
Toàn dân Việt Không Bán Nước 
  
Những ngày Miền Nam hấp hối 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hiệu triệu Quốc dân 
Lập đi lập lại trên hệ thống truyền thông Quốc gia rằng: 
 
" Đất nước còn – Còn tất cả 
Đất nước MẤT - MẤT tất cả! " 
  
nguoiconghoa --> Nguyễn 
Câu khẩu hiệu này được khai triễn trong bài thơ sau: 

 
ĐẤT thiêng của Tổ Tiên ta 
NƯỚC thiêng là nước CỘNG HÒA VIỆT NAM 
CÒN cộng sản, còn dân nghèo khổ 
CÒN máu đào, còn nợ non sông 
TẤT nhiên con cháu Lạc Hồng 
CẢ đời dâng hiến cho non sông này 
ĐẤT còn đó dân gầy trơ xác 
NƯỚC còn kia ngơ ngác muôn dân 
MẤT cửa nhà, mất người thân 
MẤT dần lãnh thổ, nhưng dân vẫn còn 
TẤT nhiên muốn bảo tồn nước Việt 
CẢ toàn dân phải diệt cộng nô 

 
 
 
Bắt đầu từ người đàn ông gánh nước hôm 8/6/2014 
tại Sài Gòn với biểu ngữ “Nước nhà không bán” và 
“Mất nước là chết”, các hoạt động ủng hộ ý tưởng 
mang tên "Không bán nước" sau đó liền được hưởng 
ứng và lan tỏa đến Nha Trang, Hải Phòng. 
 
Trong tuần qua, 2 bloggers Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh (Mẹ Nấm) và Phạm Thanh Nghiên đã xuống 
đường cùng thông điệp "Không bán nước" và mời 
gọi người dân uống nước miễn phí. ( CTV – 
Danlambao ) 
 
 
 

  

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/oc-chieu-chong-ban-nuoc-tai-sai-gon.html


 
Câu thơ khởi đầu câu chuyện Nước mất hay còn của Nguoiconghoa rằng: 
  
“ ĐẤT thiêng của Tổ Tiên ta 
NƯỚC thiêng là nước CỘNG HÒA VIỆT NAM “ 
  
Câu thơ thật đơn sơ, mười tám triệu dân Miền Nam ngày xưa dều biết y như vậy. 
Còn như chuyện ngày nay, đâu phải bây giờ việt gian cộng sản mới bán Nước. Chúng bán Nước đã từ lâu, kể 
từ ngày già Hồ bác cụ xè tay nhận lãnh súng đạn Mao tàu, nói là để chống thực dân Pháp giành Độc lập Dân 
tộc mà kỳ thật là làm xung kích mở đường cho cộng sản Nga – Hoa tiến xuống nhuộm đỏ Đông Nam Á. 
Còn như câu chuyện Đồng vẫu ký cái công hàm bán hai Quần Đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho chệt thì cũng 
y như vậy. Đâu phải một mình Đồng vẫu tự tung, tự tác mà được. Mọi sự cũng từ Hồ tặc và Bộ Cá Tra Ba 
Đình chủ sử. 
  

“ Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá “. Lời tự thú của tổ 
sư cộng sản Gorbachev là đúng y bong: Hồ và Đồng vẫu cư 
đinh ninh chúng chơi trò gian xảo, dối trá “ bán da gấu “ 
Hoàng – Trường Sa khi ấy thuộc Chủ quyền của Việt Nam 
Cộng hòa, nghĩa là bán khống tài sản thuộc chủ quyền của 
người khác cho chệt thì cái văn tự bán đảo ấy vô giá trị. 
Chẳng ngờ rằng chú chệt cộng còn là kèo trên của bọn đàn 
em An nam. Chúng cũng biết như vậy nhưng vẫn cứ cầm đó 
chờ thời. Và ngày nay thời cơ đã tới. 
  
Năm 2011, chú chệt trưng cái công hàm bán nước ấy ra trước 
cuộc Hội thảo Quốc tế New York. Năm sau chúng ra văn bản 
chánh thức lập Hoàng Sa – Trường Sa thành Huyện Tam Sa. 
Bọn việt cộng ú ớ, chiếu lệ, rồi huề. 

  

 Giờ 
đây, tàu khựa rấn tới, đưa giàn khoan dầu vào sâu Vùng Đặc Quyền Kinh Tế VN tới 81 hải lý mà bọn việt gian 
cộng sản chỉ biết xua cảnh sát biển và ngư dân ra đương đầu với tiểu hạm đội chệt! Bọn bán nước việt cộng 
lâm cảnh há họng mắc quai! Đảo đã ký bán rồi làm sao nói năng gì được? 
  
Thôi thì Đại cuộc để cho dân liệu tính: Nội gian việt cộng bán nước, nhưng dân Việt quyết KHÔNG BÁN 
NƯỚC. 
  
Và như câu thơ kết của Nguoiconghoa: 
  
“ MẤT dần lãnh thổ, nhưng dân vẫn còn 
TẤT nhiên muốn bảo tồn nước Việt 
CẢ toàn dân phải diệt cộng nô “ 
  



Phải rồi, Toàn dân vùng lên đánh đuổi bọn bán nước cầu vinh việt cộng, giành lại Quyền Tự Quyết Dân Tộc, 
Giành lại Chánh Quyền chính danh, chính thống, Giành lại Độc Lập Dân Tộc và Quyền Sống, Quyền Làm 
Người. Đó là con đường Duy nhất Đúng vào lúc nầy đây: 
  
TOÀN DÂN VIỆT QUYẾT KHÔNG BÁN NƯỚC 
TOÀN DÂN VIỆT QUYẾT VÙNG LÊN DIỆT VIỆT GIAN BÁN NƯỚC 
  
Nguyễn Nhơn 
 


