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BBT.- Bài viết rất dài có tiêu đề "MA TRẬN ĐIỆN TOÁN TOÀN CẦU TÍCH CHỨA
THÔNG TIN CỦA 3 TRIỆU ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN & SỰ HÌNH THÀNH "ĐỐI
LỰC" ĐÁNH SẬP CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM, chúng tôi muốn độc giả giữ lại phần
sáng kiến cô đọng , nên mạo muội xin phép tác giả được trích dẫn phần cuối. Bởi thiết
nghĩ, kế hoạch này cũng có thể giúp ý cho các tổ chức chống VC áp dụng để đối mặt
với bọn tỵ nạn phản thùng, bọn làm tay sai cho VC. Chúng tôi chân thành cám ơn.
BBT.
Muốn bứng gốc ĐCS, người Việt chống VC phải làm gì?
( Nguồn Ba Cây Trúc )
....Bây giờ muốn bứng gốc ĐCS, nhân dân VN phải bắt đầu làm lai. Trước tiên phải lập
danh sách VC cái đã. Danh sách này gọi là danh sách CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ĐỎ.
Không thể chống CS khơi khơi mà phải chỉ rõ từng đối tượng. Vì là chúng ta áp dụng
khảo hướng DÂN CHÚNG DIỆT CS, nên chống CS cũng đơn giản và rẻ tiền hơn
QLVNCH rất nhiều. Ngày xưa muốn truy bắt chúng, cần phải có máy bay, tàu chiến,
súng đạn, tiền bạc, binh sĩ..., vì chúng sống trong bóng tối, với những tổn phí khổng lồ
mà chỉ Đế Quốc Mỹ mới lo đươc. Ngày nay dễ dàng hơn nhiều. Biết rõ mục tiêu nằm ở
đâu, chỉ cần nửa đêm, lén ném vào nhà nó một can xăng 5 lít là xong đời thằng ác ôn.
Hay canh me đụng xe nó giữa đường... Thật là muôn hình vạn trạng.
Khi con người đã căm thù nhau tột độ, có rất nhiều cách để hại nhau, chẳng cần đến súng
đạn. 3 triệu đảng viên CS bây giờ sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng
loáng, con học trường điểm... Nhân dân rất dễ nhận diện chúng và đưa tên tuổi lên
mạng Internet, theo từng địa phương, từng khu phố. Tên nào cũng ác ôn, cũng hà hiếp
dân, mới giàu có lên được như ngày hôm nay. Tách chúng ra khỏi cộng đồng xã hội là
chuyện dễ dàng. Khi nào danh sách 3 triệu đảng viên CS được thành lập xong, đó cũng là
lúc ĐCS cáo chung. Bởi vì khi nêu được 3 triệu tên này lên bảng "phong thần", là ta đã
tập họp được hơn 3 triệu người (có khi cả chục triệu người) muốn tống cổ chúng đi. Khi
đó, ta ở trong tối, còn chúng ở ngoài sáng. Tháo chạy là cách an toàn nhất cho chúng.
Khi 3 triệu đảng viên đã tháo chạy, Bộ Chính Trị hay Trung Ương Đảng gì cũng không
còn giá trị.
IV. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LẬP BẢNG "PHONG THẦN" ĐẢNG VIÊN CS MỘT
CÁCH AN TOÀN?
Trước tiên phải là một máy chủ đặt ở nước ngoài. Nếu không chúng sẽ tóm cổ ngay tức
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khắc như Điếu Cày, và phải đi ăn mày thôi! Mặc dù thế, vẫn phải có người canh giữ
nghiêm ngặt và phải có chuyên gia về an ninh điện toán (Internet security), đề phòng
chúng sai người đánh lén. Người phụ trách hồ sơ là tối quan trọng, vì đây là bí mật quốc
gia. Danh sách VC tuy cần thiết, nhưng người cung cấp thông tin tố cáo chúng mới
là quan trọng bậc nhất, vì đây chính là sức mạnh của Đối Lực. Bởi vì từ đây, máy chủ
có thể điều động tất cả các nguồn tài nguyên nhân lực của mình.
Tên của danh sách là CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ĐỎ, để phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Sẽ có
người trong phe CS hỗ trợ cho ta trong nỗ lực chống tham nhũng. Ta phải hết mình đón
nhân. Danh sách này được tất cả các nạn nhân từ quốc nội cung cấp. Rất an toàn cho bản
thân họ. Bởi vì chỉ cần một địa chỉ email là xong ngay, không để lại dấu vết, trừ khi bị
tiết lộ từ máy chủ. Địa chỉ này phải tuyệt đối bảo mật. Sẽ có rất nhiều người cung cấp
thông tin về một tên ác ôn, bởi có nhiều kẻ chính là nạn nhân của nó.
Danh sách ác ôn được phân chia theo từng địa phương. Chẳng hạn, tỉnh Cần Thơ, huyện
Châu Thành, xã Long Tuyền có những tên cường hào ác bá đỏ như sau: X, Y, Z..., nhà
số..., gia cảnh..., tội ác... (càng nhiều chi tiết, kể cả hình ảnh, video clip, bản đồ Google...,
càng tốt). Muốn chứng minh ĐCSVN là tội ác chống loài người, phải chứng minh được
từng đảng viên của nó là tội phạm, bằng cách nghe lời kể của từng nhân chứng; và phải
có nơi chứa đựng những chứng cớ này. Đó là một trang web được lưu trữ vĩnh viễn trên
mạng lưới toàn cầu, để mọi người trên thế giới và con cháu ngàn đời sau có thể tham
khảo vào bất cứ lúc nào. Bằng cách đó, con cháu của bọn tội phạm này cũng sẽ khó làm
gì được để tiếp nối con đường tội ác của cha ông chúng, và mọi người luôn cảnh giác một
khi chúng động tiûnh làm cái gì đó chống lại nhân dân, tiếp nối các hành động BÁN
NƯỚC mà bọn Thái Thú Bắc Kinh và ĐCSVN là cha ông chúng hiện nay đã phạm phải.
Một khi chúng lại đi con đường Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đương nhiên sẽ bị dân
chúng tiêu diê.t. Như số phận của Trọng Lú và đám Thái Thú Bắc Kinh hiện nay sẽ
không được nhân dân tha tội, và chúng sẽ phải ra tòa LUẬN ÁN QUỐC DÂN một ngày
gần đây khi ĐCSVN sụp đổ.
Trang web này dung lượng phải lớn, đủ sức chứa hồ sơ của 3 triệu đảng viên. Những tên
ác ôn nhất được đưa lên danh sách sớm nhất. Chẳng hạn tên "Minh đạp" đã từng đạp
vào mặt anh Nguyễn Chí Đức... trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng năm trước đây.
Hay tên Trung Tá Hiến, nói với vợ Điếu Cày: "Tự do là con c..." Danh sách này cực kỳ
lợi hại. Chỉ cần lập xong sẽ có vô số ứng dụng; mà trước tiên là thanh tra VC! Chúng
sẽ dùng nó mà thanh toán lẫn nhau. Kế đến là các nước Tây phương, nhất là Hoa Kỳ.
Họ sẽ dùng nó để rà soát những tên VC nằm vùng được lén lút đưa vào nước Mỹ.
Người Việt ở hải ngoại cũng có thể dùng nó để xử lý bọn đội lốt, chui vào hàng ngũ cộng
đồng. Kẻ nào biết mình có tên trong danh sách, xin được ra khỏi Đảng cũng có thể khoan
hồng. Nhưng phải công khai tên tuổi rõ ràng và lập công chuộc tội bằng cách tố giác
những tên ác ôn khác...
Sẽ có nhiều anh hùng hảo hớn trong nước dựa vào danh sách này mà ra tay nghiã hiệp,
trừ họa cho dân. Khi động tác chỉ đơn giản là ném một can xăng vào nhà nó, hay tông
xe nó giữa đường v.v., thì khá nhiều người uất hận CS có thể làm đươ.c. Khi đó mọi
đảng viên CS sẽ cảm thấy hoàn toàn bất an; không còn có thể sống trong cộng đồng dân
tộc Việt được nữa.
Sẽ có một số tiêu chuẩn để bảo đảm rằng trang web này chính xác, nhằm định lượng và
có thái độ đối với tội ác của 3 triệu đảng viên CS, chứ không nhằm hãm hại những người
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không gây ra tội ác; cho nên một cơ cấu điều nghiên và xác minh sẽ được lập song hành
với Ban Tổ Chức trang web này hầu tránh những trường hợp trả thù trả oán không đúng
với ý nghiã của đại cuộc là TRIỆT TIÊU ĐẢNG CỘNG SẢN VN. Chỉ những trường hợp
hiển nhiên như "Minh đạp" mà ai cũng biết sẽ được xử lý ngay, còn những trường hợp
chưa xác minh được sẽ có thời gian để được xác minh trước khi hành động.
Cần phải huy động toàn bộ cộng đồng mạng để sao chép lại danh sách này, đề phòng
hacker VC đánh úp. Càng nhiều bản sao càng tốt. Phải vận động một phong trào quần
chúng vĩ đại, tố cáo tội ác CS, cũng như chúng đã từng đấu tố địa chủ trong Cải Cách
Ruộng Đất; nhưng ta cần làm khoa học hơn và tránh chuyện tạo thành một trang web trả
thù, mà cần nhắm vào đại cuộc dân tộc là TRIỆT TIÊU ĐẢNG CS, trên cơ sở tội ác của
chúng (cao trào dứt điểm các tay gây tội ác nghiêm trọng có thể chấp nhận được trong lúc
ban đầu, trước khi TÒA LUẬN ÁN QUỐC DÂN có thể được thiết lập để xử tội những
tên BÁN NƯỚC cho Tàu, đặc biệt là Trọng Lú, ngay sau khi ĐCS sụp đổù).
Ma trận điện toán toàn cầu tích chứa tội ác của từng thành viên trong số 3 triệu đảng viên
CS và các hành động tương ứng của quần chúng sẽ khiến ĐCS phải tan rã hàng ngũ. Ta
có thể đặt tên tiếng Anh của trang Web này là VCFO LEAKS (VCFO là chữ viết tắt của
VC Infọ). Đối lực mới chính là khối quần chúng nạn nhân của CS đã có các hành động
hiện thực hóa ma trận này, như là Dân Oan, như là nạn nhân của con ông cháu cha bị thất
nghiệp hay mất việc, như là tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, những kẻ bị cướp đất cướp nhà
dưới danh nghiã "thu hồi" hay "cưỡng chế" v.v.
Cái khó là ở giai đoạn đầu lập trang web. Cần phải có một nhóm người tự nguyện (cần
biết rõ không bị VC xâm nhập) phân công truy tìm trên mạng Internet, ở các cơ quan
thanh tra của nhà nước CS, các tổ chức chống tham nhũng, từ những lá đơn kêu cứu của
người dân, phỏng vấn những người khiếu kiện v.v. Khi đã được nhiều người biết tiếng, tự
nhiên người ta sẽ gửi hồ sơ tố giác tới tấp. Nắm được thông tin trong tay, ta có thể tùy
nghi xử lý.
Đừng hy vọng nhân dân sẽ nổi lên chiếm các cơ quan công quyền khi ĐCS còn chưa tan
rã. Rút kinh nghiệm Liên Xô và các nước Ả Rập, VC phòng thủ rất chặt chẻ. Chúng sẽ
phản công quyết liệt điên cuồng và máu sẽ chảy thành sông như tại Syria. Dân VN đã
từng trải qua 30 năm chiến tranh quá đau thương, họ sẽ không muốn đổ máu. Phải làm
cho VC bấn loạn tâm can, tan rã hàng ngũ mà không cần phải đánh đấm gì. Các lực
lượng tranh đấu cần phải chuẩn bị để đáp ứng tình thế khi lập trang web này.
Việt Nam, Mùa Hạ Năm Qúy Tỵ, 8/2013
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