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Nhìn tấm hình bên, chụp ông Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink 
và vợ đến Phủ Chủ tịch Nước CHXHCNVN để trình quốc thư 
nhậm chức tại Hà Nội hôm 8/11/2017 , Cu Tèo ước chi “như có 
bác Hồ trong ngày vui” quân ta hồ hởi phấn khởi đón chào Mỹ 
Ngụy hiên ngang phất phới bước đi trên thảm đỏ giữa lòng Thủ 
đô Hà Nội từng bị ăn bom đế quốc suốt 12 ngày đêm vì cái tội 
“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, gọi tắt là 
“Chiến tranh chống Mỹ cứu nước... Tàu”. 
 
Nghĩ đến đây, Cu Tèo đoán tỏng mà trúng phóc, rằng thế nào 

Lực lượng AK47 gồm 10.000 quân tinh nhuệ của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng 
Xục Chính Trị Quân đội Nhân dân anh hùng - “kẻ thù nào cũng đánh thắng” chỉ trừ ở Đảo Gạc Ma quân ta 
không được đánh trả để bảo vệ biển đảo song phải đứng yên phơi ngực ra cho Hải quân nước anh Cả anh 
Hai của ma sư Chân Quang “xơi” thoải mái - phản biện rằng thì là phu nhân ngài Đại sứ Mỹ Kritenbrink không 
phải là dân Ngụy mà là dân Nhật, thành thử quân ta hồ hởi chào đón Mỹ chứ không có chuyện chào đón 
Ngụy tí ti ông cụ nào cả. “Phản biện” như thế đúng là trình độ... AK. 
 
Nên "động não" một chút, rằng bà phu nhân Đại sứ Mỹ Kritenbrink tuy là dân Nhật, nhưng thay vì mặc quốc 
phục Nhật Kimono, bà Mina Kritenbrink mặc áo dài quần lĩnh Việt Nam, đương nhiên, nhìn qua “xi tai” (style) 
là biết ngay Việt Nam đây là Việt Nam Cộng Hòa tức là “Ngụy”. Điều đó chứng tỏ bà là “hiện thân” một “Dân 
Ngụy”. Bà Mina với chồng Daniel đúng là một cặp Mỹ Ngụy hoàn hảo không thể chối cãi. Sông có thể cạn núi 
có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. 
 
Chân lý ấy là,“ quân ta” nay đã "đổi mới tư duy", quy hàng địch; thay vì "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy 
nhào", cả nước đang hồ hởi phấn khởi đón chào Mỹ Ngụy trở lại. Bỗng dưng văng vẳng bên tai lời ai hát... 
"Như có bác Hồ trong ngày vui đón chào Mỹ Ngụy". 
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Tìm Hiểu thêm: who is Daniel Kristenbrink? 
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