
Vài Nét về Thời Đệ I VNCH

Chí Sĩ Ngô Đình Diệmmuôn năm vì ngài có công bài phong, đả thực và diệt cộng. Ngài
đã khai sinh ra nền Đệ I (VNCH) giàu,
đẹp, văn minh đến nỗi thế giới phải kinh ngạc, và phong cho cái tên Hòn Ngọc Viễn
Đông.

Ngài đã trao tặng đất ruộng cho dân cày cấy , trong khi Hồ Chó Minh đấu tố, giết người
và cướp hết ruộng đất của dân tại miền Bắc . Nhà tôi chúng cũng cướp chia cho dân làng,
chỉ để lại cái chuồng lợn. VC quá đểu.

Saìgòn giàu, đẹp đến nỗi hà văn bộ đội già Hồ phải thốt lên câu nói để đời như sau : " Cái
lạc hậu đã thắng cái văn minh,"

Đạ Tá VC có bố làm phụ tá cho Hồ Chó Minh cũng nói : " Đảng cộng sản VN là một đảng
cướp"

Cụ Sáu từng đánh trận Điện Biên Phủ sống sót, hiện đang ở tỉnh Phú Thọ. cũng nói : "
Chúng nó (VC) là quân cướp"

Nếu TT-Ngô Đình Diệm chống PG thì đã chẳng có Chùa Xá Lợi và 400 ngôi Chùa khác
được xây cất tại miền Nam.

Chuyện diệt việt gian hay VC núp bóng cổng Chùa thì bất cứ chính phủ nào cũng bắt
buộc phải làm mới an dân, bình quốc. Bọn trọc VC thích trí quang là giặc nên cần bị tiêu
diệt là đúng rồi.

Tóm lại cho dù VC và tay sai có la lối om xòm, ngụy biện, chụp mũ, vu khống cho
TT Diệm đủ điều xấu xa ... nhưng thực chất TT-NĐD là 1 lãnh tụ tài ba, đạo đức hiếm có
trên cõi đời ... TT Diệm đã lo cho người dân từ cây kim sợi chỉ *quả không sai vì chính
tôi là nhân chứng hiện còn sống rất mạnh.

TT Diệm tham dự Thánh Lễ hàng ngày để xin ơn phù trợ của Thiên Chúa; hầu phục vụ
đồng bào của ông ; không như tên Hồ tặc chỉ xảo ngôn, vô thần, tay sai Tàu Nga theo Đệ
Tam CSQT... chỉ giết hại dân lành.

Cộng Sản biến dân miền Bắc thành súc vật ... nghèo đến nỗi phụ nữ không có cả quần lót
(underwear) để mặc.

Một năm 2 mét vải thô
Làm sao che kín cụ Hồ đảng ơi !!!
Ăn cơm thì độn với rau
Sợ ăn thịt cá bị đau dạ dày.

Đó là tiếng kêu than của dân miền Bắc quê tôi.



Mẹ kiếp ! thiên đàng cộng sả khi thật nên hễ thấy VC đâu là dân bỏ chạy như gặp thằng
hủi.

John bão tố.
Genuine Catholic.
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* Viết tặng toàn dân miền Bắc đặc biệt những gia đình có cha mẹ anh em bị giết trong
dấu tố 1953-1956. Đừng bao giờ quên tội ác của VC vì chúng là tay sai của Nga, Tàu ...
(Lê Duẩn) đã thú nhận như vậy.


