Về Với Tổ Quố c Đi Anh
Sắ p đế n ngày Quố c Hận nữa rồ i.
Tim ta hồ i hộp lắ m người ơi!
Ai về bên đó cho ta hỏi,
Quân Đội Nhân Dân, anh ở đâu ?
Sao không ra giúp dân giúp nước?
Đánh lũ cộng nô, đuổ i giặc tàu,
Ra khỏi quê hương ta lập tức,
Cứu lấ y dân lành hế t khổ đau.
Cầ u chín phương Trời, mười phương Phật
Cho Anh thương lấ y đám dân lành
Đừng làm tay sai cho giặc nữa,
Quân Đội Nhân Dân, Anh ở đâu???
DTQT
Sydney 27/04/2017

Cùng Người Bạn thân mế n,
Cảm ơn Anh thật nhiề u vì đã bỏ thì giờ quý báu bận rộn của Anh để
trả lời email thật dài cho Dã-Thảo đọc. DT đọc trên internet cũng nhiề u
về tổ chức CPQGVNLT, đọc bên ủng hộ, đọc bên chố ng đố i nói xấ u
CPQGLT, đọc phía cộng sản Viê ̣t Nam bên nhà, cũng như đọc của
những tên cộng sản VN ở các nơi trên các nước tự do. Tuy nhiên vì ở
xa các bạn gố c HA nên DT muố n được hỏi ý kiế n của các bạn vì dầ u
sao đi nữa thì HA cũng là cái ổ viê ̣t cộng ngày xưa và hầ u như hơn nửa
số học sinh trường TQC của chúng ta là viê ̣t cộng rồ i. Và bọn chóp bu
đang “hồ hởi phấ n khởi” tìm cách tẩu táng tài sản bóc lột của dân ra
các nước tự do, nhấ t là nơi có nhiề u “Ngụy” đang tọa hưởng sự tự do
“kề m ke ̣p” của Mỹ, đặc biê ̣t là các bạn thấ t trận và đã được bọn bạn
cho đi “học tập cải tạo mút mùa lê ̣ thủy”. Hồ i còn đi học ở trường vì
còn ngây thơ và không hiể u gì về chiế n tranh chính tri ̣ nên DT hoàn
toàn không biế t rằ ng mình ngồ i chung một lớp với bọn viê ̣t cộng nằ m
vùng ngu xuẩn hại nước hại dân. Chúng ta cũng có vi ̣ thầ y khả kính

thường nói câu mà tên hồ chí minh đã ăn cắ p của một thằ ng tàu nào
đó: “ mười năm trồ ng cây, một trăm năm trồ ng người”…
Thầ y và các bạn còn ca ngợi Fidel Castro đã giải phóng “Cuba”
giành lại độc lập tự do cho “Cuba”. Và họ đã góp tay trong viê ̣c
“trồ ng” con dân Viê ̣t Nam bằ ng những lời xảo trá để chúng thành
những “cây cộng sản” ngu dố t chỉ biế t vâng lời, chỉ biế t sợ. Không ai
dám ra mặt chố ng đố i. Gia đình chúng ta bi ̣ ke ̣t. DT nhớ lại và vẫn còn
rùng mình khi được họ trả lời phỏng vấ n cho công viê ̣c mới mà DT phải
làm là : “ chỉ phá thai cho các nữ chiêu đãi viên nào trong khách sạn
có phận sự “đi” cùng với thân chủ”, DT đã từ chố i không nhận. Vì rõ
ràng quá, chính phủ mở nhà điế m, còn gì phải nói. Còn nhiề u nữa, dân
bi ̣ đuổ i đi kinh tế mới, đưa người ra nước ngoài đi làm lao động, các
em gái lấ y chồ ng ngoại quố c để bi ̣ đoạ đày nơi xứ người. DT từ chố i
làm viê ̣c dưới sự lãnh đạo của họ để không góp tay trong viê ̣c biế n các
cô gái, con cháu, tương lai tội nghiê ̣p của chúng ta thành các cô gái
điế m, cho họ lấ y tiề n nuôi đảng và gia đình họ. Thật là nhục nhã, vô
cùng nhục nhã, phải không Anh?
DT cũng muố n biế t ý kiế n của các Anh vì CPQGVNLT ở tận bên
Mỹ. Và cũng đã có một số tổ chức khác đông đảo ồ n ào hơn, hô hào
hơn ủng hộ và nói xấ u lẫn nhau hơn, nên DT cũng có ý loại họ ra ngoài
rồ i đó Anh à. DT chưa cho là chúng ta nên đứng ngoài làm ngơ đưa
mắ t ngó vì chúng ta già rồ i không còn tranh đua làm gì nữa, không còn
có cơ hội hay thời gian đuổ i bắ t!!! Nhưng chúng ta nên ủng hộ họ nghe
Anh, dẫu đang hấ p hố i trên giường bi ̣nh mình ủng hộ cũng được mà.
Chúng ta không cầ n có cơ hội và không cầ n bắ t lấ y cơ hội nào cả nhé
Anh!
Anh nghe phong phanh CPLT từ năm 1995 đế n nay, còn DT thì chỉ
mới biế t từ khi mở cái website, vì thế cho nên còn non kém lắ m mong
các bạn cho thêm ý kiế n. Xin đừng thờ ơ bỏ qua ước muố n thăm hỏi
chân thành của mình nhé Anh. DT không tham lam tìm cách nắ m lấ y
cơ hội gì đâu, mình chỉ muố n góp vào một tay để có thể mỉm cười trước
khi nhắ m mắ t ra đi thế thôi.
Thương gởi đế n tấ t cả các Anh lời thăm hỏi ân cầ n của DT.
Thân,
DTQT 27/04/2017

