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MỪNG CHO HÀN QUỐC 
 

Ngày 27/4/2018 Kim Jong-un đọc diễn văn cam kết hòa bình với Hàn Quốc. 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã ký 
Tuyên bố chung Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018 tại Bàn Môn Ðiếm, khu 
phi quân sự chia cắt hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.  

     * 

Đọc bản tin thấy mừng cho Hàn quốc 
Bắc và Nam vui vẻ đã tìm nhau 
Sáu mươi lăm năm chất ngất hận sầu 
Nay xóa sạch để giống nòi đoàn kết 
     *  
Mừng cho họ, những hận thù oan nghiệt 
Những biệt ly tang tóc của hai miền 
Những đau thương phẫn nộ vốn triền miên 
Trong một phút đã tan thành mây khói 
     *  
Bởi lãnh đạo lắng nghe hồn nước gọi 
Bắt tay nhau cho Nam - Bắc thanh bình 
Cho giống nòi tổ quốc được hồi sinh 
Hạnh phúc qúa, ngày vàng son lịch sử !!! 
     *  
Thấy người thế, nhìn mình nghe tủi chứ 
Việt Nam ơi sao chẳng được như người !? 
Rừng Tánh Linh nếu thật đúng như lời 
Hà Nội - Sài Gòn hai bên gặp mặt 
     *  
Để bàn thảo cho một ngày thống nhất 
Cho Việt Nam sông núi hết oan hờn 
Như Bắc - Nam Hàn là dại hay khôn ? 
Sao để ngoại nhân tơi bời đánh phá ? 
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     *  
Rồi nghe ngoại nhân gây nên thảm họa 
Xúm nhau vào, lãnh đạo giết phăng đi !!! 
Vắng lương tâm nên chẳng kể an nguy 
Cho dân tộc, cho tiền đồ đất nước ! 
     *  
Nếu mà chẳng giết đi người ái quốc 
Khó có Bảy Lăm cộng chiếm sơn hà ! 
Di lụy này ta hãy trách chính ta 
Ủy thác niềm tin vào bày phản phúc 
     *  
Hỡi những lòng còn thương dân xót nước 
Xin công tâm lên tiếng nói chân thành 
Để cháu con mình, lớp tuổi măng xanh 
Tránh bẫy cộng lừa vì yêu tổ quốc !!! 
     *  
Bản chất cộng muôn đời là bạo ngược 
Là vô luân, là ác độc, tham tàn 
Nói thật hay nhưng việc của chúng làm 
Là phản bội, là dối gian, lừa bịp 
     * 
Mong lãnh đạo Bắc Hàn lời cam kết 
Có thật thành tâm, có thật hoà bình 
Để hai miền Nam - Bắc hết điêu linh 
Hết ly biệt đau thương vì cộng sản ! 
 
 

Ngô Minh Hằng 

Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/ 

 
Tài liệu tham khảo: 
https://ndb51.wordpress.com/2015/09/14/ong-ngo-dinh-nhu-bi-mat-gap-pham-
hung/ 
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