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Quên hay nhớ, thời gian không dừng lại,
Trang sử buồn đẫm máu vẫn còn đây,
Bốn mươi mốt năm QUỐC HẬN từng ngày,
Ba Mươi, Tháng Tư, Bảy Lăm… năm ấy…
Hận mất nước, THÁNG TƯ ĐEN vùng vẫy,
Vết thương lòng sưng tấy, nát buồng tim,
Người ở lại, kẻ liều chết vượt biên…
Tìm TỰ DO, đòi NHÂN QUYỀN bị mất.
Người Việt ơi! Còn những ai chưa biết?
Mất Miền Nam (1975) , dân sống kiếp đọa đày,
Thêm Tàu Phù lùa quân chiếm đất đai (1979) ,
Cộng Sản Bắc khấu đầu ‘chờ’ Trung Cộng…
Hội nghị Thành Đô, mật ước bán đứng (1990) ,
Trong tương lai, dâng tổ quốc cho Tàu,
Người Việt ơi ! Hỏi ai không biết đau?
Nhìn quê hương lún sâu vào hỏa ngục!
Từ đầu THÁNG GIÊNG 75, dấu binh lửa chầu chực,
6 Tháng 1, Cộng quân chiếm tỉnh Phước Long,
Trắng trợn vi phạm Hiệp định Paris (27/1/1973) ,
Dẫn đường tiến quân xâm chiếm miền Nam!
Bước qua THÁNG HAI, tình hình chuyển biến,
Cộng Sản Bắc cùng viện trợ Tàu-Nga,
Miền Nam Quốc Gia, Mỹ buông tay bỏ,
Quân Lực Cộng Hòa quyết tâm chống giữ…
Sang đến THÁNG BA, Miền Trung rối loạn,
Trận mở màn cho cuộc tổng tấn công,
Quân Bắc Việt pháo kích thẳng vào dân
và hậu cứ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh,

Cao nguyên đất đỏ không kịp trở mình,
Thị xã Trung Phần đầu tiên bị chiếm,
11 Tháng 3, Ban Mê Thuột thất thủ,
Quân-Dân di tản, chiến trận lan xa…
13 Tháng 3, di tản miền Trung bằng đường bộ,
14 Tháng 3, di tản khỏi vùng Cao nguyên,
15 Tháng 3, tử chiến Quảng Nam, Quảng Tín,
17 Tháng 3, cuộc di tản đầy máu và nước mắt…
19 Tháng 3, Phú Bổn, Quảng Trị mất theo,
Huế - Đà Nẵng lâm nguy, dân di tản,
20 Tháng 3, Bình Long (An Lộc) không còn,
Miền Nam mất 8/44 tỉnh, tính đến ngày này!
21 Tháng 3, đất thần kinh Huế thất thủ,
23 Tháng 3, tàu tị nạn Huế bị bão chìm ngoài Đà Nẵng,
24 Tháng 3, Quảng Tín, Quảng Đức, Quảng Ngãi mất,
27 Tháng 3, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bảo Lộc báo nguy,
28 Tháng 3, Lâm Đồng, Hội An lọt vào tay Cộng,
29 Tháng 3, Đà Nẵng cũng bị chiếm rồi,
30 Tháng 3, lệnh bỏ ĐN dù QLVNCH vẫn cố lấy lại,
31 Tháng 3, dân miền duyên hải chạy vào Sài Gòn...
Đầu THÁNG TƯ, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang mất,
2 Tháng 4, thị xã Cam Ranh thất thủ,
6 Tháng 4, đơn vị nhảy dù VNCH chiếm lại Nha Trang,
8 Tháng 4, Dinh Độc Lập bị Cộng quân thả bom,
9 Tháng 4, chiến trường Xuân Lộc bùng nổ,
15 Tháng 4, VC phá nổ kho bom đạn Biên Hòa,
16 Tháng 4, VC tấn công trung tâm thị xã
và căn cứ Không Quân, Phan Rang thất thủ,
20 Tháng 4, Phan Thiết thất thủ,
22 Tháng 4, Xuân Lộc thất thủ,
23 Tháng 4, Tổng thống Mỹ G. Ford tuyên bố:
“Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với
Mỹ”,
27 Tháng 4, đường Sài Gòn-Vũng Tàu bị cắt,

3:30 Ngày 27 tháng 4, Cộng Sản pháo kích Sài Gòn,
28 Tháng 4, chiến sĩ Biệt Động Quân VNCH,
Vừa đánh vừa rút dần vào trong thành phố,
29 Tháng 4, Tân Sơn Nhất bị pháo kích nặng nề,
10:24 Ngày 30 Tháng 4, 1975
lệnh ‘buông súng’ được truyền đi…
… Đưa Miền Nam thân yêu... vào tay Cộng Sản…!!!
Nhưng đến 1 giờ trưa, chiến sĩ Biệt Động Quân
Vẫn tiếp tục liên lạc với cấp chỉ huy
Nhận chỉ thị chiến đấu cho đến giờ thứ 25…
Dù lệnh ‘đầu hàng’ đã được truyền đi…!
“QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ bị bức tử”!
“NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA bị bẻ gãy súng”!
Hỏi còn đau nào hơn cho người Việt Quốc Gia?!
Khi nghe tin Sài Gòn mất vào tay giặc,
Dân chúng nhốn nháo, túa chạy ra đường
Hốt hoảng nhìn nhau, không biết tại sao,
Rồi tin truyền mau, đau lòng khôn xiết…
Tướng Tá khí tiết… chọn… chết theo thành…!
Quân nhân nhiều ngành tự sát… thà chết…!
Quân đội Cộng Hòa, khốn khổ hơn hết,
Bao năm chiến đấu, giờ phải ‘tan hàng’,
Trên đất Miền Nam, trong tay Cộng Sản,
Mảnh đời thê thảm, ‘cải tạo’ tù đày,
‘Kinh tế mới’ đây, bữa no, bữa đói,
Tương lai tăm tối, hận này sao nguôi?!
Hận người tắc trách, chạy trước thoát thân,
Bỏ lại muôn Dân cùng Quân-Cán-Chính,
Hận chính phủ Mỹ, lo quân an toàn,
Bỏ mặc Miền Nam, tiền đồn chống Cộng,
Dù biết Việt Cộng vi phạm Hiệp Định Paris (1973),
Mỹ vẫn quay đi, làm ngơ không giúp,
Miền Nam thiếu hụt, súng đạn, xăng dầu,
Dù giỏi đến đâu, lấy gì chống trả?!

Với cả tập thể, Cộng Sản Nga-Tàu,
Miền Nam rất đau khi Mỹ từ chối,
Quân đội bàn lại, sát cánh chặt hơn,
Chiến đấu mất còn đến giờ phút cuối.
Dân tình trôi nổi theo vận nước nhà,
Hận kẻ ‘ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản’,
Hận quân đặt mìn, tàn ác ‘đặc công’,
Hận lũ ‘nằm vùng’ dẫn đường cho giặc…!
Còn hận nào hơn thấy rõ Việt Cộng,
Thấy quân du kích ‘Giải phóng miền Nam’,
Thấy quân ‘Sinh Bắc tử Nam’ bộ đội,
Ngơ ngáo nhìn đường, giơ cao cờ máu...!
Kể từ đó, Miền Nam chìm trong đau khổ,
“Công” Vẹm đánh đổ ‘Mỹ-Nguỵ’ tay sai,
‘Giải phóng’ xong rồi, tha hồ tuyên bố,
Phóng loa to nhỏ, Bác Đảng muôn đời!
Miền Nam xưa vốn hiền hòa, bình dị,
Sau 41 năm dài, dưới ách Cộng phỉ ,
Nay biến thành một phố thị lai căng,
Cao ốc chen chúc, xe chạy lung tung,
Cướp ngày ung dung, không tha ngoại quốc,
Dân ngoài phố thường bịt mồm, giấu mặt,
Chừa hai con mắt, để nhìn đường thôi,
Bất mãn khắp nơi, biểu tình phản đối…
TỆ NẠN… GIÀU NGHÈO CHÊNH LỆCH
Từ sau ‘giải phóng’, Cộng Sản hiên ngang,
Kéo nhau vào Nam, tha hồ vơ vét,
‘Tư sản’ tận diệt, đưa hết ‘của’ đây,
Thế là phây phây, Đảng thành ‘tư sản’.
Tham quan trong Đảng, khéo léo chia ‘fund’,
Chỉ tội thằng dân, còn quần xà lỏn,
Cuộc sống thê thảm, nghèo khổ, đói hơn,
Kiếm được bát cơm, chẳng phải chuyện dễ.

Già trẻ lớn bé, lam lũ, nhọc nhằn,
Thiếu học, thiếu ăn, bán thân, bán máu,
Trong khi con cháu Bác Đảng ngày nay,
Vàng bạc, đất đai, dinh cơ… đầy rẫy!
Xem hình để thấy, sự thật là đây,
Đảng giàu thế này, dân nghèo thế đó,
Tại sao bọn họ, không mở mắt to,
Để nhìn nhận rõ, ‘của’ cướp từ đâu?!
TỆ NẠN… THAM NHŨNG
Tham nhũng, tham ô, nước nào chẳng có,
Nhưng XHCN hối lộ ‘khủng’ thật đáng lo,
Lạm dụng chức quyền trắng trợn tóm vô,
Trừ ‘tiểu đường’, dân VN chưa phải đút.
Theo Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International),
Tham nhũng được chấm điểm từ 0 đến 100,
Điểm thấp tương đương với tham nhũng cao,
Năm 2015, CHXHCNVN được 31/100 điểm,
Xếp hạng 112 trong tổng số 168 quốc gia,
Tham nhũng cao so với các nước chậm tiến lân cận,
Và theo cuộc khảo sát gồm 95 quốc gia, năm 2013,
30% dân VN phải đút lót cho nhân viên nhà nước.
Theo tài liệu mới nhất, tham nhũng hàng đầu:
Hải quan, xuất nhập khẩu, tài chính,
ngân hàng, nhà đất, dự án xây dựng,
quỹ xóa đói giảm nghèo, cảnh sát giao thông…
TỆ NẠN… ĐÚT TIỀN MUA CHỨC
Đảng viên tham nhũng, ai dám phanh phui,
‘Mua chức’ cho rồi, ‘kiếm’ sau cũng dễ,
Vay tiền, chấp thế, vất vả hôm nay,
Ngày mai thảnh thơi, nhận hối lộ lại.
Vòng gian quay mãi, mấy chục năm qua,
Quan chức xứ nhà, bán mua được cả,
Công nhân doanh nghiệp, rẻ nhất 600 Âu (EU),
Chức giáo viên ‘mầu’ chỉ 3000 bạc (EU),

Chức ngoại giao được, 15000 Rô (EU),
Chức ngân hàng vừa, 16000 chẵn (EU-2010),
Chức đại biểu quốc hội, 80000 rồi (EU-2007),
Cả chức hiệu trưởng, muốn mua, xong thôi!

TỆ NẠN… MUA BÁN BẰNG CẤP GIẢ
Thời nào cũng có, những kẻ háo danh,
Kiếm bằng để dành, dùng lòe thiên hạ,
Nhưng thời ‘cờ đỏ’, đặc biệt hơn nhiều,
Chức vụ bán theo, mảnh bằng trên giấy.
Vì lý do ấy, phải ‘mua bằng’ thôi,
Giá quảng cáo rồi, xem qua thì biết,
Trên Internet, đăng tải một bài,
Người Pháp viết thay, người Việt dịch lại!
Nhiều người ‘ngại’ học, thích mua bằng to,
Tiến sĩ kinh tế, giá 12000 Euro ($12000 EU) ,
Viết mướn giữ bốn, còn tám phần ‘thầy’,
Giáo sư sẵn đây, làm ngay bằng giả?!
Theo điều tra Bộ, toàn tỉnh Sóc Trăng,
284 bằng giả cán bộ dùng, năm 2011,
Trong đó, 107 vị thuộc ngành giáo dục,
Tiếp bài Bác dạy ‘Trăm năm trồng người’!

TỆ NẠN… CÔNG AN ĐÁNH DÂN
Chuyện công an đánh dân không lạ nữa,
Đánh ngay giữa chợ, đánh lúc hỏi cung,
Đấm đá lung tung, bắn chết là cùng,
Tự do hành hung, không cần chờ Đảng!
Báo đăng nhan nhản, facebook truyền đi,
Công an làm gì, cả thế giới thấy,
Phim không che đậy, cảnh đánh dã man,
Nạn nhân bò càng, kêu gào thảm thiết!

Nhà nước vờ vịt, làm như tai điếc…!
Không muốn can thiệp, bận chuyện làm giàu,
Luật sư thấy đau, nhận bào chữa hộ,
Trăm ngàn cảnh khổ, trói buộc dân đen!
TỆ NẠN… LỪA ĐẢO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Quảng cáo truyền miệng, thủ thỉ qua tai,
Muốn qua xứ người làm công, lao động,
Đồng lương cao lắm, khấm khá mấy hồi,
Cần ‘xuất khẩu’ thôi, tổ chức đứng đắn.
Dân nghèo mừng lắm, chạy vay mượn tiền,
Hí hởn nộp liền, 15000 đô (US$),
Qua đến Đại Hàn, bị bọn đầu khấu,
Biết lao động lậu, tra khảo tống tiền.
Nợ chồng chất lên, làm không đủ trả?!
Không phải chỉ có ở Hàn quốc đâu,
Thái, Đài, Mã, Lào, Sing, Tàu cũng vậy,
‘Xuất khẩu’ làm lậu, lừa bịp dài dài.
TỆ NẠN… Y TẾ XHCN
Tệ nạn ‘cò mồi’ trước cửa bệnh viện,
Tạo nghi ngờ… ‘nhân viên y tế tiếp tay’,
Đám “cò” lừa đảo tiền triệu ngày nay,
Khiến nhà thương càng thêm nhếch nhác!
Tình trạng bệnh viện ‘quá tải’ hơn rác,
Nhất là ung bướu từ Bắc xuống Nam,
Làm nát lòng người bịnh, khổ vô vàn,
Càng ảnh hưởng đến sức khoẻ công cộng.
Nhập nhèm y tế, khám bệnh công-tư,
‘Quá tải’, công-chờ, nguy cơ ‘tư-hóa’,
Dân chúng nghèo quá, đành chịu chết thôi,
Đảng viên giàu rồi, càng giàu thêm nữa!

TỆ NẠN… CƯỠNG CHIẾM/TRƯNG DỤNG ĐẤT ĐAI
Tình trạng nhà nước cưỡng chiếm đất đai,
Hoặc trưng dụng cho kế hoạch kinh tài,
Ngày một gia tăng, DÂN OAN phẫn nộ,
Biểu tình phản đối, chống đảng bất công.
Dân tình ai oán, khiếu nại khắp nơi,
Cán bộ bận rồi, chạy tìm ‘đối tác’,
Bà con cô bác, Nam-Bắc-Trung nhà,
Sát cánh thiết tha, chống Đảng cướp đất.
Đất chưa kịp thở, đến biển lung lay,
Sầm Sơn bãi dài, không cho ghe đậu,
“Không gian du lịch ven biển phía đông…”
Tập đoàn FLC và công an chặn ngư dân lại.
Nguy cơ đất-biển lan đến chợ rồi,
Dự án biến nhà xe thành khu thương mại,
Khiến tiểu thương và học sinh tiểu học,
Ninh Hiệp biểu tình phản đối nhà nước.
TỆ NẠN… Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất,
Ngoài thiệt hại đến nông nghiệp, kinh tế,
Còn ảnh hưởng đến sức khoẻ con người,
Cùng phẩm chất cao-thấp của cuộc sống.
Ô nhiễm môi trường ở VN khá trầm trọng,
Về kinh tế, ô nhiễm không khí gây thiệt hại
4.2 tỷ đô la trên tổng số sản phẩm nội địa 76 tỷ (2008),
80% bệnh kiết lỵ và tiêu chảy do nguồn nước ô nhiễm,
Hàng năm, khoảng 780 triệu đô la chi dùng chữa trị
những bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra.
TỆ NẠN … XÃ HỘI: MATÚY - BÀI BẠC - MẠI DÂM
TỆ NẠN… BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Bạo lực học đường ám ảnh phụ huynh,
Chẳng biết con mình, sau giờ tan học,

Còn được về nhà hay nằm bịnh viện,
Vì thầy, vì bạn, đánh đấm dã man?!
Bạo lực học đường ngày càng đáng sợ,
Nữ sinh đánh bạn không chút nương tay,
Học sinh đứng ngoài đưa ‘cell’ lên chụp,
Đưa vào ‘facebook’ cho mọi người xem!
Bạo lực học đường, thống kê không tưởng!
TỆ NẠN… PHÁ NẠO THAI
Chuyện phá nạo thai, xứ người không lạ,
Nhưng Việt Nam ta, chậm tiến như mình,
Hạng năm toàn cầu, đứng đầu Châu Á,
Về phá nạo thai… mới thực sự lạ!
Giáo dục học đường, toàn quốc có cả,
Khăn đỏ quàng cổ, nhắc nhở các em,
Tuổi vị thành niên, còn trong trắng lắm (15-19),
Sao làm chuyện cấm, để phải phá thai?!
Ba trăm ngàn phôi (300000), mỗi năm nạo bỏ (20%),
Nâng tổng số thành, bào thai bị phá,
Một triệu hai đến triệu sáu mỗi năm (1,2-6 triệu),
Trong tổng số dân chỉ hơn 90 triệu,
So với Hoa Kỳ, dân số gần 320 triệu,
Nhưng chỉ có non một triệu, phá bỏ thai thôi!
Tỷ lệ giết người còn trong bụng mẹ,
Quả thật đáng nể, thế hệ XHCNVN!
oOo
Quên hay nhớ, thời gian không dừng lại,
Trang sử buồn đẫm máu vẫn còn đây,
41 Năm QUỐC HẬN từng ngày,
Ba Mươi, Tháng Tư, Bảy Lăm… năm ấy!
Thiên-Thu, Canada – Tháng 4 Đen 2016
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