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BÀI HỌC ANH NGỮ "CẤP TỐC" KHI RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỘC CỐI

You think you delicious?: Mày nghĩ mày ngon hả?
Nest your father :Tổ cha mày
I want toilet kiss you! : Anh muốn cầu hôn em
I love you die up die down: Anh yêu em chết lên chết xuống
Peanut sugar: lạc đường
Sugar I I go, sugar you you go: Đường tôi tôi đi, đường anh anh đi
No four go : Vô tư đi
Know die now : Biết chết liền
Ugly tiger : Xấu hổ
Like is afternoon : Thích thì chiều
Sugar sugar a hero man : Đường đường một đấng anh hùng
Sugar sugar ajinomoto ajinomoto: Đường đường chính chính
I no want salad again: Em không muốn cãi nữa
When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love: Khi tôi thất tình, tôi
nhìn sao và tự hỏi sao tôi thất tình
Star I Miss mono: Vì sao tôi cô đơn
Three ten six ways, run is the best: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách
No dare where: Hổng dám đâu



You ugly bottle exceed gosh: Anh xấu chai quá trời
Go die go: đi chết đi.
You lie see love : em xạo thấy thương
I love toilet you sit down: tôi yêu cầu em ngồi xuống
Pickhand dot com : pó tay chấm com
Umbrella star go again : Dù sao đi nữa
Umbrella tomorrow: Ô mai
Hover go for water it pure: Lượn đi cho nươc nó trong
Son with no girl: Con vơi chả cái
Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu
Sky down no enemy: Thiên hạ vô địch.
Eat picture: Ăn ảnh
Home face road: Nhà mặt phố
Dad do big: Bố làm to
No family live: Vô gia cư
Go dust: Đi bụi
Light as feather pink: Nhẹ như lông hồng
Clothes donkey: Đồ con lừa
Story minor: Chuyện vặt
Uncle like: Chú thích
No door: Không có cửa đâu

TÁC PHONG KHI VIẾNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỔI TIẾNG

Bác phạm Minh Chính đứng kiểu chàng hảng hai tay bác bụm ... , sợ thằng Mỹ nó bất
thần tung cươc bác dập... .



THÔI RỒI CHỊ ĐÀM ƠI. Không biết ăn ở cách sao, giờ kéo nhau ra tòa mổ cắn, lại
còn bị phạt và cấm cửa không cho vào Mỹ triệt đường nhìn nhau. Vậy là hết anh đi

đường anh thôi là hết chia ly từ đây.



Meo Codoc
He he… Tui phán có sai đâu, hợp tác đôi bên cùng có lợi, Việt kiều thì bị xỏ mũi, đàn
vịt thì trơ xương.

Hỡi quý vị Việt kiều, lúc này đây csbViệt, Vc chúng rất đói, cstq. tc cũng không giúp
đỡ Vc được nhiều vì bận cứu đói Mỹ cộng. Cho nên Vc ra sức dụ dỗ quý vị chuyển đô
về xứ vịt, những đồng đô đó là giúp cho Vc tiếp tục tồn tại và phát triển, tiếp tục cai
trị xứ vịt và bán nươc cho tc.

Có nhiều Việt kiều nghĩ rằng, gửi tiền để giúp đỡ người thân, OK chỉ nên giúp vừa đủ,
phải nói rõ đồng tiền kiếm được không dễ đâu, và bạn phải nên nhơ rằng, gửi càng
nhiều tiền thì người thân càng ỷ lại.

Có nhiều Việt kiều thích gửi tiền để làm từ thiện nói chung, xin thưa phần lơn các nơi
từ thiện đều của Vc, các cơ sở tôn giáo đa phần là quốc doanh, nhất là Phật giáo, nói
thẳng ra chỗ nào mà từ thiện đúng nghĩa, thì nhanh chóng bị Vc dẹp liền.

Rất nhiều Việt kiều tham, gửi tiền về để đầu tư, nhất là bất động sản, xin thưa người
trong nươc dày dạn kinh nghiệm, mà còn không chơi lại Vc, thì huống hồ gì quý vị
Việt kiều ngoài nươc, đầu tư đi, rồi mất trắng đấy.
He he… Còn nhiều điều, rãnh tui sẽ viết tiếp.





trinhtuyen Chuyên mục: Nhật ký 5.14.2014
Ở làng tôi đã dấy lên một phong trào chống bành trương cstq. Có một người phụ nữ
làm thơ động viên ông chồng hiện đang là cán bộ. Lời thơ rất kiên quyết, thề một lòng
vì nươc, vì dân. Xin đăng toàn bộ để bà con Xóm Lá thưởng thức, đồng thời cũng hình
dung được khí phách của phụ nữ xã tôi nói riêng và phụ nữ nươc Nam ta nói chung.
…
HÃY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ ĐI ANH
Chiến tranh sắp nổ rồi, anh có biết không?
Lũ cướp nước đã lù lù trước ngõ
Là đàn ông trong nhà sao để yên cho nó
Vắt vòi rồng tè trước cửa buồng em?
Thôi cũng dừng tham nhũng đi anh
Có tham nhũng thì để dành khi chiến tranh kết thúc
Tham nhũng bây giờ là không đúng lúc
Khi vận mệnh dân tộc mình gặp bước nguy nan.
Hãy một lần làm người tử tế đi anh
Hãy nuôi dưỡng dòng máu anh hùng sục sôi trong huyết quản
Giặc Tầu thì đông nhưng anh đừng nản
Cả loài người tiến bộ dõi theo ta!
Có thể phen này lại lấy được Hoàng Sa
Xâm chiếm mấy chục năm rồi, mả cha chúng nó
Mười sáu chữ vàng cái gì, chúng chỉ chuyên đào mỏ

Cứ nhằm thằng nào hói đầu nói câu đó, bắn ngay!
Lên đường đi anh
Lịch sử đã trao tay!



Nhập chất cấm và thuốc giả hại dân, trươc phiên tòa cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cao
giọng đề nghị: "XƯ MƯC AN KHÔNG GÂY ĐAU KHÔ CHO ÔNG VÀ GIA
ĐINH”
VẬY, NHỮNG BỆNH NHÂN VI THUỐC GIẢ MÀ CHẾT OAN, THI SAO THƯA ÔNG
CỰU THƯ TRƯỞNG???

Xem ra, khi đứng trươc vành móng ngựa rồi, cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc
Cường vẫn ngoan cố vơi tội lỗi mà mình đã gây ra!
Tha hóa đến thế là cùng! Liều thuốc nào có thể chữa cho sự xói mòn nhân cách, đạo
đức của ông Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế???

Được Hà Văn: Các bệnh nhân vì sử dụng thuốc giả của ông đã qua đời đang chờ ông
gặp diêm vương để đối chất tội lỗi của ông khi còn đương nhiệm.

Nguyễn Đạo: Không gây đau: TƯ HINH.!

Hoi Van Huynh: Loại tội này tử hình cũng chưa xứng nữa chứ giảm án.

裴玉翠: xử kiểu này quá bất công vơi người dân.

Huỳnh Hữu Học: Cho uống thuốc giả hoặc thuốc cấm 1 năm cho nhẹ nhàng.



Hôm nay đọc báo, thấy tin nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên
phạt 4 năm tù vì tội góp phần vào việc buôn thuốc giả. Bỗng ngán ngẩm cho pháp
luật thời nay. Lục lại báo cũ, xem lại tin một thanh niên bị lãnh 7 năm tù vì tội bắt
con vịt về nhậu ở huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang và 3 nông dân ở huyện Đức
Trọng tỉnh Lâm Đồng bị 13 năm tù vì 2 con vịt mà xót xa cho phận dân đen ở xứ này.
Buôn thuốc giả là giết người hàng loạt, là ăn cươp tiền của bệnh nhân, những người
nghèo khổ đang ở lằn ranh sinh tử. Đó là hành vi tàn nhẫn và khốn nạn. Nhất là ông
nội này đang là Thứ trưởng của Bộ Y tế, là cơ quan chăm lo sức khoẻ cho nhân dân.
Thế nhưng được xem là tội nhẹ hơn ăn cắp vài con vịt về nhậu chơi sao? Nghĩ mãi
không ra cách xử của mấy ông toà. Tội này ở nươc ngoài chắc nằm nhà đá mút mùa
lệ thuỷ. Xử cán bộ phạm tội kiểu này hèn chi mấy ổng chả sợ gì, mạnh ai nấy ăn, ăn
bất kể thứ gì chẳng cần nghĩ đến lương tâm và liêm sỉ. Ra toà chỉ cần kênh mặt lên
mà bảo vơi toà: Mày biết bố mày là ai không? Chỉ cần thế là tội to thành bé, tội nặng
thành nhẹ.
Than ôi! Buôn thuốc giả chết người mà nhẹ tội hơn ăn cắp mấy con vịt. Thời thế chi
lạ rứa trời?

DODUYNGOC
19.5.2022



Chau Doan
Yesterday at 10:37 AM ·
Xử thế là quá đúng rồi, sao các bạn cứ thắc mắc, rồi phẫn nộ so sánh nọ kia. Đồng
chí Trương Quốc Cường nhập thuốc giả bán cho bà con bị ung thư, để vét nốt những
đồng tiền cuối cùng của những gia đình đang cùng quẫn trong đau khổ và túng thiếu
nhưng là cán bộ cao cấp, phải sơm được ra tù để tiếp tục cống hiến, góp phần xây
dựng CNXH, đồng chí lại được đồng chí của mình xử thì “giơ cao đánh khẽ” là
thường.
Nói gì thì nói, đồng chí vơi nhau cũng phải có tình nghĩa chứ. Mà xử thế đúng vơi
nguyện vọng của đồng chí là để “không mang thêm đau khổ cho bản thân và gia
đình”.
Rất nhân bản, nhân văn, rất nhân đạo, rất tuyệt vời.
Còn mấy thằng dân đang tuổi thanh niên, lấy mấy buồng cau hay một con vịt phải
chịu 9 năm và 7 năm tù thì chắc chắn chưa là đảng viên, lại không phải là cán bộ nên
cần phải xử nặng. Mấy thằng này ra tù có phấn đấu mấy chục năm cũng không thành
đảng viên và cán bộ được đâu, do vậy để chúng được rèn luyện trong tù là đúng, biết
đâu chúng sẽ nên người trong ấy.
Tôi tiếc là mình phí hoài tuổi trẻ của mình mà không phấn đấu vào đảng và làm cán
bộ. Giờ thì đã muộn.
Đây chính là tính ưu việt vượt trội và đặc sắc của nền tư pháp mà chúng ta may mắn
có được. Rất linh hoạt, mềm dẻo, có thể uốn éo uyển chuyển tuỳ đối tượng.
Tôi nói thế, không biết các bạn đã hiểu ra chưa? Hiểu thì thả tim tán thưởng nhé!

https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165?__cft__[0]=AZUnSu9eV7G0hQpQNU1Z6qWqfSbxnPQSKwAwuokhp7gU2nVidrzYTNZH1RnSxobsYa3SFuc4lVCVqPyf1rhQlOGnttX47lAV50YgDEuIroOHBwmgsWX40bMzfxl0PGDEMOLm5BpvcTKEh_jk1KHnbXSvRGaVCAkBtvP_lCR_xyIs9F1cHoWWkon9kgFYZ4x8Hk8&__tn__=-UC,P-y-R
https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165/posts/10159741567348965?__cft__[0]=AZUnSu9eV7G0hQpQNU1Z6qWqfSbxnPQSKwAwuokhp7gU2nVidrzYTNZH1RnSxobsYa3SFuc4lVCVqPyf1rhQlOGnttX47lAV50YgDEuIroOHBwmgsWX40bMzfxl0PGDEMOLm5BpvcTKEh_jk1KHnbXSvRGaVCAkBtvP_lCR_xyIs9F1cHoWWkon9kgFYZ4x8Hk8&__tn__=,O,P-y-R


MU CỐI



Vài năm trươc, hôm 15/12/2018, báo Vnexpress hơn hở đi tin: “CĐV Việt đội mũ cối
xem chung kết AFF Cup lên báo nươc ngoài… Một chàng trai Việt Nam mặc áo in
hình rồng, đội mũ cối lọt vào ống kính của phóng viên.”
Ôi chao! Sao mà hân hạnh và quí hoá đến thế ?

Độc giả – tuy thế – dường như không hào hứng gì lắm vơi nỗi hân hoan và niềm
hãnh diện của ban biên tập Vnexpress, nếu chưa muốn nói là ngược lại:
- Việt Hoàng: “Không hiểu sao, tôi rất ghét mũ cối.”

- Dạ Ngân: “Miền Bắc nên chấm dứt mũ cối đi. Tôi không thấy nó đẹp. Rõ hình dáng
nhược tiểu, yếm thế.”

- Đình Ấm Nguyễn: “Tui sinh ra lơn lên ở miền Bắc và trưởng thành lập nghiệp ở
miền Nam Nhưng mỗi khi ra đường nhìn thấy người nào sử dụng mũ cối trên đầu là
tui dị ứng.”

- Lê Văn Cương: “Người Bắc mà còn dị ứng thì người Nam họ thấy căm ghét và
khinh bỉ.”

- Quan Huynh: “Làm ơn đừng đội nón cối! Nó biểu tượng cho sự dốt nát, nghèo hèn,
ngu si, tham lam, ích kỷ, ti tiện, độc ác, tham quyền cố vị. Nói chung là tầng lơp hạ
đẳng!”

Noi thê (e) co qua lời chăng?
Tưởng cũng nên nghe thêm đôi câu từ tốn, nhã nhặn, và khách quan (hơn) từ một vị
thức giả – đang tu tại gia – cư sy Phạm Nguyên Trường:
“Xét ra, nón cối rất tiện vì, thứ nhất nó khá rẻ. Thứ 2 đội lúc nào, ở đâu, làm gì cũng
tiện, nắng mưa đều che được củ sọ mà lại không vương víu, rơi cũng chưa hỏng ngay.
Tóm lại, rẻ và tiện. Tuy nhiên, ở miền Nam mà đội nón cối thì người ta biết ngay là
Ba Ke.
Nhưng xét ra cũng chưa có loại nón mũ nào thay được nó, nếu không nói đến mũ bảo
hiểm xe máy. Nếu không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, không chừng dân số tộc nón cối
bây giờ đã gia tăng đáng kể. Cho nên tôi nghĩ người nào đó thấy nón cối tiện thì cũng
kệ họ, chả nên kì thị vùng miền làm gì…”

Quan niệm dung hoà thượng dẫn, tất nhiên, dễ được tán đồng:
- Đỗ Trí Tâm: “Đồng ý vơi bác. Thích hay không thích là quyền. Nhưng kỳ thị vùng
miền thì không nên.”

- Ba Võ: “Trươc đây không có chọn lựa chọn nào khác ngoài nón cối!”

- La Phong Mua Thu: “Kệ họ nói gì thì nói đi bạn. Mũ cối chẳng có gì xấu, còn tiện
lợi cho người dân lam lũ. Nếu kiên cường, chịu khó thì chẳng có gì đáng xấu hổ vì cái
mũ rẻ tiền ấy cả. Tôi không thuộc tộc mũ cối nhưng không khinh những người lao
động.”
Khinh thị thì không chắc nhưng bị ám ảnh hay lo ngại thì e khó tránh, và cũng
hơi phổ biến:
Mình mơi xuống sân bay, bươc chân ra ngoài chưa kịp gọi xe thì có một anh tài xế
xáp lại hỏi:
- Chị có đi taxi không?



Nhìn thấy đội cái mũ cối, lại giọng của đồng hương nữa nên mình không thích lắm, vì
vậy vẫn hí hoáy đặt xe. Màn hình báo “Hiện tại tất cả các tài xế đều đang bận, bạn
vui lòng quay lại sau”, ngán đợi nên hỏi cái “đồng chí” này, thấy giá cả cũng ok, nên
gật đầu đồng ý đi.
Mặc dù cũng chẳng yên tâm tí nào khi sử dụng dịch vụ của người nói cùng giọng vơi
mình, chỉ sợ bị chém. Lên xe mình hỏi luôn:
- Tôi hơi thắc mắc tí, anh cho tôi hỏi một câu nếu anh thấy không phiền, OK?
- Chị hỏi đi.
- Tại sao anh lại thích đội cái mũ đó?
- Không phải em thích mà nắng thì em đội thôi.
- Anh vào đây lâu chưa?
- Em vào được 7 tháng chị ạ.
- Vậy hả, vậy thì mơi quá nên chưa hiểu là phải. Đúng ra tôi không nói nhưng vì tình
đồng hương nên tôi nói điều này anh đừng giận nhé.
- Chị cứ nói đi
…
- … tôi là người Bắc nhưng tôi cũng không thích cái mũ đó, cái biểu tượng của sự khổ
đau và kìm kẹp, mặc dù chú tôi và những người hàng xóm của tôi cũng vẫn đội để che
nắng nhưng thực sự tôi không thích nó, vì cái mũ đó mà đất nươc tan hoang như ngày
hôm nay, tham nhũng tràn lan, kinh tế tuột dốc, đời sống văn hóa tệ hại, trò đánh thầy,
thầy tra tấn trò, BS thờ ơ vơi bệnh nhân con người tìm cách lừa lọc lẫn nhau, tình
người không còn…

BS Lê Nhàn: Tôi sống tha hương gần mãn kiếp nên không có dịp tiếp xúc vơi một
người tài xế taxi ở quê mình. Trong Khu Đèn Đỏ Nana Plaza ở Bangkok, thảng
hoặc, tôi cũng thấy một hai người đội mũ cối đang lầm lũi đẩy chiếc xe kem bé tí teo
giữa lòng con phố chật ních người đi.
Cả cái xe lẫn cái mũ đều là dấu hiệu cho biết chủ nhân mơi từ VN sang. Kẻ sang
trươc, sau khi dành dụm được chút vốn liếng, thường sắm xe bán trái cây (vì có lời
hơn) và cũng sắm luôn cái nón mơi – made in Thailand – không phải là nón cối, tất
nhiên!

Bên Vientiane hay Phnom Penh thì khác. Dân Lào và dân Miên tuy cũng cũng nghèo
thảm thiết nhưng họ thường từ chối làm những công việc quá nặng nhọc (và rất ít
lương) nên phụ hồ gần như là “nghề” chỉ dành riêng cho đám di dân lậu. Bởi vậy,
ở bất cứ nơi đâu có xây dựng là thế nào cũng có loáng thoáng vài ba cái mũ cối
đang lui hui dươi ánh nắng chói chang.

Vì thói quen nghề nghiệp, tôi hay mời những người đồng hương trẻ tuổi của mình
dùng một bữa cơm thanh đạm (nơi một quán hàng nào đó, bất kỳ) để có dịp trao đổi
đôi câu tâm sự. Phần lơn các em đang ở lứa tuổi đôi mươi, chào đời khi mọi cuộc
chiến (Bắc/Nam – Miên/Việt – Tầu/Việt) đều đã lụi tàn. Ai cũng rời làng quê chỉ vì
một lý do duy nhất (“ở nhà thì biết làm chi ra tiền”) và gần như không ai hay biết
gì về chuyện chinh chiến cũ, nói chi đến “gốc gác” cái mũ cối mà họ đang đội trên
đầu.

Phải nhìn thấy những vệt mồ hôi muối dầy cui trên lưng áo, những ánh mắt buồn bã
mệt mỏi, và những gương mặt lấm lem đen đủi (trong điều kiện khí hậu vô vùng khắc
nghiệt ở A Châu ) mơi thông hiểu sự cần thiết của cái nón – bất kể loại nào – miễn



có thì thôi. Ở tuổi này (lẽ ra) tất cả các em đều phải có cơ hội để đi đến giảng
đường, thay vì đi tha phương cầu thực.

Gần đây, lại có một hiện tượng mơi nữa về mũ cối. Nó chợt xuất hiện ở những vận
động trường hay giữa những phố phường nơi xứ lạ và được chủ nhân dùng như
một vật trang sức (để gây chú ý của tha nhân) chứ không phải để che thân. Sự
kiện này cũng gây ra đôi chút phiền lòng.

- Trần Thị Thảo: “Nhìn qua là biết bọn vô học đi làm cu li ở Nhật.”
- Sinh Nguyễn Xuân: “Tối qua trên sân vận động Singapore thấy mũ đó cũng xuất
hiện á kkk.”
- Mạc Văn Trang: “Sao các bạn trẻ người Việt ở Nhật lại lập ra ‘nhóm mũ cối’ rồi
quậy trong sân bóng đá, khi đội Việt Nam đá vơi đội Nhật, gây mất cảm tình vơi dân
sở tại?”

Nỗi e ngại (“gây mất cảm tình vơi dân sở tại”) của T.S Mạc Văn Trang ở Nhật chỉ
là chuyện nhỏ – rất nhỏ – so vơi những vụ án ở Hoa Kỳ mà nhiều người Việt
phải hầu toà vì tội chụp mũ (cối) lên đầu tha nhân, và hậu quả là đã có lắm kẻ
đã tán gia bại sản!

Hễ cái nón cối xuất hiện nơi đâu là y như rằng nơi đó vấn đề, dù tự thân nó hoàn
toàn vô tội. Số phận của cái mũ cối cũng hẩm hiu, xui xẻo y như cái liềm hay cái búa
thôi. Cả ba, chả may, bị “vương” vào đám Cộng Sản mà trở nên những biểu tượng
của sự xấu xa khiến thiên hạ kinh sợ (hay kinh tởm) cứ y như gặp phải kẻ … lỡ
dăm nhằm cứt vậy.

@Tưởng Năng Tiến



Sao trận đá bóng ao làng mà tụi nó đưa nguyên bộ chính trị như vậy ?



Nữ cổ động viên việt cộng



Trong đó là anh Thăng vơi anh Tuấn đồng giải nhất luôn.

Quá khứ đau buồn của con dân VNCH



Đã tham ăn thì ráng khôn chút ,duyệt nghiệm thu coi có đúng ko ?

Cái hay của vc là gì ?



Tôi Bắc kỳ xin noi thật cho cac bac miền Nam
Thai Sơn An-Nam

Tôi Bắc kỳ xin nói thật cho các bác miền Nam biết là nhờ có giải phóng nên dân Bắc
chúng tôi mơi biết cái quạt Hitachi của Nhật nó như một nàng tiên đứng cạnh cái
quạt Con Cóc ghẻ còn gọi là quạt 35 đồng do miền Bắc sản xuất.

https://www.facebook.com/Annam.yakukohaiyo?__cft__[0]=AZWkpil0sYz8aIjVWWstf0oet4_r_Td6VU4lkMnKfps0kTKsdiCzLcgJksXrXmXSzkWVit-3rkhajagVK0i3E0ayyaZTpRMrgQ23hJOadPiZbn2tA_Kx9eDpkV0V_GV9EqJlLH7Ro5DP2ZM3n7ZSHYLyuFE7Ne94p6h-F8Uu65Wee7UqKgdbx5RGGAdFgt-XNzY&__tn__=-UC,P-y-R


Mơi biết được có cái đài chạy băng cassette + cái AKai chạy băng cối lại cất giữ
được giọng hát chất lượng cao của mấy cô ca sĩ trong sợi băng từ. Mơi biết đôi dép sì
bô đế cao đi êm và nhẹ. Mơi biết được mái tóc phụ nữ có thể làm xoăn kiểu uýt bi cho
đẹp hơn buộc kiểu đuôi gà. Mơi biết được gói bột gặt VISO hòa vào nươc để ngâm
cho dễ giặt chứ không phải luộc quả bồ hòn để lấy nươc giặt hay dùng bánh xà phòng
72% của Liên Xô thâm thì cứng ngắc đáp chết chó mèo.

Mơi biết được dân miền Nam đi xe máy và ô tô nhiều hơn xe đạp. Mơi có được những
đồ chơi bằng nhựa như búp bê nhắm mở mắt, ô tô, máy bay, chú ếch xanh chạy cót
tinh xảo cho trẻ em.

Và đặc biệt hơn là mơi biết được có cái nhà xý rất hay có thể làm chung cùng nhà
tắm và chỉ cần xả nươc một cái là sạch sẽ không mùi chứ không như cái nhà xý lộ
thiên đầy ruồi nhặng mà mỗi lần đi đại tiện xong lại phải ra đầu gió đứng 15 phút để
gió thổi bơt mùi đi rồi mơi dám vào nhà không thì mọi người lại tưởng mình vừa đi ăn
lẩu thập cẩm đó là chưa nói tơi cái khoản phải có kỹ năng vò nát tờ giấy vở để nó tơi
và mềm ra thì mơi có cái mà chùi các bác ạ ! Vì làm chó gì có giấy chuyên dùng cho
vấn đề này.

Trươc 30/4/1975 ngồi nhà đèn dầu nghe loa phát thanh tuyên truyền các bác miền
Nam khổ lắm bị chính quyền dồn vào ấp chiến lược khống chế quyền tự do đi lại rồi
bị áp bức đói khổ mà chúng tôi đau lòng và cứ thương các bác miền Nam quá !

Té ra chúng tôi ăn khoai sắn nằm ổ rơm hút thuốc lào nghe loa công cộng tối ngủ
nóng hết cả bụng lẫn cổ họng lại đi thương các bác ăn cơm thịt bò cá kho tộ nằm đệm
mút máy lạnh xem ti vi nghe nhạc trữ tình.

Thôi thì hoàn cảnh giờ nó vậy lỗi do CS nó đang trong giai đoạn tiến hóa thành
người nên có đối xử vơi các bác chẳng ra sao cả.

Chứ dân đen ngoài Bắc chúng tôi đâu có sung sương gì, cuộc sống đói khổ mù mịt
thông tin, nghèo nàn văn hóa bị CS khống chế sổ mùn sổ gạo ép ra chiến trường rồi
sinh Bắc tử Nam đau thương cũng ngút ngàn sống không bằng chết.

Nhưng trong tâm trí rất nhiều người dân Bắc chúng tôi luôn cảm ơn miền Nam đã
giải phóng chúng tôi khỏi cái tầm nhìn tăm tối, bơt đi cái khổ phần nào vì đống tài
sản khổng lồ của miền Nam đã được chuyển nhiều ra Bắc cùng lượng hàng hóa phục
vụ đời sống nhất là đồ nhựa và linh kiện phụ tùng xe đạp do miền Nam mặc dù bị CS
chủ trương tiêu diệt tư bản tư doanh nhưng vẫn cố gồng mình sản xuất để những
người làm thương mại mà ngoài Bắc thời đó gọi là con buôn, con phe đưa ra ngoài
Bắc góp phần cải thiện hẳn đời sống dân Bắc chúng tôi.

Nếu viết tiếp thì còn dài miên man lắm các bác ạ.
Nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ Cảm
Ơn xuất phát từ đáy lòng !

Đây 30 câu mà người sưu tầm cho là những câu noi để đời về chủ nghĩa cộng
sản ...Mời đọc chậm và ky để cho nhận định của riêng mình ...



1). Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người
dân , mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản..
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

2). Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc
sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

3). Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt , lơn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ
chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại .
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

4). Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối .
( Thủ tương Đức Angela Merkel )

5). Tôi lơn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiều rõ về họ : cộng sản
là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại ! Chủ nghĩa cộng sản là một vết
nhơ của loài người và thế giơi văn minh !
( Thủ tương Đức Angela Merkel )

6). Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp dụng , thì chỉ mang
đến đau thương , tàn phá , và thất bại.
(Tổng thống Mỹ Donald Trump )

8). Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người , nhưng là cơn ác mộng của nhân
loại .
(Nhà văn , nhà thơ, nhà viết kịch ,...Victor Hugo)

9). Khi thấy thằng cộng sản nói láo , ta phải đứng lên và nói nó nói láo . Nếu không
có can đảm nói nó nói láo , ta phải đứng lên ra đi , không ở lại nghe nó nói láo . Nếu
không có can đảm bỏ đi , mà phải ngồi lại nghe , ta sẽ không nói lại những lời nó nói
láo vơi người khác .
(Nobel lauréat /laureate , Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn)

10). Những người theo xã hội chủ nghĩa muốn làm mọi việc tốt hơn bằng cách lấy hết
tiền mọi người , và có những người cộng sản muốn làm mọi việc tốt hơn bằng cách
giết hết mọi người trừ họ ra .
( Văn hào Richmal Crompton )

11). Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản . Ngày hôm nay tôi phải đau
buồn mà nói rằng : đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá .
( Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô , awarded Nobel prize in 1990 ,
Mikhail Sergeyevich Gorbachev) .

12). Cộng sản không thể nào sữa chữa mà cần phải đào thải nó .
( Cố Tổng thống Nga Boris Nicholalevich Yeltsin )

13). Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại , là tiếng kêu của sự ngu dốt ,
là lời truyền giáo của sự ganh tị , ưu điểm của nó là chia xẻ đồng đều sự nghèo khổ.
(Cố Thủ tương Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill)



14). Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng , nhưng chủ nghĩa xã hội lại
chia đều sự nghèo khổ !
(Cố Thủ tương Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill)

15). Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại .
( Đức cố Tổng giám mục Fulton John Sheen )

16). Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là tơi lúc nào đó nó sẽ xài hết tiền của người khác !
( Cố Thủ tương Anh Margaret Hilda Thatcher )

17). Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt đông dựa trên tư tưởng rằng : sự hiểu biết
của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người . Đây là
một sự suy nghĩ cực kỳ kiêu ngạo .
(Nhà kinh tế học Friedrich August von Hayek )

18). Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tơi độ chỉ có những nhà trí thức mù
mơi có thể không nhìn thấy ( xin phép dịch thoát ý một chút).
(Nhà kinh tế học Thomas Sowell ---> Socialism in general has a record of failure so
blatant that only an intellectual could ignore or evade it. )

19). Tôi hiểu người cộng sản ...hiểu sự xấu xa và gian dối của đảng cộng sản .
(Cố Thủ tương Singapore , Lý Quang Diệu )

20). Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có TỰ DO , chủ nghĩa cộng sản
không thể tồn tại nếu cho phép TỰ DO .
(Nhà kinh tế học , Milton Friedman , Nobel prize for Economics in 1976 )

21). Hãy nhìn bao nhiêu người từ các xứ cộng sản đã liều chết vượt biên , vượt biển
qua các xứ tư bản tự do , nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta biết nhân loại đã lựa chọn ra
sao .
( Nhà kinh tế học , Milton Friedman , Nobel prize for Economics in 1976 )

22). Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm , không có nghĩa là người
mập lấy bơt phần ăn của người ốm . Nhưng đây là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã
hội .
( khuyết danh )

23). Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản ? Đó là những người
đọc Marx và Lenin . Và làm thế nào để bạn biết người đó là người chống cộng sản ?
Vì người đó hiểu Marx và Lenin .
(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan )

24). Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công ở hai nơi :
- Thiên đường , nơi mà không cần có nó .
- Địa ngục, nơi mà nó đã có rồi .

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan )

25). Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo của các nươc cộng sản : nếu chủ nghĩa
cộng sản có tương lai , thì tại sao các ông phải xây những bức tường (điển hình là



bức tường Berlin ) để giữ mọi người lại , và dùng quân lực và cảnh sát chìm để bắt
công dân của các nươc ông im lặng ?

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan )
26). Chấm dứt chiến tranh không phải đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ,
cái giá phải trả cho hòa bình là hàng ngàn năm tăm tối cho các thế hệ Vietnam sinh
về sau !
(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan )

27). Nếu Việt cộng thắng thì toàn thể Quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến
thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản . Hơn nữa toàn dân Việt Nam sẽ mãi mãi
sống dươi ách độc tài vong bản , vô gia đình , vô tổ quốc ,vô tôn giáo của cộng sản
Việt Nam.
(Cố Tống thống Đệ nhất Viêt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm )

28). Đừng nghe những gì cộng sản nói , mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm !
(Cố Tổng thống Đệ nhi Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu )

29). Đảng cộng sản Việt Nam đã hi sinh hơn 2 triệu cán binh của họ để biến toàn thể
nươc Việt Nam thành một nươc cộng sản toàn trị . Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ
nghĩa tư bản để làm giàu cho chính họ ! Vậy hơn 2 triệu người Việt Nam chết để làm
gì ?
( Nhà văn Dennis Mark Prager, one of America 's most respected Radio Talk Show
hosts )

30). Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh chính là giải mã lịch sử bất hạnh của dân tộc Việt
Nam.

NỖI NHỤC QUỐC THỂ:
THÁI LAN ĐÁ NÁT LƯỚI VIỆT NAM NGAY TRÊN SÂN NHÀ!
My Anh.



Hàng triệu người Việt Nam đã xuống đường vơi cờ xí rợp trời mừng chiến thắng bóng
đá nam và nữ tại SEA Games 31.
(tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 Tháng Năm đến ngày 23 Tháng Năm 2022).

Huy chương vàng bóng đá nam lẫn nữ mà Việt Nam giành được đều từ hai trận chung
kết vơi Thái Lan.

Toàn bộ hệ thống báo chí truyền thông Việt Nam được dịp khua vang vơi vô vàn mỹ
từ.
Tất cả đều quên béng một sự thật chua chát:
Bên ngoài vận động trường,
Thái Lan đang đá rách lươi Việt Nam trên mọi sân.
Việt Nam thua tan tác.
Đại bại! Thảm hại!

Bức ảnh buổi lễ cám ơn sau khi kết thúc đại hội thể thao của những nhà tài trợ SEA
Games 31 đã nói lên tất cả.
Trên sân khấu, logo của 12 tập đoàn Thái Lan tài trợ cho thấy họ không chỉ thuần túy
là những người chi tiền để Việt Nam có thể tổ chức SEA Games 31 mà còn là những
công ty đang khống chế gần như mọi ngóc ngách thị trường Việt Nam.

Người Việt Nam nhào ra quán nhậu ăn mừng “chiến thắng” bằng bia của ThaiBev
(Thai Beverage); dân Việt Nam mua đồ ăn mừng trong những siêu thị thuộc sở hữu
Thái; dân Sài Gòn nhậu thịt gà từ nhà máy chế biến gà xuất khẩu tại Bình Dương của
Tập đoàn CP; người Việt Nam rút tiền “đi bão” từ Ngân hàng Thái KASIKORN;
và giơi truyền thông Việt Nam tổ chức các cuộc họp báo về SEA Games tại khách sạn
Melia Hà Nội cũng của Thái nốt.

Thế mà không thấy xấu hổ, lại cứ hơn hở như trẻ con cùng nhau lên đồng vơi chiến
thắng bóng đá vốn gần như chẳng mang lại chút gì lợi ích kinh tế gì để người dân có
thể có cơm no áo ấm.

Chiến thắng của Thái Lan trên sân nhà Việt Nam không phải là chiến thắng nhất thời.
Từ nhiều năm nay, lần lượt các “đội Thái” đã ào ạt đến Việt Nam và thâu tóm hết
doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác. Cafebiz.vn (ngày 24-3-2022)
cho biết suốt nhiều thập niên nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp
Thái Lan vào Việt Nam liên tục tăng, vơi mỗi năm tăng bình quân 13%.

Tính đến hết năm 2021, vơi tổng vốn đăng ký trên $13 tỷ, Thái Lan đứng thứ 8/140
quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam.

Trong khu vực ASEAN, đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam chỉ đứng sau Singapore.
Đầu tư ở đây không chỉ có nghĩa mở nhà máy.

Đáng nói hơn là người Thái đã mua đứt doanh nghiệp Việt Nam. Và toàn doanh
nghiệp khổng lồ. Tập đoàn Central Group của Thái hiện là chủ nhân chuỗi siêu thị
(ngày xưa có tên) Big C; trong khi TCC Group (Thái) sở hữu Metro
(Big C và Metro có thể nói từng là hai chuỗi siêu thị lơn nhất Việt Nam)…



Central Group, thuộc sở hữu gia đình Chirathivat, bắt đầu vào Việt Nam từ năm 2014,
bây giờ cũng chính là chủ nhân siêu thị điện máy Nguyễn Kim!

Nói đến bán lẻ, còn phải kể đến Thai Corp International. Tập đoàn này hiện nắm gần
như tất cả các kênh phân phối lơn và có hơn 300 đại diện kinh doanh tại các tỉnh,
thành phố khắp Việt Nam; chuyên cung cấp hàng cho các siêu thị, đại lý, cửa hàng
bán sỉ và lẻ, từ nươc tăng lực Red Bull, cá hộp Ba Cô Gái, khăn giấy Cellox và Zilk,
sản phẩm sữa Duch Milk, mì ăn liền Mama, sản phẩm sữa Nestle, nươc trái cây
Bireley, đến bánh gạo Want Want…

Cùng vơi hai “tiền đạo” Central Group và TCC Group là tập đoàn khổng lồ SCG
Group (Siam Cement Group).

Tính đến thời điểm hiện tại, SCG Group đã sở hữu hơn 20 công ty con tại Việt Nam,
nắm những ngành rất then chốt:
Xi măng và vật liệu xây dựng (vơi công ty SCG Cement-Building Materials); hóa dầu
(vơi SCG Chemicals) và bao bì (vơi SCG Packaging).

Mơi năm ngoái 2021, SCG Group đã mua lại 70% cổ phần công ty nhựa Duy Tân –
một trong những hãng sản xuất sản phẩm nhựa lơn nhất Việt Nam.

Trươc đó, SCG Group đã “bỏ túi” Công ty Bao bì Biên Hòa (SVI) và Công ty Nhựa
Bình Minh…

Và ngay ở một quốc gia vẫn còn sống chủ yếu bằng nông nghiệp, CP Group
(Charoen Pokphand Group) của Thái Lan hiện chiếm lĩnh gần như tuyệt đối tất cả
những gì liên quan nông nghiệp, từ phân bón, chế biến nông sản đến thậm chí cám
gia súc…

Năm 2021, CP Group đã mua 24,9% cổ phần Công ty Thực phẩm Sao Ta (Fimex),
vốn là doanh nghiệp nhà nươc chuyên chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu thành lập từ
năm 1996. Trong lĩnh vực thực phẩm, đại gia Charoen Sirivadhanabhakdi của tập
đoàn ThaiBev đã ôm gọn không chỉ Tổng công ty Bia-Rượu-Nươc giải khát Sài Gòn
Sabeco (nơi có những sản phẩm quen thuộc chẳng hạn Bia 333 Export và Bia Saigon
mà dân nhậu Việt Nam rót tràn trề ăn mừng chiến thắng bóng đá trươc Thái Lan)
mà còn hốt luôn cả hãng sữa lừng danh Vinamilk.

Thái Lan thậm chí “sở hữu” cả “mặt trời” ở Việt Nam.
Cách đây ba năm, doanh nghiệp Thái Super Energy Corporation đã mua cổ phần loạt
dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, An Giang…

Cuối Tháng Ba 2020, Super Energy thông báo chi hơn $456 triệu để đầu tư mua cổ
phần bốn dự án nhà máy điện mặt trời tại Bình Phươc…

Nói tóm lại, một người dân Việt Nam nào đó có thể đang ở trong ngôi nhà được xây
bằng xi măng Thái, đi chợ hàng ngày ở siêu thị Thái, xài những vật dụng bằng nhựa
“của” Thái, nhậu nhẹt và giải khát bằng đồ uống Thái, ăn thịt gà và trứng gia cầm
“của” Thái… rồi nháo nhào ra đường“đi bão” mừng chiến thắng bóng đá bằng xe
Honda nhập từ Thái (tâm lý người tiêu dùng Việt Nam thích xe gắn máy được sản
xuất ở Thái hơn là ở Việt Nam).



Thế mà vẫn ngây thơ ăn mừng! Đến cám gia súc mà cũng để người Thái “lo giúp”
nông dân Việt thì thực lực kinh tế Việt Nam có thể thấy“bền vững” như thế nào.

SEA Games được tổ chức mỗi hai năm một lần. Hai năm mơi được dịp rót bia (bia
Thái!). Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua, kinh tế nươc nhà vẫn rơi
vào tay nươc ngoài.

Người Thái, từng ngày từng giờ, tiếp tục sút rách lươi kinh tế Việt Nam. Quả nào
mạnh như thôi sơn quả ấy. Vậy mà vẫn không tỉnh. Vẫn tự sương một cách ngây ngô.
Vẫn “tự hào quá Việt Nam ơi” một cách ngơ ngẩn, lố bịch và thậm chí ngu xuẩn.
Mỗi hai năm, người Thái mơi vô lươi nhặt bóng nhưng mỗi ngày họ hốt hàng đống
tiền từ Việt Nam.

Chừng nào mơi sáng mắt ra?
Chính sách “tự hào dân tộc” bằng bóng đá là một chính sách mị dân cực kỳ ngu xuẩn.
Nó ru ngủ người dân. Nó khiến người dân u mê và chìm đắm trong sự tự lừa dối rằng
họ đang sống trên một đất nươc “đang có uy” trên trường thế giơi.

Họ không nhận thức được rằng họ đang sống trong một nền kinh tế được thở bằng
dưỡng khí người khác; và họ không thấy được rằng họ đang được cai trị bởi những kẻ
vốn bẩm sinh mắc hội chứng kém phát triển não bộ, những kẻ có những cái đầu to
quá khổ nhưng bộ óc không chỉ teo bé mà còn chứa đầy những thứ giống hệt thứ cám
mà người Thái sản xuất ở Việt Nam.

Mỹ Anh.

MÀY VÀ TAO
Nguyễn Huỳnh



Công dân nươc Việt là tao
Mày sinh ở cái xứ Tàu khổ chưa!
Chuyện thật mà cứ như đùa
Hai thằng chẳng kém gì vua một ngành.
Cục trưởng dược phẩm ma ranh
Toàn đồ phế thải biến thành thuốc tiên
Bởi vì nắm giữ chức quyền
Lưu hành, sản xuất cứ tiền là xong.
Mặc bao người bệnh mạng vong
Làm giàu bất chính thong dong tao mày
Tự nhiên vạ gió tai bay
Trời cao chẳng đỡ đất dày không tha.
Bốn năm tù tao được ra
Còn mày phải sơm thành ma nươc Tàu
Nếu mà còn có kiếp sau
Mày sang nươc Việt mà đầu thai nha
Nươc tao nổi tiếng vị tha
Tao, mày tham nhũng tẹt ga sợ gì.

Thơ Nguyễn Huỳnh
24/5/2022

Bởi vậy Tiến sĩ V.N bây giờ nhiều hơn rác !



Tiêng Anh của những thằng dốt tiêng Việt.

Mơi thấy hình này trên trang của một chiến hữu.
Mấy thằng này mù tịt tiếng Anh nên nhờ Google dịch. Thế nhưng nó cũng dốt cả tiếng
Việt.
NƯA CON, nhưng mà là CON GI mơi được. Vì thế nên Google ban cho nó chữ
CHILD tức là đứa con, đứa bé. Vậy thì khách hàng muốn ăn món NƯA ĐƯA BÉ
LUỘC thì cứ gọi. Tuy nhiên, trên thực đơn, chúng nó ghi là BOIL HALF A CHILD thì
có nghĩa là HÃY LUỘC NƯA ĐƯA BÉ.
Kế đến, nó không phân biệt được CON BA BA và HAI SỐ BA, BA SỐ BA nên Google
mơi cho nó chữ THREE THREE. Nó chưa dịch thành FATHER FATHER thì cũng còn
là may phươc.
Sau hết, chẳng biết nó gõ thế nào mà Google dịch NHÍM thành URCHINS. Urchin là
con cầu gai trong khi nhím phải là PORCUPINE hoặc là HEDGEHOG.
Bị thiên hạ chửi, chê cười mãi mà sao chúng nó vẫn chưa bơt dốt, bơt hợm hĩnh.

Lan Huong Nguyen: Kẻ dốt hay nói chữ. Người ngu hay hợm hĩnh
Ngu Tran: Ôi Chúa ơi! Ai mà dám ăn cái món "Boil Half A Child". Cũng may còn
thấy tấm hình.
Huyen Chau Luong: Giỏi đấy sát nghĩa luôn
Quang Thanh Huynh: Ngôn ngữ bên kia vĩ tuyến dịch ra tiếng Anh.

Nguyễn Lâm Bình hình như Google nó chỉ dịch đúng khi ta viết đúng chính tả, ngữ
pháp. Còn vơi cái ngôn ngữ giặc cộng và ngữ pháp giặc cộng thì Google nó thua thôi
ạ.



AI LÀ NGỤY.? NGỤY LÀ AI.?
Ngô Trường An

Anh bạn cùng quê vô Bà Rịa dạy học từ thời bao cấp. Hôm qua anh về quê và vợ
chồng anh ghé đến nhà thăm. Ngồi nói chuyện, bất giác anh nhìn lên bàn thờ cha tôi
hỏi:
– Ba mày hồi trươc là ngụy quân hay ngụy quyền mậy.?
Tôi hỏi:
– Ngụy quân là sao? Ngụy quyền là sao.?

Anh ngạc nhiên:
– Ơ, mày không biết à.?
Ngụy quyền là người làm trong chính quyền ngụy, ngụy quân là lính trong chính
quyền ngụy. Có thế mà không biết à.?

Tôi lắc đầu trả lời:
Cha tui chỉ là một công chức của chính phủ Miền Nam thôi, chứ ổng có theo cộng sản
đâu mà ngụy quân vơi ngụy quyền.!

Anh đưa mắt nhìn sang vợ rồi ngươc mặt lên trần nhà cười lơn:
– Mày nói cái gì thế.?
Ngụy là chính phủ Miền Nam đó.! Những người làm việc cho Miền Nam là ngụy
quyền, ai đi lính là ngụy quân... Hiểu chưa.?

Tui nghiêm mặt:
– Anh nói bậy.! Anh có hiểu nghĩa tính từ NGỤY là gì không.? Theo wikipedia, ngụy,
có nghĩa là sự giả tạo, ví dụ như: ngụy trang, ngụy tạo, ngụy biện, ngụy quân tử…
Riêng về ngụy quyền là để ám chỉ một chính quyền do soán đoạt mà có (soán đoạt
cũng có nghĩa là cươp) hoặc do quân xâm lược nươc ngoài dựng lên để làm tay sai
cho nó trong quá trình xâm lược.

Vậy thì chính quyền của ông Ngô Đình Diệm ăn cươp từ chính quyền nào mà anh gọi
là ngụy.?
Và chính quyền Miền Nam làm tay sai cho ai mà anh gọi là ngụy.?

Anh đừng nghĩ rằng, chính phủ VNCH là tay sai của Mỹ nha.? Không đâu.! Quân,
dân, cán, chính Miền Nam chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ tổ quốc của họ. Mỹ cũng có
nghĩa vụ ngăn chặn làn sóng đỏ cộng sản tiến sâu vào phương nam. Do đó, họ viện
trợ cho miền Nam Việt Nam và cùng quân dân miền Nam chiến đấu chống cộng sản
bành trương hại đời.

Việt Nam Cộng Hòa nhận viện trợ của Mỹ, họ xem Mỹ là đồng minh cùng chung
chiến hào, chứ chưa bao giờ nhận Mỹ là anh em, hay bạn vàng. Trong tất cả các khẩu
hiệu, báo chí, thơ ca, âm nhạc… người Miền Nam chưa bao giờ ca ngợi Mỹ, tung hô
chính phủ Mỹ… Và, tổng thống Ngô Đình Diệm là người phản đối Mỹ đưa quân sang
tham chiến ở Miền Nam. Vậy thì, làm sao có thể gọi chính quyền Miền Nam là ngụy.?
Anh nói đi.!



Anh chồng đưa mắt nhìn chị vợ, chị ta nghiêng người lên tiếng:
– Xưa nay em nghe người ta nói chính quyền cũ là ngụy quyền Sài Gòn, và bọn em
cũng cứ thế mà gọi chứ cũng không nghĩ ngợi hay tìm hiểu gì. Vậy là, theo anh, dùng
từ ngụy quân – ngụy quyền là không đúng phải hôn.?
– Từ ngữ thì nó không sai, nếu dùng nó để ám chỉ cho chính quyền Miền Nam thì sai,
nhưng để chỉ cho chính quyền Miền Bắc thì hoàn toàn đúng.!

Anh bạn nghe tui nói vậy liền trợn mắt lên hỏi:
– Sao.? Mầy nói chính quyền này là ngụy à.?
– Không.! Tôi chỉ dựa trên định nghĩa của wikipedia mà nhận xét. Ngụy quyền, có
nghĩa rằng chính quyền đó từ cươp của nhà nươc khác mà có! Anh là giáo viên,
chẳng lẽ anh không biết ông Hồ Chí Minh lãnh đạo đảng Cộng sản cươp chính quyền
từ tay thủ tương Trần Trọng Kim.? Như vậy, chính quyền hôm nay được thừa kế từ
đời ông Hồ cươp từ tay người khác chứ còn gì nữa.?

Anh có biết, ông Lê Duẩn đã từng tuyên bố: “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô,
TQ, đánh cho các nươc XHCN anh em…” quân đội mà đi đánh thuê từa lưa như vậy
có phải là ngụy quân không.?

Nếu chính phủ của ông Hồ là chính phủ của dân Miền Bắc, mắc mơ chi treo hình ông
Mác, ông Lê-nin, ông Mao… ở chốn nghị trường.? Mắc mơ chi đưa ra chủ trương
quyết đi theo con đường mà TQ đã chọn.? Mắc mơ chi in chữ TQ trên đồng tiền lưu
hành ở Miền Bắc.? Và mắc mơ chi in hình quốc kỳ TQ trên con tem mang quốc hiệu
nươc VNDCCH.??
Anh nói đi.!

Anh sống ở Miền Nam cũng gần 20 năm, anh có bao giờ thấy chính quyền Miền Nam
làm những điều vừa nhục, vừa hèn như lũ tà quyền Miền Bắc vậy không mà anh nói
chính phủ Miền Nam là ngụy.?
– Mầy… phản động.!
– Ôi trời.!

Nảy giờ nói chuyện vơi anh tui tưởng anh là con người biết đúng, biết sai. Không
ngờ, anh như con Vẹt.! Người ta nói ngụy thì anh nói ngụy, người ta hô phản động thì
anh hô phản động… cứ lặp theo lời thiên hạ như thế thì cái đầu chỉ để đội nón thôi
sao.?

Thấy tình hình căng thẳng, chị vợ vội nắm tay chồng đứng dậy chào tui.
Tôi cũng đứng lên cúi gập người tiễn khách:
– Vâng, xin chào anh chị. Cầu chúc anh chị ra đi thanh thản ạ.!

Hy vọng rằng anh chị sẽ sáng suốt hơn về vấn đề ai mơi chính là ngụy quân, ngụy
quyền.

Và ai là những kẻ bán nươc hại dân.

Ngô Trường An



Thằng bò đỏ lên tiếng bưng bô ai ngờ lại bị nguyên cái bô úp vào mặt.

PHẢI ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI (Number One)
Thai Ba Tân

Ta đứng đầu thế giơi
Về số ca ung thư,
Về tai nạn xe cộ,
Tiến sĩ và giáo sư

Và rất nhiều cái khác.
Phải nói ta cực kỳ.
Thế mà về tham nhũng
Chỉ được xếp thứ nhì.

Thằng World Bank nói thế
Trong báo cáo thường niên.
Hay thằng này chơi xấu
Vì không được cho tiền?

Đề nghị phải làm rõ.
Nếu cần thì cứ chi.
Tham nhũng ta phải nhất,
Chứ không được thứ nhì.

Trường hợp hắn xếp đúng,
Nghiêm túc, không phải đùa,
Thì toàn dân, toàn đảng
Phải phát động thi đua,



Phải học tập, phấn đấu
Để tham nhũng nươc ta
Luôn đứng đầu thế giơi.
Không thứ hai, thứ ba.

Vì tham nhũng mà kém,
Quan chết đói thì sao?
Ai lãnh đạo đất nươc,
Lấy gì mà tự hào?

.
PHẢI ĐƯNG ĐẦU THẾ GIỚI - 2

Quái thật, thằng quốc tế
Lại xếp ta, Việt Nam,
Về chỉ số hạnh phúc
Chỉ ở hàng thứ năm.

Như thế là xúc phạm.
Đúng là bọn ngu lâu.
Ta phải đứng thứ nhất
Vì những lý do sau:

Một, dân ta sung sương.
Mọi cái được đảng lo.
Từ việc hô khẩu hiệu
Đến dép lốp, bo bo.

Ở đâu làm giàu dễ
Như ta - đạp xích lô,
Nuôi lợn, bán chổi đót
Mua được nhà, ô tô?

Hai, xưa nay người Việt
Vốn nổi tiếng ăn chơi.
Hơn tám nghìn lễ hội,
Bốn tỉ lít bia hơi.

Ban ngày ngồi quán nhậu,
Tối xem Vê-Tê-Vê.
Đêm nào cũng hoa hậu.
Đêm nào cũng diễn hề.

Ba, làm giả ăn thật.
Sáng ta vác ô đi.
Chiều vác về, cuối tháng
Nhận lương và phong bì.

Giữa quãng chiều và sáng,



Ta buôn chuyện, uống trà.
Cuối năm họp tổng kết,
Bằng khen treo đầy nhà.

Bốn, kho tiền nhà nươc
Không có khóa, ai cần
Cứ đến đấy mà lấy,
Mà không phải lăn tăn.

Chỉ cần tấm thẻ đảng
Là được bổ làm quan.
Tiền tỉ tiêu thoải mái.
Vừa sương, vừa an nhàn.

Năm, dân ta hạnh phúc,
Không thèm đi biểu tình.
Cũng chẳng thèm phản đối
Khi giặc đến nhà mình.

Văn hóa thì cực đỉnh.
Hàng chục nghìn giáo sư.
Con nít thi, điểm khủng.
Toàn ngoan, không thấy hư...

Tóm lại là nhiều lắm.
Nhiều lý do để ta
Được đứng đầu thế giơi
Về hạnh phúc hài hòa.

Thế mà bọn chúng láo
Xếp thứ năm, thật kinh.
Chắc phải có phản động
Hoặc diễn biến hòa bình.

Tôi đề nghị toàn đảng
Và toàn dân chúng ta
Kiện lên Liên Hợp Quốc
Vì quốc thể nươc nhà.

Thái Bá Tân



KHI NÃO BỘ QUAN CHỨC VÀ TRÍ THỨC TRỐNG RỖNG...
Chu Mộng Long

https://www.facebook.com/Chumonglong?__cft__[0]=AZXJbSenELdMHJoBDzahFXRe0FvJZ56cZpz1QzRA53QOofZERFuc4ierfiAK-V7Czv5Yb3IDQy5cPNhI6k_IYhj_NpH6J4FDYH7r-uojtGQzbV-vGUwkVX_JJok7TtiDMHXFbHJI79dCgJYaw6QswaEIHwLmJWGhaXsD8w4Yqegvbh2D-FJGCMiKKG0j5Nx7_mQ&__tn__=-UC,P-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5932769916737202&set=pcb.5932770833403777&__cft__[0]=AZXJbSenELdMHJoBDzahFXRe0FvJZ56cZpz1QzRA53QOofZERFuc4ierfiAK-V7Czv5Yb3IDQy5cPNhI6k_IYhj_NpH6J4FDYH7r-uojtGQzbV-vGUwkVX_JJok7TtiDMHXFbHJI79dCgJYaw6QswaEIHwLmJWGhaXsD8w4Yqegvbh2D-FJGCMiKKG0j5Nx7_mQ&__tn__=*bH-y-R


Tôi bắt đầu bài viết này bằng câu chuyện kể khi đi tập huấn tại Huế. Buổi trưa khi ra
nhà hàng liên hoan, một quan chức giáo dục ở một sở dục nọ tay cầm ly bia, tay
chống nạnh ưỡn bụng đến chào đoàn chúng tôi. Sau lời giơi thiệu chức vụ là lời chào
xã giao, anh ta đến cụng ly một cô giáo trẻ, tay cụng tay ôm cho ra vẻ thân thiết.

Khi tôi ngứa mắt làm lơ thì anh ta lại đến chỗ tôi, lại tay chống nạnh khoe bụng, tay
bưng ly rót bia cho đầy và đòi cụng ly. Tôi xin lỗi, không cụng được! Thế là anh ta
kèo nhèo một hồi rồi nốc cạn ly. Không dừng lại ở đấy, anh ta lè nhè, lải nhải chê tôi
yếu, không biết uống bia thì không đáng làm thầy chứ đừng nói làm quan! Tôi để anh
ta ba hoa một hồi, tôi đứng dậy, tay cầm ly, giơ cao lên và nói: "Cút ngay lập tức!
Nếu anh còn léng phéng ở đây nữa, cái ly này sẽ cụng vào đầu anh đấy!”

Anh ta lo cút xéo bằng cái liếc mắt mang hình viên đạn.
Nhưng trong đoàn có người trách tôi là không biết quan hệ, vơi cung cách của tôi có
thể làm mất mối liên kết làm ăn của khoa và trường! Hoá ra quan chức toàn quan hệ
làm ăn trên bàn nhậu!
Kể lại chuyện này để thấy, quan chức và trí thức thời nay ngoài khoe của, khoe danh,
còn khoe cả tửu lượng để làm sang.

Các bạn cứ để ý xem, ngoài bọn vô học khi không có việc làm thì ngồi lê la ở vỉa hè
nốc bia rượu để giải sầu, rất đông dân nhậu ở nhà hàng là đám quan chức và trí
thức.
Nhà hàng đông người thành nơi để quan chức và trí thức ba hoa chích choè đủ thứ
mà mình có. Nào bằng cấp danh hiệu, nào nhà cửa xe cộ, nào cách làm tiền nhanh,
nào đào hoa gái gú..., có gì khoe tuốt. Lạ nhất là thi nhau uống, thi nhau nói, gân cổ
lên mà nói, không cần ai nghe, miễn sao cái sự khoe này vang động ngập không gian
là được!

Tôi chỉ có thể khẳng đinh, khi não bộ quan chức và trí thức trống rỗng thì họ chỉ có
thể nhét rượu bia vào đầu để chứng tỏ mình có não!
Lối sống sa đoạ phổ biến ấy, đại biểu Dương Trung Quốc còn tự hào giữa nghị
trường rằng, đó là "văn hoá rượu”, lại còn dẫn thơ Bác Hồ ra để chứng minh nữa thì
hết thuốc chữa!

Trong lối sống phổ biến ấy, những người có trí xem chừng cũng mất trí theo. Giả định,
những người có trí, trong tình thế bắt buộc (gọi là "nhiệm vụ chính trị”) ngồi chung
bàn hay gần bàn, nhiều khi chỉ là quan hệ bạn của bạn mà bị thách uống, ép uống để
thi đua về cái gọi là "tửu lượng” thì cũng mất trí theo.

Không biết tự bao giờ "tửu lượng” thành niềm tự hào, kiêu hãnh (từ trung đoàn bò đỏ
hay dùng là "ngạo nghễ”) của quan chức và trí thức. Nhiều kẻ uống đầy bụng rồi móc
họng ra uống tiếp mơi kinh. Các vụ tai nạn giao thông diễn ra kinh hoàng đối vơi dân
chỉ có thể có gốc lây nhiễm từ quân không não hay não chứa toàn bia rượu này!

Cái hành vi thách uống, ép uống như vậy, có đáng đưa vào một trong những hành vi
bạo lực hay giết người hơn là "cái nhìn gợi tình”, "khen hàng xóm đẹp”, "vợ đòi
chồng làm nhiều tiền hay thăng chức” không?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5932769916737202&set=pcb.5932770833403777&__cft__[0]=AZXJbSenELdMHJoBDzahFXRe0FvJZ56cZpz1QzRA53QOofZERFuc4ierfiAK-V7Czv5Yb3IDQy5cPNhI6k_IYhj_NpH6J4FDYH7r-uojtGQzbV-vGUwkVX_JJok7TtiDMHXFbHJI79dCgJYaw6QswaEIHwLmJWGhaXsD8w4Yqegvbh2D-FJGCMiKKG0j5Nx7_mQ&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5932769916737202&set=pcb.5932770833403777&__cft__[0]=AZXJbSenELdMHJoBDzahFXRe0FvJZ56cZpz1QzRA53QOofZERFuc4ierfiAK-V7Czv5Yb3IDQy5cPNhI6k_IYhj_NpH6J4FDYH7r-uojtGQzbV-vGUwkVX_JJok7TtiDMHXFbHJI79dCgJYaw6QswaEIHwLmJWGhaXsD8w4Yqegvbh2D-FJGCMiKKG0j5Nx7_mQ&__tn__=*bH-y-R


Cụ Tổng hay dùng từ "suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống” cho đám quan chức và
trí thức này. Tôi thì khẳng định, cái quân này có não đâu mà suy vơi thoái?

Chu Mộng Long



TÙ CỘNG SẢN - MỆNH DANH TRA HINH “TRẠI TẬP TRUNG CẢI TẠO” SAU
THANG TƯ ĐEN !!!



Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei
Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái.
LKP không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi
lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP
không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12
năm 1999.



2 ông Chu ngọc Anh, Nguyễn thành Long vừa bị khai trừ khỏi đảng, kết thúc "sự
nghiệp" Chính trị hại Nươc, hại Dân, cũng là kết thúc một cuộc đời trong ô nhục.

Đảng ta trong sạch còn hơn nươc hồ bơi sau ba tháng chưa thay nữa mà ông dám nói
là: "tham-nhũng sao" Lê Hải?



Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh:” Thầy nói dõng dạc: “Dù bản án 10 năm hay 20 năm,
kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến. Tôi khát khao đất nươc có tự do
Dân Chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nươc và dân tộc. Tôi Lo lắng cho môi trường
sống của nhân dân bị đầu độc và tôi không thể vô cảm và cam tâm trươc nguy cơ mất

chủ quyền Quốc Gia trươc mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc”.





CHỈ CÓ THỦ TƯỚNG MỚI BIẾT!
Ngô Trường An

Lão Park Hang Seo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại vơi dáng vẻ suy tư. Lão
ngán ngẩm đặt điện thoại xuống bàn, vơi tay bưng ly cafe đã nguội ngắt đưa lên môi
nhấm nháp.

Lão hậm hực:
- Bà mẹ hắn!
Mình bỏ ra biết nhiêu công sức uốn nắn từng cầu thủ, chỉ vẻ từng thế tiến, thế lùi,
nghiên cứu từng chiến lược của đối phương để ra chiến thuật cho phù hợp mơi giành
được chiến thắng. Vậy mà lão kia phủ nhận công sức của mình, lão nói chiến thắng
đó là nhờ hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của lão?! Nếu thua thì
chắc chắn, mọi sự phẫn nộ của công chúng đều trút lên đầu mình, chứ chẳng có
thằng khùng nào đi quy trách nhiệm cho cái văn hóa đậm đà vơ vẩn ấy cả!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=161641616358365&set=a.119521020570425&__cft__[0]=AZW5G7b3GmuVxFGGntUPNMTYnpC_tpJ7Xd8cUZP7wlCW8N0o_E5K_TX_qd_icCwtxTYlaIxFlGwm7DnZLUGLUPWxNCpf3K6GLmJs-ZeVumsRge70tUAW2QMKh6UfGwtAM8T2cVjCV2NPEV3k6uCUuiNO3wzXKj7nU-sqvA49Go68D12ad4c-CG_hAxw-tHCcC0c&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=161641616358365&set=a.119521020570425&__cft__[0]=AZW5G7b3GmuVxFGGntUPNMTYnpC_tpJ7Xd8cUZP7wlCW8N0o_E5K_TX_qd_icCwtxTYlaIxFlGwm7DnZLUGLUPWxNCpf3K6GLmJs-ZeVumsRge70tUAW2QMKh6UfGwtAM8T2cVjCV2NPEV3k6uCUuiNO3wzXKj7nU-sqvA49Go68D12ad4c-CG_hAxw-tHCcC0c&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=161641616358365&set=a.119521020570425&__cft__[0]=AZW5G7b3GmuVxFGGntUPNMTYnpC_tpJ7Xd8cUZP7wlCW8N0o_E5K_TX_qd_icCwtxTYlaIxFlGwm7DnZLUGLUPWxNCpf3K6GLmJs-ZeVumsRge70tUAW2QMKh6UfGwtAM8T2cVjCV2NPEV3k6uCUuiNO3wzXKj7nU-sqvA49Go68D12ad4c-CG_hAxw-tHCcC0c&__tn__=EH-y-R


Tự nhiên lão thấy mình thừa thãi đến vô dụng. Lão thở dài rút điện thoại ra bấm gọi
tài xế chở lão lên văn phòng VFF. Xe vừa dừng, lão mở cửa đi thẳng vô phòng chủ
tịch, cất giọng lạnh lùng:
- Tôi đến để xin từ chức.

Viên chủ tịch ngạc nhiên:
- Sao? Có chuyện gì vậy?
- Tôi nghĩ, vai trò huấn luyện viên của tôi đã không còn quan trọng trên đất nươc có
nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc này nữa. Vì vậy tôi xin rút lui!
- Ơ! Sao lại không quan trọng? Chẳng phải ngài đã đưa đội tuyển giành thắng lợi
trươc đội Indonesia đó sao?
- Không! Chiến thắng đó là nhờ được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân
tộc của các ông đấy!

Viên chủ tịch ngẩn ngơ một lúc rồi gượng gạo hỏi lại:
- Nói như vậy nếu trận sắp đến lỡ thua Malaysia thì do cái gì?

Lão Park cười nửa miệng:
- Do văn hóa lai căng, đồi trụy là tàn dư của bọn Mỹ ngụy để lại chứ do cái gì nữa?
Yes!!! Văng hóa, văng hóa and văng hóa!!! Hễ ăn thì văn hóa dân tộc đậm đà, nếu
thua thì văn hóa đồi trụy lai căng. Cứ thế mà quy, mà chụp!

Viên chủ tịch chằm chằm nhìn vào mặt lão Park, giọng chậm rãi:
- Thật tình tôi không hiểu gì cả! Đá bóng thắng hay thua thì quan gì đến bản sắc văn
hóa dân tộc? Ngài có thể giải thích rõ hơn không?

Lão Park kéo ghế đứng lên gằn giọng:
- Hãy đến gặp thủ tương chính phủ nươc CHXHCNVN ngay đi. Chỉ có ông ta mơi đủ
trình giải thích cái văng hóa đậm cái đà bản sắc ấy!

@Ngô Trường An



Bị can Phan Quốc Việt (trái) cùng loạt bị can đã bị khởi tố trong vụ án kit test Việt A.
(Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Đúng ghê



Mẹ đưa người qua Hàn. Con đưa tiền sang Úc.

Tương lai tuổi trẻ Đông lèo: Mẹ nó , sợ gì , sòng phẳng thôi , bia rẻ hơn sách giáo
khoa mà , chơi luôn các đồng chí …



Sống vơi csbV, một lũ khỉ trường sơn, 94 triệu dân VNcs đã thấy rõ được tư tưởng
của hồ bã chó, và nền kinh tế csVN rùi không cần phải nói.




