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Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến, 
  

Trong tháng Bảy này, người dân Việt Nam yêu nước ở khắp nơi đều hân hoan đón nhận 
và loan báo với nhau một tin vui từ Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) tại La Haye Hòa Lan 

khẳng định đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Cộng trên Biển Đông là phi lí. Mặc dù kết 

quả này có khởi nguồn từ nỗ lực riêng của chính quyền Phi Luật Tân, phán quyết này có 
thể được gọi là bày tỏ chính thức của cộng đồng quốc tế muốn đồng lòng hỗ trợ các nước 

nhỏ trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chúng ta, chống lại âm mưu thôn 
tính, đô hộ của Trung Cộng. 

  
Tuy nhiên, chính quyền cộng sản Việt Nam, thực chất là đảng cộng sản Việt Nam, lại có 

thái độ hoàn toàn trái ngược với cộng đồng quốc tế và toàn thể người Việt Nam yêu nước. 
  

Hệ thống truyền thông của chính quyền cộng sản đều đưa tin phán quyết của PCA một 
cách dè dặt, chiếu lệ. Tất cả các đại diện ngoại giao của chính quyền cộng sản Việt Nam 

ở ngoại quốc đều im lặng trước tin từ PCA. Tồi hơn nữa, đại diện ngoại giao của chính 
quyền cộng sản Việt Nam tại Cộng hòa Séc không dám lên tiếng khi đảng cộng sản Séc 

đăng tải công khai quan điểm ủng hộ chủ quyền Trung Cộng trên Biển Đông. 
  

Đó là về đối ngoại. 

  
Về đối nội, chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục chính sách trấn áp các phong trào bảo 

vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi sinh, đấu tranh dân chủ-nhân quyền, phong trào dân 
oan chống bất công cướp đất,... Nhiều nhà hoạt động bị bắt giữ tra khảo, bị đánh đập, 

hành hung đổ máu. Và đích thân người đàn bà có một vẻ mặt khá khả ái Nguyễn Thị Kim 
Ngân - tân chủ tịch cái gọi là 'Quốc Hội' - đã đăng đàn công khai xúc phạm, chụp mũ, gọi 

những người yêu nước, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi sinh là 'phá rối'. 
  

Thưa quí vị, quí bạn, thái độ xúc xiểm, kết án người yêu nước như thế của lãnh đạo cộng 
sản Việt Nam không phải là điều mới. Thái độ này đã có từ thời Hồ Chí Minh và do chính 

Hồ Chí Minh khởi xuất. Điều khác căn bản trong thái độ này của lãnh đạo cộng sản thời 
nay và thời Hồ Chí Minh là ngày nay họ trắng trợn lộ diện bản mặt và ngang nhiên công 

khai danh tính, họ không cần phải đóng kịch, lén lút, che giấu tên tuổi như Hồ Chí Minh 
đã làm trong vụ vu khống, giết hại người yêu nước Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long năm 

xưa. 

  
Những biểu hiện đó tiếp tục khẳng định bản chất của đảng cộng sản Việt Nam là: hèn 

nhược, tiếp tay cho giặc ngoại xâm và dã man, tàn bạo với chính đồng bào của mình. 
  

Nói một cách rút gọn, đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức Bán Nước, Giệt Dân Tộc. 
  

Thưa quí vị, quí bạn, một dân tộc, một đất nước cũng tương tự một cơ thể sống. Mỗi khi 
cơ thể có những phần tử lạ hoặc những tế bào thoái hóa thành ác tính tự chống lại cơ thể 

mình thì qui luật tất yếu là cơ thể đó sẽ phải huy động mọi sức lực, mọi cách thức có thể 
để ngăn ngừa, chống lại các phần tử lạ hay các tế bào biến chất. Cuộc chiến giữa các tế 

bào, các phần tử lành mạnh nhằm bảo vệ cơ thể chống lại các phần tử độc là một hiện 



tượng tất yếu có tính phổ quát trong thiên nhiên, không ai có thể ngăn cản, cấm đoán. 

Cuộc chiến đó có những đặc tính vừa công khai vừa âm thầm, vừa tiêu diệt, loại bỏ vừa 
thu phục, bảo tồn. 

  
Do vậy, chúng ta có thể khẳng định và tin tưởng rằng cuộc chiến chống quân bán nước 

cộng sản tại Việt Nam đã khởi sự và đang tiếp diễn, cũng như sẽ tiếp tục đến khi nào đảng 
cộng sản Việt Nam bị loại bỏ. 

  
Chỉ nhìn vào một số hoạt động mưu trí và dũng cảm của giới trẻ và các nhóm yêu nước 

từ khắp ba miền trong một vài tuần qua, chúng ta cũng thấy rất rõ tinh thần yêu nước 
của nhân dân ta vẫn âm thầm mạnh mẽ, sức đề kháng của cơ thể dân tộc ta vẫn cương 

cường, bền bỉ. 
  

Công cuộc kháng cự, bảo vệ cơ thể dân tộc Việt Nam trước tế bào ác tính cộng sản Việt 
Nam sẽ còn lâu dài nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều 'tế bào' mới kháng cộng sản để 

bảo vệ cơ thể dân tộc Việt Nam yêu dấu. Đó là qui luật tất yếu đã được chứng tỏ trong 

hàng ngàn năm qua và đang chứng tỏ như một tâm sự của bạn trẻ Nguyễn Lâm Hoàng 
Bảo, mới đây đã tự chia sẻ trên Facebook: 

  
“Có nhiều người hỏi tôi rằng tôi xuất thân từ đâu và động cơ nào đưa tôi đến con đường 

tìm tự do, dân chủ và quyền con người? 
  

Vâng! Tôi xin trả lời rằng: Tôi xuất thân từ gia đình không có địa vị xã hội. Từ nhỏ đến lớn 
tôi chỉ biết ăn chơi đua đòi... Nhưng sau khi tôi tình nguyện đi bộ đội và là lính của đảng 

cộng sản Việt Nam trong gần 17 tháng thì mọi chuyện đã khác... Tôi trở về nhà với một 
con người hoàn toàn khác. Tôi luôn đi tìm sự tự do... và dù có chết tôi cũng phải giành lại 

từ chính những con người đã cho tôi biết điều đó! Vâng, tôi đang nói đến đảng cộng sản 
thối nát này!!!... TÔI ĐỐI ĐẦU VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN!!! Vì cộng sản không xứng đáng để 

tôn thờ!!!... Tôi chỉ đối đầu với 1 tổ chức chính trị chứ không đối đầu với đất nước và người 
dân của tôi!!!” 

  

 Hải Nguyên và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. 
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