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CSVN  HÃY MAU CHUỘC LẠI LỖI LẦM! 

Thiên Kim 

 

Lịch sử Việt Nam đang ghi tội lỗi 

Những đứa con hư,  bạo ngược rành rành 

Tội ác thứ nhất:   Đem vào đất Tổ 

Cộng sản hung tàn, diệt chủng tang thương ! 

*Trăm triệu "người dân búa liềm"  ngã xuống 

Từ ngày cờ đỏ, nhuộm đẫm máu người! 

Họ Hồ gia nhập " Đại đồng Cộng sản" 

Mười triệu dân Việt khốn khổ chết oan: 

*Theo dấu tiền nhân, bao người anh dũng 

 Phan Bội Châu  rất xứng danh Việt tộc 

Phan Châu Trinh và những vị anh hùng 

Đánh giặc Tây để cứu nguy Tổ quốc 

*Hồ chỉ điểm:  Pháp bắt người yêu nước 

Ôi!  Những anh tài cứu nước  gian nan 

Bao người biết: Đảng Hồ là Cộng sản! 

Sa lánh... Rồi cũng bị giết,  truy lùng 

*Tội ác thứ nhì: "Cải cách ruộng đất" 

Hai trăm nghìn dân, theo lệnh Nga Hoa 

Đảng ác cộng ghép họ là địa chủ 

Bắn giết tơi bời, cầy xéo thịt da! 
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* Tội ác thứ ba: Cướp sạch tài sản 

Của người dân Việt,  chia chác đảng viên 

Kêu gọi mọi người ủng hộ  bạc vàng 

Rồi  chúng đấu tố  giết cả ân nhân! 

*Tội ác thứ tư:  Chia đôi đất nước 

Vĩ tuyến tội tình, chia cách anh em 

Hội nghị Genève đưa tay ký kết 

Miền Bắc màn sắt,  đêm tối bão trùm... 

*Tội ác thứ năm: Tuyên truyền xảo trá 

"Dối gạt nhân dân,  phương Nam nghèo hèn 

Bị Mỹ đô hộ,  người dân đau khổ 

Chúng xua quân trẻ, chết chóc chẳng màng!" 

*Dân bắc đâu nhìn được qua màn sắt? 

Anh em một Mẹ, lấn chiếm phương nam 

Chết chóc vì đem đạn thù bắn phá 

Vì đã nghe lời, sinh bắc, tử nam 

*Bao nỗi xót xa.  Ai người  hiểu thấu? 

Đau thương máu lửa, chất ngất phương nam 

Chiến sĩ thương dân, yêu nhà, giữ nước... 

Đánh bọn nội thù,  hơn hai mươi năm 

*Tội ác thứ sáu:  Xâm chiếm miền nam 

Cướp sạch bạc vàng, cửa nhà, thực phẩm 

Tiền tài, xương máu, ruộng đất,  tham tàn! 
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Dân  đói khổ,  ngủ  vỉa hè cuối phố... 

*Đảng  kêu gọi những Quân, Dân, Cán, Chính 

Học  tập vài tuần, rồi sẽ về ngay? 

Dối gạt lừng danh lũ quân cộng sản 

Tù hơn chục năm,  hành hạ tơi bời! 

*Bao người Chiến sĩ, Cán Chính thanh liêm 

Đã chết trong tù,  những hành hạ ... hèn 

Những người thả ra, xác thân rũ nát 

Quân man rợ đó, Trời đà ghi tên 

*Bình yên đất nước đã 45 năm 

Cộng sản làm gì? Ngoài tài xuất khẩu: 

Lao nô trai tráng đi khắp muôn phương 

Thiếu nữ trinh nguyên , cô dâu Hán tộc 

*Trai gái ra đi,  xa xứ, quê  hương 

Tiền bạc đổ về, mỗi năm chục tỷ! 

Đảng cướp âm thầm chia chác quan to 

Chống Mỹ ?  Nhưng sao xứ Mỹ tuôn vào? 

*Tội ác thứ bẩy: Cướp đất  dân nghèo 

Đuổi dân, đập phá nhà cửa tan hoang 

Người dân thương binh,  không nhà đói khát 

Đất trả  vài chục,  bán lại ngàn đô ! 

*Cơ sở doanh thương, cao tầng chất ngất 

Khách sạn mỹ miều, hàng quán  cấp cao 



4 

 

Cung cấp du lịch, ào ào lôi cuốn 

Có thấy trẻ thơ  lội suối, băng đèo?! 

*Tội ác thứ tám: Văn hóa, Văn học 

Văn hoa xuống hố, tuổi trẻ lơ ngơ 

Đa số thờ ơ ... lịch sử, địa lý 

Đi tìm cuộc sống ích kỷ,  vô tâm! 

*Còn đâu thanh niên dạt dào lẽ sống 

Theo gót Cha Ông anh dũng  vươn gươm 

Hãnh diện mài gươm, diệt trừ giặc đến 

Chỉ còn đa số run sợ Hán vương! 

*Tội ác thứ chín: Diệt  người yêu nước 

Biên giới mở ngỏ, quân Tầu tràn vô 

Chúng đến những vùng, cực kỳ quan trọng 

Đồng bào lên tiếng,  phản đối xuống đường 

*Đảng đã vu oan, côn an xuất hiện 

Bắt tù, đánh đập, hoặc treo nồi cơm 

Người dân yêu nước đòi hỏi Nhân quyền 

Hai chục năm tù, trại tù khốn khổ 

*Thầy giáo dạy nhạc, dạy trẻ ca vang 

Nhân quyền, hạnh phúc, tự do,  tự hào 

Lính chiến  anh dũng, trước giặc hiên ngang 

Rồi thầy  bị hơn mười năm tù ải! 

*Tội ác thứ mười: Là tội bán nước 
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Đảng dạy trẻ thơ , rằng phải yêu... Hồ 

Cái tên tội đồ bán buôn dân tộc 

Nam Quan, Bản Giốc, lãnh hải, Hoàng- Trường 

*Đất vùng biên giới, lùi vào xâu thẳm... 

Lãnh hải  dâng Tầu,  còn chút hư hao 

Đồng , Hồ hiến dâng bằng  bản "Công Hàm"! *(1958) 

Tầu lấy Hoàng -  Trường, chứng cớ còn đây 

*Đất nước gần qua năm  ngàn văn hiến 

Anh linh tiên liệt, giữ nước  bao đời 

Việt Cộng chia cho Hán Tầu gấm vóc 

Còn đâu lịch sử chói sáng huy hoàng! 

*Hỡi người "Yêu Nước", cùng nhau giữ nước 

Đã đến hồi chuông cứu tử rung rồi... 

Giang sơn ngấn lệ, đau buồn  rung động 

Đảng Cộng hãy mau hối lỗi tội tình! 

THIÊN KIM 
NGÀY QUỐC HẬN  30/4/2020 
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