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Với người thứ nhất Nguyễn Tấn Dũng: 

Vừa qua ai cũng biết, đồng hương Việt Nam tại Canada, được Hạ viện vừa thảo luận về dự 

luật. Công nhận ngày 30/4 là ngày chính thức kỷ niệm người tỵ nạn cộng sản bỏ nước ra đi, 

sau khi Sài Gòn thất thủ, bất chấp sự phản đối từ phía chính quyền Việt Nam. 

Đây là tin vui, không chỉ riêng tại Canada, hầu hết khắp nơi đều phấn khởi và chúc mừng 

đồng hương VN, tại Canada. Họ rất xứng đáng được như vậy, đồng hương Canada luôn luôn 

"vượt biên giới" đến Wasington đấu tranh, khi những nhân vật cầm đầu đảng CSVN tới Hoa 

Kỳ, lễ hội Đa Văn Hóa New York là dịp biểu dương quốc kỳ VNCH, cũng chưa hề vắng mặt 

đồng hương Canada. 

 

Tỵ nạn Cộng Sản, là thẻ căn cước rất vinh dự, phản ảnh chính xác mục đích hàng triệu người 

đã bỏ nước ra đi, sau ngày Sài Gòn thất thủ, Nguyễn Tấn Dũng và đảng CSVN, cho rằng: 

"Đưa ra cái nhìn méo mó lịch sử." Nghĩa là đảng CSVN vẫn còn ngoan cố ám chỉ đại bộ phận 

Việt Kiều "thành phần chay lười lao động, chạy theo ngoại bang vì bơ thừa sửa cặn." đảng 
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CSVN dù lì lợm cũng không dám nói, điều họ suy nghĩ, chỉ dám lấp lửng "Đưa ra cái nhìn méo 

mó lịch sử." (?) 

Đảng CSVN, lúc nào cũng ấp ủ mưu đồ san bằng nghĩa trang, những trại tỵ nạn Philippine, 

Mã Lai, cũng như ra sức đục thủng tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam ở đảo Galang 

(Indonesia), ngay trong nước, bọn CS cũng đục nham nhở bia tưởng niệm tại Lạng Sơn, nơi 

chính bộ đội của họ hy sinh, trong trận chiến 1979. Điều này thêm một bằng chứng bè lũ CS 

phản phúc vô nhân tính, truy bức luôn những người đã chết. 

Nguyễn Tấn Dũng và CSVN qui kết khơi khơi, chính quyền Canada, "đưa ra cái nhìn méo mó 

lịch sử" còn CSVN cố tình bóp nát lịch sử, với đầy đủ bằng chứng. 

Tấm bia bằng ximăng cốt thép, có thể bị đục thủng, nhưng bia miệng muôn đời vĩnh cửu, tấm 

bia tưởng niệm ở đảo Galang, bị đục thủng một lổ trống, từ lổ trống này thế gian nhìn thấu 

một không gian vô tận, chứa hận thù và tội ác man rợ của đảng CSVN gieo rắc trên quê 

hương. 

Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam, không có môn lịch sử, chỉ có môn tuyên truyền đầu độc con 

người, nên không hiểu lịch sử là gì, muốn thực tâm biết, hãy đọc: 

Duyệt lại sự thật lịch sử, của luật sư Nguyễn Hữu Thống, nên học thuộc lòng để có kiến thức 

lịch sử, tuổi trẻ cần biết, để tương lai đất nước tránh được tang thương, khổ đau. 

Cuối tuần vừa qua, tại Toronto Thủ Tướng Canada, tới tham dự lễ tết do Cộng Đồng Việt Nam 

tổ chức, cả hàng chục ngàn đồng hương, với rừng cờ VNCH, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có 

đủ can đảm tới đây như Thủ Tướng Harper không? "Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm" đảng 

CSVN đứng xa hơn tỷ dặm để nhìn, chứ đâu dám bén mảng tới gần! Nguyễn Tấn Dũng hiện 

diện như Thủ Tướng Harper, chắc chắn "lịch sử không bị méo" mà cái mặt của ông bị móp, 

cái miệng của ông bị xệch. 

Với người thứ nhì Trương Tấn Sang: 
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"Không lý do gì cản trở đại đoàn kết dân tộc 

 Hòa bình thống nhất đất nước đã 40 năm, Chủ tịch nước nói không có lý do gì để còn 

bất cứ kỳ ai trong cộng đồng người VN ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ của 

mình mà cản trở việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc". 

Đoạn trên nội dung Trương Tấn Sang "chia xẻ với bà con Việt Kiều." 

Thưa ông Sang: Tôi chỉ là Hạ Sĩ Nhất, QLVNCH, cách đây 40 năm, trước khi cuộc chiến tàn 

chừng 10 ngày, chỉ huy của tôi Trung Úy Nguyễn Văn Hiếu, đã 3 đợt ghi tên tôi theo tàu CH 

47 (Chinook) để ra hạm đội, mỗi đợt danh sách có từ 5 - 6 quân nhân, tôi đều kiếu từ, đợt 

cuối cùng, Trung Úy Hiếu ra lệnh: "Giờ này không còn gì nữa, tất cả lên tàu..." tôi vẫn xin ở 

lại, tự tan hàng, Trung Úy Hiếu thông cảm tôi có gia cảnh đặc biệt, thầy trò chúng tôi chia tay 

nhau tại phi đạo 249. 

Sau đó Sài Gòn thất thủ, mất miền Nam, tôi không hề mặc cảm, nghĩ rằng chiến cuộc tất phải 

có ngày tàn, hòa bình rồi "ăn cục muối cũng sướng," về quê cày ruộng, xong mùa mình đi 

câu cá, nuôi chó thả vào núi săn, thú vị biết dường nào. 

Sau 30/4/1975, tôi lang thang ngoài đường Trương Minh Giảng, bấy giờ vỉa hè bán sách cũ 

tràn lan, giá rẻ mạt như cho không, trước đó giá cao ngất, chỉ vào tiệm sách coi "cọp" mà 

thôi, chứ nào dám mua, lương lính mà! Tôi mua cuốn Bên dòng lịch sử, của LM Cao Văn Luận, 

người ta cho không một tập giấy quay "rô nê ô," không nhớ tập giấy này có tựa đề gì, trong 

đó ghi lại những buổi nói chuyện của ông Ngô Đình Nhu, những bài viết rời, tôi nhớ đại khái 

ông Nhu nói rằng: 

"Nếu chế độ này (Đệ Nhất Cộng Hòa) sụp đổ, miền Nam có thể cầm cự được 10 - 12 năm, 

sau đó Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Cộng," bấm đốt ngón tay, thấy vế đầu ông Nhu nói 

đúng, nhưng vẫn không tin, tôi cho rằng ông ta hù mấy tướng đảo chánh thời 1963. 

Nhưng kể từ khi đảng CSVN bán Tây Nguyên cho bọn Tàu, tiếp theo hàng trăm sự kiện, vế 

thứ nhì của ông Nhu đem ráp lại vừa khít, nhiều người cho rằng ông Nhu "tiên tri," tôi nghĩ 

ông ta có những dữ kiện căn bản, để tiên liệu tình hình đất nước, sau mười năm, thế thôi. 

Trước không mặc cảm, vì bất cứ đạo quân nào khi bị đốt kho lương, tắc viện trợ, tiếp viện, 

thua là đương nhiên, và tự an ủi, Nam Bắc cũng một nhà Việt Nam, hòa bình trên hết. Nay rõ 

ràng 30/4 không phải mất miền Nam, mà mất cả Việt Nam, đảng CSVN đã đưa đất nước trở 

lại thời kỳ Bắc thuộc, nên rất mặc cảm, thưa ông Trương Tấn Sang. 

Trương Tấn Sang kêu gọi Việt Kiều đoàn kết? 

Đảng CS muốn kêu gọi Việt kiều đoàn kết, trước hết phải đoàn kết với Việt Khang, Trần Vũ  



anh Bình, Trần Huỳnh Duy Thức, Bọ Lập, bà Bùi Hằng vv và vv... đừng quấy rầy luật sư Lê 

Công Định, Phạm Thanh Nghiên... đừng giả dạng côn đồ đánh đập người biểu tình, cố gắng 

đoàn kết trong nước trước, khỏi dài miệng kêu hải ngoại đoàn kết. 

Với người thứ ba Nguyễn Thanh Sơn: 

Nên chấm dứt trò ma bùn, mua một vài Việt kiều, như tên lập, thiếu úy TQLC nào đó, quàng 

lên cổ tên lập bảng "đã đảo Cộng Sản" dắt ra Hoàng Trường Sa, quây phim, chụp hình, để 

tên này về Mỹ nói láo, nịnh bợ CS, tốn tiền của người dân tội nghiệp, lần sau ông mua một 

con khỉ rẻ hơn. 

Bàn về cái khóc của Nguyễn Phương Hùng: 

Nguyễn Phương Hùng, không phải là minh tinh điện ảnh, không phải danh hài, không phải 

lãnh đạo  

 

cộng đồng, không phải người nổi tiếng. Khóc hay cười là điều bất chợt, làm sao báo chí CS có 

hình? 

Đương nhiên có hẹn trước với người chụp hình, tôi hình dung giữa ông Hùng và phó nháy như 

sau: 

Phó nháy: Anh Hùng, anh trề cái môi dưới thêm chút nữa, 5 ngàn USD, chưa được, anh bều 

cái môi trên vào 7 ngàn USD, rán chúm môi trên lại, 3 ngàn USD, chưa được anh ơi, nhắm 

khít hai mắt lại một ngàn USD, nhếch 2 cái môi lệch qua trái chút, chút nữa, một ngàn USD, 

ồ đưa một tay lên giữ gọng kiếng. Rồi từ từ, cố giữ như thế nhé 1.2.3 chớp. 

Công nhận tay phó nháy nhà nghề, nó chỉnh một hơi cái miệng của tên Hùng, giống như cái 

của con bò đang.... đái. 

Đối với đảng CS, Nguyễn Thanh Sơn đã lập được kỳ công, đối với Cộng Đồng, chẳng ăn nhằm  
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gì sất, bất kể tên nào lòn cúi, uốn lưỡi liếm giày Cộng Sản, đồng hương khinh như rác, ngón 

tuyên truyền này phản tác dụng, phí tiền của nhân dân. 

Tôi gom 3 tên: Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thanh Sơn, trong một bài viết, 

vì liên quan tới kiều bào hải ngoại, trong thời điểm gần tết, đảng CS ra rả chĩa loa rè ra hải 

ngoại tuyên truyền, còn vu cáo chính quyền Canada " méo mó lịch sử." Chỉ có đảng CS mới 

bóp méo, đạp nát lịch sử, chính quyền xứ người văn minh, hoàn toàn thành phần có học, 

không ai ngu xuẩn nghĩ và hành động như Cộng Sản. 
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