
NHƯNG KE PHAN THUNG

Nưa đêm, cơ sư vi sao
Rut quân, chay bo chiên hao hơ dzua?
Ba giơ sang, ngươi chưa tinh giâc
Vung Kabul trơi đât tôi thui
Linh dzua, quân linh rut lui
Giưa đêm tăm tôi, ngâm ngui ma đi
Lam Afgha cưc ky hoang loan
Taliban ngao man tiên vao
Dzua lui quân kiêu thoai trao
Không kê hoach, loan cao cao, ngô
nha !
Sung va đan hăng ha, dzua bo
Taliban đươc no, mưng rơn
Nhơ "công" dzua đây, Bay Đơn
"Tai" dzua tri nươc", cam ơn dzua
nhiêu !
Tư đây nhe bao điêu đau khô
Như chăt đâu, căt cô, giêt dân
Thi gian vương, cu Bay Đân
Phan răng tôi ây thuôc phân bac
Trump !
Con cu ha, chăng lâm, chăng lôi
Cu ven toan, tươi roi như hoa

Va quên ca chuyên ngay qua
Miên Nam, My phan thât la đau
thương
Bay Lăm, bo chinh trương, My chay
(1975)
Cho công quân cươp lây miên Nam
Măc ngươi công giêt bao tan
Anh Đân tan nhân: "Câm sang Hoa
Ky !"
Đông minh phan, ta thi mât nươc
Vêt thương nay đa đươc lanh đâu
Bao nhiêu hê luy cơ câu
Vân như dao săc căm sâu tim ngươi
Nay Hai Môt, Trơi ơi, khôn nan (2021)
Đân bo A Phu Han nưa rôi
Bo không kê hoach cưu ngươi
Đê dân khôn khô, kêu Trơi, Trơi xa
Hai đât nươc sao ma tương tư
Bi đông minh bưc tư, chao ơi!
Thương ta, lai xot cho ngươi
Lam đông minh My, My chơi qua tôi
Nêu Ông Trump con ngôi tai chưc
Hay Reagan, nhưng bưc co long
Thương ngươi lai quy non sông
Thi ta chưa hăn đên nông nôi nay !
Chinh tri gôc la bây gioi bo
Chi lưa dân đê ho sang giau
Gian tham, cươi cô đe đâu
Nui sông, Tô quôc đap nhâu dươi
chân !
Nhin be lu Bay Đân thi ro
Va công băng, đưng co noi sai !
Trư ngươi bit măt che tai
Mơi không nhin thây nhưng loai phan
dân !
A Phu Han bi Bây Đân
Viêt Nam bi Ford bât nhân phan
thung !
Tha Hương



THẢM HỌA BIDEN – HARRIS
Đại-Dương -

Căp Joe Biden-Kamala Harris mơi câm quyên trong vong 8 thang đa bôc lô kha
năng lanh đao vô cung tôi tê đôi vơi cac vân đê thê giơi cung như quôc nôi. Tưng
ngay, tưng giơ lai co thêm nhiêu khuyêt tât cô tinh che đây nhơ vao thê lưc ngâm
toan câu.

Trong bai “Afghanistan: A Requiem for an Avoidable Disaster” của cưu Thương
nghi sĩ Dân Chủ tai Virginia, cưu Bô trương Hai Quân, cưu Thủy quân Luc chiên
tưng phuc vu tai A Phu Han đươc đăng trên The National Interest ngay
29/08/2021, Jim Web đa viêt vê Chinh quyên Biden-Harris:
“Tông thông đa ra lênh viêc di tan phai hoan thanh trươc ngay 31 thang 8 đê
Chinh quyên co thê kỷ niêm cuôi cung kêt thuc chiên tranh Afghanistan vao dip
kỷ niêm hai mươi năm vu tân công 11/9. Chiên dich tranh cư của Biden chủ yêu
diễn ra trong tâng hâm nha ơ Delaware nhăm giam thiêu sư soi moi. Sau khi quân
đôi My đươc lênh chiêm đong sân bay Kabul sau môt loat tân công của Taliban
nhăm lât đô chinh phủ Afghanistan, Ông đa biên mât nhiêu ngay trong khu biêt
lâp của Trai David rôi bât ngơ xuât hiên đoc cac nhân xet đươc chuân bi ky
lương rôi biên mât”. Trong khi, Pho tông thông Kamala Harris chup hinh dươi
tương Hô Chi Minh khi công du Viêt Nam.
Hâu qua: không riêng dân My ma toan thê nhân loai đa phai ganh chiu muôn van
tham hoa do căp Biden-Harris trut lên đâu.

Về đối nội
Chinh quyên Biden-Harris tao ra môt hê thông chinh tri, manh ai nây lam không
quan tâm tơi Hiên phap Hiêp Chủng Quôc Hoa Ky đa ôn đinh kê tư khi chinh
thưc co hiêu lưc. Chưa quôc gia nao trên thê giơi co ban Hiên phap đăt nên tang
cho phat triên toan diên va hai hoa như Hoa Ky.
Hơn môt năm qua, Hoa Ky như môt con bênh đươc nhiêu lang băm chưa tri đên
đô bi tâu hoa nhâp ma. Môi trương an ninh xa hôi của Hoa Ky không thuôc trach
nhiêm của Hanh phap ma do cac nhom nho như Black Lives Matter va Antifa
hoăc bât cư nhom ngươi nao cung co thê nhân danh Dân chủ Xa hôi Chủ nghĩa
đê ap đăt quyên han do ho quy đinh lên xa hôi. Dươi trao Biden thi Lưc lương
Canh sat chi đong vai tro sai văt cho giơi Dân Chủ câm quyên thay vi lo bao
quôc, an dân.

Lưc lương Canh sat chiu trach nhiêm tri an đa giam tơi mưc tôi thiêu nên tinh
trang giêt ngươi cươp của, hiêp đap kẻ cô thê tran lan như co dai. Dân chung coi
thương canh sat ma chi sơ luât rưng của BLM, Antifa, va cac Nhom vô-chinh-
phủ.



Môt quôc gia chi phat triên khi moi ngươi biêt tham công tiêc viêc chư không do
nhưng kẻ ghet lao đông ma ưa hương thu tư mô hôi va nươc măt của thiên ha.
Nên kinh tê quôc dân phat triên va vưng manh không đên tư khâu hiêu ma do
đươc giơi câm quyên soan thao kê hoach hơp lý.
Dưa vao “gia thuyêt hâm nong toan câu” ma Chinh phủ Biden-Harris thuc đây
viêc chê tao va sư dung xe chay băng điên thay cho dâu hoa. Sai lâm vô cung
nghiêm trong dưa vao cac điêm sau:

(1) Cưu Pho tông thông Al Gore đươc giai Nobel do tiên đoan sư tan chay sơm ơ
Băc Cưc: đa sai.
(2)
(2) Thoa ươc Khi hâu Paris (PCA) cho phep Trung Công, Ấn Đô cung cac nươc
đang phat triên đươc quyên sư dung than đa (loai phat khi thai nhiêu nhât) cho tơi
năm 2030 nên khi phat thai toan câu chi giam trong giai đoan Đai dich Vu Han
(Covid-19) va sẽ tăng manh sau đai dich.

(3) Xe điên phai dung pin san xuât nhơ Đât Hiêm (Rare Earth) ma Trung Công
san xuât 80% của thê giơi nên đa dung như môt loai vu khi chông lai bât cư quôc
gia nao khi cân như Băc Kinh tưng ap dung vơi Nhât Ban.
Ngay 1 thang 10 năm 2020, Tông thông Donald Trump đa ký Săc lênh Hanh
phap đê đây nhanh viêc san xuât Đât Hiêm trên thê giơi.
Quyêt đinh san xuât xe điên của Tông thông Biden sẽ đây Hoa Ky vao thê bât lơi
so vơi Trung Công ma không lam giam lương khi thai toan câu.

(4) Hoa Ky tư truyên thông nhâp cang dâu hoa tư Tô chưc cac Quôc gia Xuât
cang Dâu hoa (OPEC) nên rât lao đao khi OPEC tăng gia dâu hoa tuy thich. Thơi
Tông thông Trump, Công đông Nhân loai không con nhin săc măt của OPEC ma
sông! Gia dâu hoa trong thang 7-2021 tăng gâp đôi so vơi năm 2018.
Chinh sach kinh tê của Biden-Harris nhăm tăng thuê doanh nghiêp, thuê lơi tưc,
thuê tai san, tăng lương căn ban đa lam sup đô của cac đê chê va tinh trang bi
tham trong moi nganh nghê. Hiên tai đa 12 đê chê kinh tê khăp thê giơi tuyên bô
pha san, hoăc ngưng san xuât, hoăc sa thai nhân viên chưa tưng xay ra tư trươc
đên nay.

Kiêu chi tiêu như ngươi mât tri của căp Biden-Harris sẽ tao điêu kiên thuân tiên
cho Trung Công biên Hoa Ky thanh môt quôc gia tiêu thu va lam thuê vi tai san
của ngươi My sẽ lân lươt lot vao tay công dân của Công hoa Nhân dân Trung
Công.
Kê tiêp, tao ra môt lơp ngươi không cân lao đông cung đủ ăn va vui chơi hơn lo
lam viêc sẽ thu hut ngươi trên khăp thê giơi tran vao biên giơi đê hương thu. Ai
sẽ xây dưng đât nươc đây?



Cac Chương trinh “hoanh trang” của Biden-Harris vê giao thông vân tai phai
mua săt thep, xi măng … do Trung Công san xuât, thâm chi ca chuyên viên
Trung Công như Băc Kinh đa băn tiêng. Biden tưng khoe co biên phap thăng
Virus Vu Han sô ngươi chêt hang ngay đang tăng trên 1,500/ngay du đa co 3 loai
văc-xin. Tom lai, kê hoach của Biden-Harris không khac so vơi cac kê hoach do
Chủ nghĩa Công san viêt ra va đa thât bai tham hai tư nươc lơn tơi nươc nho vi
no dưa trên sư hoang tương thay vi cac dư kiên cu thê.

Về đối ngoại
Trong chuyên công du Châu Âu đâu tiên, Tông thông Joe Biden cô tư phong la
ngươi lanh đao siêu cương duy nhât nhơ lơi hưa dung tiên mua danh. Khi đôi măt
vơi Tông thông Nga Vladimir Putin đa lô ro như ga thây cao.
Dư luân Châu Âu cung xi xoa vi tôn trong tuôi gia của Biden. Nhưng, cac cương
quôc Châu Âu nôi giân do không đươc bao trươc viêc rut quân câp tôc khoi A
Phu Han. Tuy nhiên, ho vân tư đông tô chưc di tan, cho binh sĩ ra khoi vanh đai
phi trương Kabul đê cưu công dân va công tac viên A phu Han trong khi Bô
trương Quôc phong My, Floyd Austin tuyên bô không thê cư binh sĩ đi đon công
dân My đang khan cô kêu cưu. Toa Đai sư My tai Kabul cung không bao đam an
ninh cho công dân trên lô trinh tơi phi trương Kabul. Bô quôc phong cung tư chôi
cac cưu chiên binh ơ A Phu Han tinh nguyên đi cưu ngươi My bi ket.
Khi rut quân ma Ganh hat Biden-Harris lai giao phi trương quân sư Bagram (nơi
duy nhât đủ điêu kiên rut quân va di tan an toan) cho Chinh phủ Kabul tư ngay 2
thang 7 nên bi nghẽn tai sân bay dân sư Kabul. Ai trong Chinh cung noi “không
phai tôi” du ban thân biêt đa dôi tra.

Trong diễn văn ngay 31/08/2021 đoc tai Toa Bach Ốc, ông Biden ca ngơi viêc di
tan hơn 114 ngan ngươi la môt thanh công vươt bưc (extraordinary success) ma
chưa hê co nươc nao trên thê giơi co kha năng thưc hiên … tư nay sẽ la giai đoan
hoa binh. Chung ta sẽ không phai dư cuôc chiên nao!
Không nhưng công dân My ma Châu Âu sưc tinh khi Chinh quyên Biden-Harris
vô cung rôi loan đôi pho va giai quyêt vơi Taliban, môt lưc lương chi co sung
AK 47, xe ban tai nho. Hao quang gia tao tan tanh nên noi dôi tiêp tuc nôi dôi
cang khiên cho dư luân khinh bĩ!
Cac đông minh chi côt của Hoa Ky ơ Châu Âu đa chi trich gay găt vi không đươc
thông bao kê hoach rut quân va trơ giup cân thiêt nên Liên Hiêp Châu Âu (EU)
đang lên kê hoach tư cưu ma không cân nhơ tơi lanh tu siêu cương tư xưng Joe
Biden.

Rôi đây, Bac Tâp Cân Binh sẽ ngang nhiên kinh lý Hoa Ky đươc Tâp đoan Biden
đon tiêp trong thê đê nghe hiêu thi va sư chi dân của can bô ngoai giao Công hoa
Nhân dân Trung Hoa. Đon tiêp rum beng trên đương phô sẽ do BLM (tưng công



khai tư xưng đươc huân luyên va đao theo chủ nghĩa công san), Antifa (chông
Chủ nghĩa Đê quôc ma hơp tac vơi chủ nghĩa Công san) va cac nhom phi-chinh-
phủ đam trach.

Fw: [PHV] : GS TRAN THUY TIEN : Biden va Harris La Hai Tai Hoa Cho Đât
Nươc Hoa Ky
Đên luc nao công dân My mơi tư cưu khoi tay Tâp đoan bât lưc ma thich ăn trên
ngôi trôc đê con chau của chung ta co thê hanh diên khi xưng “tôi la công dân
Hơp Chung Quôc Hoa Ky?

Đai-Dương


