Diên Hồng “giả!”
Lũ Vẹm vừa quăng mấy mớ xương
Việt kiều thập loại đã bò, trườn!
Luật sư tiến sĩ tranh đua hót
Trọc phú doanh gia chẳng chịu nhường
Triết ngọng bục trên còn khoác lác
Kỳ ngây ghế dưới đợi khoa trương
Diên Hồng! Treo bảng lừa ai nhĩ!
Gióng trống khua chiêng cố gạt lường!
Tình hình chính trị, xã hội VN như hiện nay, nếu cứ tiếp diễn không có gì thay đổi thì chuyện mất nước,
chuyện diệt chủng sau vài ba thế hệ là có thể nhìn thấy trước. Đảng CS Việt gian từ sơ khai là một bọn
tay chân thân tín của siêu Đế quốc thực dân CS Quốc tế mà hiện nay Tầu cộng đang lãnh đạo, dù biến
thái (đổi mới!) theo kinh tế thị trường theo tư bản chủ nghĩa, bản chất thực dân của chủ nghĩa CS vẫn
không thay đổi, lại thêm bản chất xâm lăng bành trướng Đại Hán nghìn đời của các triều đại Trung Hoa,
dù dưới bất cứ thể chế chính trị nào.
Tư bản chủ nghĩa bị Cộng sản phê phán là “bất công, bóc lột” nên (Tư bản) đã biết sửa sai, tự điều
chỉnh để có một thể chế tương đối chấp nhận được như hiện nay, trong khi CS không những đã đi vào
con đường “xấu xa tăm tối” cũ của Tư bản mà còn rừng rú, man rợ hơn! Siêu thực dân Tầu cộng đang
thực hiện một sách lược xâm lăng rất tinh vi và thâm độc mà không cần bom đạn, máu xương.
Các nướcTư bản (đứng đầu là Hoa Kỳ?) bất lực, vô tình hay cố ý hỗ trợ cho “sách lược” nầy.
Sau trận thử lửa “dạy một bài học cho VN” Đặng Tiểu Bình và tập đoàn Thực dân đỏ Bắc kinh nhận định
rằng xâm chiếm VN bằng quân sự sẽ thất bại nên chúng đã vạch ra sách lược mới là sử dụng bọn tay
sai bản địa để từng bước thi hành các kế hoạch lấn chiếm của chúng, chỉ mới qua hai đời chủ tịch, triều
Giang Trạch Dân đã cho gài cấy thêm gián điệp, thay thế và củng cố nhân sự là đám tay sai đắc lực,
trung thành, loại bỏ những thành phần không tin cậy. Đến nay Hồ Cẩm Đào đã nắm trong tay một bộ
chính tri đảng CSVN thuần thành là những con chó săn chuyên nghiệp đã được huấn luyện kỹ càng,
đồng nhất tư tưởng và hành động như những con người máy (robot)! Tầu cộng cho phép Hà nội giao
hảo với các nước phương Tây và tư bản trên nhiều lãnh vực, ngoại trừ không được “chệch hướng
chính trị (xã hội chủ nghĩa)”
Bọn Hồ Cẩm Đào tham vọng đốt giai đoạn, vừa mới lấn xong biên giới phía Bắc, vịnh Bắc Việt, chúng
vội vả trấn áp biển Đông, đưa lực lượng mai phục Tây Nguyên, xua dân quân trá hình nhập cư lập làng
xã trong nội địa VN nên đã bị người dân VN trong và ngoài nước vạch mặt, chống đối. Nay chúng chỉ thị
cho Hà nội những bước lùi lừa gạt. Tầu cộng thành lập thôn xã đảo Hoàng Sa, bộ ngoại giao Việt gian
CS la lối “Trung quốc vi phạm chủ quyền!” (của Trung quốc)? Không nghe Bắc Kinh đối đáp! Bộ
ngoại giao Tầu cộng khinh thường đàn em, hay là một sự im lặng đồng thuận? Bởi vì Phạm Gia Khiêm
hay Hồ Xuân Sơn không phải đến sứ quán Tầu cộng ở Hà Nội để gởi “công hàm phản đối” mà đã đến
quỳ mọp để khấu tấu: “thuộc quốc đã thi hành tốt chiếu chỉ của Thiên triều theo phương châm 16
chữ vàng và 4 tốt!”
Đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong ngoài đối với bọn bán nước Việt gian Cộng phỉ là đưa người
ra hải ngoại đánh phá khắp nơi bằng một thứ văn hóa vận ru ngủ rẻ tiền, vô hiệu hóa công cuộc
chống lại bọn bán nước CS Việt gian của người Việt hải ngoại bằng cách bỏ tiền mua chuộc thứ
trí thức cặn bã vì tham ăn, các loại ký giả, báo chí, nhà văn thích làm chó săn, cò mồi để sống
nhàn hạ chứ không thích làm người tử tế mà nhọc thân cực xác!
Bắc Kinh chỉ đạo cho Hà Nội dàn dựng hội nghị “Diên Hồng”(giả) để chiêu dụ và lừa phỉnh bọn trí thức
đầu tôm Việt kiều! Phát biểu và sớ tâu của bọn nầy đã phát tán sau khi hội nghị âm thầm bế mạc!

Nguyễn Cao Kỳ về phó hội lần nầy, không thấy ở hàng ghế đầu, không nghe phát ngôn lung tung, không
được “chủ tịch nước” mời lên phát biểu? Lá bài Nguyễn Cao Kỳ đã hết hạn sử dụng, cũng như lá bài
Thích Nhất Hạnh? Hay Nguyễn Cao Kỳ nghe “chủ tịch nước” nói ngu quá, phét quá nên không dám lên
phụ họa? Những người về tham dự hội nghị nhưng đã nhìn ra bộ mặt gian manh xảo trá bịp bợm của
Việt gian CS còn đắn đo hay vì ngượng ngùng xấu hổ mà không lên tiếng (hay chưa lên tiếng?)
Những đoạn video về hội nghị vừa được tung ra cho thấy một hội nghị “Diên Hồng giả” để để
cho bọn Việt gian CS nhập nhằng bán nước, hoàn toàn đối nghịch với “Hội nghị Diên Hồng” cứu
nước thời nhà Trần. Sức mạnh cứu nước và giữ nước thuộc về toàn dân, ở trong cũng như ở ngoài,
đảng cộng phỉ Việt gian chỉ có tài phá hoại chứ không có khả năng lãnh đạo công cuộc cứu nước và giữ
nước này được. Ngoài yếu tố quan trọng là sức mạnh toàn dân, cũng cần nương nhờ vào sự yểm trợ
của các nước tư bản như Hoa Kỳ.
Hà Nội luôn mồm rêu rao “nâng lên tầm cao quan hệ Việt Mỹ” nhưng thực chất bên sau là cả một thủ
đoạn gian manh của Hà Nội để thi hành mưu lược của quan thầy Tầu Cộng là “tiêu diệt đế quốc Mỹ!”
Điều nầy đã được Nguyễn Minh Triết tiết lộ trong hội nghị Việt kiều vừa rồi. Triết nói: “Mình vừa động
viên ông Obama nhưng mà mình vừa muốn phân hóa cái nội bộ của ông!” “Nâng tầm cao quan
hệ ngoại giao với Hoa Kỳ” của Việt gian CS là như thế đấy! Lời ngọt ngào của mẹ mìn, phù thuỷ
Nguyễn Minh Triết để bòn rút hàng chục triệu đô la cứu trợ nhân đạo hàng năm, là tiền đóng thuế
của nhân dân Hoa Kỳ, lại ẩn chứa lòng sói lang hồ cáo của Việt gian CS mà Triết là đại diện để
“phân hoá” nước Mỹ theo chiến lược của Bắc Kinh!
Thất bại hội nghị bịp Việt kiều, ngày 30/11/09 Triết đi bịp nhân dân trong nước:
“Trước những ý kiến của cử tri xung quanh việc giữ vững, ổn định chủ quyền an ninh quốc gia”,
Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Cho đến giờ, một tấc đất quê hương cũng không nhân
nhượng cho ai, (chỉ nhượng cho Trung quốc mà thôi) vì biết bao máu xương của bao lớp
người đã đổ xuống (để cho đảng Việt gian CS bán nưóc được vinh quang như hiện nay)”
Triết cũng cho biết “ở biển đảo bao cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm ngẩng cao đầu bảo vệ vững
chắc chủ quyền đất nước.”(Ngẩng cao đầu mà nhìn hải tặc Tầu Cộng đâm tàu ngư dân Việt cho rõ !?)
Nhân dân Việt Nam còn mơ hồ gì nữa?
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