KHÔNG THỂ HÒA HỢP – HÒA GIẢI VỚI CỘNG SẢN

“Người cộng sản tốt là người cộng sản đã chết”. Câu nói này hoàn toàn
đúng bởi vì những người theo cộng sản cho đến cuối đời, trong bản thân
con người họ đã bị nhiễm rất nặng bản chất sắt máu và độc ác từ những
bài học nhồi sọ hoặc thông qua hành động lưu manh để có thể tồn tại trong
hệ thống của đảng Cs.
Nói như vậy không phải không có những người đã từng là cộng sản nhưng
đã rời bỏ đảng và đấu tranh dứt khoát chống đảng cộng sản. Đa phần số
đó rời đảng từ rất trẻ hoặc ít nhất là trung niên bởi vì họ có sự sáng suốt
nhất định để bỏ cái ác về với cái tốt. Những ai theo đảng đến tuổi gần hưu
trí hoặc sau hưu trí có bỏ đảng hoặc chửi đảng chỉ là những hành động phản
kháng lại khi quyền lợi cá nhân bị đảng cắt mà thôi. Vì thế, có thể tóm lại
rằng, đối với chủ nghĩa cộng sản thì phải nói cho đúng rằng, “ Người cộng
sản tốt là người cộng sản đã chết, và người tốt là người bỏ cộng sản
trước tuổi về hưu”. Cho nên, dù có trực tiếp hay gián tiếp thì những người
theo cộng sản đến cuối đời đều phải chịu trách nhiệm về tội ác của đảng
CSVN gây ra đối với dân tộc Việt Nam. Do đó, không thể có chuyện nhân
bản với đảng CSVN.
Trên thế giới này, người ta đặt ra pháp luật và nhà tù để xử những kẻ có
tội. Chính vì thế, đảng viên đảng CSVN có tội thì phải xử họ theo đúng pháp
luật của một nền dân chủ trong tương lai. Điều mà chúng ta khác cộng sản
đó là không xử sự kiểu CSVN đối với quân dân cán chính VNCH sau năm
1975. Chúng ta hơn cộng sản ở chỗ đó. Đối xử với người cộng sản sau khi
họ sụp đổ cũng là giúp triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản trong con người họ chứ
không phải là giết họ man rợ như cách CSVN giết người. Điều đó có thể nói
rằng: Không thể có nhân bản đối với đảng viên CSVN. Điều nhân bản mà
chúng ta cần làm là không giết họ man rợ và xử tội của họ trước toàn án
của dân chủ và tự do. Bất cứ ai có tội thì phải chịu tội, không thể có chuyện
nhân bản chung chung và đem yêu thương đến cho những kẻ là tội đồ của
dân tộc Việt Nam. Cần phải hiểu rằng, những đảng viên CSVN là những tên
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tội phạm. Không một dân tộc nào, quốc gia nào có thể bỏ qua tội ác của
những tên tội phạm ấy. Bất cứ tội ác nào cũng phải chịu trừng phạt thích
đáng nhưng không man rợ như loài quỷ đỏ.
Đó là nói về người cộng sản, bây giờ chúng ta nói tiếp về việc hòa hợp
hay hòa giải với cộng sản. Người viết có thể khẳng định 100% rằng không
thể hòa giải – hòa hợp với đảng CSVN bởi vì những lý do như sau.
▪ Thứ nhất, chúng ta cần phải luôn ghi nhớ lời của cựu TT Nguyễn
Văn Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn
những gì cộng sản làm”. Mà cộng sản thì đã chứng minh cho
cả nhân loại thấy rằng đúng như lời TT Thiệu nói, đảng CSVN
chưa bao giờ nói điều gì mà làm đúng như thế. Từ hiệp định
Paris, từ thỏa thuận ngừng bắn, từ việc đi học tập cải tạo đến
hòa giải dân tộc. Tất cả đều cho thấy đảng CSVN đều nói láo mà
thôi. Chính bởi thế, đảng CSVN không thể có một chút tin cậy
nào để mà tin, mà tha thứ.
▪

Thứ hai, bản thân lý thuyết cộng sản có nói rằng luôn phải “Đấu
tranh giai cấp, vai trò lãnh đạo của đảng là số 1” có nghĩa
là đảng CSVN luôn chỉ muốn sự độc tôn của đảng tồn tại. Vì thế,
không đời nào đảng CSVN chịu hòa giải với những người theo chủ
nghĩa quốc gia, dân tộc và dân chủ thật lòng. Đó là sự thật
không thể chối bỏ.

▪

Thứ ba, bản thân các thành viên trong đảng CSVN còn triệt tiêu
nhau, giết nhau để mà sống, mà ăn của dân thì cái chuyện
chúng chịu chia sẻ quyền lợi với dân tộc, với đảng phái khác cũng
là điều không thể nào xảy ra.

▪

Thứ tư, bản thân đảng CSVN và Hồ Chí Minh đã tuyên bố
họ “Đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” hoặc “Nhận
nhiệm vụ của quốc tế thứ 3” với chủ trương “Vô tổ quốc”,
“Vô gia đình”, “Vô tôn giáo”. Vì thế làm gì có chuyện đảng
CSVN chịu hòa giải với những người có tôn giáo, có tinh thần dân
tộc ? Đó cũng là điều chúng ta phải nhớ.

▪

Thứ năm, đảng CSVN đã làm tay sai cho Tàu cộng, dâng nước
cho lũ Cộng Sản Bắc Kinh. Vì thế, nếu mà nói chúng chịu hòa giải
với người quốc gia, với dân tộc Việt Nam thì khác nào chúng tự
phản lại cha mẹ Bắc Kinh của chúng. Nhưng chúng không bao
giờ làm thế bởi vì chúng đã từng tuyên bố “Giữ đảng quan trọng
hơn giữ nước”. Vì vậy, đừng người dân nào tin vào những lời nói
hòa giải của chúng.
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▪

Thứ sáu, với bản chất nham hiểm, lừa dối của đảng CSVN. Chúng
đã bao lần lừa gạt dân tộc Việt Nam thì chúng không bao giờ
chịu ngừng lại được. Cái dối trá đã là lẽ sống, là bản chất của
đảng CSVN thì chuyện hòa giải là điều hoang tưởng. Nếu chúng
ta muốn nhìn thấy điều đó thì chỉ cần nhìn vào những buổi trao
quà cho thương phế binh VNCH của Dòng Chúa Cứu Thế hoặc
nhìn những ngôi mộ hoang tàn của tử sĩ VNCH tại nghĩa trang
Biên Hòa thì có thể thấy đâu là sự thật của “Hòa giải – Hòa Hợp”.
REPORT THIS AD

Có tổ chức đã từng nói với người viết rằng họ chuyển từ lập trường xóa
bỏ cộng sản sang lập trường nhẹ nhàng hơn để mong đảng viên CSVN quay
lại với dân. Nhưng đã hơn 80 năm nay, điều đó không bao giờ xảy ra cả.
Chính vì thế, quan điểm đó là sai lầm và tôi đành phải chấm dứt cộng tác
với họ. Tôi chưa chắc là đúng 100%, nhưng ít nhất lịch sử, hiện tại, bằng
chứng và cả lý thuyết cũng đã chứng minh đảng CSVN chỉ có thể xóa bỏ
mà thôi. Không thể có chuyện hòa giải với đảng CSVN, càng không thể có
nhân bản nào cho những tên tội đồ dân tộc.
Những người còn tin có thể thay đổi CSVN bằng yêu thương, có thể hòa
giải với cộng sản là những người chưa từng sống với cộng sản, chưa từng
trải qua nhà tù cộng sản hoặc có làm ăn với cộng sản, còn lợi dụng sự tồn
tại của CSVN để kiếm danh lợi. Bản thân họ cũng chẳng hiểu gì về lý thuyết
và bản chất của cộng sản ra sao. Những điều họ làm, họ nói chỉ vì bản thân
họ mà quên đi cả số phận của mấy chục triệu dân Việt Nam đang trong lầm
than đau khổ. Thậm chí họ còn quên đi chính những cái chết, tủi hận của
cha ông họ đã bị cộng sản giết hại, đọa đầy. Đó là điều rất đáng thất vọng
!
Không thể hòa giải, hòa hợp với cộng sản. Đó là một thực tế không thể
chối bỏ !

Đặng Chí Hùng
22/09/2017
Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2017/09/23/dang-chi-hungkhong-the-hoa-hop-hoa-giai-voi-cong-san/
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