Vái cho Mỹ đến,
vái cho "Ngụy" về?

Có phải cái thời "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào"
đã qua... Bây giờ đến "Vái cho Mỹ đến, vái cho Ngụy về"?
Cái triết lý: "Tất cả rồi cũng sẽ qua đi và tất cả sẽ không là mãi mãi" Và "Tất
cả đều không có thể và tất cả đều có thể". Ngẫm suy hai câu này thấy thấm.
Đúng lắm chứ, vì trên đời này có gì trường tồn mãi đâu! Có ai ngờ ông
Obama là người da màu lại làm Tổng Thống Mỹ. Trước tình hình dầu sôi lửa
bỏng, Tàu cộng hung hãn và ngang ngược thế này, làm sao chơi thế đu dây
được nữa. Bây giờ đến lúc lãnh đạo CSVN phải "vái cho Mỹ đến, vái cho
Ngụy về"là cấp bách lắm rồi. Không biết vái lạy lắm lắm mà Mỹ họ có đến và
"Ngụy" họ có về không đây? Lo lắm! Vì Mỹ đến, "Ngụy" về, hy vọng biên
cương biển đảo nước Việt của chúng ta sẽ không rơi vào tay Tàu cộng.
Mấy ngày nay, trên các trang tin tức, đã cho chúng ta thấy, tình hình biển
Đông đang nóng lên như ngọn núi lửa sắp phun trào, có lý do nào khác ngoài
sự hung hăng ngang ngược của bọn Tàu cộng đòi chiếm lấy gần 90% biển
đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Tổ Quốc ta, mà
chúng đã chiếm gần hết. Mỹ đã bỏ chiến trường Uraina, gấp rút đem tàu
chiến, máy bay đến biển Đông, chính phủ Úc sẵn sàng tiếp tay với Mỹ, Nhật
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thì có sẵn hiệp định đồng minh với Mỹ và một số nước khác cũng đang chuẩn
bị tham gia cùng Mỹ. Để làm gì? Để cắt đứt cái lòng tham lam ngang ngược
của Tàu Cộng đang diễn biến ở biển Đông, để băm nát cái máu bành trướng
Đại Hán. Còn Việt Nam cộng sản của "đảng ta" phải làm gì bây giờ? Im lặng
rồi dâng hiến tổ quốc này cho Tàu Cộng chăng? Không... không thể. Phải vái
cho Mỹ đến và vái cho "Ngụy" về càng nhanh càng tốt. Chỉ có thế mà thôi.
Mỹ là ai? Là kẻ thù khắc cốt ghi xương của CSVN trước đây, trong lớp trẻ
học cấp 1 cấp 2 bây giờ, các cháu đã được CSVN nhồi sọ: "đời đời căm thù
đế quốc Mỹ" v.v... Nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi chỉ ghi một điều là họ nhồi sọ
đến độ các cháu xem Mỹ là quân cướp nước. Đầu óc non nớt chúng có hiểu
thế nào được, đến lúc vào đại học, qua sự trưởng thành, trí não phát triển,
đọc tin tức và tài liệu qua mạng, chúng có tầm suy luận sâu hơn, cao hơn,
chúng mới hiểu ra Mỹ có phải là kẻ cướp nước hay không? Chúng sẽ hiểu vì
sao VN ta lại có chiến tranh? mà là cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn.
Riêng tôi và quý vị chắc cùng khẳng định Mỹ không phải là kẻ muốn cướp
nước VN, chỉ giúp miền Nam VN chống lại làn sóng xâm lăng của CS từ miền
Bắc, cũng như Mỹ đã giúp Nam Hàn chống lại CS Bắc Hàn, xong rồi Mỹ có
chiếm Nam Hàn đâu? ngược lại còn giúp Nam Hàn trở thành một nước phát
triển hùng mạnh về kinh tế trên thế giới. Thực tế trên thế giới này Mỹ có
cướp nước nào đâu? Trái lại nước nào theo Mỹ và là đồng minh của Mỹ đều
giàu mạnh về kinh tế, quốc phòng, chả có nước nào khác dám làm gì. Phải
chi VN là đồng minh của Mỹ, thì bố thằng Tàu Cộng dám hó hé và VN ta đâu
có mất Hoàng Sa, một số đảo của Trường Sa...
Bây giờ thì Mỹ đã thật sự đem máy bay tàu chiến đến ngăn cản Tàu Cộng,
không cho Tàu Cộng làm sân bay, bến cảng, lập căn cứ quân sự trên các đảo
mà Tàu cộng đã dùng vũ lực chiếm lấy của VN ta. Điều này không phải vì
Mỹ yêu thương gì VN đâu, trước nhất cũng vì lợi ích của quốc gia họ, thứ
hai, họ là một cường quốc, bá chủ thế giới, họ phải tỏ ra mình là đấng trượng
phu, không để một thằng gian manh như Tàu Cộng, hiên ngang hống hách, ỷ
mạnh hiếp đáp và cướp giật lãnh thổ của nước yếu như VN ta và Philippines
v.v... Tôi nghĩ, lãnh đạo CSVN phải biết điều này, và phải chịu ơn Mỹ. Trước
đây là kẻ thù còn bây giờ là ân nhân cứu nguy cho Tổ Quốc ta đấy, các ông
lãnh đạo CSVN ạ... Nếu lãnh đạo CSVN còn một chút lương tri, vì Tổ Quốc
hơn vì đảng, thì các lãnh đạo đảng "Vái cho Mỹ đến" là đúng thôi.
"Ngụy" là ai? Là người VN, không theo chế độ CS, là người của chính phủ
VNCH ở miền Nam VN. Họ luôn luôn tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền,
họ đa nguyên đa đảng chứ không độc tài đảng trị như đảng CSVN. Bây giờ
những người mà CSVN cho là "Ngụy" đó ở đâu? họ là người thế nào? CS
miền Bắc sau khi chiếm lấy miền Nam VN, hơn một triệu anh "Ngụy" và
đồng bào miền Nam đã tìm mọi cách chạy trốn chế độ CS này, họ trốn ra
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nước ngoài bằng mọi cách và bằng mọi giá, họ trốn bằng đường rừng, họ
vượt biển, không biết bao nhiêu người đã bỏ xác ngoài biển khơi, làm mồi
cho cá dữ. Gần một triệu người là quân nhân, là cảnh sát là cán bộ công
chức, đã bị CSVN bắt đầy vào các trại tập trung cải tạo, có người không chịu
nổi gian lao cực hình, đã bỏ xác giữa rừng sâu nước độc, gia đình họ cũng
phải chịu liên lụy và trừng phạt, đa phần họ bị tịch thu nhà cửa, con cái họ
mang lý lịch là con "Ngụy" thì bị cắt đứt đường học vấn, lý lịch là gia đình
"Ngụy" thì phải vào chốn rừng sâu nước độc, tự tìm kế sinh nhai, gọi là đi
kinh tế mới, thật ra là bị đi đày. CSVN xem những người "Ngụy" này như cỏ
rác...
Thế thì bây giờ, tại sao CSVN lại "vái cho Ngụy về"?
Vì... thứ nhất, họ là những người yêu nước, họ yêu tự do, yêu dân chủ, họ
không độc tài cai trị, họ tam quyền phân lập hẳn hoi, họ đa nguyên đa đảng,
đảng này dở thì dân có quyền bầu đảng khác lên điều hành đất nước, chứ
đâu phải như đảng CSVN, cứ khư khư ôm chặt lấy đảng, ôm chặt chủ nghĩa
Mac-Lênin, XHCN, từ cái sai này đến cái sai khác, mà mỗi lần đảng CSVN
sai là đi tong vài triệu dân vô tội VN. Nào là đấu tố trong chủ trương cải cách
ruộng đất, rồi đánh tư sản mại bản, vì sợ mất lòng đảng, con đấu tố cha, vợ
đấu tố chồng, đạo đức con người cũng vì theo đảng mà băng hoại, xã hội suy
đồi, cái chủ nghĩa Mác vô thần ấy nó khiến đảng dẹp bỏ đình chùa miếu mạo,
dẹp bỏ thờ cúng tổ tiên... Khi đảng nhận ra sai thì xã hội này đã băng hoại
biết dường nào? Rồi đảng nhận sai, sửa đổi, rút kinh nghiệm... cứ ói ra cho
đã rồi liếm lại, rồi huề cả làng, rồi đảng cứ lãnh đạo, cứ ngạo mạn, kiêu ngạo
đảng ta sáng suốt, đảng ta thần thánh, cứ tự sướng này đến tung hô khác,
dân vẫn lầm than, đất nước cứ trì trệ, tụt hậu.
Tính đến thời điểm này, Lào và Campuchia đã vượt mặt, thế mà lãnh đạo
CSVN cũng không biết xấu hổ về sự lãnh đạo của mình, cứ mãi đảng quang
vinh muôn năm, cứ mị dân rằng đảng vì nước vì dân, vì nước vì dân hay vì
các ông hả CSVN? Có thể một phút giây nào đó, các ngài lãnh đạo CSVN
cũng hé hé, chút chút thấy bọn Tàu cộng quá xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn
để cướp nước ta, nhất là lúc này, sự việc của Tàu cộng nó rõ như ban ngày,
cả thế giới đều biết, chả lẽ các ngài không biết?
Thứ hai "vái cho Ngụy về" là vì một số "Ngụy" qua định cư nước ngoài, có
nhiều người thành đạt, con cháu họ học vấn thâm cao, phải vái họ về, vì khi
họ về thì họ mang tiền bạc và trí tuệ về để cứu nước. Tôi dùng từ "vái cho
Ngụy về" chứ CSVN thực sự là họ vái lậy đấy nhưng bản chất CS mà, họ
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kiêu ngạo lắm, họ xảo quyệt ngọt bùi, họ vái nhưng lại dùng từ: "Kêu gọi hòa
hợp hòa giải dân tộc".
"Ngụy" họ khôn lắm, họ sẽ không về hoặc chưa về, vì họ không bao giờ tin
những gì CS nói, cũng như lời TT Nguyễn Văn Thiệu dã nói "Đừng nghe
những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ nhưng gì CS làm". Bây giờ CSVN có vái có
lạy cho "Ngụy" họ về thì CSVN phải làm đã. Mà làm cái gì? tức là phải dẹp
bỏ đảng CS đi, bỏ cái XHCN đi, phải tự do dân chủ, phải thực lòng vì nước vì
dân. Họ sẽ về hợp lực cùng nhân dân đánh đuổi bọn bành trướng Bắc Kinh,
chắc sẽ thắng, vì lịch sử VN ta từ ngàn xưa là vậy, khi toàn dân một lòng thì
dù có trăm ngàn vạn địch, dân ta vẫn đánh tan.
Ngày 30/04 vừa qua, dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đọc diễn văn chữi
Mỹ, ngày khai mạc và bế mạc hội nghị 11 dù trong diễn văn ông Trọng cứ
giọng cũ mèm là luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định tiến lên
XHCN, nhưng trước cảnh dầu sôi lửa bỏng này, trước sự việc Tàu Cộng đã
ngang ngược tuyên bố cướp nước ta (vì chúng tuyên bố 90% biển Đông là
của chúng) chúng quyết lấy bằng được, thế thì đã rõ, tự nhiên sao tôi lại nảy
sinh một niềm tin, ông Trọng và ông Dũng sẽ đổi thay. Vì sao đổi thay? Vì
các ông là người VN, cũng đang mang dòng máu đỏ và da vàng, cũng còn
dòng máu của bà Trưng bà Triệu, cũng chung dòng máu của Lý Thường
Kiệt, của Quang Trung và các ông là CS, mà CS là nói một đàng làm một
nẻo, cho nên dù ông Dũng có chửi Mỹ, ông Trọng có kiên định Mác-Lênin,
tôi vẫn đặt một chút niềm tin: trong lòng các ông vẫn có ý: "Vái cho Mỹ đến,
vái cho Ngụy về". Vì như tôi đã nói ở trên: "Tất cả đều không thể và tất cả
đều có thể".
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