Tay sai tà đảng bị lộ
Vô Danh Khách

Cộng sản cung cấp “sách hiếm” cho thuộc hạ để đánh phá Công giáo và Người
Việt Quốc Gia
Nhóm Giao điểm tự nhận là người quốc gia, phật tử chân chính, mang ánh sáng của đạo
vàng để giải trừ u mê cho thiên hạ. Sự thật thì sao? Sự thật thì tay sai của tà đảng cộng
sản bị lộ.
Bằng chứng:
a) Khoảng hai mươi năm trước, Giao điểm nhận được lời khen ngượi của sư phụ chúng, là
tà đảng Cộng sản; và vì quá u mê và hãnh diện với lời khen của sự phụ, Giao điểm đã
đưa nguyên văn lời khen ngợi đó trên trang điện báo của chúng, là chúng đã tự thú: “lạy
ông con ở bụi này”. Nguyên văn lá thư của tà đảng Cộng sản gửi cho thuộc hạ, như sau:
"Giao điểm kiên tâm, bền chí thực hiện tiếp những mục tiêu đã đi trong hơn mười năm
qua, và bằng hùng tâm tiếp nối sứ mạng "Giải trừ Giatô', giải ách mê muội - đen tối - phi
nhân, đưa sự thật ra trước ánh sáng, đưa chân lý để phản tỉnh những trái tim còn biết
đập-nhịp-con-người, quyết 'giữ thơm quê mẹ' bằng một nền tảng văn hóa thuần khiết
'Tam giáo đồng nguyên' và một tinh thần yêu dân tộc qua từng tấc đất".
Thực tế Cộng sản chẳng yêu thương tôn giáo nào cả, và cũng chẳng yêu thương dân tộc,
đất nước. Bọn chúng là lũ hại dân, hại nước, hại đạo và buôn dân, bán nước. Chỉ có kẻ
ngây thơ mới tin Cộng sản và “sach hiếm” do Cộng sản viết và cho thuộc hạ phổ biến.
b) Tờ điện báo TinParis đăng ngày 2-3-2008 trên mạng:
www.tinparis.net/thoisu/2008_03_02_GiaoDiemTaysaiCSVN_TTam.html
Bản tin đính kèm bản photo hai tờ giấy phép, cho phép Bùi Hồng Quang, việt kiều Mỹ
mang 420 quyển "sách hiếm" Giao Ðiểm, số 65 ra nước ngoài. Giấy phép do tên đại tá Việt
cộng, Cục phó cục An ninh Lê Công Hoàng ký.
Qua hai bằng chứng không thể chối cãi đó, thì Giao điểm là dụng cụ của tà đảng Cộng sản
để đánh phá Công giáo và cộng đồng Người Việt Quốc Gia. Vì thế, đừng ai đọc những gì
của Giao điểm, và cũng đừng phí thì giờ tranh cãi với bọn chúng, bởi bọn chúng đã
chọn: phục vụ tội ác và sự dối trá làm lẽ sống.

Giao điểm: loài vô đạo
Cao Tĩnh

Thưa Quý Vị,
Cách đây khoảng gần 20 năm, tôi được quen biết với ông Trần Chung Ngọc, ông dụ tôi
vào nhóm giao điểm để viết bài chống lại Thiên Chúa Giáo. Tôi thấy ông Trần Chung Ngọc
là một cựu SQ QLVNCH được đi du học trước 75, có chút trình độ hiểu biết nên tôi đã kết
thân và tin những gì ông nói với tôi. Sau đó ông kêu tôi chống Thiên Chúa Giáo, ông tặng
tôi sách hiếm để đọc. Rồi ông xúi tôi viết bài châm biếm, vu cáo quấy phá Công Giáo và
gọi là đạo Ca-tô-rô-ma-giáo với ý châm biếm, miệt thị.

Tôi cũng đã vài lần viết những lời đả kích TCG theo ý của ông TCN. Và ông Ngọ dặn tôi
nếu không viết được nhiều thì cứ trích trong Sách Hiếm từng đoạn rồi chuyển lên diễn
đàn.
Tôi cũng đôi lần trích trong "sách hiếm" một số bài để chống phá Thiên Chúa Giáo. Ông
TCN còn nói với tôi là anh cứ bịa thêm ra những chuyện như các linh mục ấu dâm, các bà
sơ có bồ, và cứ vu cáo rằng dân Công Giáo đã bán nước cho giặc Pháp v.v...
Thưa Quý Vị,
Tuy tôi chẳng theo một tôn giáo nào, tôi chỉ giữ đạo làm người, nhưng mỗi lần tôi nghe lời
ông TCN xúi tôi viết bậy thì tôi đã có ý không phục trong lòng. Vì thực tế ngoài đời, tôi
quen khá nhiều gia đình Công Giáo, tôi thấy họ dạy con cái họ rất tốt, biết vâng lời cha
mẹ, biết giúp đỡ người khác, và nhất là không được nói những lời vu cáo gian dối để làm
hại người khác, nhất là nói xấu không đúng về một Tôn Giáo thì lại càng không thể. Tôi
nhận ra đa số những người theo đạo Chúa họ đều có chung một lối sống hiền hòa, nhân
hậu, yêu thương nhau và nhất là không lừa gạt ai.
Tuy chưa phải là hầu hết những người theo đạo Công Giáo đều đã thánh thiện, nhưng nhìn
theo tỉ lệ thì đa số các người theo đạo Chúa, tôi thấy họ sống rất tử tế, bác ái đầy tình
người và họ rất sợ phạm tội.
Đã là con người thì tất cả đều có những yếu đuối giống nhau. Hỉ, nộ, ái, ố như nhau thôi,
nhưng những người được sống trong sự giáo huấn của các gia đình nào có một Tôn Giáo ,
được giáo dục tốt trong học đường. Giao tiếp ngoài đời được gặp gỡ những thành phần ưu
tú, có đạo đức thì mình sẽ trở nên con người tốt. Nếu sống chung với phường vô lại sớm
muộn gì cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi đã tách rời khỏi ổ giao điểm và sách hiếm ngay sau
khi ông Trần Chung Ngọc nhắm mắt lìa trần.
Tuy tôi chưa viết nhiều bài chống phá đạo Chúa như mấy người kia, nhưng tôi cũng đã
cảm thấy mắc cỡ với lương tâm rất nhiều.
Hôm nay thấy ông Cao Hữu Tâm - chỉ là một cái tên giả - trong nhóm giao điểm tự bịa
chuyện xưng mình là Công Giáo rồi viết là bỏ đạo, tôi thấy bài viết trơ trẽn như vậy mà
cũng dám viết ra lại có một tên hùa theo mà không biết áy náy trong lương tâm thì thật
đúng là loại vô đạo.
Nhân đây tôi cũng xin thành thật xin lỗi tất cả Quý Vị theo đạo Chúa, tôi đã lỡ ngu muội
tin theo ông Trần Chung Ngọc đã viết vài lần những lời xúc phạm đến Tôn Giáo cao quý
của Quý Vị.
Kính,
Cao Tĩnh

