TAI SAO VIET NAM BÂY GIƠ VÂN CON NGHEO?
Le Tu

Ngheo la ban chât cơ ban cua cac nươc công san, Nhưng co ngươi noi tai sao cstq,
tc no thư 2 trên thê giơi, tau co điêu kiên riêng cua no, môt quôc gia dân sô đông
nhât thê giơi vơi môt ty tư nên công nhân không thiêu ơ quôc gia cs nây, va lai tau
co lãnh thô gân 10 triêu km2 đưng sau Nga nên viêc mơ hãng xương dê dang
phương tiên giao thông phong khoang nên nhiêu công ty vao đâu tư, tư đo thu nhiêu
ngoai tê nên tau trơ nên giau co.
Nhưng ta nên phân biêt cai giau cua tau va cua My no khac xa nhiêu lăm, giau cua
My đươc phân phôi đêu cho ngươi dân, con tau thi tâp trung vao đang nên đang co
tiên gân như chi phôi tât ca. Nươc nho, cac lãnh tu nươc nây bi tau công mua chuôc
nên phai theo lênh tau, nên ngay nay tât ca cơ chê liên hiêp quôc bi tau khuynh đao
vi bâu cử du nươc nho hay lơn cung tinh môt la phiêu, khôi Tây phương thua tau
điêm nây.
Nay trơ lai VN, 47 năm chiêm đươc miên Nam va 40 năm theo CNXH ơ miên Băc
ma VN vân con ngheo nan, vi nhưng ly do sau đây:
1- Nhưng lãnh đao cua công san la nhưng ngươi co thê noi không đươc đên trương
co chăng chi chăp va rôi lây văn băng đê loe thiên ha nên ta thây tâp thê lãnh
đao Ha Nôi ngươi nao cung co băng thac si, tiên si, nhưng ngươi nây hâu hêt đêu la
con ông chau cha trong thơi chiên đê tranh quân dich qua Liên Xô, hay cac nươc
Đông Âu nhưng tay nây qua đo môt sô lo kiêm tiên, môt sô qua đo ăn chơi, co tiên
mua tiên cung đươc thi văn băng TS đâu co gi vơi ho, không con băng cao hơn nêu
co ho lây hêt ca thê giơi, nên ho đâu co tai can gi ma đưng ra điêu hanh quôc sư.
2- Nhưng ngươi lãnh đao csbV ơ Ha Nôi hâu hêt nhưng ngươi không hoc gi ca, ho
quyên cao chưc trong đo la phân thương cua đang tra ơn cho ho đã hy sinh cho
đang chư không cho tô quôc vi vơi ho tô quôc la vân đê phu, nhưng ngươi nây
xuât thân tư Trương Sơn đâu biêt gi lam kinh tê đâu.
Ngươi cs lam kinh tê theo lôi tư tuc tư cương, hai nganh giao duc va y tê, hai nganh
nây cac chinh phu Tây phương phai đai tho, nhưng vơi VN chinh quyên không nhưng

không đai tho ma phai đong tiên thêm cho trung ương, cac ban đưng ngac nhiên khi
câp cưu phai co tiên bac si mơi điêu tri co như thê bênh viên mơi co tiên nap vê
trung ương nên thu tuc đâu tiên la phai tiên.
3- Giao duc la nên tang đê phat triên đât nươc nhưng ngươi công san không quan
tâm tơi vân đê đo, đưa ngươi nao vao lãnh đao căn ban ho phai trung thanh vơi
đang, con thanh phân nao co khuynh hương cai tô nêu không te lâu cung treo cô
nên ho không giam phat triên tai sưc cua minh. Vơi cs thi đang lãnh đao, tâp thê
lam chu nên ngươi nao cung ne tranh ky vao biên ban, nên không ai chiu trach
nhiêm công trinh minh đang lam.
4- Tham nhung la điêu cơ ban cua cac nươc cs. Sơ di co vân đê nây la lãnh tu
đang muôn thêm vây canh cho minh nên măt nhăm măt mơ đê thuôc câp trung thanh
vơi minh. Kê đên môt nươc ma không co đang đôi lâp nên ho tư tung tat muôn lam
gi thi lam, bên canh co cây sung đê yêm trơ cho hanh đông cua ho.
5- Chinh quyên tiêu pha tiên thuê cua dân môt cach vô tôi va, ta thây nhưng lãnh tu
trên ban ho, chăng co lăng hoa nao nhưng vơi VN môi ky hop la bao nhiêu hoa trên
ban lãnh đao, tiên đâu ra, tiên thuê cua dân đo ma, cha chung chăng ai muôn khoc
môi lân đi tiêp kiên môt lãnh tu xư ngươi, keo ca đâu dan thê tử như đi đanh giăc
không băng, nên qua ranh hang phai đoan Tô Lâm keo ca bon đi ăn bo giat vang,
mơi đây trong chuyên đi My thu tương nha ta keo như gân hêt cac bô thap tung
trong khi cac nươc khac chi co vai ngươi.
6- Nhưng ngươi đưng đâu cơ quan không biêt lam kinh tê chi chăm chăm boc lôt
ngươi dân, bô giao thông vân tai chi biêt lâp BOT đê thu thuê, bô giao duc thi năm
nay năm tơi in sach khac đê moc tiên phu huynh môt đich chi dung trong bô va gơi
vê cho trung ương, CSGT thi lo phat xe giây phat nao cung thâu xương, muc đich la
bôi dương cho thanh phân nây, vi đây la la chăn cua chinh phu. Dân giau nươc
manh ma dân ngheo nươc co manh không? Nhưng vơi ngươi cs dân cang ngheo thi
nươc cang manh, chư 'MẠNH’ ơ đây chi co quan manh thôi.
Gân đây ta thây Tông Trong đôt cui nhiêu đây la viêc lam đang biêu dương nhưng
cung chưa tron ven, dân chung con than phiên, xin thông cam cho ông trong, ông
tưng tuyên bô đanh chuôc đưng đê vơ binh, đây môt câu noi cua ngươi co ban linh
chinh tri.
khô nôi vu tham nhung nao cung ăn đông chia đêu ca tư trên xuông dươi băt buôc
phai co ngươi đưng chiu tôi như trương hơp thuôc giã vưa rôi chi co môt Thư
Trương ganh hinh phat co 4 năm tu, đây la con cơ thi nêu an chung thân hay tử
hinh thi thăng thư trương nây chăng đê yên đâu, đâu đan thê tử keo nhau vao tu
thê la bê binh rôi con gi nưa, nên ban an đên đo kê như vu viêc xêp lai.
Xăng dâu đươc kê la mach sông cua chinh phu đo, tai sao VN ta cung co mo dâu
tuy không băng cac nươc khac du sao cung kim hãm đươc gia dâu nhưng ngay nay
gia dâu vân ngang băng thê giơi trong đo co nhiêu ly do thư nhât ho không co
kha năng khai thac nên năng suât không cao, bên canh đo phai tra nơ cho anh ban
vang vơi gia re môt sô can bô đut tui, ơ ngoai biên co trơi, mơi biêt, va phân con
lai ban đê nâng GDP dê ăn noi vơi ban dân thiên ha, nên nhiêu nươc co dâu như
Mã Lai ban re cho dân chung đươc nhơ con ta co bao nhiêu đem ban me hêt đanh
phai nhâp cang gia cao, dân VNcs than trơi như bông, thuê xăng dâu la cai may rut

tiên cua hâu hêt quôc gia trên thê giơi, VN vơi đông lương công nhân re mat, gia
xăng như vây cung kha cao nhưng so vơi thê giơi gia xăng nây cung con thâp hơn
nhiêu nươc vi mua dâu phai tra băng dollars chư không phai băng tiên Viêt đâu cac
ban a, vu nây thông cam cho nha nươc.
fb Lê Tư

