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Một biểu cảm của Thủ tướng trong chuyến thị sát đống sắt vụn trị giá 4.400 tỉ ở Thái
Nguyên, vừa hôm nay.

NHỮNG CÁI NHẤT Ở VIỆT NAM
Tien Rau
1- Người thính tai nhất VN là nhạc sỹ Trần Hoàn :”Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò
Nghệ Tĩnh…”
2- Người điếc nhất là anh Kim Đồng :" Đùng Đùng Đùng, Đoàng Đoàng Đoàng anh
cứ đi..” và Người con gái Sông La :" Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi,
cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời”
3- Người tinh mắt nhất VN là nhạc sỹ Xuân Hồng : "Cao cao bên cửa sổ, có hai
người hôn nhau”
4- Giải ảo giác và mù màu nhất là Viễn Phương : “Thấy một mặt trời trong Lăng rất
đỏ”
5- Tay dài nhất VN là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn : “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay”
6- Cây có rễ dài nhất là cây Kơ Nia vì ở Tây Nguyên mà “Uống nước nguồn miền
Bắc”
7- Người bán hàng xạo nhất là Hàn Mạc Tử : “Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho”
8- Người làm biếng là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vì sống phải nhờ người khác
“Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi”
9- Người có nhiều con, cháu nhất là Bác Hồ : Người không con mà có triệu con “hơn
90 triệu dân”
10- Người có nhiều máu nhất là anh Giải phóng quân trong tác phẩm của Lê Anh
Xuân vì anh chết khi đang đứng bắn “MÁU ANH PHUN NHƯ LỬA ĐẠN CẦU
VỒNG”
11- Người đàn ông có giới tính linh hoạt nhất là ông Thọ vì có sữa, ông còn dụ dỗ Cô
gái Hà Lan đưa sữa về VN.
12- Người đầu tiên có ý tưởng triển khai Giờ trái đất chính là cụ Ngô Tất Tố vì từ đầu
thế kỷ 20 cụ đã khuyên mọi người phải “Tắt Đèn”.
13- Người vô cảm, lãnh cảm nhất là ca sỹ Mỹ Tâm vì “Tình yêu đến em không mong
đợi gì, tình yêu đi em không hề tiếc nuối”.
14- Thần đồng ngoại ngữ là em bé trong thơ Tố Hữu vì “Tiếng gọi đầu đời con gọi
Xít Ta Lin”
15- Người Phụ nữ nặng nhất VN là “Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình” trong bài hát
“Hai chị em” của nhạc sỹ Hoàng Vân.
16-Người thức lâu nhất là nhạc sỹ Hoàng Hiệp : 20 năm không đêm nào ngủ được
( trong NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC)
17-Người gầy nhất thế giới là Từ Hải ;”vai năm tất rộng, thân mười thước cao”.
18-Người sinh con nhiều nhất là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.
19-Người dùng đồ giả đầu tiên là An Dương Vương.
20-Người kỹ sư đầu tiên chế tạo thuyền bằng vầng trăng là Nhạc sỹ An Thuyên: “Cắt
nửa vầng trăng Tôi làm con đò nhỏ”.
21-Người kìm hãm được sự sung sướng đầu tiên của Việt Nam đó là, tắt lửa lòng, của
Nguyễn Công Hoan.
22-Cái áo dài trắng nhất Việt Nam là của Nguyễn Trọng Trí Hàn mạc Tử , Áo em
trắng quá nhìn không ra ...
23-Người VN nhiều tay nhất là cô giáo Tày “ Tay đóng bàn, tay đóng ghế, tay cầm
sách, tay cầm đàn...”
24-Người đếm được mưa giỏi nhất VN là Phan Huỳnh Điểu : “Đêm nghe tiếng mưa
rơi đếm mấy triệu hạt rồi...” trong bài Ở hai đầu nỗi nhớ.
Sưu tầm

Xuất Khẩu Lao Động là Vinh Quang cho XHCN

nguồn : Lịch sử Viet Nam qua ảnh .

Giấy chứng sinh này được lập từ năm 1940 thời Pháp đô hộ Vietnam, ghi rõ Cộng
Hòa Pháp thuộc nước An Nam, phái đoàn ở đảo Hoàng Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Đây là một bằng chứng quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam (An Nam).

Đã là bản chất thì không bao giờ thay đổi
HOC LICH SƯ THƠI 4.0
Trong giờ lịch sử của một lớp của trường trung học phổ thông, cô giáo dạy sử như
thường lệ ôn bài cũ trước khi giảng bài mới.

- Bây giờ cô ôn bài cũ trước khi giảng bài mới. Dũng cho cô biết Liễu Thăng bị chém
ở đâu?
- Dạ thưa cô, Liễu Thăng bị chém ở cổ ạ.
Cả lớp cười ồ, Cô giáo lắc đầu cố nén tiếng cười.
- Vậy em nói cho cô biết: Ai đã chém Liễu Thăng?
- Dạ, thưa cô, ai chém thì em không biết nhưng không phải em!
Cô giáo mất hết kiên nhẫn.
- Em không hiểu tý gì bài đã học, cô cho em 0 điểm.
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, ông bố kiểm tra vở sử của con, ông phát hiện ra
Dũng bị 0 điểm môn Sử
- Vì sao như thế, ông quắc mắt hỏi.
Dũng ấp úng trả lời
- Dạ, hôm qua cô giáo hỏi ai đã chém Liễu Thăng, con nói không biết nên cô cho con
0 điểm.
Ông bố tức lồng lộn đẩy con lên xe, lái đến trường. Ông vào gặp thầy hiệu trưởng
vừa nói lý do tại sao con ông bị 0 điểm môn Sử. Cô giáo được mời lên phòng hiệu
trưởng, trước mặt thầy, cô và bố, Dũng được yêu cầu cho biết vì sao bị 0 điểm. Dũng
trả lời y chang câu đã trả lời với bố sáng nay.
Vốn bố Dũng là một quan chức lớn trong tỉnh nên ông hiệu trưởng cũng rất nể sợ,
ông bố đã không kìm được cơn giận quát lớn
- Cô dạy dỗ kiểu gì thế, tại sao chỉ vì con tôi không biết ai chém Liễu Thăng mà cô
cho nó 0 điểm. Đáng ra nếu vụ việc nghiêm trọng cô phải báo bên công an hình sự,
họ sẽ lập chuyên án điều tra để tìm thủ phạm mới đúng chứ!
Cô giáo sững sờ chưa kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng vốn rất sợ bị mất điểm thi đua
vội cười nịnh với ông bố Dũng rồi phân trần

- Dạ, anh Hai đã chỉ đạo thì chúng em rút kinh nghiệm ạ. Thôi anh Hai đi làm kẻo trễ,
để vụ này em xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm. xin anh hết sức thông cảm cho. Em xin đa
tạ.
Ông bố vùng vằng bước ra xe hơi còn nói vọng lại
- Chỉ một lần duy nhất thôi đấy, lần này tôi thông cảm nhưng sẽ không có lần hai đâu
nhé.
Thầy hiệu trưởng cúi đầu dạ vâng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, thầy hiệu
trưởng mới nói với cô giáo
- Sao cô đem ba cái chuyện đâm chém ra hỏi học trò chi vậy, nó làm cho phụ huynh
người ta bức xúc đó, rút kinh nghiệm lần sau thận trọng nhé. Thôi cô về lớp đi.
Cô giáo mới bước mấy bước chưa ra tới cửa thầy hiệu trưởng gọi giật lại
- A mà này, thế thì cái thằng Liễu Thăng đang học lớp nào vậy, bị chém có nặng
không mà tôi không nghe ai báo cáo hết vậy?!...
Sưu tầm
FB Hoa Vô Lệ

Đinh Chiến Lão Nông Gia Long cũng như hồ chí minh nhờ ngoại bang giúp với nhiều
trao đổi. Những vùng đất hồ chí minh bán cho cs tàu là vĩnh viễn mất, đảng cộng sản
bắc Việt không nhắc tới nữa.
TỆ BẠC

Đã mấy tháng rồi tôi không gặp hắn. Đùng cái chiều hôm qua hắn đến chơi. Pha ấm
trà tôi mời hắn rồi hỏi
_ Mấy lâu cậu đi đâu mà tôi không gặp
_ Kiếm ăn mà bác, em sang làm bên Trung Quốc.
_ Thế sao lại về nhanh vậy
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói
_ Không sang thì không biết bác ạ
_ Có việc gì hả chú?
Hắn cười rồi nói tiếp
_ Hồi trước em xuất khẩu lao động bên Nhật. Ở đó đất nước họ giàu có, cuộc sống
của người dân đầy đủ ấm no và yên bình. Đồng tiền được gọi là đồng YÊN.
Làm một hớp trà hắn khà một cái rồi tiếp
_ Còn sang Tàu,đất nước của anh bạn bốn tốt,mười sáu chữ vàng. Bác biết không...
nó khốn nạn từ trên xuống dưới. Từ thằng quan cho tới thằng dân. Một đất nước bẩn
thỉu, con người chỉ chăm chăm muốn chiếm đoạt của người khác làm của mình . Nên
đồng tiền nó được gọi là đồng TỆ.
Đến đây hắn ngừng lại vẻ mặt đăm chiêu. Thấy vậy tôi hỏi
_ Sao thế chú
Hắn chép miệng rồi nói
_ Bác ạ! Còn đất nước chúng ta nghèo khổ. Đời sống dân còn rất nhiều khó khăn.
Quan trên thì tìm mọi cách để vơ vét, họ làm theo kiểu vặt lông vịt. Khi đầy chặt túi
rồi, họ lại nhón tay đóng góp xây chùa chiền, đúc tượng , để rửa những đồng tiền bẩn
thỉu. Đúng là :
- Xô người ta ngã xuống sông
Dang tay cứu vớt để hòng tạ ơn
Nên đồng tiền được gọi là đồng BẠC.
Tôi lặng im nghe hắn nói. Càng ngẩm nghỉ càng thấy đúng. Chả trách các quan trên
lúc nào cũng muốn hợp tác với Tàu, để hợp nhất đồng tiền gọi là TỆ BẠC.
Sưu tầm

HÙNG THÁI PHẠM
Từ nhỏ vì bị nhồi sọ nên rất thần tượng ông hồ?
Nhưng khi có internet, tôi cũng chưa tin rằng vị cha già dân tộc của lòng tôi, vị anh
hùng của lòng tôi, vị anh hùng đánh MỸ, NGỤY, LÍNH VNCH để giải phóng miền
Nam, để cho dân miền Nam thoát đời nô lệ đói nghèo, không có đôi dép mà mang,
phải lấy mo cau xỏ lổ rồi lấy dây chuối cột vào để mang?
Nên đến ngày giải phóng miền Nam, thì bộ đội, cán bộ có đem theo mỗi người một vài
cân gạo để biếu người thân; Những người miền Bắc, mà vào năm 1954 đã trốn bỏ
cách mạng chạy vào Nam tìm tự do mong được ấm no mong có cuộc sống thanh bình
hạnh phúc.
Nhưng thật đắng lòng cho tôi, sự thật lịch sử không phải như vậy.
Tất cả thầy cô đều dạy chúng tôi như vậy, nhưng sự thật cuộc sống người dân VNCH
không phải như lời tuyên truyền của các thầy cô.
Trời ơi! dối trá khốn nạn đến như vậy sao?
Thì ra vị lãnh tụ tài ba, vị anh hùng dân tộc hồ chí minh chỉ là một tên cướp nước. Là
một kẻ xâm lăng, cướp miền nam VNCH.
hồ chí minh đang tâm dày xéo phá nát giết chết một MIỀN NAM CỘNG HÒA giàu
đẹp văn minh tự do hạnh phúc. Mà gọi là giải phóng nè trời?
Tôi xem qua những thước phim tài liệu của VNCH, và thấy cuộc sống của người dân
VNCH sinh hoạt trước ngày được hồ chí minh giải phóng mà tôi nghẹn ngào. Mồm
thì cứ chữ o. Mắt thì hình viên đạn.
Tìm hiểu sâu hơn nữa, thì trời ơi, kỷ lục giết người của hồ chí minh càng dã man tàn
bạo hơn hitler nhiều.
Hitler chỉ giết người không cùng chủng tộc, nhưng xây dựng cho người nước đức
cuộc sống ấm no.
Còn hồ chí minh lại nhẩn tâm giết người cùng chủng tộc, cùng nòi giống máu đỏ da
vàng mủi tẹt. Nói chung là dân VIỆT NAM.!?
* Ngoài Bắc năm 1954, cải cách ruộng đất, giết hơn 10 ngàn người.
* Năm 1968 Mậu Thân Huế, đập đầu chôn sống cũng gần 10 ngàn người.
* Nướng bộ đội chết vài trăm ngàn người trên đỉnh Trường sơn, và đường mòn hồ chí
minh. Chưa tính những trẻ em vác lương, tải đạn, và các cô gái thanh niên xung
phong.
* Còn trong miền Nam, thì pháo kích giết người Nam chết chẳng toàn thây, thịt xương
vung vải, tung tóe khắp trên tám nẻo đường thành. Vùng ven đô thì pháo kích vào
trường Cai Lậy. Giết hàng ngàn trẻ em học sinh, đêm về thì vào nhà vợ con, ông bà,
cha mẹ, của lính Ngụy quân, Ngụy quyền bắt họ đem vào rừng cắt cổ.
Trời ơi, ghê rợn quá, hãi hùng quá.
Nếu thi về lảnh tụ nào giết người nhiều, hồ chí minh sẽ là người đoạt giải; đoạt giải
quán quân về thành tích giết người! Còn nữa, hồ chí minh cả một đời vì nước, vì non!
Tôi cứ ngỡ là hồ chí minh vì lo việc nước mà sống độc thân. nào ngờ?

Trời ơi, một sự thật đáng sợ về cuộc đời của bác? Không phải hồ chí minh không vợ,
không con, như lời đảng tuyên truyền.
Không những hồ chí minh không có vợ, không có con, nhưng ngược lại nhiều lắm cơ.
Vào internet xem hồ sơ bí mật của bác, thì tôi mới biết được tên của những người vợ
của bác:
-- Người thứ nhất là NGUYỄN THỊ MINH KHAI.
-- Người thứ hai là TĂNG TUYẾT MINH người trung quốc
-- Người thứ ba là NÔNG THỊ XUÂN đã có con là Nguyễn tất trung
-- Người thứ tư là NGÁT THỊ NÔNG có con là NÔNG ĐỨC MẠNH
-- Người thứ năm là vợ pháp cũng có con đã có sang VN nhìn cha.
Trời ơi, nếu không có công nghệ internet truyền tin công bố toàn cõi khắp trái đất, thì
tất cả chuyện như trên internet, và như chuyện làm của bác thì chỉ có trời mới biết
được. Thì tôi, các học sinh, sinh viên sinh ra sau năm 1975 làm sao biết được những
chuyện về chiến tranh giải phóng miền Nam VIỆT NAM được?
Băng đảng hồ chí minh đi ăn cướp miền Nam VIỆT NAM, mà cố hô hào với tuổi trẻ
thế hệ sau này là đảng hồ chí minh bách chiến bách thắng? đãng cộng sản sẽ bưng bít
thông tin tài liệu mật về lịch sử và cuộc đời bác, để muôn đời, và cứ tự hào là đãng
cộng sản hồ chí minh là một anh hùng đánh cho MỸ cút, NGỤY nhào?
#DMCS LỪA DỐI MỊ DÂN. Thật đáng kinh tởm, ụa! ụa! ụa! sắp mửa rồi đây, xin lỗi
đi mửa cái…
VNCH luôn còn mãi trong tôi! VNCH muôn năm.

Vu Mai: Mai em mở dịch vụ mài dao mổ, anh chị em ngành y ủng hộ nhé.

Có đầy đủ bằng chứng và tài liệu trên các trang mạng Net, Web, Google, Wiki,
WordPress, Facebook, YouTube... với chỉ một cái nhấp chuột.

Vuong Le Nguyen: Tên Hoàng Duy Hùng mỗi làn lên xe hoa là thay cờ đổi áo, đổi nết,
đổi nhân cách…
Suit đen cho vợ 1, suit trắng cho vợ 2. Rõ ràng đổi trắng thay đen. Loại người này
không xài được. Bên nào cũng khinh nó như chó.!
Hình trên: Hoàng Duy Hùng đứng với cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và vợ lớn cùng 3 con tại
Mỹ.
Hình dưới: Hoàng Duy Hùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, mới làm đám hỏi với vợ nhỏ tại
Việt Nam.

SHARK TĂNG CÃI NHAU: Thầy Minh - thầy Từ
Thầy Minh sư thầy Từ cũng sư, thầy minh trọc đầu thì thầy Từ cũng không có tóc.
Thầy Minh mặc áo cà sa thì thầy Từ cũng nam mô a di đà Phật. Thầy Minh thượng
toạ thì thầy Từ cũng ngồi cao. Một bên toả hào quang neon, một bên lung linh đèn
led.
Thầy Minh chủ tiệm Ba Zàng uy trấn đất Bắc thì thầy Từ thống lĩnh Giác Ngộ hùng
cứ phương Nam. Tưởng đâu nước sông không đụng nước giếng, thế nhưng nhân tại
sân chùa thân bất do kỷ, đao kiếm zô tình xui rủi hai thầy choảng nhau.
Thầy Từ nói thầy Minh khất thực tại chùa là sai mất rồi!
Thầy Minh phản phé: Chớ sao nhà ông khất thực, nhận tiền tận bên Lào thì ông
không nói?
Thật không hổ danh là các bậc đại đại cao thủ. Thầy Minh ra một chiêu vừa ngọt sắc
vừa êm ái, khác nào nhất dương chỉ họ Đoàn. Thầy Minh nghiêm mặt đón lấy, hoá
giải dễ dàng, lại tung hấp tinh đại pháp gia tăng cường độ trả chưởng về phía đối
phương.
Trận này nhắm chừng vài trăm hiệp chắc chưa phân thắng bại. Ngân lượng náo loạn
tăng lữ, rung chuyển chúng sinh, rúng động ta bà, thật muôn phần thống khoái.

Theo như tiểu sinh thấy, thầy Minh thiệt có sai rồi. Bởi vì khất thực thì thầy phải ra
giữa nhân gian mà xin, thậm chí thành tâm còn phải nhất bộ nhất bái. Thầy ôm bình
bát đứng giữa chùa rồi mời chúng sinh đến quỳ dâng tiền, khác nào thu hụi.
Còn thầy Từ thì cũng siêng năng vô độ, khất thực mà đi đến tận bên Lào, khác nào
đánh bắt xa bờ.
Thầy Từ chê thầy Minh thiệt phải, thầy Minh mắng thầy từ cũng chuẩn không sai.
Như thế thì các thầy phải đi đến tận cùng để đại chúng được tận tường chân lý. Có
câu một nước không thể hai vua, một rừng đâu thể hai cọp, một đạo sao có thể hai
trùm!
Nếu cần thiết, các thầy nên cho dàn quân bem nhau một trận cho tỏ mặt anh hào.
Làm sao đó cho cơn vui này dài hơn thì chúng sinh cám ơn lắm, chớ đời nhạt quá mà.
Vả chăng, từ thuở có càn khôn tam cõi tới giờ và miên mãi về sau, làm sao có dịp thứ
hai được thưởng lãm các bậc cao tăng đại chiến.
Bem tới đi hai thầy, đừng có nhùng, mất dzui !
Trích Nhà báo Nguyễn Tiến Tường
CHƯA CÓ BAO GIƠ MÀ LÀN SÓNG KỲ THI “BÊN KIA VĨ TUYẾN” MẠNH
MẼ NHƯ BÂY GIƠ.
Nguyễn Duy Ngọc

Tại sao? Rất dễ hiểu, chỉ mới vài tuần trước dân miền Nam bị cho ăn vải đầu buồi.
Dư âm chưa nguôi thì lại thêm cú “giải cứu” covid. Hai vụ quá gần nhau nên dễ gây
cộng hưởng. Nhưng có phải chỉ vì 2 scandal đó mà dấy lên phong trào đòi dời bức
tường Berlin về ngay Vỉ tuyến 17 không? KHÔNG.

Suốt từ 75 đến giờ dân Nam ăn đủ mùi tráo trở, xảo quyệt, lọc lừa rồi. Họ ấm ức, họ
tức tưởi, họ chán ngán quá nhiều rồi. 2 câu chuyện trên chỉ là mồi lửa cho đống rơm
khô vốn chực chờ sẵn từ gần 50 năm nay.
Giờ mà người dân Nam nào lên tiếng sẽ bị cho là kỳ thị. Một người Bắc 54 lên tiếng
cũng bị cho là mất gốc nên mới nói. Một người Bắc 75 lên tiếng họ cho là vào hùa với
dân Nam. Tôi, một con Bắc kỳ 1985 lên tiếng thì bị cho là cố xóa vết tích Bắc kỳ,
muốn chứng minh mình là thượng đẳng. Bác sĩ Nhàn Lê, Bắc kỳ 2000 lên tiếng bị cho
là nói lấy lòng dân miền Nam.
Đến bao giờ, bao giờ, bao giờ người miền Bắc mới chịu nhìn nhận lại bản thân? Trên
Facebook tôi và Bs Nhàn Lê là 2 người lên tiếng mạnh mẽ và thẳng thắn nhất về các
thói hư tật xấu của người miền Bắc. Tại sao?

Chúng tôi đã sống ở cả 2 miền, chúng tôi đã nếm trải cái khốn nạn, lưu manh của
miền Bắc và sự tử tế, nhân hậu của miền Nam. Chúng tôi thấy cần thiết phải lên tiếng.
Chúng tôi cất lên tiếng nói là để mọi người biết được cái xấu của mình mà sửa.
Chúng tôi là người Bắc thì tiếng nói nhất định là công tâm. Mồ mả cha ông tôi còn
ngoài Bắc, họ hàng tôi còn ở Nam Định, anh em cha bác nhà bà Nhàn còn đang xúm
xít đâu đó ở một tỉnh miền núi phía Bắc, chúng tôi đâu có thần kinh mà nói xấu quê
hương, đồng hương mình.
Và khi bài viết đăng lên cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Những người đồng tình đầu
tiên tất nhiên là người Nam, sau đó là Bắc 54, Bắc 75 hoặc các năm sau đó, hoặc có
những người chỉ mới vào Nam mấy năm nhưng họ phải nhìn nhận đó là sự thật, vì họ
đã thấy, đã trải nghiệm và hơn nữa họ có nhận thức.
Những người phản ứng là ai? Là những người vừa vào Nam chơi mấy hôm rồi về
hoặc đa phần là những người chưa bao giờ bước chân vào miền Nam.

Họ chưa chứng kiến những người đi phát đồ từ thiện cúi người cảm ơn những người
đi nhận quà.
Họ chưa từng thấy một gã xăm trổ chặn đứa bé bán vé số lại chửi “đụ mẹ, ba má mày
đâu để mày lang thang vầy?” rồi mua cho nó tô mì hoành thánh, sau đó mua hết xấp
vé số của nó.
Họ chưa thấy một thằng nhóc phì phèo điếu thuốc trên cặp môi thâm sì nhưng hét vào
mặt con mẹ tỉnh lẻ lên thành phố đang lớ ngớ hỏi đường
“Thôi nói hoài bà cũng không biết, chạy theo sau tui đi tui dẫn tới địa chỉ đó”.
Cái mà người miền Bắc có trong đầu là gì?

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng.Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng
ta.Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động.Tình bác sáng đời ta.
Nên trong một comment phản biện em ếch kia mới hỏi một câu hết sức thanh niên
cách mạng đồng chí hội: “Chị đã kết nạp đảng chưa?”.
Trong đầu thanh niên miền Bắc đầy những khái niệm: miền Nam ăn bơ thừa, sữa cặn
của Mỹ, bọn công giáo theo ông Diệm vào Nam, bọn 3 sọc đu càng, không có miền
Bắc thì miền Nam giờ này vẫn còn dưới ách kềm kẹp của Mỹ-Ngụy. Chả vậy mà một
cô sinh viên tuổi đời chưa tròn 20 mới phơi phới đòi đi giải phóng miền Nam lần nữa.
Chính vì vậy mà họ luôn mang tâm thế của kẻ thắng cuộc, trịch thượng, thượng đẳng.
Với lối giáo dục sai lệch và bóp méo lịch sử họ không biết phân biệt phải trái và ăn
nói như những kẻ vô giáo dục. Đọc tất cả các status, các còmment phản biện thì cảm
giác chung đều là ngụy biện, lấp liếm, đổ lỗi, giận hờn, trách móc và trên tâm thế của
kẻ ban ơn. Tất cả những điều đó chỉ gây cho người đọc một cảm giác khinh khi, chán
ngán và nếu nhân văn, độ lượng một chút thì có thể nói rằng chỉ thấy thương cho
những kẻ kém hiểu biết và tự ti mà thôi.

Thôi thì bò đội nón ta sẽ gỡ nón cho bò, bị nhồi sọ thì ta sẽ tẩy não. Nhưng còn những
người hiểu thời sự, thời cuộc thì sao? Đó là những người lớn, những DLV, ĐHV, kols.
Những người này thừa hiểu biết về thời cuộc, sự thật và lịch sử nhưng vì nhiều lẽ, tự
ái có, tự ti có, cố chấp có, bẻ lái có, vì tiền cũng có, mà cố lái sự việc sang hướng
khác.
Và nói chung là vì không được giáo dục tính khiêm nhường, biết nhận lỗi nên khi
nghe chỉ trích là họ sửng cồ, xù lông, cố bảo vệ cái sai của mình. Và cái bế tắc trong
luận điệu của họ thể hiện ở việc quay ra đổ lỗi cho nạn nhân. Tôi đã 2 lần đọc status
của 2 phụ nữ miền Bắc chửi dân miền Nam ngu mới để mất VNCH vào tay CS. Thú
thật, tôi thấy thương các bạn vô cùng.

Khi mới dành được độc lập, Hàn Quốc không lung linh như các bạn thấy bây giờ đâu.
Một đất nước hoang tàn, đổ nát, lạc hậu và ngu dốt sau chiến tranh. Nhưng họ đã dẹp
bỏ tự ái nhập cả bộ sách giáo khoa của Nhật, là kẻ thù xâm lăng mà họ vừa đánh
đuổi, về dịch ra để học. Và hiện nay có một Hàn Quốc với Sam Sung, Deawoo,
Huyndai mà thế giới biết đến.
Khi công nghệ chưa phát triển, hàng hóa của Hàn Quốc xếp trên kệ chỉ để vui mắt
chứ không mang lại lợi ích kinh doanh gì. Một lần có du khách Phương Tây ghé thăm
quầy hàng xem qua món hàng lưu niệm thủ công rồi bỏ đi. Cô nhân viên khi ấy đã
khổ sở dùng hết khả năng ngôn ngữ lẫn chân tay của mình, thậm chí là cả van lạy và
nước mắt chỉ để người khách kia mua món hàng đó.
Lợi nhuận món hàng có thể không phải là chuyện sống chết nhưng cô đang cố gắng
giới thiệu quốc gia mình ra thế giới. Du khách kia ra về, có thể không hài lòng với
món đồ lưu niệm thô kệch, xấu xí đó, nhưng chắc chắc ấn tượng về một cô nhân viên
cầu thị, có tinh thần tự tôn dân tộc sẽ khó phai mờ, và biết đâu trong những lúc trà dư
tửu hậu gã mắt xanh mũi lõ đó không vô tình quảng bá hình ảnh người Hàn Quốc
chịu thương, chịu khó, nhẫn nhục, tự tôn đó cho bạn bè năm Châu.
Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà có một Hàn Quốc như ngày hôm nay. Không
phải ai cứ sinh ra cũng sẽ tự tôn dân tộc như cô nhân viên bán hàng kia. Tất cả là do
giáo dục. Giáo dục không chỉ từ nhà trường và gia đình, mà còn từ xã hội và tự giáo
dục. Tự giáo dục tức là các hình thức thay đổi bản thân thông qua quan sát, học hỏi
từ sách báo, ứng xử của những người xung quanh và nhận thức.
Trên 18 tuổi là chỉ còn tự giáo dục. Nhưng hình như thanh niên miền Bắc không có
được kỹ năng này. Họ đi du lịch chỉ để chụp hình khoe facebook chứ không phải tìm
hiểu đời sống, con người, tập tục, văn hóa của một vùng đất lạ. Họ dùng internet chỉ
để giải trí, facebook của họ chỉ dùng để mua hàng online, khoe của và chat chít. Nếu
không họ đã không hớn hở đi giải phóng miền Nam một lần nữa.
Làm thế nào để dư luận không đào xới thêm chuyện Bắc-Nam nữa rất đơn giản. Các
anh chị miền Bắc vốn văn hay chữ tốt, chữ nghĩa một bồ thế nào chả có cách viết. Có
điều các anh chị chỉ lo chữa lửa bằng xăng vì các anh chị không biết cúi đầu.
Bắc kỳ 1985 này cũng không thiếu chữ. Nhưng tôi đâu có bán vải đầu buồi. Tôi đâu
có đòi giải phóng miền Nam nên mắc mớ chi tôi phải viết. Tại sao tôi phải ngửa váy
hứng dừa?
Nguyễn Duy Ngọc

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN DƯỚI ÂM PHỦ
Ông bạn Vũ Khánh của tôi kể, chiều tối qua bà xã bảo đem ít tiền, vàng ra lò đốt vàng
mã của chung cư để hoá. Thế mà cũng xếp hàng khá dài.
Mấy bà đem nhiều đồ lắm: nào quần áo, mũ mão, ngựa, xe, hàng xấp đô- la… Một bà
nhìn ông bạn ái ngại, bác đốt cho các cụ ít thế thì làm sao các cụ đủ chi dùng? Sao
con cháu tiết kiệm quá. Ít thế thì các cụ túng thiếu, khốn khó…
Ông Khánh bảo, dưới âm phủ là Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) rồi; đốt nhiều tiền, đồ
đạc xuống đó đều thành của chung hết; không có người giàu, người nghèo; ai cũng
được chia đều của cải như nhau, đốt nhiều, ít cũng xung công hết!
- Thật à? Sao bác biết?
- Bà không thấy là con cháu ở bất cứ nước nào, các Cụ đều đến thăm được ngay; vừa
ở nước này, lại “bay” sang nước khác, có cần Hộ chiếu gì đâu, tức là Thế giới đại
đồng rồi…
Bà kia ngớ người ra. Không biết có tin không. Không biết năm sau bà còn đốt nhiều
tiền vàng nữa không?...
Ông bạn vừa đi về vừa thấy khoái với ý tưởng: CNCS dưới âm phủ, ông gọi là CNCS
tâm linh.
Tôi phải bình luận thêm: Hẳn là âm phủ có CNCS, thế giới Đại đồng rồi! Không chỉ
dân thường, mà nhiều nhà khoa học tin rằng có thế giới tâm linh, thân XÁC chết đi,
nhưng HỒN vẫn còn ở một thế giới nào đó.
Thôi cứ coi là có Thế giới âm phủ của những người đã chết, và ở đó đã có CNCS.
Tại sao? Vì tất cả các nhà sáng lập và thực hành xây dựng CNCS đều ở âm phủ rồi.
Cụ Hồ viết trong Di chúc: Phòng khi tôi có đi theo Cụ Các Mác, Cụ Lê nin và các bậc
Cách mạng đàn anh khác… Cụ Hồ cũng tin như vậy mà.

Thế là các nhà Lý luận về CNCS, các nhà Cách mạng Vô sản tập trung ở Âm phủ hết
còn gì: K. Marx, F. Engels, Lenine, Dimitrov, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim
Nhật Thành, Honeker, Fidel Castro … Bao nhiêu nhân tài kiệt xuất về CNCS tập
trung lại mà không xây dựng được CNCS thì còn ai làm được!

Mà CNCS như ông bạn tôi lý luận là đúng rồi: Tất cả công hữu hoá, là của chung;
làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu; không còn người bóc lột người; tất cả bình
đẳng, bình quân, không có giàu, nghèo, trong một thế giới Đại đồng, không biên
giới…
Thế thì những người mồ to, mả lớn, đốt nhiều xe hơi, nhà lầu, tiền vàng, cả người hầu
hạ… xuống đó không chỉ bị xung công mà còn bị quy là thành phần bóc lột, khéo lại
bị đấu tố, cho đi cải tạo thôi!

Thế thì mấy anh đội lốt Marx- Lenine- Tư tưởng Hồ Chí Minh, giả danh Cộng sản
nhưng là bọn “tư bản đỏ” làm giàu trên xương máu nhân dân, chết xuống đó, tội
nặng lắm đó.
“CNCS dưới Âm phủ” là “tư tưởng” của Vũ Khánh giữ bản quyền nhé. Tôi chỉ bình
luận thêm thôi.
MVT

Hà Nội 3600 phố phường
LS Nguyễn Danh Huế

ảnh minh họa không liên quan
Hà Nội giờ có nhiều nhà cao tầng, nhiều xe ô tô đắt tiền, đèn nhấp nháy khắp các con
phố, nhà nào cũng dùng Internet và ai ai cũng có điện thoại thông minh. Những điều
đó khiến không ít người ảo tưởng rằng thành phố đã tiệm cận đến thế giới văn minh.
Sự thật không hẳn như vậy. Nhà cao tầng thì toàn chung cư để ở chứ rất ít tòa nhà
văn phòng để làm việc, ô tô, điện thoại và internet thì của Nhật, Hàn, Mỹ, đến ngày
cả cái đèn nhấp nháy trên phố cũng của Tàu nốt. Trong cái hào nhoáng của văn minh
ấy, ta chẳng có gì.
Thứ chúng ta có thể làm được, thậm chí hoàn toàn có thể làm tốt đó là tận dụng thành
tựu văn minh nhân loại để xây dựng một đô thị đáng sống thì chúng ta lại không làm
nổi. Những gì đẹp của Hà Nội bây giờ vẫn do thực dân Pháp để lại. Hãy thử tưởng
tượng Hà Nội không có các khu phố do Pháp quy hoạch và xây dựng thì sẽ toàn là

những Lê Văn Lương , Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Giải Phóng hay Vĩnh Tuy, Lĩnh
Nam…, một mớ hổ lốn đúng nghĩa.
Hà Nội có sông Hồng uốn lượn vòng quanh, có Hồ Tây mênh mông và rất nhiều các
hồ lớn nhỏ khác, với điều kiện tự nhiên như thế đúng ra Hà Nội phải là thành phố rất
đẹp.
Nhưng thật tiếc, do năng lực quy hoạch và quản lý yếu kém, do bị nhóm lợi ích xâu xé
nên giờ Hà Nội nát như tương, đặc sản của thành phố giờ là bụi, là ngập. Với lối quy
hoạch bừa bãi và bất chấp như hiện nay, có lẽ những khiếm khuyết của Hà Nội là
không thể khắc phục được.
Hạ tầng “nát” như thế nhưng hồn cốt của Hà Nội giờ cũng chẳng khá khẩm hơn, nói
tục, chửi bậy, chỉ va quyệt xe là lao xuống tẩn nhau ngay. Người Hà Nội chắc cũng
vượt đèn đỏ nhiều nhất cả nước, cánh đồng hoa đào Nhật Tân giờ cũng đã phân lô
bán nền hết rồi. Giờ ở Hà Nội ai cũng nói chuyện đất, chuyện nhậu chứ mấy ai đi xem
kịch và xem tranh.
Hơn 100 năm trước, Paul Doumer xây cầu Long Biên thì đến nay Hà Nội muốn sửa
cũng không tự làm nổi mà lại phải nhờ người Pháp. Cũng hơn 100 năm trước, cũng
Paul Doumer xây gần 2.000 km đường sắt Bắc - Nam chỉ mất có 5 năm thì ngày nay,
13km đường sắt trên cao Hà Nội phải để TQ làm đến 13 năm mới xong.
Người Hà Nội ai cũng thấy khôn, có lẽ khôn quá nên thành phố mới ra nông nỗi này.

Ngồi xồm hôm là kiểu người mất dậy đầu đường xó chợ.

