
Chúng ta thấy gì qua lá thư Liên Thành gửi Trí Quang và Quảng Độ ?? 
Vô Danh Khách 

 

a- Ô.Liên Thành thừa biết, lời yêu 
cầu của ông sẽ không được Trí Quang 

và Quảng Độ làm theo, bởi bản chất 
cộng sản là không bao giờ muốn nge 

tiếng nói thật lòng yêu nước, yêu dân 
của bất cứ ai, mà chúng chỉ có mục 

đich cao nhất, là phục vụ ác đảng 
cộng sản làm le ̃sống. 

  
b- Trí Quang và Quảng Độ đã bị 

mù nên không nhìn thấy, dân tộc VN 
đã và đang chịu quá nhiêù đau khổ, từ 

ngày Saigon bị loṭ vào tay giặc Hồ chí 
Minh??? 

Nêú Trí Quang và Quảng Độ còn chút 

lương tri và thật lòng yêu dân, yêu 
nước, yêu đạo, sao không  tranh đấu 

cho dân, cho nước, cho đạo đã bị mất hết mọi quyền tưḍo, quyền sống đạo, hành đạo, 
quyền ngôn luận, quyền được sống xứng với nhân phẩm??? 

  
c- Ác đảng cộng sản biết tâm lý hầu hết phật tử, thấy đầu trọc và mặc và áo cà sa là vâng 

dạ tíu tit, không cần biết đúng hay sai.  Vì thế, ác đảng cộng sản mua chuộc và đào tạo 
rất nhiều cán bộ, có đầu trọc và mặc áo cà sa.   

 
Một bằng chứng rõ nét khác, là Thich Quảng Đức, gã háo danh và ngu muội, đã bị sư cộng 

sản tưới xăng, châm lửa đốt, mà chúng noí là tự thiêu, để chống lại kẻ thù số một của 
chúng là Tôn̉g Thống Ngô Đình Diệm, một người thật lòng yêu nước, thương dân. 

  
d- Điều đáng hổ thẹn, là các cao tăng hùa nhau nói láo, noí  “quả tim của Thich quảng 

Đức đốt đêń 4000˚ không cháy”.   

Trò bịp đó đã bị bại lộ, và hầu hết dân VN đã biết.  Nhưng có cao tăng nào, có chút liêm 
sĩ và lương thiên, mở miệng noí lời xin lỗi với phật tử và đồng bào không??? 

́  
Tôi cám ơn ô. Liên Thành đã lôṭ mặt nạ hai tên cộng sản Trí Quang và Quảng Độ, để phật 

tử bị lừa gạt bao năm nay được biết. 
  

Mời bạn xem, video không biết nói dối như các cao tăng: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9xubwfldrE 
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