Song Sanh
Ngô Minh Hằng

Người VN chúng ta có lòng nhân từ nhưng thường rất mau quên. Ví dụ: VC ác với họ đến thế, giết người,
cướp của, tố khổ, hành hung. Họ không ở được phải tìm cách vượt biên. Thế mà chỉ sau ít năm ăn nên làm
ra ở xứ người, một số lớn đã quên hết những dã tâm, những gian ác của VC và họ hớn hở áo gấm về làng,
tung hô VC thay đổi trong khi đồng bào của họ, những người kém may mắn không đi được vẫn đang khốn
khổ, sống không nổi mà chết không xong, chịu đựng mọi sự tàn bạo dưới bàn tay VC vô nhân. Vì tính hay
quên của đồng bào ta, Tha Hương xin gởi lại bài Biếm Thi SONG SANH với đầy đủ dữ kiện thu thập từ Diễn
Đàn để qúi vị và các bạn nhớ rõ là Tha Hương làm thơ căn cứ vào những sự việc có thực, đã và đang xảy ra
trong cộng đồng VNTNVC. Sự thực này có dẫn chứng, không hề dối gian, vu chụp như VC và bè lũ tay sai.
Biếm Thi Tha Hương
SONG SANH
Mèn Ơi Sao Chúng Giống Nhau
Giống Chi Giống Cả Cái Đầu, Cái Đuôi
Mới Hôm Qua Đấy, Làng Ôi
Hôm Qua, Chúng Nó, Cả Đôi Nói Là
Đứa Thì Không Lật (Đổ) Cộng Nha
Lật Là Sai Đấy, Cứ Mà Xin Thôi
Xin Thì Sẽ Được Quyền Người
Đứa Thì Chống Cộng Xa Vời Quá Đi
Chúng Con Không Hiểu Được Gì
Con Không Chống Cộng Mà Vì Quê Hương
Chúng Con Nối Kết Tình Thương
Ai Mà Ngăn Lối, Cản Đường, Biết Tay !!!
Rứa Mà Dzui Nhỉ, Bữa Nay
Cả Đôi Đổi Giọng Thiệt Hay...CHỐNG HỒ !!!
Đứa Thì Chống Để Xin Đô
Đứa thì chống để bán đồ Sơn Đông *
SONG SANH hai đứa một lòng
Hoan hô, một giống, một dòng: HAI MANG !
Ai đem quốc - cộng luận bàn
Du côn chúng mướn đánh tan cả...quần !!!
Tha Hương
* Sơn Đông: gánh thuốc cao đơn hoàn tán thời xưa, đi từ tỉnh này đến làng khác bán dạo các loại thuốc nhức đầu, xổ
mũi, đau bụng, đau răng, sán lãi v...v... và thường có con khỉ làm trò

Dưới đây là cái Youtube của Trúc Hồ do Trúc Hồ phổ biến. Những lời Trúc Hồ khuyến dụ còn cả trong
Youtube, Tha Hương chỉ nhận định về những gì TH nói trong Youtube. Những kẻ binh vực Trúc Hồ, rửa tội
cho Trúc Hồ thực ra chỉ làm hại thêm cho Trúc Hồ vì phằn lớn, ai ai trưởng thành cũng đều biết phân biệt Thật
Giả, Đúng Sai. Những kẻ binh vực Trúc Hồ cứ từ gian trá này đến gian trá khác, tung lên diễn đ n vu cáo là
người này đánh phá Trúc Hồ, kẻ kia chụp mũ Trúc Hồ và Trúc Hồ là người chống cộng v..v.. trong khi những
lời Trúc Hồ khuyến cáo "không lật đổ cộng sản, lật đổ CS là sai" và "không đòi hỏi nhiều, chỉ XIN quyền căn
bản làm người" và "mang tình yêu xóa bỏ hận thù" còn sờ sờ ra đó. Như vậy, những kẻ ngồi lên sự thật, binh
vực Trúc Hồ, rửa tội cho Trúc Hồ nếu không đồng lõa thì là những tên gian manh, trí trá, xuyên tạc, lừa bịp và
chụp mũ người lương chính.

Mời Qúy vị bấm vào Youtube để nghe Trúc Hồ khuyến cáo:
https://www.youtube.com/watch?v=pbWlPNCDCz8
Trúc Hồ: ".....Chúng ta không đòi hỏi nhiều, chúng ta chỉ xin là quyền căn bản làm người
thôi......"Chúng ta không bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ hay là bạo động hay gì hết, cái
đó là hoàn toàn sai.....chúng ta nên hành động bằng cách nói chuyện với nhau...à.. à..
nước VN của chúng ta quá nhiều chiến tranh, chúng ta không nên kêu gọi chiến tranh, à..
không nên kêu gọi hận thù à.. mà chúng ta nên mang tình yêu xóa tan hận thù......"
Xin nghe đồng hương VN nhận định: Trúc Hồ theo cộng hay chống cộng ?
https://www.youtube.com/watch?v=-b0ReKprf7s&feature=youtu.be&t=3
Tt Thích Thông Lai: Đôi Điều Nhắn Gởi Đến Việt Khang
https://www.youtube.com/watch?v=xDH_S3U5w6M&feature=youtu.be&t=46
2/
Youtube về Trần Kiều Ngọc:
Tường hợp Trần Kiều Ngọc cũng không khác trường hợp Trúc Hồ. Chứng tích cô ta nói cô ta Không Chống
Cộng còn đây : https://www.youtube.com/watch?v=KFcBXyGEXgE

Thế mà nay bỗng cả hai nhân vật Trúc Hồ và Trần Kiều Ngọc đều hô chống cộng. Nghe cũng mừng nhưng
để xem họ chống ra sao? Nếu họ chống cộng thật, vì sự mất còn của quốc gia dân tộc, vì lòng yêu nước,
không vì mục đích chính trị thời cơ, không vì thủ lợi riêng tư cho cá nhân hay phe đảng thì tốt cho họ, vì họ sẽ
tránh được bia đời chê bỉ. Nhưng nếu họ chống cộng theo thời thì chẳng khác nào Hồ Chí Minh phát động
phong trào cải cách ruộng đất, giết bà Cát Thành Long xong thấy mất lòng dân thì Hồ vội khóc lóc sửa sai...
Sửa sai xong, Hồ vẫn là Hồ. Dư đảng của Hồ ngày nay cho toàn quốc thấy rõ rằng không phải một bà Cát
Thành Long bị giết mà đến năm 2020 giang sơn VN bị bức tử mà cả dân tộc VN thì bị vào tròng Hán hóa,
diệt vong!!!
Ai cũng biết Việt Cộng và Việt Gian là tội đồ của dân tộc VN. Chính chúng đã làm toàn dân VN điêu đứng hơn
80 năm nay. Trong nước, chúng đang đưa dân nước VN vào họa diệt vong. Song song với việc bán nước cho
Tàu cộng, những phong trào Dân Chủ Cuội ào ạt mọc lên để lừa đảo niềm tin và bóp chết mầm mống đấu
tranh lật đổ CS độc tài. Ở hải ngoại, qua nghị quyết 36, chúng dựng nhiều trò bịp tinh vi. Chính trị, tình
thương, văn nghệ, từ thiện, tôn giáo... phạm vi nào cũng được chúng khai thác để làm lợi cho VC và làm tan
sự đoàn kết, hụt hẫng niềm tin. Chúng còn đánh phá người quốc gia bằng thủ đoạn vu điều bịa chuyện, thoá
mạ, phun dơ những người chống cộng, miệt thị cờ vàng nhưng điêu ngoa vu ngược tội cho người để tạo hoả
mù và nản lòng người tâm huyết. Đó là SỰ THẬT mà đồng bào VN trong nước và người TNVCHN đã và
đang trực diện.
Đọc đến đây thế nào cũng có những "nhân vật trong băng đảng nói mình chống cộng nhưng hành động lại tiêu
diệt người chống cộng và SỈ NHỤC CỜ VÀNG" muốn nuốt tươi tác giả như chúng đã từng. Tác giả biết thế nhưng
vẫn cần nói lên sự thật để đồng bào VN, những người dễ tin bớt bị lừa, vì sự thật muôn đời là sự thật, không
ai có thể chối bỏ hay che giấu mãi được.
Tha Hương - Ngô Minh Hằng

Links để Qúi Vị tham khảo thêm:
1/ Đồng hương VN nói về Trúc Hồ: Trúc Hồ theo cộng hay chống cộng?
https://www.youtube.com/watch?v=-b0ReKprf7s&feature=youtu.be&t=3
2/ TT THÍCH THÔNG LAI: ĐÔI ĐIỀU NHẮN GỞI ĐẾN VIỆT KHANG
https://www.youtube.com/watch?v=xDH_S3U5w6M&feature=youtu.be&t=46

