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PHIÊN TÒA LĂNG NHỤC TỔ TIÊN, DÂN TỘC 

& TÔN GIÁO:   CÁO GIAN, BỎ TÙ GÁI ĐẢM 

TRAI HÙNG CỦA MẸ ÂU CHA LẠC 

 
Nguyễn Quang 

 

 

I.- Biến cố vang dậy Núi Sông 
 

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2013, tại tinh Long An có phiên toà xử hai sinh 

viên Yêu nước: Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.Tòa án tỉnh 

Long An đã tuyên phạt: 

  Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi 06 năm tù và 03 

năm quản thúc vì tội yêu nước rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung 

Quốc...  

Đinh Nguyên Kha 24 tuổi,  8 năm tù va 3 năm quản thúc về tội chống 

phá nhà nước. 

Đây là hai bản án ( đảng ) CSVN không chỉ dành cho hai thanh niên non 

trẻ, mà là đòn thù ngang nhiên đe doạ cả Dân tộc Viêt nam ! 

 

II.- Hành trang Yêu nước của 

 Anh thư Phương Uyên và Anh kiệt Nguyên Kha 

 

 
 

Phương Uyên lấy máu đào của mình viết lên vải trắng để tỏ lòng Yêu nước  
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Hai ngón tay dơ cao thề quyết bảo vệ Non Sông 

 

“Uyên sử dụng 2 mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng 

ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng đảng Cộng sản Việt 

Nam, mảnh vải còn lại có nội dung không hay  ( ? ) về Trung Quốc. Cả 

hai mảnh vải phía dưới đều có ghi: TH: TTYN” (người viết tô đậm) “  ( 

nguồn Dân Làm báo )  

Phương Uyên  với sách lược 2 chống và 1 yêu sách : 

 

Chống Tàu khựa chiếm Biển Đông 

Chống CSVN Tham nhũng 

Đòi nhà cầm quyền thực hiện Tự do Dân chủ. 

 

Còn Đinh Nguyên Kha thì bị quy kết chống phá nhà nước ( thực ra là  đảng 

CSVN )  

[ xem kết luận của “ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “ để kết án 11 năm tù :  

( 1 ) ở cuối bài ] 

  

III.- Phương Uyên và Nguyên Kha trước phiên tòa Ô nhục 

 

 
 

Sau khi bị bắt trái phép, bị giam và hành hạ nhiều tháng trong tù, cũng như  

bị ép cung, nhưng với tầm lòng yêu nước nồng nàn, hai sinh viên không hề 

bị khuất phục bởi bạo quyền, ta thấy hai cháu khoác tấm áo trắng học trò 

đứng trước vành móng ngựa với thái độ rất điềm nhiên, không chút sợ hãi 

cũng không tỏ vẻ hận thù, đây là  cái Dũng của Nghiã Khí Tổ Tiên, thể hiện 

cuộc tranh đấu cho Chính nghĩa để loại trừ Phi Nghĩa. 

 

Là một nữ nhi, Phương Uyên đã tuyên bố những Lời rất ôn hòa đượm tình 

cảm, nhưng Lẽ lại công khai tố cáo lũ phản dân bán nước CSVN để bảo vệ 

con Người và Đất nước. 
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"Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia 

đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa 

Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát 

từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày 

càng tốt đẹp tươi sáng hơn".  

 

  "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những 

người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất 

nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì 

thật sự tôi không cam tâm".  

 

 Với lòng Yêu Dân tộc thiết tha, nam nhi Nguyên Kha lại khảng khái hơn với 

Lời tuyên bố chính nghĩa quốc gia rất hùng hồn và Lẽ rất đanh thép, kết án 

công khai đảng CSVN là những kẻ mạo danh Nhân dân, đã khiến tay sai Tư 

pháp thực thi luật pháp rừng hầu cố bảo vệ đảng đang lên cơn rẫy chết!  

Trước pháp luật, Nguyên Kha đã công khai lôi đảng CSVN ra khỏi “ hầm 

trú ẩn Dân tộc “  

 

"Tôi trước sau vẫn là một người yêu Nước, yêu Dân tộc tôi. Tôi không hề 

chống Dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không 

phải là tội".  

 

Những lời phát biểu tuy không văn hoa, không là “ Lời lời châu ngọc, hàng 

hàng gấm thêu “ ( Nguyễn Du )  của Anh Thư ( heroine ) và Anh kiệt ( hero 

) nòi giống Tiên Rồng,   

nhưng rất đanh thép, làm cho quan tòa  cũng như nhóm công tố “ mạo danh 

Nhân dân “ phải cúi mặt “ ngậm bồ hòn “ lảng tránh,  không một lời chống 

chế biện minh, dễ gì những loại người mất Gốc nói lên được những lời và 

hành động như thế!   

Chúng ta đừng có ảo tưởng đòi công lý nơi những tụi “ siêu Tham tàm và 

Cường bạo”  Tàu cộng và Việt cộng. 

 

Được tin hai thanh niên vô tội bị kết án nặng nề, không những mọi người 

trong nước và cả quốc tế đều căm phẩn cái chế độ dã man. Nhiều Tổ chức 

quốc tế  đã kết án, nhiều người đã viết thư ủng hộ cũng như ca ngợi hết lời, 

nhiều người đã làm thơ ca tụng ( 2 ) , ngay những người trí thức lão thành 

trước đây theo đảng, nay đà hối lỗi phản tỉnh, đã viết thư “ xin đi tù thay “ 

cho hai cháu! 
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Xưa nay chưa có bản án nào tráo trở, trắng trợn, mà có phản tác dụng thiên 

sầu địa thảm đến thế! 

Rõ ràng nhà cầm quyền CHXHCNVN  ( thực ra là đảng CSVN ) đã công 

khai chà đạp lên giá trị cao quý ngàn đời của Tổ Tiên, Dân tộc và Tôn 

giáo! 

 

III.- Âm vang của hai bản án 

 

Hai bản án bất nhân không những gây làn sóng phẩn nộ khắp nước, mà nhất 

là tiếng réo gọi Hồn Thiêng sông Núi Việt đã vang rền tới con dân Việt khắp 

cõi năm châu..  

 

Phương Uyên là Nữ nhi tuy liễu yếu đào tơ, nhưng trong lúc quốc gia nguy 

biến vẫn hiên ngang như hai Bà Trưng, tuy không mong chém cá kình ngoài 

biển khơi như bà Triệu, nhưng cương quyết đứng lên cùng thanh niên trang 

lứa cố diệt trừ lũ giặc cướp cạn, dám bán cả Non Sông, quả là dòng dõi của 

Cháu Tiên Âu Cơ.    

   

Còn Nguyên Kha cũng thật xứng đáng là con Rồng, tuy không diệt Ngư tinh 

Mộc tinh như Lạc Long, nhưng đã dõng dạc kết án lũ “ Tham tàn và Cường 

bạo “  đã hại dân bán nước gần thế kỷ ! 

 

 Phương Uyên là hiện thân “ Hồn thiêng Non Nhân “  và Nguyên Kha là 

hiện thân của “ Hồn Thiêng Nước Trí “, cả hai là hiện thân của Nhân 

Nghĩa của giống nòi. 

 

Ai không muốn nhắc đến Tiên Rồng thì ta nhắc đến Nhân Nghĩa, ai không 

muốn nhắc đến Nhân Nghĩa thì xin nhắc thêm : Nhân là lòng yêu thương 

chính mình, yêu con Người và yêu Dân tộc, Nghĩa là bổn phận ăn ở công 

bằng với nhau, không áp bức, không hãm hại, không cướp của, không giết 

đồng bào, không bán nước như CSVN.  

Nghĩa còn có bổn phận khác là bảo vệ lấy nguồn sống của Chính Nghĩa 

Quốc gia. 

 

Ai không quen lối Nhân Nghĩa thì sống theo Bác ái và Công bằng, Ai không 

quen với   Bác ái Công bằng thì sống theo Từ Bi, Trí Huệ.  Mỗi người chọn 

đường lối thích hợp để phát triển bản sắc của mình, để giúp cho cuộc sống 

xã hội được phong phú hơn.  

Tuy ngôn từ có khác nhau, nhưng tất cả đều quy về Nhất Lý, đó là Thiên Lý, 

đây cũng là điểm đồng quy của Dân tộc. 
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Chính vì quên hai giá trị cao cả nền tảng trên mà con Người 

xuống cấp, xã hội bị phân  

hóa, Đất nước suy vong, nên bị kẻ Tham tàn đại Bịp nhảy lên 

làm chủ! 

Quả thật, hai cháu Uyên, Kha là 2 trong vô vàn viên Ngọc Long Toại của 

giống nòi Việt, những biểu tượng đang chiếu sáng rạng ngời Núi Sông, đang 

réo gọi Hồn thiêng Sông Núi trở về với toàn dân Việt. 

 

Nhân Nghĩa là hành trang của những người chiến đấu cho Chính nghĩa 

Quốc gia để loại trừ giặc Tham tàn và Cường bạo.    Giờ toàn dân lên 

đường đã điểm, không ai có lý do gì để chần chờ, xin mỗi người đóng góp 

một Tấc Lòng, một Ý hay, một Việc nhỏ cụ thể, một Đồng bạc, một ít Thì 

giờ vào cuộc đấu tranh chung, nhất là bỏ đi những sự dị biệt nhỏ nhen, 

chịu khó kết hợp lại  với nhau mà lo việc Nước. 

Đất nước đang nóng lòng chờ bàn tay cứu nước của mọi thành phần 

trong Dân tộc nhất là những vị học rộng tài cao cùng tầng lớp thanh niên 

là rường cột của nước nhà! 

 

IV.- Cơn lốc: “ Gieo Gió Gặt Bão “ 

“ Gậy ông đập lưng ông “ 

 

CSVN đang tiếp tục tận lực giúp Trung cộng diệt cho hết tinh hoa đất Việt 

để dập vùi ý chí bất khuất của giống nòi Nam, việc này các nhà cầm quyền 

Tàu đã cố gắng tàm thực hơn bốn ngàn năm nay mà không xong, đảng 

CSVN đã và đang cúc cung tận tuỵ giúp Tàu tàm thực Việt Nam gần thế kỷ, 

nhưng càng gieo Gió thì càng tạo ra  những cơn Bão Lốc xoáy ngược, thay 

vì Diệt cho  tan ý chí bất khuất của con Rồng cháu Tiện, thì lại càng khơi 

động Hồn Thiêng Sông Núi hay Nhân nghĩa bùng lên rực sáng, ánh sáng 

rạng ngời của Nhân nghĩa nơi thế hệ trẻ Việt Nam đang xoá tan bóng tối đã 

phủ lên Đất nước của lũ Sài lang đội lốt người!  Chúng ta cũng nên phần 

nào cảm ơn đảng CSVN, đã dùng cây roi sắt  Tham tàn Cuờng bạo để thức 

tỉnh những người đang giấc mê say! 

 

Trước đây Mạo Trạch Động đã dùng phương pháp tẩy não mong diệt ấn bản 

Tư hữu cũng như Lương tâm trong con Người, để gieo vào tư tưởng CS, 

nhưng sự thất bại của Mạo đã tạo ra khoảng trống Văn hoá rất nguy cho 

Trung cộng, trước nguy cơ đó Đặng Tiểu Bình củng như đàn em đã âm thầm  

khôi phục lại bá đạo Hán Nho ( qua việc trưng bày tượng Nhân Nghĩa 

Khổng Tử, dùng  làm áo khoác che lốt Tham tàn . . . ) đề tiếp tục Bành 

trướng . CSVN  đã rước Xít Mao đặt lên bàn Thờ, cúc cung bái Tổ lạ, răm 
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rắp theo Tàu cộng truy bức và diệt những thành phần tinh hoa yêu nước của 

Việt Nam  để cam tâm làm nô lệ Thiên triều, nhưng nay như chuột đã chạy 

cùng sào gian ác, đảng CSVN đang điên rồ dùng lũ đầu gấu giết hại đồng 

bào trong tình trạng tuyệt vọng.  Cố Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tiên báo: 

Lúc mọi người hiểu được bản chất CS thì khi đó CS sẽ tan!   Khi đó chính là 

thời điểm này đây ! 

 

V.- Lời réo gọi của Non Sông 

 

Thiển nghĩ việc CSVN đã và đang vu vạ, cáo gian, truy bức, giam cầm, hành 

hạ những thành phần yêu nước trong mấy thập niên qua, là niềm nhức nhối 

khôn cùng cho Dân tộc. Nhưng phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh 

Nguyên Kha là  Thời triệu ( sign of time ) loan báo tin Mừng cho Dân tộc 

Việt Nam : 

 Rằng VNCH là bên thua mà thắng cuộc, CHXHCNVN tuy thắng nhưng lại 

thua mọi cuộc hoàn toàn. 

 Rằng nay là lúc ánh sáng «  Nhân Nghĩa «  của dòng giống Việt đang chiếu 

rạng ngời khắp chốn Non Sông, đang xoá tan  bóng tối «  Tham tàn và 

Cường bạo «  do lũ CS Tàu và Việt Nam che phủ giăng mắc. 

Xin mọi con Dân Việt hãy  nghe lời tố cáo của Phương Uyên cũng như 

Nguyên Kha, nhất là lắng nghe cho rõ lời réo gọi của Hồn Thiêng Sông Núi 

trong đó, hãy quy tụ với nhau, trau dồi Nhân Nghĩa, loại trừ bọn sài lang 

đội lốt người để giúp mọi người trong Dân tộc sống cho ra kiếp Người.   

Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đừng để cho cơ may vượt qua  mà cam 

tâm làm Nô lệ ! 

Cầu Xin Hồn Thiêng sông Núi soi sáng và độ trì cho từng Con Dân Việt, mỗi 

người dân Việt đều biết trau dồi Nhân Nghĩa để cùng giúp nhau vươn lên 

vực dây mà cứu nguy Dân tộc !. Hy vọng thay !    

 

Nguyễn Quang 

 

( 1 ).  Nguồn : Quan Làm Báo  
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 ( 2 ) : 

Việt Nam Quốc Biến-Diên Hồng Thẳng Tiến 
 

QLB 

  
 

Vualambao -Tặng Phương Uyên Nguyên Kha cùng vô số những nhà đấu tranh cho 

Dân Chủ 
 

Những đôi cánh chim non rời tổ nhỏ 

Tung hướng bay trong gió ngàn xanh 

Cất tiếng vang reo, vỗ nhịp quân hành 

Cùng trí tuệ…hùng anh dũng cảm. 

 

Vượt lên chính mình, tuy chim non nhưng đã dám 

Điểm mặt chỉ tên cả đám vong nô 

Hèn mạt, manh tâm đánh tráo cơ đồ 

Cùng một lũ rợ hồ phương Bắc. 

 

Chứng tích bằng máu, thề không hàng giặc 

Cương quyết xóa tan lũ tặc gian tà 

Hơn bảy mươi năm ròng rã đã qua 

Gom về một mối cho sơn hà nguy biến!. 

 

Biên cương 

Đất liền 

Tây nguyên 

Đảo biển 

Hoàng Trường Sa dần hiến cho Tàu 

Chiến lược mưu thâm chước quỉ Hồ Mao 

Ngoảnh mặt quay lưng, mặc niềm đau dân tộc. 

 

Chúng là những Thái Thú đê hèn mất gốc 

Gây bao tang thương hiểm hóc khốn cùng. 

 

Việt Nam ơi! 

http://quanlambao.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-gzKz-0ivkDU/UZ0lU9R-DgI/AAAAAAAAAPg/KrwgilkBwC0/s1600/Selection_006.png
http://quanlambao.blogspot.com/2012/08/links-detaill.html
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Há chịu nhục chung? 

Đâu một thuở hào hùng Trưng Triệu?. 

 

Tuổi trẻ Việt Nam 

Giờ lớn khôn và hiểu 

Giá trị thanh niên, lấy trung hiếu dấn thân 

Ngày hôm nay là ngày mà Tổ Quốc đang cần 

Trước hiểm họa khối dân nô lệ. 

 

Phương Uyên Nguyên Kha cùng toàn dân bốn bể 

Nội ngoại siết tay nhau toàn thể đấu tranh 

Tuổi trẻ niềm tin vững bước quân hành 

Giữ gìn bờ cõi ngàn xanh vững mãi. 

 

Bĩ vận quốc gia thì dẫu trai hay gái 

Đành lòng sao trước ngang trái chất chồng 

Vùng dậy xóa tan thứ chủ nghĩa viễn vông 

Vô nhân bản…chỉ biết A K, dùi cui, đạn, còng cai trị!. 

 

Độc lập 

Tự do 

Muôn vàn trân quí 

Xương máu tiền nhân sĩ khí trường tồn 

Mỗi tuổi trẻ Việt Nam là mỗi huyệt mộ vùi chôn 

Cuồng ngông đại Hán ác ôn xâm lược. 

 

Phương Uyên Nguyên Kha Thục Vy Kim Tiến Minh Hạnh Nguyên Khang… 

Tuổi trẻ Việt Nam đi trước 

Gánh tang bồng, nợ nước trả vay. 

 

Muốn nhìn thấy Quê Hương tươi sáng ngày mai, ắt phải bắt đầu từ hôm nay 

Phải khởi điểm mới có ngày toại nguyện. 

 

Việt Nam quốc biến 

Diên Hồng thẳng tiến 

 

 


