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1- Điều đầu tiên, nếu chúng mày thấy trên giấy tờ, bia mộ của những người lính Việt 

Nam Cộng Hòa (VNCH) là “Tổ quốc ghi ơn” thì bên phía quân đội cộng sản (QĐCS) lại ghi 

là “Tổ quốc ghi công”. Có gì khác biệt không ? Nếu nhìn sơ qua thì không có gì cả. Còn 
nếu nghiên cứu tiếng Việt thì nó lại khác. 

 
Trong tiếng Việt thì “công” và “ơn” khác nhau hoàn toàn. Công mô tả người ta thuê ai đó 

làm việc thuê cho chủ và được trả công. Nó đơn  thuần là chuyện mua bán, làm thuê và 
trả thù lao sòng phẳng, không có ơn nghĩa gì cả. Trong khi đó Ơn lại là một khái niệm rất 

sâu: ơn nghĩa, ân tình. 
 

Mà ân tình và ân nghĩa không thể trả bằng thù lao vật chất được. Đó là ơn nghĩa sâu nặng 
mãi mãi. 

 
Rõ ràng chỉ cần hai sự so sánh đó đã thấy nhà nước VNCH tôn trọng người lính hy sinh vì 

nước đến mức nào, trong khi đó nhà cầm quyền cộng sản lại coi người  lính quân đội QĐCS 
chỉ là quân đánh thuê cho đảng, chết rồi thì trả công mà thôi. Vì thế mà cũng không có 

lạ khi QĐCS có tôn chỉ “trung với đảng” đầu tiên, trong khi đó những người lính VNCH lại 

đặt tổ quốc lên hết với khẩu hiệu “Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm”. 
 

Nếu sáng mắt và tinh ý, có lẽ chúng mày sẽ thấy điều tao nói rất thấm thía! 
 

2- Điều thứ hai, Đảng CSVN nói chủ nghĩa cộng sản là “vô địch, bách chiến bách 
thắng” thì chúng mày có thể giải thích vì sao trên thế giới chỉ còn vài nước theo chủ nghĩa 

cộng sản và những nước này đều nghèo nàn, lạc hậu. Vậy thứ chủ nghĩa “vô địch thiên 
hạ, bách chiến bách thắng” mà đảng CSVN tuyên truyền đã đi đâu và làm gì cho dân tộc 

Việt Nam này? 
 

Chúng mày chắc chắn sẽ lý luận rằng, do hậu quả chiến tranh để lại. 
 

Vậy chúng mày có lúc nào nghĩ rằng Nhật Bản cũng có chiến tranh, thậm chí bị tàn phá 
kinh  khủng mà đã vươn lên nhanh chóng không? Đơn giản vì họ không có chủ nghĩa cộng 

sản đó chúng mày. 

 
Và quan trọng nữa, nếu thật sự chủ nghĩa Cộng Sản đem lại vinh quang cho dân tộc Việt 

và Việt Nam vẫn đang trên đà “phát triển” như nhiều người đảng viên, dư  luận viên ca 
tụng thì tại sao các cán bộ cao cấp CSVN từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc,… đều 

mua nhà cửa, gửi con cái chạy ra nước ngoài mà không sống dưới chế độ Cộng Sản tốt 
đẹp? Chúng mày có thấy vô lý không? 

 
Mà những Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc nếu có gửi con đi thì chúng nó cũng gửi 

con đi Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc,… chứ chẳng đứa nào cho con đi Nga Tàu ở cả. 
 



Có thấy vô lý không? Tiện đây cũng hỏi thật, nếu được mời đi nước ngoài định cư, chắc 

chắn là chúng mày chọn Mỹ, Canada, Úc…chứ chẳng đứa nào chọn Nga, Tàu, Bắc Hàn, 
Cuba đâu. Vì vậy nói gì thì nói, hãy suy nghĩ bằng cái đầu đi chúng mày! 

 
3- Điều thứ ba là chúng mày có thấy một điều vô lý không khi mà ở những nước tự do 

người ta không cần ai định hướng dư luận cả. Tại sao ở Việt Nam đảng CSVN lại sinh ra 
dư luận viên để định hướng suy nghĩ người khác. Nếu thật sự đảng CSVN tốt đẹp thì tự 

dưng tốn tiền nuôi bọn chửi thuê, định hướng suy nghĩ người khác làm gì? Dân gian Việt 
Nam có câu “Hữu xạ tự nhiên hương” mà… chỉ có những đứa làm điều xấu mới phải định 

hướng dư luận mà thôi. 
 

4- Điều cuối cùng muốn tâm sự với chúng mày hôm nay đó là vì sao đảng CSVN lại 
“xuất khẩu lao động” rồi sau đó cho công nhân Tàu có trình độ thấp vào lao động  tại Việt 

Nam nếu không phải là bán nước? Chúng mày có thấy điều đó thật vô lý không? 
 

Tại sao không tạo công ăn việc làm cho người Việt để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

người dân Việt mà lại bán sức lao động cho cái bọn mà chúng mày gọi là “tư bản  bóc lột”, 
rồi đi rước lũ Tàu khựa vào đất nước Việt Nam. Đó chỉ có thể hiểu là đảng CSVN bán nước, 

rước voi về giày mả tổ. 
 

Hôm nay, có bốn điều muốn nói với chúng mày để chúng mày thêm sáng mắt. Tao nghĩ 
là chúng mày cũng là người Việt và đủ để hiểu dần ra bằng suy luận, trí thông 

minh của chúng mày. Tao không hi vọng gì chỉ một vài bài viết làm chúng mày hiểu ra sự 
thật vấn đề. Nhận thức cần thời gian lâu dài. 

 
Nhưng mà “mưa dầm thấm lâu”, và người viết hi vọng chúng mày vẫn còn một chút sáng 

để hiểu những điều vốn là sự thật giản đơn… 
 

Hẹn gặp lại sớm! 
 

 


