong trào chống đối của nhân 

dân. Để Nhân dân chống Tàu, đảng CSVN  sẽ bị Tàu xiết vòng Kim Cô làm tắt thở, nếu 

dẹp phong trào Nhân dân chống Tàu thì cả nước sẽ vùng lên` !    Thật tiến thoái lưỡng 

nan! 

 

Những điều oan nghiệt mà đảng CSVN  di hại cho Dân tộc VN nhiều đến nỗi, lấy trúc 

rừng làm bút viết không ghi hết tội, lấy nước biển Nam hải không rửa hết màu tanh của 

máu đồng bào ( Theo Ý Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo , vì CSVN là đầy tớ của 

Trung cộng có gốc Tổ lâu đời từ Hiên Viên cho đến các nhà Minh, Thanh, đây là những 

ông Tổ Đại Hán gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng. Không lẽ đã tự tôn xưng là 

“Đỉnh cao trí tuệ “ của nhân loại, mà nay toàn đảng phải nhận những lỗi lầm to lớn nhất 

và ghê tởm nhất trong lịch sự sao? Việc toàn đảng tìm cách quy tội cho Thủ tướng Dũng 

là di sản của ông Hồ hay là  sách lược của Đảng!! 

 Chỉ có một điều là những của cải to lớn cướp đoạt được, nhờ đấu tranh kiên cường của 

toàn đảng lâu ngày mới đạt mục đích, thế mà khi thâu tóm được mẻ lớn, Thủ tướng Dũng 

không chia đều cho Trung Ương là đáng trách, đáng tội, nhưng đảng chẳng làm gì hơn 

vì loại trừ Thủ tướng là đảng tự chặt tay mình!?  

 

Cái thâm ác của Tàu hiện nay là âm mưu tuyệt chủng Dân tộc Việt Nam bằng thực phẩm 

tẩm chất độc và hủy hoại môi trường cùng nhiều âm mưu trong các lãnh vực Văn hóa, 

Kinh tế, Giáo dục, nhất là Quốc phòng để chiếm vị trí chiến lược, và tiêu diệt sinh lực 

Việt Nam, Trung cộng không cần chiếm dân, vì họ đã có dư dân không cần thêm nô lệ 

nữa, còn đảng CSVN là tôi đòi làm theo lệnh của Tàu Cộng cũng đã tận lực diệt cho hết 

tinh hoa của Dân tộc Việt! Trong Bách Việt thì dân Việt Nam là kiên cường chống  lối 

sống Tham tàn và Cường bạo của Tàu suốt hơn 4000 năm lịch sử, nay Tàu cần thanh 

toán cho hết giống người bất khuất này, nên chỉ cần có sự tiếp tay của đảng CSVN mới 

mong làm được! 

Một điều mà Nhân dân ta nên ghi Lòng tạc Dạ là  nên ghi Tâm tạc Dạ là Trung cộng là 

sự giao thoa, là hợp lưu  giữa Phong kiến thâm ác của Hán Nho với Lưu manh quốc tế 

CS, họ  rất sành về tổ chức khoa học, họ biết cách  kìm kẹp con Người rất tinh vi, nên vô 

cùng nham hiểm! 

 

IV.-Vấn đề Văn hoá của đại biểu Dương Trung Quốc 
 

Đại biểu Dương Trung Quốc đôi lần đã chứng tỏ không là “ Nghị gật “, được nổi tiếng 

là người can đảm, bộc trực, dám đụng tới Thủ tướng, là nhân vật trên cao của đảng, đây 

là ý tưởng cấm kỵ của đảng, vì đảng cho mình là không bao giờ sai! 

Là người theo Đảng được “ đảng cử dân bầu “ làm đại diện cho dân, tuy ngành Lập 

pháp  là một trong Tam quyền, nhưng  cả ba đều được buộc phải nấp dưới bóng dù che 

của đảng, hay cách khác, cả ba ngành đều là những “ Bàn tay  sắt Cường bạo”,  bọc 

nhung “ Nhân danh “ của đảng, còn Đảng mới là cái Đầu Bịp và Lưu manh. Ông Đại 

biểu không hiểu rõ vị trí của mình, là ở trong phạm vi văn hoá CS,  còn  Văn hoá Từ 

chức là Văn hoá Tây phương cũng như của Phong kiến cho là lạc hậu mà đảng CSVN đã 

tận lực tiêu diệt trong các phong trào đấu tranh, cùng văn hoá Tây phương cho là đồi 

trụy mà đảng cần phải dẹp bỏ để thay vào Văn hoá CS. 
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Đã bao năm phục vụ cho đảng CSVN, mà nay ông đại biểu mới bắt đầu nhận ra văn hoá 

Tham tàn và Cường bạo của Tàu cộng và CSVN, nên ông nhảy rào qua nền Văn hoá 

khác.   

Tinh hoa của nền Văn hoá phong kiến lạc hậu này cũng có nền tảng thuộc Văn hoá từ 

chức, cũng  có nguồn từ Việt tộc, đó  là “ Lễ Nghĩa, Liêm Sỉ “, nhưng Hán Nho đã làm 

cho mất hết ý nghĩa. 

 

 Ông Hồ Chí Minh tự cho mình là người thâm Nho, hay xổ Nho để dạy đảng CSVN 

thực hiện Quốc sách của đảng “ Miệng nói theo đàng Nhân Nghĩa, còn Tay làm 

ngược lại  toàn những việc “ Bất Nhân và Bất Nghĩa “: Vì Bất Nhân nên việc giết 

người được xem là đúng, vì Bất Nghĩa, nên việc Cướp của cho là không sai, nhất là  

làm việc trên để thực hiện Chủ nghĩa thần kỳ CS, tức là lấy  “Cứu cánh biện minh cho 

Phương tiện”, nên Chủ nghĩa CS luôn luôn đúng theo tinh thần “ Tham tàn và Cường 

bạo “  .   

 

Có sai chăng là Chủ nghĩa CS đã giết bao nhiêu người vô tội và cướp bao nhiêu của một 

cách Bất công, đưa đất nước đứng cheo leo trên bờ vực thẳm, mà chỉ đem lại  mấy cơ đồ 

đồ sộ không đồng đều cho mấy ông trong Trung Ương ủy viên mà thôi, còn đại đa số 

Nhân dân thì một số a theo CS được sống thoải mái trong đồi phong bại tục, chỉ mê say 

nhậu nhẹt và dâm loàn, tức là “ cơm no ấm cật, dâm dật mọi nơi “, còn đa số nông dân 

thì còn khổ cực, vì quá nghèo đói, đặc biệt có  một số chân mền tay yếu, tuổi còn chưa 

lau sạch mũi, mà đã phải bị đem của Trời rao bán tứ phương,lấy một số tiền còm giúp 

gia đình, để rồi lê thân trong ngục trần gian!  Những sự kiện sai trái trên đây ngày nay 

trở thành con voi lù lù sửng sửng trước mắt mọi người, không thể lấy thúng CSVN úp voi 

mammouth Tham tàn và Cường bạo được nữa! 

 

Tôi  xin mạo muội giải thích Văn hoá Tổ tiên với ông theo tinh thần Việt:   

 

Lễ là “ cung Kỷ Kính Tha, nghĩa là Trọng Mình và Trọng Người “ , có biết cách 

trọng Mình thì mới đủ hiểu biết và khả năng để trọng Người khác, người CS luôn mang 

theo động cơ  Hận thù, nên nhìn ai ai cũng qua lăng kính kẻ thù, nên mới đoạ ra Bất 

Nhân, khốn thay không có Lễ thì lấy gì để đáp Lễ với người khác, nên túng quá phải dùng 

Búa Liềm! 

Nghĩa là bổn phận ăn ở hai chiều công bằng với nhau, mà người CSVN say máu 

Hận thù do lòng Tham lam thôi thúc, nên Hận thù  xúi quẩy đảng CSVN làm chuyện  Bất 

Nghĩa, tức là hành động Cướp bóc Bất công. 

Liêm là thanh liêm, không cầm nhầm bất cứ thứ gì, ngay cả cái nhỏ nhất của kẻ 

khác, nhưng    theo lập trường của đảng, mọi thứ đều của đảng nhờ tài lãnh đạo tài tình, 

việc gì cũng do đảng lo hết, mạng người cũng như tài sản đều ở trong tay đảng, Đảng xài 

ra sao cũng được, nên chuyện  bất Nhân và Bất Nghĩa thuộc lãnh vực Quốc gia là chuyện 

Riêng của đảng, không liên quan đến người dân! 

Sở dĩ không Liêm được là vì không biết Sĩ nhục, làm điều tàn dân hại nước, mà cứ tự cho 

là công trạng hiển hách của  đảng, thì làm sao cảm thấy được đó là đại  tội với đồng bào 

và Trời  Đất . Lý do CS là người  tự hào “ Vắt Đất ra Nước, thay Trời làm Mưa, khi trời 

lụt thì “ Nghiêng đồng dốc nước ra sông  “ tức là Tham vọng đoạt quyền Tạo hoá, thì 

làm sao phải Liêm sĩ,  đã không Liêm sỉ thì làm sao biết lỗi để sửa chữa, để mà Từ chức, 
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đảng chưa  giao công việc Từ chức cho đảng viên, sao dám trái nghiêm lệnh đảng nên 

Thủ tướng cứ cương quyết tiếp tục nhiệm vụ.  

 

Nếu đảng CSVN muốn thực sự sửa chữa thì cũng vô phương, vì hàng triệu mạng 

người đã giết rồi, không thể lay hồn dậy, tài sản đã cướp và chia nhau, một phần đã ăn 

xài hết rồi,  nước đã cắt từng mảng bán cho kẻ thù rồi, nay làm sao đòi lại, làm sao mà 

sữa, chỉ có cái sửa hay nhất  là dẹp cái đảng Giết để Cướp đi mới ổn!   Đảng CSVN 

khi nào cũng cố bám, nên không bao giờ sửa lỗi được. 

 

Rõ ràng là ông đại biểu đã hiểu sai Văn hoá CS từ đầu chí cuối!   Cho nên lời yêu cầu 

của ông Đại biểu có như “ gió thoảng ngoài tai “ , thì xin ông đừng buồn. 

 

Tôi xin mạo muội mách nước với ông đại biểu, ngoài thứ đại biểu trong nghị trường gật 

CS, còn có một thứ đại biểu khác, đó là “ Đại biểu thực sư được Dân bầu”,  “ không cần 

Đảng cử “ , tất cả các đại biểu hoạt động trong ngành Lập pháp, ngành cao nhất của đất 

nước, ngành này độc lập với Hành pháp, ngành Hành pháp chỉ thừa hành Luật pháp 

nước do ngành Lập pháp soạn thảo và phê chuẩn, trong đó có điều khoản Lựa chọn Thủ 

tướng và Truất phế Thủ tướng, nên không cần phải gợi ý và xin xỏ.  Thủ tướng có Đức có 

Tài thì cho tiếp tục phục vụ Nhân dân, nếu bất tài vô tướng chỉ hại dân hại nước thì truất 

phế, lôi cổ ông xuống ngay  ( tru bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu ) .  Các Đại biểu 

không làm được như thế thì chỉ là Đại biếu của Đảng, ông thử bình tĩnh xét lại xem ông 

là Đại biểu của Đa số Nhân dân hay Thiểu số của Đảng? Các đại biểu có rất nhiều việc 

quan trọng giúp dân cứu nước, sao chỉ họp nhau để gật đầu làm kiếp Nô lệ cho đảng? 

Tôi xin giới thiệu với ông, đó là ngành Lập pháp của Chế độ Dân chủ chân chính để 

thăng tiến Phẩm giá con Người hầu xây dựng Hạ tằng Cơ sở và Thượng tằng kiến trúc 

bằng con đường “ Phú Chi giáo Chi nghĩa là công cuộc nâng cao Dân sinh, để nâng cao 

Dân Trí và Dân Khí ” để nuôi dưỡng Nội lực cho toàn dân, có như thế mới xây dựng và 

bảo vệ được nước.  

Nghe đâu đã có dự thảo luật pháp buộc những người quan trọng trong các cơ quan phải 

từ chức.  

Rõ là luật của mấy ông nghị gật, vì ngủ mê nên không biết ai đang ngồi trên đầu mình, 

lôi thôi thì không khỏi bị vặn cổ, nên nhớ hễ còn đảng CSVN thì mọi sự đều nói tốt lành 

mà việc làm toàn những điều ngược lại rất gian ác, không cách gì sửa chữa được. Dầu 

sao cũng là đại biểu của dân, xin quý vị đừng tiếp tay toa rập với đảng CSVN mà mãi 

làm điều phản Dân hại Nước!. 

 

V.- Đâu là Bản chất và Hiện tượng hay Nhân Quả  của Chủ nghĩa CS 
 

Bản Chất là Gốc, Hiện tượng là Ngọn. Con Người có Bản chất Nhân ái thì Hành động 

Công chính. Nhân ái là Gốc, hành động Công chính là Ngọn. Bác ái là Nhân, Công bằng 

là Quả.  Con Người nặng lòng Hận thù  thì sẽ dấn thân vào con đường phá hoại gây tai 

ương cho con Người và Đất nước.  Hận thù do đảng chủ trương vì lòng tham là Gốc, 

những người CS  làm chuyện Bất công chỉ là Ngọn, cắt ngọn này mà không bứng Gốc thì 

Gốc sẽ đâm chồi nẩy lộc ra  nhiều ngọn khác. 

 Một Ông Dũng có từ chức thì vấn đề Quốc nạn và Quốc nhục vẫn còn sờ sờ ra đó, vì 

không có  ông Dũng này thì còn có chừng 3 triệu ứng viên khác cùng có bản chất như 
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ông Dũng. Theo tôn chỉ của đảng thì các đảng viện CS không bao giờ sửa sai được, nếu 

không bỏ con đường Tham tàn và Cường bạo, được truyền thừa từ Trung cộng thì ngàn 

năm nữa đảng cũng vẫn như ngày mới khai sinh. 

Lỗi con Người giáng cấp, Đất nước sắp rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp phương Bắc là do 

cái đảng CSVN gây ra. Đảng CSVN là Gốc, còn Quốc nạn và Quốc nhục là Ngọn. Vậy 

công việc sửa ngọn của ông Đại biểu thiết tưởng chỉ để rung rinh cái Ngọn mà đâu có 

động gì đến Gốc. 

Chắc chắn là lời yêu cầu của Đại biểu Dương Trung Quốc không được đáp ứng, vì việc 

Từ chức là sái với Văn hoá của Đảng. Đã qua 70 năm chúng ta cứ thấỷ, đảng cứ phạm 

lỗi,  xin lỗi rồi là xong, mà không cần sửa, vì những việc đảng làm đều đúng với sách 

lược của đảng,chứ đâu cần đúng với nguyện vọng tha thiết của Nhân dân, Thủ tướng 

Dũng cũng đang làm đúng theo đường lối của Đảng. 

Chúng ta thấy qua Quốc sách “ Cướp được cả Nước nhờ Giai cấp đấu tranh “ của đảng, 

thì  những hiện tượng giáng cấp của con Người, những hiểm nguy của đất nước về mọi 

mặt, tuy nhân dân VN cho là sai, nhưng đảng CSVN đã thi hành đúng lệnh tiêu diêt sinh 

lực Nhân dân VN của Trung Công bất đầu từ phong tranh đấu tranh chính trị năm 1951, 

sở dĩ đảng CSVN phải tuyên bố một số khẩu hiệu sửa sai để che lấp cho xong, ngoài ra 

còn có thêm hàng trăm đại biểu đảng cử chuyên làm luật rừng khống chế thành phần yêu 

nước và chỉ biết dơ tay “Nhất trí “ với đảng , mà chẳng có ai dám can đảm yêu cầu như 

ông Trung Quốc.  

Trớ trêu thay !  Đảng CSVN không những không phiền lòng  mà còn thấy cái lợi về việc 

thỉnh cầu của Ông Đại biểu Trung Quốc với ông Dũng, vì dù có ai cật vấn Thủ tướng 

Dũng là sai những gì, sửa như thế nào và những ai kiểm soát xem ông Thủ tướng có thực 

sự sửa đổi không, thì  rồi ra chẳng có gì đụng tới chân lông sợi tóc của Thủ tướng ! .  

Mặt khác qua hành động của đại biểu Trung Quốc, Đảng và Chính phủ lại được tiếng 

VN Dân chù tiến bộ gấp ngàn lần các nước Tư bản lạc hậu!.     

Đảng chỉ có một ưu tư là chuyện giữ chặt Ngôi Vua, và bảo vệ Người Láng giếng 

Thiên triều tốt, ai dám đụng vào hai Tử huyệt này là liền được Công an hay bọn đầu 

gấu ngụy trang bắt ngay, đem về sai thẩm phán, làm theo chỉ thị của đảng, bóp méo 

luật của Quốc hội, ghép tội và tống vào chỗ kín cho bóc lịch, còn chuyện quốc phá gia 

vong là không cần thiết,  chỉ nói qua cho vui mà thôi! 

 

 

 

VI.- Cốt lỏi của vấn đề Quốc nạn 
 

Tóm lại Bản chất “ Tham tàn và Cường bạo “ của đảng CSVN là cái Gốc, còn Hiện 

tượng “ Quốc nạn và Quốc nhục “ là cái Ngọn. Nếu đồng quan điểm với chúng tôi 

cũng như đa số nhân dân yêu con Người và Đất nước, chắc ông đại biểu phải  là  Đại  

biểu “ không cần  Đảng cử mà chỉ cốt được Dân bầu “, ông  sẽ biết phải làm gì cùng 

với các tầng lớp Nhân dân yêu nước trước Hoạ Xâm lăng bởi Nội thù và Ngoại xâm.! 

Chỉ cần mọi người được sống như là con Người, cả Dân tộc biết lấy Đạo lý làm Người 

mà ăn ở với nhau, thì cuộc sống nhân dân mới được yên vui. Muốn vậy thì mọi người 

phải biết Kính trọng và Yêu thương mọi người và muôn loài, có thế khi ra sống ở đời  

mới  có thể tự chế mà sống hoà với nhau được.  Nói như vầy thì ai chẳng nói được, 

còn mọi người giúp nhau sống như vậy thì khó hơn lên Trời. Bổn phận của các Đại 



 

11 Chia Sẻ Vấn Đề Văn Hoá Từ Chức Với Đại Biểu Dương Trung Quốc - Nguyễn Quang         www.vietnamvanhien.net 

 

biểu là làm luật và kiểm soát ngành hành pháp thi hành luật có đúng không, nên 

người đại biểu phải có Đức có Tài mới mong hoàn thành nhiệm vụ cao quý đó. Còn 

vào Hội trường để ngủ gật thì ở nhà mà ngủ hay hơn!   

Bất hoà là hoả ngục trần gian, mà đảng CSVN đã có công lao lớn đem Dân VN vào 

ngục tối đó! 

Do đó tôi mới đề cập tới Bản chất và Hiện tượng của đảng CSVN để giúp nhau có cái 

nhìn cân đối mà cứu con Người và Đất nước để thoát ra Thiên đàng mù sớm ngày nào 

hay ngày ấy! 

 

Chúng tôi học và nghiên cứu về văn hoá – mạch sống của Dân tộc - , tuy mới có một 

số hiểu biết  hạn chế, nhưng chúng tôi muốn đem ánh sáng của Văn hoá Cha ông, soi 

sáng Bóng tối của chủ nghĩa CS  để giúp những người CS còn chút lương tâm cùng 

những ai còn có mầm  CS trong Tâm tư,  thoát ra Mê lộ hãi hùng này. Chúng tôi cực 

lực chống Tư tưởng Hận thù và Hành động bạo tàn của CS, chứ không chống con 

Người,  với chút hy vọng là những ai còn còn trong Mê lộ đó mau mau tìm cách thoát 

ra khỏi vòng vây, thực tâm trở về với Dân tộc, vì  những mưu gian đại Bịp của Chủ 

nghĩa CS đã hết thời, không lừa được một ai nữa, càng kéo lê cái chế độ tàn độc này 

thì chính người CSVN đã đi vào con đường tự hủy diệt, nhất là thế kỷ 21 là thế kỷ của 

Nhân Quyền và Dân chủ, phong trào sẽ đẩy lùi Chủ nghĩa CS trở về  thời mông muội 

của nó nay mai.  

 

Chúng ta ai ai cũng biết mọi sự tốt xấu trên đời, trong xã hội  đều do bàn tay con 

Người làm nên,  bàn tay là đầy tớ của cái đầu, cái đầu nhân ái , thì  giúp cái Tay làm 

chuyện công bằng, cái đầu đầy gian ác thì mọi việc đều phá hoại từ giết Người  đến 

cướp của một cách Bất Nhân và Bất công. Muốn cho xã hội được yên vui thì phải dẹp 

hết hạng người gian ác, cái gốc rối loạn ở trong Tâm trí con người chứ không chỉ ở 

ngoài Cơ chế xã hội, nên chúng ta đừng có chạy quanh hiện tượng vô ích. 

Chúng ta phải hiểu một phần cho Thủ tướng Dũng, Đảng CSVN Việt Nam không rèn 

luyện cho  ông Dũng được cái đầu rặc CS thì đâu ông Dũng có được cử làm Thủ 

tướng. Ngoài ông Dũng đảng còn có  hàng ngàn ông Dũng khác, căn nguyên vấn nạn 

không chỉ ở một mình ông Dũng mà ở tinh thần của Chủ nghĩa CS do đảng CSVN tôn 

thờ và quyết tâm thực hiện. Có khữ trừ được tư tưởng CS trong tâm trí đảng CSVN thì 

mới diệt hết người CS. 

Ông Dũng chỉ là mục tiêu phụ, là Ngọn, mà đảng CSVN, tay chân của Trung cộng  là 

mục tiêu chính của nhân dân Việt Nam, nhưng vẫn là Thân cành, còn tư tưởng CS từ 

Trung cộng là cái Gốc Rễ, kẻ thù chính của Nhân loại! 
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Những con số dưới đây là những sự nghiệp to lớn của những Đỉnh cao trí tuệ Nhân loại  

 

History’s Largest Killing Regimes 

(Những chế độ giết người khủng khiếp nhất trong lịch sử): 

 

Communist China 80,000,000 

Soviet Union 60,000,000 

Nazi Germany 20,000,000 

Imperial Japan 5,000,000 

Communist Vietnam 2,500,000 

Communist North Korea 2,500,000 

Communist Cambodia 2,000,000 

Communist Yugoslavia 2,000,000 

 

http://www.theepochtimes.com/n2/opinion/ccp-past-and-present-23293.html 

 

 Đại hội Đảng CS Trung Quốc vừa qua nghe đâu đã  không nhắc đến mấy ông Đồ Tể 

Mác, Lê, Stalin, Mao, mà còn theo lối Mèo đen Mèo Trắng của ông Đặng Tiểu Bình,  tức 

là chủ nghĩa Thực dụng với mục đích bắt được Chuột tức là có ăn, có mặc, thuộc vật 

chất, mà không cần một Đạo lý Xử thế nào để tương đối ăn ở công bằng với nhau, thiết 

tưởng  cũng sẽ không khá hơn gì lúc trước .  Qua bao nhiêu năm thực hiện Mèo thuyết, 

quả thật nhân dân Trung hoa đã làm phát triền Kinh tế đáng kể, nhưng chưa thoát khỏi  

tình thần ăn cướp nhau trong nước và Quốc tế: những vụ ăn cắp tài sản trí tuệ, những 

cuộc hám lợi với bất cứ gia nào như  lạm dụng tối đa trong nông nghiệp, ngư nghiệp và 

công nghiệp , những hàng giả, hàng nhiễm chất độc, không những tràn lan trong nước và 

thế giới, cùng nhưng  mưu mô bành trướng ngày một thâm hiểm hơn, làm cho cả thế giới 

ghê tởm. Đây là cái khôn manh vặt! 

Có lẽ khi thăm Hoa Kỳ Ông Đặng Tiểu Bình nhận  thấy nhờ tinh thần Thực dụng mà đất 

nước Hoa kỳ phát triển cao độ, biến thành một nước của Cơ hội cho mọi người Dân. Ông 

Bình chỉ hớt cái Ngọn Thực dụng mà không thấy được phần nền tảng quan trọng  là  “ 

Đem Đạo lý vào Đời, nghĩa là nhờ lòng Bác ái mà Tổ phụ Hoa kỳ đã thể hiện tinh thần 

tương đối Công bằng vào khắp mọi Cơ chế của xã hội “ , đó là chế độ Dân chủ biết Xây 

dựng con Người tự Chủ tự Lực, tự Cường, và  công cuộc giải phóng mọi người Dân bằng 

Nhân quyền và Tự do để họ phát triển cao độ, đây là cái khôn lớn của Nhân Nghĩa, chứ 

cái Chủ nghĩa Thực dụng với động cơ bành trướng cố hữu của Đại Hán thì vẫn đang dẫn 

lối vào con đường Kiệt. Cứ nhìn vào trong Xã hội họ, nhờ không kể Mèo đen, Mèo trắng 

mà kinh tế phát triển, nhưng không biết đem phúc lợi để nâng cao Dân sinh và Dân trí, 

lại đem bao nhiêu tài sản Quốc gia đổ vào Quốc phòng mà đi bành trướng một cách 

trắng trợn, trong khi nhân dân thôn quê còn đang nghèo đói, cứ nhìn  trong một thời gian 

ngắn mà nhân dân Tây Tạng dã có vô số người Tự thiêu, quả bom bất Công do bất Nhân 

đó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, vì quá tham và quá vội vàng nên “ chưa đậu ông Nghè đã 

đe hàng Tổng,  đang tự đưa đất nước vào con đường bị cô lập!    Thực ra chúng ta mới 

nghe một số lời Nói, chưa rõ thực hư ra sao, nhưng  hãy chờ xem Ông Tập Cẩm Bình với 

đảng Cộng Sản Trung Quốc có bỏ cái Lưỡi Bò “Dĩ Cường lăng Nhược “ một cách trơ 

http://www.theepochtimes.com/n2/opinion/ccp-past-and-present-23293.html


 

13 Chia Sẻ Vấn Đề Văn Hoá Từ Chức Với Đại Biểu Dương Trung Quốc - Nguyễn Quang         www.vietnamvanhien.net 

 

trẻn hay không, có tháo cái vòng Kim Cô tàn ác ra khỏi cổ đảng CSVN hay không, có 

biết ăn ở phải chăng với nước làng giềng hay không và cứ xem họ có xây dựng được một 

chế độ biết dung dưỡng con Người, giúp mọi người dân ai ai cũng có đời sống phù hợp 

với Nhân phẩm như các nước tân tiến trên Thế giới, chứ cứ theo tật “ khôn ranh “ , cứ 

xài thứ Nhân quyền tự chế, cho là  Nhân quyền lệ thuộc vào hoàn cảnh Địa phương như 

hiện nay thì đó chỉ là thứ Nhân quyền của thời còn mông muội của Sài lang, thứ này 

không giúp người dân biết sống hoà với nhau và với mọi người thì còn vô vọng! 

 

VII.- Kết luận 
 

Kính thưa các vị Lãnh đạo Tinh thần, các vị Trí thức, các nhà làm Văn hóa, các Chính trị 

gia , các vị  Chuyên môn các ngành, chúng ta thường tự hào chúng ta là người thông 

minh tài giỏi, và chê người  CS là ngu dốt, quê mùa! Thế mà  chúng ta để cho CS lừa 

được đa số nhân dân, để đảng CSVN lấy thế đa số ngồi lên đầu lên cổ của Dân tộc ta đã 

có gần 5000 văn hiến, trong đó có tất cả chúng ta, CSVN tiếp tục trường trị để hại dân 

bán nước, vậy thì chúng ta tự hỏi cái Đức cái Tài, cái lòng yêu nước của chúng ta để tại 

nơi đâu?  Có phải chúng ta đã thua cái gian manh của CS, là người hiền chúng ta không 

thể không biết đến cái gian ác của bất cứ ai, người  hiền là người có khả năng làm điều 

ác, mà quyết không làm, như thế đa số chúng ta chưa hẳn là người hiền, do đó chúng ta 

có thể chấp nhận đa số chúng ta còn thiếu Tư cách và khả năng. Từ sự tri kỷ đó, chúng ta 

mới bắt đầu  có cơ sở để có kế hoạch cùng nhau cứu con Người và Đất nước từ nên tảng  

chắc chắn chứ không xây trên cát, vì đa số chúng ta thường tự cho mình là hay là giỏi, 

chỉ vì  “ việc mình thì quáng việc người thì sáng” . Nay Bóng tối CS đã phản quang làm 

Sáng chói Đạo lý của cha ông chúng ta  (  prototype ),  lối Độc thiện kỳ thân xem ra chưa 

đủ mà tất cả phải giúp nhau sống theo đạo lý của Dân tộc hay Tinh hoa của các tôn giáo, 

vì Vạn giáo nhất lý, tất cả đều đồng quy vào Tiềm Thức cộng thông của Nhân loại tức là 

Tình Người và lý Công chính. Như vậy chúng ta mới có cứ điểm Đồng quy về một Mối để 

quy tụ vào nhau,  cùng nhau  chung Lòng chung Trí, góp Công xây dựng con người Công 

thể, Gia đình và xã hội. Không có mối liên hệ công thể trong Tình Đồng bào thì chúng 

ta không thể giải quyết nạn phân hóa trầm trọng ngày nay.  
Từ đó, chúng ta nhất là các vị làm công tác xã hội và chính trị phải hoạch định cho được 

quốc kế dân sinh, xây dựng các cơ chế xã hội cho đồng bộ để nâng cao Dân sinh hầu 

nâng cao Dân Trí và Dân khí, khi đó thì mới xây dựng lại Cơ đồ đổ nát của Quốc gia 

được. Cây đũa thần nằm ngay trong Tâm Trí của mỗi một chúng ta, chứ không ở xa tít 

mù khơi bên Nga,  bên Mỹ, bên Trung hoa, cũng như Trung Đông, tiên vàn phải có Gốc 

tốt thì Ngành Ngọn mới xum xuê. Đành rằng phải học cái khôn ngoan của người ngoài, 

nhưng phải là thứ tinh hoa phù hợp với khẩu vị Dân tộc chúng ta, còn cứ Vọng Ngoại 

cách này hay cách khác thì không bao giờ thoát kiếp nô lệ. Muốn thế thì trước tiên chúng 

ta phải giúp nhau xây dựng cho được con Người Nhân chủ, ghì chặt lấy Tam cương :” 

Nhân Trí, Dũng, hay Bác ái, Công bằng và Tha thứ hay Từ Bi, Trí huệ và Hỷ xả, đó là 

của ăn nuôi dưỡng những Trai hùng Gái đảm. Không có những con Người này thì không 

thể làm Chủ được Vận hệ mình Gia đình minh và Đất nước mình.     Hy vọng thay! 
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VIII.-Vài lời chia sẻ với đảng viên CSVN 
 

Trước đây tôi làm nghè dạy học, nay tuy đã khá già, tôi vẫn đang học tập nghiên cứu về 

tinh hoa về nền Văn hoá của Tổ tiên, vì đó là cái Gốc chung của mọi thành phần trong 

Dân tộc, để tránh phe này nhóm nọ nghi kỵ khích bác nhau, tôi không có chức vị, 

không có quyền thế, nay chỉ có hai bàn tay trắng, nên chỉ lấy tư cách của một công dân 

Việt Nam để nói chuyện với những người Việt Nam trong tình nghĩa Đồng bào, bất cứ ở 

vị thế nào trong xã hội, tôi không dám nói với những ai tự cho mình là Đỉnh cao trí tuệ, 

mà tha thiết trao đổi với  những người còn có chút lương tâm trong sáng, để may ra  

trước sự tồn vong của đất nước, nhờ chút lương tâm còn sót lại mà quay về với cộng 

đồng Dân tộc, biết chấp nhận nhau cả điều tốt vả điểu xấu, cùng nhau  cứu dân giúp 

nước. 

Chúng ta phải công nhận một số người CSVN thoạt đầu có nhiệt tình yêu nước, thấy quốc 

gia người ta thì văn minh sung túc, còn nước mình vì bị áp bức mà cứ mãi nghèo nàn và 

lạc hậu, khi nghe được lời kích động của Quốc tế CS do ông Hồ giác ngộ tất tả bứng về, 

vì nhiệt tâm mà quý vị lao đầu ngay vào con đường sắt máu, quý vị liền bỏ Gốc con Rồng 

cháu Tiên là nòi cao qúy, lại hăm hở rước mấy ông tổ ác ôn Mác, Lê, Xít, Mao lên bàn 

thờ mà cúng bái, vì ham thanh chuộng lạ, mê các tổ mới nên Lạc Hồn  Dân tộc,  đang 

tâm hãm hại đồng bào. 

Chủ nghĩa Mác nay đã bị vất vào sọt rác, Staline, Mao, Hồ  là những tên đồ tể đã giết 

hàng trăm triệu mạng người, cướp đoạt hằng bao mồ hôi nước mắt của nhân dân họ và 

các nước khác.Họ là tội đồ của nhân loại và nhân dân ta, sao nay vẫn cứ tôn thờ, kỳ 

quặc thật!  Những việc thiên sầu địa thảm do đảng CSVN cứ lù lù ra đó, mà Tai qúy vị 

chẳng nghe, Mắt quý vị chẳng thấy, Lòng quý vị chẳng chút máy động  sao? 

Quý vị cho quý vị là những người yêu nước nhất, yêu theo kiểu giết lớp người tinh hoa, 

bảo là để xây dựng hạnh phúc cho lớp người đa số kém hiểu biết dễ bị lừa gạt,  quý vị  

khôn ngoan theo lối “ giết thằng khôn để làm thầy thằng dại “ một cách nhiệt tình, để 

cùng dìm thằng khôn và lừa thằng dại rơi xuống vực thẳm, nhiệt tình  như thế thì bằng 

ngàn lần hãm hại nhau!   

Khi phát động quần chúng, quý vị la oang oang là vì Lòng Nhân đạo mà đảng CSVN 

lãnh đạo nhân dân để thể hiện công bằng xã hôi. Quý vị cứ nhìn lại xem thử Nhân đạo và 

Công bằng mà đảng cao rao hơn 70 năm nay ở chốn nào trong Thiên đàng mù? 

 Quý vị nên biết,vì ngây ngô đi theo cuồng vọng của tên đồ tể Mao Trạch Đông, lăn xả 

vào đường lối quốc tế, vì say mê thuốc phiện mối Tình thắm thiết  Việt Trung, Xô, mà quý 

vị đã “ đem trứng Việt Nam trao cho ác qủy “,  qúy vị ngày càng ăn thêm cháo lú, nên bị 

mắc sâu vào thâm mưu của Trung cộng kể từ khi chiến  dich biên giới  khai thông năm 

1951, nhờ đó mà  sự liên lạc giữa VN và Trung hoa được dễ dàng. Cũng từ đó quý vị “ bị 

ma đưa lối qủy dẫn đường”, vì không học sử mà không nhận ra là chúng vẫn là kẻ thù 

truyền kiếp, quý vị cõng rắn Cố vấn và sách lược Trung cộng  về nước, tôn làm quan thầy 

để thực hiện âm mưu của chúng hầu tiêu diệt cho hết thành phần tinh hoa của VN, phá 

cho tận nền hạ tằng cơ sở và thượng tằng kiến trúc của VN, qua hai cuộc chiến  ngụy tạo 

và các cuộc phát động gọi là cải tạo xã hội để giết và cướp, rõ ràng đảng CSVN đã đắc 

lực giúp Trung cộng tiêu diệt Nhân dân VN, nay đã đến giai đoạn cuối là tiêu diệt dân 

VN bẳng thực phẩm và đồ dân dụng  được tẩm chất độc và môi trường ô nhiễm, chúng 

diệt chủng dân VN tận tới các gen trong cơ thể ! 
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Đến nay cái vòng Kim Cô của Trung cộng đã xiết chặt vào cổ của đảng CSVN, quý vị 

không thể đi đu dây được, khi có một biến cố liên quan đến an ninh quốc gia hay phong 

trào Dân chủ đe dọa, một mặt quý vị mau mắn sang chầu Thiên triều xác quyết lòng kiên 

trung kiếp tôi đòi. mặt khác tuyên bố vài câu phản đối lấy lệ để lừa dân và thế giới, thực 

sự quý vị đang leo trên sợi dây ngắn, hai đầu đều có hố sâu, quay đàng nào cũng bị rơi 

xuống hố, hố bên này thì mất đảng, may ra còn mạng, hố bên kia không những mất nước, 

mà không sao thoát kiếp sô cẩu, khi tế xong là được đem đi đốt ngay,  hay còn gọi “ được 

cá thì bỏ nơm”, rõ ràng  đàng nào đảng quý vị cũng tiêu vong, đừng có mơ tưởng hảo về 

mấy chức Thái thú để thoát hiểm, vì xưa nay mấy tên phản quốc đã cam tâm phản quốc, 

rồi ra lâu mau gì cũng phản chủ mới, nên chủ mới không có dại  nuôi  loài ong tay áo, 

chỉ còn một sinh lộ cho  quý vị nào còn chút lương tâm, còn yêu đồng bào và Đất nước, 

hãy dứt bỏ Hận thù, quay về với Đạo lý Dân tộc cùng những thành phần không CS xây 

dựng lại con Người và cơ đồ VN trên Tình Nghĩa Đồng bào, biết  cách yêu thương quý 

trọng nhau và hành xử công bằng với nhau.  Quý vị nên nhớ khi lưỡi bò 9 khúc đã liếm 

được Việt Nam thì quý vị đã hết nhiệm vụ, trở thành đồ phế thải. Đó là sự thật mất lòng 

cũng là độc đạo.  

Qúy vị nên nhớ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp . . . đã đi leo dây giữa Nga và Trung 

Cộng, nhưng cuối đời đã bị nhóm Lê Duẫn thân Trung cộng cho về vườn, đến khi qua đời 

xác chết còn được dùng làm mục chủ để lớp đàn em mượn  chút uy tín mà bám trụ. 

Gương Hồ Chí Minh còn đó, quý vị còn học đòi leo dây! 

 

Quý vị nên nhớ  đi theo con đường Dân chủ  như Hoa Kỳ và các nước Tây phương là đi 

theo con đường phục vụ con Người và Dân tộc, trước đây Hoa kỳ đã cổ xúy phòng trào 

Giải thực để giải phóng các nước nhược tiểu khỏi ách Thực dân, nhưng Ông Hồ không 

muốn độc lập, muốn làm ăn cở lớn theo lối một vốn bốn lời, cứ tin lừa đảo giỏi là được, 

nên  đã theo CS quốc tế  mà sa vào kiếp ngựa trâu.  Hoa Kỳ không phải là Thực dân mới 

như Trung cộng đe dọa, cứ xem khi đánh bại Đức, Ý, Nhật, Hoa kỳ đã giúp các nước đó 

xây dựng nền Dân chủ  để được phú cường như ngày nay.Nên nhớ Hoa Kỳ cần đối tác để 

làm ăn, chứ không cần nô lệ, Hoa Kỳ không cần phân biệt Bạn Thù, Hoa Kỳ  vẫn liên hệ 

với  các nước Độc tài theo lối “ Tòng cách “ nghĩa là đi với họ để giúp họ biến đổi theo 

con đường Dân chủ, đừng nghe theo lũ “ Dĩ cường lăng nhược” của Trung cộng hù doạ 

nữa, hãy mau mau ngoi lên khỏi bùn lầy mà tồn tại, tuy nhiên việc của nước nào thì nhân 

dân nước đó phải lo, nhất là phải đóng được vai trò Tự chủ mới vươn lên trên trường 

Quốc tế, đây là lối làm ăn sòng phẳng, có Quyền lợi và Trách nhiệm liên đới cân xứng, 

cần những con Người có Đức có Tài,  biết ăn nên làm ra, và có khả năng bảo vệ mạng 

sống, quyền lợi và đất nước mình, chứ không thể theo thói  gian manh trâng tráo như 

Trung cộng hiện nay  Ai có Tai thì nghe, có Lòng thì động , có Trí thì hiểu, đừng có độc 

lập kiểu theo đuôi người ta một cách mù quáng như trong hơn 60 năm qua, chỉ vì thiếu 

hiểu biết mà bị gài vào tròng Nô lệ.  Những người Vô cảm và thiếu Tinh thần trách nhiệm 

Liên đới thì sẽ không có chỗ đứng trong Thế giới ngày nay! 

 

Nguyễn Quang. 
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< 1 > :Nguồn Dân Lam Báo. 
 

- Sáng 14/11, phiên chất vấn của quốc hội đối với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được 

diễn ra. Phần đặt câu hỏi bắt đầu khiến dư luận chú ý là khi Đại biểu Dương Trung Quốc 

mạnh mẽ đề cập đến ‘văn hóa từ chức’ đối với người đứng đầu chính phủ. 

 

Trước khi đi vào câu hỏi, ông Dương Trung Quốc có nói trước rằng: “Câu hỏi của tôi sẽ 

giúp cho thủ tướng và chính phủ sẽ có đủ sức mạnh để thực hiện các giải pháp của mình”. 

 

“Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng, trong 

đó có thủ tướng đã có lời xin lỗi và xin trung ương đảng kỷ luật. Còn tại quốc hội, thủ 

tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà 

thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi 'Dường như thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước 

dân hơn trước đảng?'” 

 

Tiếp đến, cũng trong chất vấn của mình, Đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra đề nghị đối 

với người đứng đầu chính phủ: 

 

“Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi. 

 

Phải chăng thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện lòng quyết tâm sửa chữa của mình bằng 

cách khởi động cho một cuộc phấn đấu của chính phủ, hướng tới đoạn tuyệt với những 

lời xin lỗi, thay bằng tập quán phù hợp với một xã hội hiện đại – là văn hóa từ chức với 

một lộ trình là các quan chức của ta làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn 

làm”  

 

Sau cùng, đại biểu Quốc nêu dẫn chứng về trường hợp trong quá khứ, ông Trường Chinh 

đã nhận trách nhiệm và từ chức sau vụ ‘Cải cách ruộng đất’, rồi đưa ra hai câu hỏi: 

 

- Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ 

trách nhiệm với dân? 

 

- Hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới 

một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không? 

 

Phần chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc lập tức gây nên sự chú ý của nhân dân. 

Đây có thể coi là phát biểu mang tính đột phá, rất hiếm khi xuất hiện tại nghị trường quốc 

hội. 
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‘Đại biểu Trung Quốc’ 
 

 

 
ĐBQH Dương Trung Quốc đặt câu hỏi chất vấn mạnh mẽ 

 

Sau chất vấn được coi là khá ‘nặng ký’ của Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc, ông 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không trả lời trực tiếp đi vào câu hỏi mà bắt đầu vòng vo 

câu giờ.  

 

Nhắc lại câu hỏi của người mà ông Dũng gọi là ‘đại biểu Trung Quốc’, Thủ tướng nói 

rằng: "Tôi cố gắng lắng nghe mà không biết có chính xác không. Đại biểu Trung Quốc có 

nói là có hướng tới, có nghĩ tới văn hóa từ chức không?"  

 

Ông Dũng trình bày khá chậm rãi, ngập ngừng từng câu chữ khiến phần phát biểu của 

ông không được trôi chảy. Thủ tướng cũng nhắc đến ‘trách nhiệm chính trị’ về những yếu 

kém của chính phủ trong các lãnh vực, rồi liệt kê các giải pháp đã được đưa ra. 

 

‘51 năm theo Đảng’ 
 

Sau một lúc vòng vo, ông Dũng cũng buộc phải quay trở lại với câu hỏi mà đại biểu đại 

biểu đã nêu. Ông Dũng tiếp tục lặp lại: "Xin thưa với đại biểu là đồng chí đại biểu Dương 

Trung Quốc có nêu một cái ý. Có nghĩ đến cái từ chức không?" 

 

Rồi ông Thủ tướng như đang giãi bày tâm sự trước quốc hội và nhân dân cả nước: 

 

“Hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng hoạt động cách mạng... Trong 

51 năm qua, tôi không có xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ 

này hay một chức vụ khác” 

 

“Tôi cũng không có từ chối, không có thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà 

nước giao phó” 

 

http://2.bp.blogspot.com/-34P0WXHiBzg/UKN68G1CTWI/AAAAAAAAZfM/CZqAfz-nuNg/s1600/dbquoc.jpg
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“Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, 

khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe 

thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi”. 

 

“Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng 

chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp 

hành Trung ương đảng, của Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi” 

 

“Tôi cũng không có chạy, tôi cũng không có xin và tôi cũng không có thoái thác, từ 

chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi” 

 

Sau một lúc giông dài tự sự về bản thân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục khẳng 

định: 

 

“Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm 

qua”. 

 

Phát biểu liên quan đến việc ông Nguyễn Tấn Dũng theo đảng đã 51 năm sau đó đã gây 

nên khá nhiều lời bình luận và châm biếm trên các mạng xã hội tại Việt Nam. Facebook 

của Anh Chí phân tích: Đồng chí X sinh năm 1949, năm nay 2012. Như vậy ông Nguyễn 

Tấn Dũng từ năm 12 tuổi (năm 1961) đã đi theo Đảng.  

 

Facebook này kết luận: “Thảo nào đồng chí X tài thế. Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên 

sư đồng chí X!” 

 

Một người khác nói tiếp: Đảng lừa thằng bé 12 tuổi đi theo, nay nó quay sang lừa lại 

Đảng. 

 

Danlambao 
danlambaovn.blogspot.com 

  

 

https://www.facebook.com/N.AnhChi
https://www.facebook.com/N.AnhChi
http://danlambaovn.blogspot.com/

