Đảng CS Bán Nước - Nguyễn Phú Trọng Bán Nước
TS Hà Sĩ Phu
Trước hết, mặc dù tôi chẳng có chức trách gì, nhưng tự trong lòng tôi xin có lời cảm tạ các đảng viên vừa
tuyên bố từ giả ĐCS, nhất là anh Nguyên Ngọc..
Đến lúc này, thiết nghĩ tôi nên nhắc lại đôi điều mà tôi đã viết ra từ lâu:
 ĐCSVN chứ không ai khác, chính là GIẶC NỘI XÂM! ĐCSVN đã cướp mất nước của nhân dân VN,
dân không còn quyền yêu nước và giữ nước, từ một đảng phất cờ cứu nước mà thực chất là CƯỚP
NƯỚC. Cướp xong thì BÁN. Vừa Cướp nước vừa Bán nước, hai tội chập một.
(Lưu ý: ĐCS khi chưa nắm quyền và khi đã nắm quyền là hai ĐCS hoàn toàn khác nhau!).
Bi kịch ấy lúc đầu chưa ai nhìn ra, về sau mới nhận ra, rằng chính ngày 19/8 và Quốc khánh 2’9 là ngày Đại
Quốc hận, mở đầu đại bi kịch mà lúc đầu cả dân tộc lại chào đón hân hoan, thế mới là bi-hài… Khi đảng đã là
Giặc Nội xâm thì đảng viên đương nhiên mắc "tội theo giặc” mà không biết đấy thôi. Hôm nay các vị bỏ đảng
là thoát tội “theo giặc” nên tôi vô cùng hân hoan chia sẻ.


Khi viết về tiêu chuẩn của một Tổng Bí Thư tôi đã viết: Thực chất TBT là do Tàu duyệt nên TBT chỉ
có một tiêu chuẩn duy nhất là bán nước cho Tàu, điều này đúng từ HCM, không có ngoại lệ.

Có thể lúc đầu nhiều người cho tôi nói như vậy là quá đáng, nhưng tôi chỉ là người nói sớm một chút mà thôi.
Thực chất cay đắng ấy đang được chứng minh.
Kính thư,
Hà Sĩ Phu

