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Người dân Bình Thuận đã cho thấy rằng chỉ có bạo lực mới chống lại được bạo lực. Dân đã chỉ mới dùng bom 
xăng thôi mà đã chiến thắng súng đạn của bọn Công An VC. Lần đầu tiên trong lịch sử chống đối Chính quyền 
VC của người dân, bọn công an đã nếm mùi chua cay, chúng đã phải thuần phục người dân, chúng đã đành 
chịu cởi bỏ bộ đồng phục của kẻ chuyên đi đàn áp, vứt bỏ những dùi cui và khiên xuống đầy đất để ra ngồi bịt 
mũi nhịn thở bên bức tường thành của cái đồn khốn nạn mà nhân dân ghét cay ghét đắng. Lát sau chúng bèn 
leo tường để chui ra, lặng lẽ lủi thủi đi về nhà với vợ con, nhục nhã hơn bao giờ hết. Đã hết thời chúng làm 
mưa làm gió rồi. Khi dân bạo động thì chúng chỉ có đường rút lui. Không một sức mạnh nào có thể to lớn bằng 
sức mạnh của người dân khi họ nổi nóng. Lịch sử các cuộc cách mạng trên toàn thế giới đã chứng mình rằng 
khi dân đồng loạt nổi dậy, dùng giáo mác, mã tấu, và lửa thì súng đạn cũng phải chịu thua. Do đó rõ ràng 
chống đối ôn hoà bằng lời kêu gào xuông không đi đến đâu cả khi địch dùng bạo lực để ngăn chặn. Rõ rằng 
rằng chỉ có bạo lực của nhân dân mới chiến thắng được bạo lực của ngụy quyền độc tài man rợ, chúng đã 
bao năm chèn ép bỏ tù nhân dân, cướp quyền của nhân dân, thậm chí cướp cả bát cơm manh áo, mảnh đất 
cắm dùi của nhân dân! 
 
 
Tại sao lại chấp nhân hy sinh? 
 
Dùng bạo lực ắt phải có đổ máu, phải hy sinh bản thân, phải có thương vong, thương tích. Nhưng có gì đẹp 
hơn là hy sinh cho tổ quốc, hy sinh vì tương lai của đất nước, tương lai của con cháu mình? Nếu cần phải  
 

  
 

  
 
hiến thân mình cho đất nước, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng. Ôm bom săng nhảy vào xe của bọn của bọn 
công an đầu trâu mặt ngựa cho chúng nó thấy lòng quyết tâm của người dân, cho chúng nó chết vài chục đứa 
cho chúng nó tởn. Cứ lấy bom xăng, hàng ngàn, hàng vạn quả bom xăng mà liệng vào chúng nó vì dùng đá 
chọi chúng nó không bị hề hấn gì. Cứ ống nước gang sắt cầm tay mà phang lên đầu chúng, gậy gỗ không đủ 
làm cho chúng nó sợ. Hãy thiêu đốt chúng nó thay vì chỉ thiêu đốt xe hơi, nhà cửa. Nếu hàng trăm hàng ngàn 
hàng triệu thanh niên cầm cây sắt, cầm dao phay mã tấu, cầm búa tạ,… mà chạy rần rần, miệng la hết xông 
vào tấn công bọn chúng thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Hãy cướp lấy súng đạn trong đồn bót của chúng, hãy 



tìm cách làm bom, làm lựu đạn mà ném để giết chúng. Chúng nó chẳng anh hùng gì đâu, chẳng qua chỉ vì 
chúng nó ỷ có quyền dùng bạo lực nên hung hăng con bọ xít, nếu người dân đồng tâm đồng loạt tấn công 
chúng thì chúng sẽ đầu hàng! Quan trọng nhất là phải là số đông, đông gấp năm gấp bẩy lần địch, và phải 
hành động đồng loạt, đồng tâm đồng chí.  
 
 
Phải đồng lòng vùng dậy, Quyết tâm giành quyền sống 
 
Không thể chỉ biểu tình chơi, biểu tình mà cũng như xin xỏ, biểu tình mà dâng kiến nghị, biểu tình mà còn 
mang theo lá cờ máu. Phải là một cuộc khởi nghĩa giành lại quyền sống, quyền làm chủ đất nước, phải làm 
một cuộc cách mạng, đòi hỏi bọn chính quyền đầu hàng, phải triệt tiêu chúng, phải có một chính thể mới, có 
những người mới lãnh đạo đất nước mới thoát khỏi được sự thống trị của bọn Trung Cộng. Muốn thoát được 
họa Tầu Đỏ, muốn khỏi bị nô lệ chúng, muốn có được một Việt Nam hùng mạnh Độc lập, toàn dân phải vùng 
lên tỏ thái độ, phải nung nấu ý chí tranh đấu, quyết lật đổ chế độ Cộng Sản hiện tại trước tiên. Đừng để cho 
chúng nó thoát thân, phải diệt hết chúng, không để một đứa nào tồn tại, trừ phi chúng đầu hàng nhân dân và 
xin được tha tội. 
 
 
Không thể còn thờ ơ. 
 
Nhìn một số đông người đứng thờ ơ nhìn người khác biểu tình, đứng cười cười nói nói, đứng dương chiếc I-
phone lên mà chụp hình quay phim, sao thấy buồn cho thân phận con người Việt Nam quá! Phải động viên tất 
cả mọi người xuống đường, kêu gọi mọi người tham gia, mọi người đồng loạt hành động. Phải kêu gọi lòng 
yêu nước của tất cả mọi người, hô hào mọi người thôi vô cảm bởi vì đây là một cuộc chiến đâu chung của 
toàn dân, không thể chấp nhận có người đứng bên ngoài lề, coi như tranh đấu là chuyện của người khác 
không phải là của mình, không dính dáng gì tới mình… Toàn thể thanh niên thanh nữ, đàn ông đàn bà phải 
gia nhập bởi vì quyền lợi tranh đấu là quyền lợi chung chứ không của một riêng ai. 
 
Phải nhất quyết làm một cuộc cách mạng đổi đời. 
 
Còn Việt Cộng là còn sự nô lệ Trung Cộng.  Không thể nào tranh đấu chống Trung Cộng mà không chống bọn 
Việt Cộng. Khẩu hiệu là “Còn Việt Cộng thì còn Nô lệ tàu Cộng!” Muốn chống Tầu Cộng trước tiên phải chống 
Việt Cộng, phải lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam. Chỉ khi nào bọn Cộng Sản Việt nam không còn nữa thì bọn 
Tàu Cộng mới hết đường xâm lăng nước chúng ta. Nói khác đi dù đổ máu cũng phải tranh đấu giành lại đất 
nước, phải thực hiện cho bằng được một cuộc đổi đời! Thực dân Pháp đô hộ nước ta 100 năm! Bọn Cộng 
Sản đô hộ nước ta cũng gần bằng bọn thực dân Pháp, chúng đã tung hoành suốt  hơn sáu mươi năm trời, 
chúng đã no béo, chỉ có người dân là phải chịu khổ trăm điều. Đã tới lúc chúng phải bị hủy diệt, đã đến lúc 
toàn dân phải nổi dậy đốn hết bọn ăn hại bán nước đó! 
 
 
Cứu cánh biện minh cho phương tiện 
 
Chỉ bằng bạo lực toàn dân mới có thể thành công lật đổ bọn Cộng Sản. Không có chuyện hòa hoãn, không có 
thể có được một giải pháp “có lợi cho cả hai bên”. Nói khác đi, đã tranh đấu là phải đi đến cùng là sẵn sàng 
phải có sự hy sinh. Bọn Cộng Sản không thể giết cả triệu người khi cả triệu người dân vùng lên. Triệu triệu 
người đồng lòng vùng lên thì mới mong đạt được thành quả tốt đẹp. Hãy chứng tỏ cho các nhân dân khác trên 
toàn thế giới lòng kiên quyết đấu tranh để thoát ra khỏi được chế độ Cộng sản của người dân Việt. Hãy noi 
gương dân các nước Ba lan, Tiệp Khắc Roumanie: Toàn Dân Việt Nam Hãy Đồng Lòng Vùng Dậy! 


