Hôm đ dự buổi l 49 ăm B ệt Động Quân ở Sydney vào tháng 7 vừa qua, tôi có gặp lại một ười bạ cũ.
Hà
ê ba đ ều bẩy chuyện xong rồi, hai anh em chào nhau hẹn ngày tái ngộ. Anh bạ tư cười nói lời từ
giã:
- Về tới nhà, tôi sẽ . . . đ ện cho anh liề đó!
Tôi giật mình, hỏi lạ
ười bạn:
- Anh nói sao? Anh . . . đ n . . . c o tô ? Đừ ! Đừng làm vậ , đ ện giựt tôi chết thì sao? Tôi còn nhiều
chuyện phả làm . . . Tô c ưa m ốn chết đâ !
Anh bạn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi kỹ
một chút, rồ cười, có vẻ chê tôi nhà quê, không biết dùng danh
từ mớ . Cười xong, anh mới vui vẻ móc túi lấ ra cá đ ện thoại , l c qua l c lại vài cái rồi trả lời tôi:
- Không phả tô c o đ ện giựt a đâ ! Tô c ỉ dù cá đ ện thoại cầm ta à để . . . Đ ện cho anh mà
thôi. Ý tôi muốn nói, tôi . . . Gọi đ ện thoại c o a đó mà, a
ểu không?
(Ghi chú: điên thoại này được chế ra để chỉ cầm bằng tay thôi, không được cầm bằng . . . chân đâu đó)
Tôi nghe anh giải thích, thì mừng quá, nói liền lập tức:
- Trờ đất ! Vậy mà tôi cứ tưởng tôi nói câu nào lỡ lời, làm anh giận tôi, nên mớ . . . c o Đ ện dựt tôi
vài cái cho bõ ghét chớ! Anh gọ đ ện thoại cho tôi, thì cứ việc ó “Gọ đ ện thoạ ” c o rồ , ó c “Đ ệ ”
nghe ghê quá, làm cho tôi chẳng hiểu gì cả!
Anh bạn ngại ngùng cho cái quê mùa của tôi, trả lời:
- Bây giờ a cũ
ó
ư vậy hết tr
à! Bộ anh . . . ít có gặp ai? Ít có nói chuyện với ai l m hả?
Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, tranh luận nhiều làm chi cho mất lòng! Tôi liền gài số de:
- Vậy . . . anh về mạnh giỏi nha, nhớ gọ đ ện thoại cho tôi liền nha!
Anh bạ đã leo lê xe lá đ rồi, mà tôi vẫ cò đứng yên một chỗ, bâ k â s
ĩ:
1. Có thật là cái Tiếng Việt của tô đã q á cổ xưa rồi, không còn ai nói nữa, a c ă ?
2. Có thật là, cái Tiếng Việt mà tô đa
ó,k ô
ải là tiếng Việt mà mọ
ườ c
nói?

q a

tô đa

ó ì t ì ó , đ ều mình nói ra phải . . . có lý một c út, t ì ười nghe mới biết mình là ai? Mới hiểu mình
muốn nói cái gì? Đ ệ , có
ĩa là dò đ ệ , do má
át đ ện tạo ra. dù để tạo ra ă lượng khác, dùng
để chạ má , để th p sáng những ngọ đè đ ện. Muố đặt tên những loạ má móc dù đ ệ để hoạt động,
c ú ta được dùng chữ “Đ ệ ” é c
với tên của dụng cụ đó. Ví dụ: Đè đ ện, Quạt đ ệ , Má đ ện toán
… Cũ t eo các ọ tê ó trê , cá má dù để nói chuyện vớ
ườ k ác q a dò đ ệ , được gọi là
“Đ ện Thoạ ”. Khi sử dụng những loại máy chạy bằ đ ện này, chúng ta phải thêm một động từ ở đằ trước.
Thí dụ: MỞ Máy lạnh, MỞ Đè , MỞ Quạt đ ện, GỌI Đ ện thoại .Cũ tù t eo các t ức sử dụng, mà chúng
ta có “Đ ệ
à” là loạ đ ện nhẹ, dù để chạy máy móc nhỏ tro
à. “Đ ện Kỹ Nghệ” là dò đ ện mạnh,
dù để chạy các loại máy móc lớn trong các nhà máy sản xuất. Do đó, “Đ ệ ” c ỉ là một “Da Từ Phụ” mà
thôi. Nế c ú ta ó độc nhất một chữ “Đ ệ ” k ô t ô , sẽ k ô đủ
ĩa.
ười nghe sẽ không hiểu,
phả đặt câu hỏ “Đ ệ ì? (Đ ệ
à? Đ ện kỹ nghệ?) hoặc Đ ện dùng làm gỉ? (Má
át đ ệ ? Đè Đ ện? . . .)
ười bạn của tôi, khi dùng một chữ “Đ ệ ” k ô t ô , a đã làm một công hai việc: Biến chữ “Đ ệ ” trở
t à “Đ ện Thoạ ” và c o ó t êm một công việc làm, là Gọ Đ ện Thoại. T a vì ó “Gọ Đ ện Thoại” a c ỉ
ó “đ ện” mà t ô , để ười nghe tự hiểu là anh muốn nói cái gì. Nếu dịch câu nói của anh bạn tôi ra tiếng
a , câ ó đó sẽ ư sa : “W e ever I ot ome, I w ll . . . electric o stra
awa ”
Và nế c ú ta đồng ý theo cách gọi của anh, vậy thì khi cái biên lai tiề đ ện thoại (Telephone bill) gởi tới
cho anh, anh ta sẽ gọi cái biên lai này là gì? Biên Lai . . . Tiề Đ ện a c ă ? Và khi cái biên lai tiền Đ ện
Tiêu Thụ (Electricity bill) gởi tới cho anh, anh sẽ gọi nó là gỉ? cũ
ọi là biên lai . . . tiề đ ện hay sao?
Anh có thể nào cầm cái biên lai tiề đ ện thoại ra quầy trả tiền mà nói với nhân viên phụ trách: “C o tô trả cái
biên lai tiề . . . Đ ệ ”? Rồ sa đó lạ đưa cá b ê la t ề Đ ện ra mà nói: “C o tô trả cái biên lại tiền... Đ ệ ”?
Nế a ta làm ư vậy, ch c ch n nhân viên phụ trách việc trả tiền sẽ nói với anh ta: Cá b ê la à là “biên
lai tiề đ ện thoại”, cò cá b ê la k a là “biên lai trả tiề đ ện”. Do đó, dù c ữ “đ ệ ” để thay thế cho chữ
“ ọ đ ện thoạ ” là k ô đú !

Thực sự t ì đâ k ô
ải là lầ đầu tiên tô được nghe chữ “ĐIỆ ” t a t ế c o câ ‘gọ đ ện thoại”! Tô đã
được nghe cái câu này từ hồi 1975 lận! Lúc đó, vào k oảng cuố t á 5 ăm 1975, bọ “Mặt Trận Giải Phóng
Miề
am”, vớ da xư là “Ủy Ban Quân Quả ” đã tổ chức một lớp học, đặt tê là “Học Tập Cải Tạo” tại
“Hội Việt Mỹ” cũ. Tô và một số bạ bè đã bị mời tham dự lớp học này. Thuyết trình viên là tên Trị Đì Ba ,
lúc đó đa được trao cho chức vụ Hộ trưởng hộ “Trí T ức Yê
ước”. Sa k
ọc xong, tất cả chia ra từng
“Tổ” ỏ để . . . tìm hiể t êm. Tê Ba được gài vào tổ của chúng tôi, vì thế tổ à được đưa vào vă
ò
của h để họp tổ. Đa k
ọ , t ì có c ô đ ện thoại reo vang, Ban nhấc má đ ện thoạ lê
e ười
ào đó ọi cho y. Nghe xong, y nói vào trong máy với một giọng kẻ cả:
- Thôi, cứ . . . nhất trí ư vậ đ ! Tô đa bận . . . lên lớ . Để khi nào xong, tôi sẽ . . . đ ện c o đồng
c í.”
Một cô bạn tôi, ngồi gần y, th c m c liền:
- A Ba ó “điệ ” có
ĩa là ỉ? tôi không hiểu!
Tên Ban hân hoan giải thích:
- Đ ện là danh từ riêng của ườ “Cộng Sả ” c ú tô , t a c o c ữ “Gọ đ ện thọa ” của bọ “ ụ ”.
Tô đã ứa miệng, nói thêm vào :
- Tạ sao k ô
ó “Gọ đ ện thoạ ” c o d hiểu?
Tê Ba đã q a lại nhìn tôi, lên giọng:
- C ú tô là ười Cộng Sản, chúng tôi dùng danh từ của chúng tôi. Chữ à k ô đú với các anh,
ư đú với chúng tôi. Các anh không hiểu ngôn từ của chúng tôi bây giờ, ư sa à rổ cũ
phải hiể , cũ
ải dùng thôi!
Nói xong, h n không họp với chúng tôi nữa, mà đứng dậy bỏ đ , ói rằng bận họp vớ các “đồ c í lã đạo”.
Khi lấy hồ s từ tro
ă kéo bà v ết, không biết do vô tình hay cố ý, h đã làm r k ẩ sú “Colt 45”
xuố dưới sàn. Ban không nhặt khẩu súng lên ngay, mà cứ để đó một lúc rồ sa đó mới từ từ nhặt nên bỏ
vào trong cặ , bước ra khỏi phòng họp.
Tro trường hợp tôi kể ra ở trê , tê Ba đã có lý của h n: H n là Việt Cộng, h n dùng tiếng của Việt Cộng.
Còn nhữ
ườ
ư c ú ta, k ô
ải là Việt Cộng, vậy chúng ta có nên dùng những từ ngữ của Việt
Cộ
a c ă ? Từ xưa, ười Việt của chúng ta chia ra làm ba s c dân chính: Dân Miền B c,dân Miền
Trung và dân Miền Nam. Tuy dân cả ba miền cùng nói một thứ tiếng Việt, ư các
át âm lại hoàn toàn
khác nhau, và trong nhiề trường hợp, chúng ta dùng chữ cũ k ác a ữa.
ư , kể từ 1975, Tiếng
Việt của chúng ta, ngoài sự khác biệt vì lý do địa lý, phong tục, tập quán, lại còn có sự khác nhau vì lý do
chính trị nữa: Tiếng Việt của Việt Nam Cộng Hòa, và Tiếng Việt của Cộng Sản.
à xưa, ô bà c ú ta t ường nói: “C ửi cha không bằng pha tiế !” Vậy, chúng ta có nên . . . pha tiếng
hay không? Trong cuộc sống giao dịch hàng ngày, không phải chúng ta chỉ nghe có một chữ “Đ ệ ” k ô mà
thôi, chúng ta ch c ch cò được nghe rất nhiều danh từ lại tai, k ô đú
ĩa k ác ữa:
Hẳn bạ có
e a đó ó : “bức xúc q á!” Bức Xúc là cái gì? Tôi dám ch c với các bạn, nhữ
ườ đa
dùng chữ “Bức xúc” cũ k ô
ể ý
ĩa của chữ này, và lại càng không biết viết “bức xúc” a là “bức
súc” nữa đó! Trong tự đ ển tiếng Việt của Nguy Vă
ô , c ăc c n không có chữ này. Tại sao không
dùng chữ Khó Chịu, hoặc Bực Mình?
· VẤN NẠN là cái gì? Tại sao không dùng TỆ NẠN, mà lại phả đ
ập cảng cái chữ mà mình không hiểu,
không biết?
· CÓ VẤ ĐỀ! Vấ đề gỉ mớ được chứ? Chỉ ó k
k
. . . Có vấ đề, ai mà hiểu bạn có vấ đề gỉ? Ă
k ô được? Ngủ không yên?
· ĐĂ G Ý! Bạn còn nhớ, cái chữ đă ký à dù lúc ào k ô ? Lúc bọn Việt Cộng lùa bạ đ “Đă ký
học tập cải tạo” đó! Bạn phải thù ghét cái chữ đó c ứ! Sao lại dùng nó nhiều quá vậy? Tại sao bạn không
dùng chữ “GHI DA H” oặc “GHI TÊ ” có ả là a và đẹp biết bao nhiêu không?
· Tại sao bạn phả ó “CĂ HỘ”, t a vì một danh từ đẹ đẽ “CĂ
HÀ” oặc “CÁI HÀ”?
Hồi nhỏ, bạ c
đùa với chúng bạn, có bao giờ bạn hát bài hát:
“Cái nhà là nhà của ta,
Ông Cố Ông Cha lập ra ,
chúng ta hãy gìn giữ lấy,
muôn năm với nước với nhà”

Nếu một tên Cộng Sản, nói những chữ ô
ê ư vậy, bạn và tôi sẽ không th c m c gì hết, vì nó là thằng
Cộng Sản, nó nói tiếng của chúng nó. Nếu một du học sinh qua Úc du học, nói những tiế
ư trê , bạn vả
tô cũ sẽ không th c m c, vì các c á đã được học ư vậy từ nhỏ rồi.
ư cò bạn, rõ ràng bạ là
ười Lính Việt Nam Cộng Hòa! Rõ ràng bạ là
ười Việt đã bỏ xứ ra đ vì
không chị được chế độ hà kh c, không tôn trọng nhân quyền của bọn Việt Cộng. Bạ đã c ế đấu chống lại
bọn Cộng sản, bạ đã c ối bỏ chế độ Cộng sản, bạ đã
s
mạng số để ra đ Tìm Tự Do,
Tại sao bạn lại quay trở lại, dùng những chữ, những câu của bọn Cộng Sản vậy?
Khi dùng những danh từ của Cộng sả , c ú ta đã:
·
Tự nô lệ vă óa với việt cộng.
·
Tự giết chết nề vă óa V ệt Nam Cộng Hòa.
·
Ma đâ , t ế hệ sau có còn ai biết tói Việt Nam Cộng Hòa nữa hay không?
A. Tại sao có nhữ
ười dùng những danh từ cộng sản?
A1. Bị nhiễm, vì “học tập cải tạo” quá lâu,
Đã có rất nhiều anh em chúng ta, bị bọn Việt Cộng giam cầm quá lâu, hàng ngày phải dủng những ngôn ngữ
của bọn Việt Cộ , đâm ra q e đ . Đến khi được trở lại vớ a đì , với xã hội Tự Do, họ c ưa đổi trở lại với
ngôn ngữ của Việt Nam Cộ Hòa a được. Đ ề à cũ đú !
ư , đã
c ục ăm rồi, không lẽ
c ưa đủ thờ a để anh em chúng ta bỏ những cái gì của Việt Cộ đ a sao? Một k đã thoát ra khỏi
ngục tù cộng sản rồ , đâ cò có a b t buộc nữa đâ mà a em cò
ải dùng những chữ
ĩa k ô có
vă óa ấ ! Đã có rất nhiều chiến hữu khác, dù ở trong hoàn cả tù đầ , cũ vẫn giữ vữ vă óa của
mì , c o đến bây giờ cũ k ô
ề tiêm nhi m một chữ nào của bọn Việt Cộng cả. Đá k âm ục thay!
A2. Đ về Vi Nam làm ă , phải chịu ngả heo vă hóa cộng sản
Có một số ười, vì nhu cầu sinh số , đã trở lại Việt am để m a bá làm ă . Vì ải tiếp xúc với bọn Việt
cộng hàng ngày, nhữ
ườ à đã bị tiêm nhi m vă óa cộng sản, thở ra rặt nhữ “Hồ Hởi Phấn khởi,
Ổ Định, Khẩ trư
...C í
ười dân Việt ở tro
ước đều gọi Sài Gòn là thành phố thân yêu của họ,
thì bọn con buôn xấ xa à đã l ô l ô dù “T à P ố Hồ Chí M ” mỗi khi phải nh c tới thành phố Sài
Gò . Cũ có một số những con buôn, bị bọn Việt cộng dùng tiền mua chuộc, b t phải tổ chức những buổi
vă
ệ, đem đám ca sĩ V ệt cộng qua Úc, qua Mỹ trình di n cái gọ là vă óa cộng sản. Khi làm việc với
bọn Việt Cộ , đư
ê ọ cũ
ải nói theo chúng vậy.
Cũ có ững tờ báo, k ô dí dá làm ă ì với Việt Cộng hết, mỗi khi viết bà q a đ ểm thì viết chống
cộng rất mạ , ư k mở tờ báo ra đọc, chúng ta mới hỡi ôi, vì bài vở đa số là lấy từ những bài báo do
bọn bồi bút Việt cộng viết sẵn bỏ lên Internet, làm cho tờ báo giố
ư ững tờ báo do bọn Việt Cộng cho
phép xuất bản. Cũ có một số ườ , đ b ểu tình chố “Vă Hóa Vậ ” rất là ă sa , ư ở nhà lại g n
đĩa ă te để b t đà Việt Cộng từ Việt Nam, cho con cháu học và xem nhữ c ư
trì tr ền hỉnh của
Việt cộng.
A3. Cố ì h dù vă hóa v t cộng, vì coi chúng là kẻ mạnh.
Một số ườ k ác, đã cố tình dùng những chữ, những câu nói của Việt cộng, vì cho rằ đó là ô ngữ mới,
ngôn ngữ của kẻ mạnh. Họ đã c o rằng, Tiếng Việt của Việt Nam Cộng Hòa chỉ cò được dùng bởi những
ườ Lí cũ, ữ
ười Việt thuộc Thế Hệ Thứ Nhất vượt biên tìm tự do. Nhữ
ười này, từ từ sẽ đ
vào dĩ vã
ết, tiếng Việt của họ, do đó mà cũ tà lụi theo. Vậy thì dùng ngôn ngữ của họ làm gì nữa! Thói
đời phù thịnh chứ chẳ a
ù x ! Đó là lý do ải thích tại sao họ dù vă óa của Cộng sản. Họ là những
ười không phân biệt được đâ là c ữ
ĩa vă óa, c ỉ thấ
ười ta nói thì b t c ước nói theo, chứ họ
không biết gì về Cộng Sản cả.
B. Tại Sao Chúng Ta Không Nên Dùng Những Từ Ngữ Của Vi t Cộng?
B1. ì chú
a là ười quốc gia, chúng ta dùng từ ngữ của chúng ta.
Đú ! Đú l m! C ú ta là ười Quốc Gia, chúng ta dùng ngôn ngữ riêng của c ú
đó.

ta để chứng tỏ đ ều

Ra oà đường, nếu bạ
e a đó ỏ : “Đ đâ mà a t ế?” thì ch c ch n, bạn sẽ
ĩ rằ
là ười Miền B c.
Nế
ườ đó ó : “Đ mô mà ma rứa?” bạn sẽ cho rằ , ườ đó là ười Miền Trung.
Nế
ườ đó ỏ : “Đ đâ mà lẹ quá dzậ ?” bạn sẽ cho rằ , ườ đó là ười Miền Nam.

,

ười này

Tiếp theo, nế
ườ đó ỏi bạ : “Đ đâ mà . . . k ẩ trư
t ế?” bạ
ĩ sao?
ười này thuộc thành
phần nảo? Có phải rằng, bạ
ĩ, ười này, nế k ô là “Cá Ngố”, cũ là dâ B c Kỳ 75?
Bạn không thể nào cho rằ , ườ đặt câu hỏ à là ười của Việt Nam Cộ Hòa được! Vì lời nói của anh
ta đã c ứng tỏ anh ta là ai rồi mà! (Ngôn ngữ của chúng ta, có dùng chữ khẩ trư
, ư dù tro một
trường hợp nào đó, c ứ không dùng trong bất cứ trường hợp nào. Ví dụ: Vì tình trạng khẩ trư
của đất
ước, chính phủ phải ra lệnh giới nghiêm.)
C ú ta đã c ối bỏ chủ
ĩa Cộng Sả , đã
s
mạng sống của mì để vượt biên tìm tự do, chúng ta
phải hãnh diện về à động này, phải luôn luôn tự hào chúng ta là con dân của một chế độ Cộng Hòa, Tự
Do, Dân Chủ, c ú ta có vă óa r ê và ải có nhiệm vụ gìn giữ nề vă óa à . Từ khi bọn Việt Cộng
cưỡng chiếm được Miề
am, c ú đã ra sức tiêu hủy tất cả những gì gọ là Vă Hóa Của Miền Nam Việt
am, mà c ú đặt c o cá tê là “Tà Dư Của Mỹ Ngụ ” C ú đã cấm dù sác
áo k oa, đốt hết tất cả
các sách báo, phim ảnh, tài liệ tro vă k ố, và đặt ra những từ ngữ riêng của c ú để b t chúng ta phải
nghe, phải dùng.
Chúng ta phải có nhiệm vụ giữ gìn lại tất cả những gì còn lạ , để chứng tỏ rằng, bọn Việt Cộng không thể tiêu
diệt được nề Vă Hóa của chúng ta.
B2. Ngôn ngữ của Vi t Nam Cộ Hòa có đầy đủ ý hĩa và có vă học.
Ngôn ngữ của c ú ta, đa số là những danh từ kép, nghe nhẹ à , êm á và cũ rất đầ đủ ý
ĩa.
Tiếng Việt mà c ú ta đa dù , t c ỉ mớ được sáng tạo ra từ thờ P á , ư cà
à cà
o
ú
lê . Với ngôn ngữ à , c ú ta đã tạo ra nhữ á t vă bất hủ, những bản nhạc thật hay mà
bọn Việt Cộ , dù có dù
à trăm à
à vă cô , cũ k ô t ể nào b t c ước được.
Ngôn ngữ của Cộng Sản, không thể nào gọ là vă óa được, vì ó được tạo ra bởi nhữ đầu óc không có
chữ
ĩa, vă óa. Đối với Cộng Sản, vă óa c ỉ làm ru ngủ co
ười, bọn trí thức không có giá trị bằng
một cục phân bón, vậy thì ngôn ngữ của c ú cũ c ỉ là một cục phân mà thôi. Với chữ
ĩa vă óa của
chúng ta, chúng ta mới có nhữ bà t t ật a , ư:
“Nhớ nhà châm điếu thuốc,
Khói huyền bay lên cao!
Nếu dịch ra tiếng Việt Cộ , bà t
à sẽ là:
“Nhớ căn hộ, thắp điếu thuốc,
khói đen khẩn trương bay lên cao”
Ngôn ngữ của Việt Cộng, nghe cộc lốc, tr trẽn. Vì muố làm k ác đ và
ta, nên sẽ không bao giờ đủ
ĩa và
e rất đ đ ệu.

so với ngôn ngữ của chúng

Ví dụ: Khi nói về xe
, c ú ta ọi là XE VẬN TẢI, thì Việt Cộng cố tình sửa lạ c o k ác đ , c o
chúng gọi là XE TẢI. Chúng ta gọi là TIỂU BANG thì chúng c t ng đ , ọ là BA G.
ư k c ú
LIÊN BANG, thì bọ c ú k ô cò các ào k ác, đảnh phải theo chúng ta mà gọi là Liên Bang.

đ,
ta nói

Khi không thể nào làm ng đ được, c ú đảo ược chữ của c ú ta để tạo nên chữ của chúng. Ví dụ:
C ú ta ó ĐƠ GIẢN, thì bọ c ú đổi lại thành GIẢ ĐƠ . Và SI H SẢ t ì c ú đổi lại thành SẢN
SINH.
Vì không có tầm hiểu biết về chữ
ĩa, ê bọn Việt Cộng vớ được chữ nào là dùng chữ nấy, chứ không
hiểu rõ chữ đó có
ỉa là gì. Bọn chúng luôn luôn dùng những chữ có ý
ĩa mạnh bạo trong những trường
hợ t ô t ường, làm cho những từ ngữ đó trở thành ngây ngô, khó hiểu,

Ví dụ, Khi dùng chữ BIẾN CỐ, chúng ta chỉ dù để chỉ một tình trạng nguy ngập của đất ước: đứ trước
biến cố thiên tai, chúng ta phải mau chóng lo việc cứu trợ.
ư bọn Việt Cộng lạ đổi chữ này ra SỰ CỐ và
dùng trong bất cứ trường hợp nào: sự cố trờ mưa.
Khi chúng ta dùng chữ Ổ ĐỊNH, là chỉ một tình trạng của quốc gia hoặc tình hình của nền kinh tế: tình thế đã
ổ định, tình hình kinh tế đã ổ định.
ư bọn Việt Cộng thì dùng chữ này ở bất cứ trường hợp nào: xin mọi
ười ổ định chỗ ngồi
C. Làm Sao Để Giữ Vữ

ă Hóa

t Nam Cộng Hòa?

D l m!
1. Đừng nói những từ ngữ của bọn Cộng Sả . C ú tô x kèm t eo đâ một số từ ngữ để chúng ta d
dà đối chiếu và dùng c o đú c ữ.
2. Đừ đ xem vă
ệ của bọ Vă Cô Cộng Sả . Đ xem bọn chúng trình di n tức là đã t ếp tay với
bọ c ú để xóa bỏ vă óa của c ú ta đ , c ú ta đã vô tì . . . t
à
ị Quyết 36 dùm cho
bọ c ú đó.
bọn Việt Cộ đem vă cô đ b ểu di n, Cộ Đồ c ú ta đ b ểu tình chống
đối là chuyệ đư
ê
ả làm.
ư đ ều tiên quyết phải làm là: Bảo a đừ đ xem bọn
c ú . Đừ để tình trạ c a đ b ể tì , co đ xem át.
3. Quý vị chủ báo, chủ đà
át t a , tr ề ì , ã
ư tríc
ữ bà báo, ư đă
ững tin
tức cùa bọn Việt Cộ đã v ết sẵn trên internet. Nếu quý vị hô hào mọ
ười gìn giữ vă óa V ệt Nam
Cộng Hòa, thì quý vị phả làm ư
trước nhất.
4. Đừ đọc, đừng nghe những tờ báo, nhữ đà hát thanh nào chỉ chuyên dùng những từ ngữ Cộng
Sản. Bọn Việt Cộng sở dĩ đưa ra
ị Quyết 36 để đẩy mạnh việc tuyên truyề vă óa của chúng ra
hải ngoại, là vì chúng ta còn chố đối. Nếu chúng ta không phản ứng, một à ào đó, Vă Hóa V ệt
Nam Cộng Hòa Sẽ Mất Đ .
HÃY GIỮ VỮNG NỀN ĂN HÓA, NGÔN NGỮ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA.
ười Việt của tôi là thế đấy!
NGUYỄN KHẮP ƠI

BẢNG ĐỐI CHIẾU TỪ NGỮ
Tiếng Việt
Tiếng Việt Cộng
Phẩm chất tốt (vừa quality và quantity) Chất lượng
Qui chế
Chế độ
Lãnh đạo
Chỉ đạo
Định suất
Chỉ tiêu
Chủ tọa
Chủ trì
Cứu hỏa
Chửa cháy
Thết đãi
Chiêu đãi
Lén lút
Chui
Thẻ Căn cuớc
Chứng minh nhân dân
Nghiệp đoàn
Công đoàn
Kỹ nghệ
Công nghiệp
Công tác
Công trình
Căn bản
Cơ bản
Phi cảng, hải cảng
Cửa khẩu
Nhóm chữ
Cụm từ

Cứu cấp
Thành phần
Phỏng định
Bảo đảm
Ghi danh
Bất ngờ
Phi đạo
Xa lộ
Làm ăn công
Đơn giản
Kế toán
Quan Thuế
Song ca
Họp ca
Tiếp liệu
Bằng cấp
Hậu quả
Tối tân
Gia đình
Sổ Thông hành
Phấn khởi
Tờ khai gia đình
Nguy nga, tráng lệ, đồ sộ
Thân hữu
Quận
Băng tần(Channel)
Nhanh lên
Bộ phận
Ngoại tệ
Trải qua
Thẩm vấn, điều tra
Liên lạc ( Contact).
Vớ vẩn
Khiêu vũ
Nắm vững
Siêng năng tháo vát
Nghệ sĩ
Quân dịch
Nghiêm chỉnh
Tài tử

Cứu hộ
Diện
Dự kiến
Đảm bảo
Đăng ký
Đột xuất
Đường băng
Đường cao tốc
Gia công
Giản đơn
Hạch toán
Hải quan
Hát đôi
Hát tốp
Hậu cần
Học vị
Hệ quả
Hiện đại
Hộ Nhà
Hộ chiếu
Hồ hởi
Hộ khẩu
Hoành tráng
Hữu nghị
Huyện
Kênh
Khẩn trương
Khâu
Kiều hối
Kinh qua
Làm việc
Liên hệ
Linh tinh
Múa đôi
Nắm bắt
Năng nổ
Nghệ nhân
Nghĩa vụ quân sự
Nghiêm túc
Nghiệp dư

Ngoại kiều
Cương liệu
Nhu liệu
Cao Học
Hoàn lương
Kế hoạch
Quản trị
Công trường
Cấp bực
Kế hoạch
Tiến trình
Tản cư
Sư đoàn
Trở ngại
Hỏa tiển
Lưu hành
Thăm viếng
Thanh toán, chứng minh
Thân mến
Lợi tức
Tỉnh táo, giải trí
Xuất sắc
Tấn công
Tiêu thụ

Người nước ngoài
Phần cứng
Phần mềm
Phó Tiến Sĩ (giấy)
Phục hồi nhân phẩm
Phương án
Quản lý
Quãng trường
Quân hàm
Quy hoạch
Quy trình
Sơ tán
Sư
Sự cố
Tên lửa
Tham gia lưu thông(xe cộ)
Tham quan
Thanh lý
Thân thương
Thu nhập
Thư giản
Tiên tiến
Tiến công
Tiêu dùng

