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BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI SÁU 

AI CẦN ANH GIẢI PHÓNG  ??? 
 
Thân mến gởi Đồng Bào Việt Nam mọi giới, mọi lứa tuổi tại quê nhà. Riêng gởi 16 đảng viên 
VC lãnh đạo bộ chính trị và toàn thể cơ cấu quân đội, công an, cảnh sát, các ban ngành từ lâu 
đã làm công cụ phục vụ cho đảng CSVN cướp của giết người mà lầm tưởng rằng mình phục vụ 
cho nước cho dân. Nay sự thật đã rõ ràng, đảng VC chỉ là một đảng bất lương, vô đạo. Dân, ai 
có tiền của đất đai thì đảng cướp. Ai yêu nước thì đảng giết hoặc nhốt tù. Đất nước thì đảng 
chia cắt từng phần, bán dần cho Tàu cộng để đổi lấy ngôi cao, lấy vũ khí để củng cố giàu 
sang và địa vị. Về dân sự và chính trị, đảng cho Tàu đến VN lập làng dựng phố tại khắp nơi 
trù phú. Dân Tàu ngang ngược hiếp đáp đánh đập dân, đảng vờ như không biết. Về quân sự, 
Tàu công khai cắm mốc dựng cờ trên đảo Hoàng Sa, nhận chủ quyền và xây dựng công sự 
phòng thủ để bảo vệ hải đảo. Về kinh tế, Tàu ngang nhiên đặt giàn khoan trên thềm lục địa 
VN để lấy đi tài nguyên thiên nhiên, đảng cúi mặt không dám một lời phản đối. Dân ai xót 
nước, chống Tàu thì đảng khủng bố, cầm tù. Như thế rõ ràng là đảng CSVN đã phản bội đất 
nước và dân tộc Việt Nam, phản bội xương máu của mấy triệu chiến binh, lừa bịp những 
người yêu nước cho mục đích riêng tư, phe nhóm. Trong tình huống này, đất nước VN sẽ về 
tay Tàu cộng nếu như toàn dân VN không mau đứng lên tự cứu lấy mình. Hỡi toàn dân VN, 
hãy vang lên tiếng trống Diên Hồng, lật đổ đảng CSVN, đòi lại đất nước nếu không muốn 
chính mình và con cháu mình làm nô lệ cho Tàu cộng. Xin Quí Bạn vì sự mất còn của quê 
hương VN, chuyển bài thơ này đến cho nhà nước VC và đồng bào VN ở quê nhà. Tác giả xin 
ghi ơn. 
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Anh giải phóng gì? Anh giải phóng ai ? 
Chúng tôi đâu có cần anh giải phóng ! 
Sống ở miền Nam chúng tôi no ấm 
Có đủ nhân quyền, hạnh phúc, tự do ... 
  * 
Trẻ được yêu thương, giáo dục, chăm lo 
Già được kính, được nghỉ ngơi, săn sóc 
Dù xã hội không khuôn vàng thước ngọc 
Nhưng có nhân luân, đạo nghĩa làm người 
  * 
Tổ quốc, anh đòi chia cắt làm đôi 
Anh bên đó, tôi bên này Bến Hải 
Ai đã gian manh, lật lường, quỉ quái 
Lén đưa quân vào đánh phá miền Nam ? 
  * 
Rồi ai tăng dần cường độ dã man 
Từ bắt cóc, từ đắp mô, ám sát 
Đến pháo kích làm dân lành chết thảm 
Và mở ra bao trận chiến kinh hoàng ? 
  * 
Anh dựng chiêu bài giải phóng miền Nam 
Trong khi miền Nam chẳng cần giải phóng 
Ai chẳng biết anh dã tâm, tham vọng 
Mục đích gian hùng, cướp trắng miền Nam 
  * 
Cướp miền Nam rồi, hiểm ác, gian tham 
Anh tiếp tục bịp đồng bào, dân tộc 
Giết sống, nhốt tù mà la học tập 
Bao nhân tài rừng núi thẳm vùi xương 
  * 
Uống máu đồng bào, anh nói yêu thương 
Yêu thương hả, sao đoạt nhà, cướp đất ? 
Giải phóng hả, sao đưa người xuống vật ? 
Nhìn mị từ "giải phóng" nghĩ mà kinh ! 
  *   
Này, hãy đi giải phóng chính Ba Đình 
Để nước Việt không còn mùi xác chết 
Để muôn thuở rạng danh dòng hào kiệt 
Để quê hương không bị đảng dâng Tàu 
  *  
Để tránh cho anh nỗi nhục ngàn sau  
Và con cháu không bị Tàu đô hộ 
Anh bán sơn hà muôn dân phẫn nộ 
Tàu đặt giàn khoan anh thấy thế nào ? 
  * 
Đuổi Mỹ, đánh Tây anh vẫn tự hào 
Mồm xoen xoét những ba dòng cách mạng 
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Ba Đình hôm nay nghênh ngang đại hán  
Mạnh, Phúc đâu sao mặt cúi, mồm câm ? 
  * 
Sang, Trọng đâu sao tổ quốc khóc thầm 
Sao dân tộc đau thương trong tù ngục 
Thế cũng Triết, Nhân, thế mà Hùng, Dũng 
Nhìn năm châu anh biết nhục không nào ? 
  * 
Chính anh cần giải phóng đấy, cờ sao ! 
Dân chúng sẽ thét vang lời oan ức 
Sẽ đập tan tành gông xiềng áp bức 
Hiển hách, hiên ngang lấy lại sơn hà ... 
   * 
Tiếng trống Diên Hồng chiến thắng Đống Đa 
Lại sáng chói trên từng dòng quốc sử 
Nhìn rõ nhé gương hào hùng quyết tử 
Để non sông tổ quốc sống muôn đời !!! 
  * 
Ngạo nghễ cờ vàng trong nắng vàng tươi 
Hà Nội - Sài Gòn mừng ngày giải phóng 
Mười sáu đứa anh, chẳng thèm giết sống 
Dân tha cho, không cải tạo. Về vườn ! 
  * 
Đuổi chệt về, dân lấy lại quê hương 
Nắm chặt tay nhau, bày con một mẹ 
Xây nhà Việt Nam hùng cường, tươi trẻ 
Độc lập, tự do, hạnh phúc, nhân quyền 
  * 
Những vết hằn, đau nhức giống Rồng Tiên 
Anh tạo đấy, và chúng tôi chạy chữa 
Để khối hận thù nguôi ngoai, tan rữa 
Để hờn oan tổ quốc sớm phai nhòa 
  * 
Tàu đặt giàn khoan, cắm mốc Hoàng Sa 
Tội bán nước, tội giết nòi phàn giống 
Tội trước giặc Tàu, các anh câm họng 
Nên dân ba miền giải phóng cho anh... 
  * 
Chính nghĩa là đây, giải phóng phải thành 
Nào, vùng dậy hỡi ba miền, dân tộc ... 
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