
   

 

 

 
PHẢI ANH LÀ NGƯỜI VIỆT ? 

 
Để ghi nhớ tinh thần bất khuất, dấn thân và dũng cảm của đồng bào đang biểu tình 
tại VN, tác giả xin được trân trọng tỏ lòng biết ơn, ngưỡng phục cũng như xót xa 
trước mọi khó khăn của phong trào biểu tình tự phát trên toàn quốc. Cảm ơn đồng 
bào đã vạch rõ âm mưu bán nước của CSVN qua dự luật cho Tàu cộng mướn 3 yếu 
điểm Vân Đồn, Phú Quốc vàBắc Vân Phong làm Đặc Khu Kinh Tế do quốc hội VC 
nhấn nút ngày 15/6/2018. Riêng gởi đến những tên tay sai, bán linh hồn cho bọn VC 
vong bản, dã tâm đàn áp, khủng bố đồng bào yêu nước, biểu tình giữ nước. 

 
Anh phải là người Việt đó không? 
Cớ sao đàn áp giống Tiên Rồng ? 
Cớ sao đảng bán giang sơn Việt 
Anh lại a tòng phản núi sông ??? 



   * 
Tổ quốc, nhìn xem, đảng bán rồi ! 
Đảng mời Tàu cộng bước lên ngôi 
Đồng bào phản đối, anh không giúp 
Còn đánh người ta, có phải người ??? 
   * 
Đảng mướn anh à? giá có cao ? 
Mà anh tàn nhẫn đánh đồng bào !? 
Con người, anh kéo như con vật 
Hỏi có văn minh để tự hào ? 
    * 
Anh bán lương tâm được mấy đồng? 
Làm tôi cho đảng nhục anh không? 
Đánh người yêu nước, nghe lời đảng 
Là phản đồng bào, phản núi sông ! 
 
Anh quá hung hăng khủng bố người 
Thấy anh mọi rợ qúa anh ơi... 
Một mai sông núi hồi sinh lại 
Anh đứng nơi nao ở chốn đời ??? 
   * 
Nhìn cảnh làm tôi lại đắng lòng 
Thương đồng bào quá, xót non sông 
Tiếp tay cho cộng, làm công cụ 
Anh phải là người Việt đó không? 
   * 
Nếu phải, hồi tâm, hãy trở về 
Đừng làm tôi đảng để đau quê 
Mau cùng đứng dậy đòi sông núi 
Sông núi chờ người bỏ bến mê !!! 
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Link tham khảo: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ycK3TWX_H38 
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