
- 1 - 

 

 

HỎI CÓ VÔ LƯƠNG? 

 
Gởi những ông khoe mình là H.O, (không biết H.O. thật hay giả?) khoe thành tích nhiều năm 
đi tù CS nhưng chưa một lần thèm nghe lời cán bộ quản giáo mà hoan hô HCM.  Nay tỵ nạn 
CS tại Mỹ, đã không dám động đến những tên tay sai, những tên thân cộng công khai làm 
lợi cho VC nhưng lại "hồ hởi phấn khởi" a dua theo bọn gian ác DLV, bọn tay sai CS nhảy 
vào đánh phá, đấu tố người kể tội ác VC giùm cho VC. 
 

  
"Danh sách H.O. định cư tại Mỹ 
Việt cộng cài vô một số nằm vùng 
Người tù chết khi ở tù chính trị 
Cộng tráo cộng vào để cộng quậy tung !" (1) 
 
Nghe Youtub Nguyễn Quốc Lân tiết lộ 
Tất nhiên thôi, vì cộng vốn lật lường 
Đâu có cộng là tình người vỡ đổ  
Là cộng đồng tỵ nạn nát như tương! 
  
Cộng lừa bịp chính quê hương, dân tộc 
Thì còn ai mà cộng chẳng bịp lừa ? 
Ông Lân nói ông có bằng chứng sống 
Chỉ tiếc rằng ông ngại cộng, không đưa ! 
  
Cũng dễ hiểu, ai mà không khiếp sợ  
Thủ đoạn, bất nhân, bỏ lửa tay người 
Cát Hanh Long còn máu trào xương vỡ 
Thì Tăng Sâm, chụp mũ, chuyện trò chơi!  
  
Hăm mốt năm chính tôi, người đã bị 
Đảng lưu manh hành xử rất côn đồ 
Và dăm ông khoe mình tù chính trị 
Khoe H.O. nhưng gian ác, hàm hồ ! (2) 
  
Cộng đấu tố tôi tháng năm ròng rã 
Chúng trả thù tôi, chuyện ấy lẽ thường 
Nhưng H.O. nhảy vào mà gian trá 
Thay cộng căm thù, hỏi có vô lương??? 
 
Phun bẩn đời tư che mờ chính trị 
Dưới rốn tấn công thật tởm, thật tồi ! 
Nhập bọn tay sai, không dùng lương trí 
Cậy mạnh, cậy đông, lấy thịt đè người 
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Thua gì cộng, ông vu oan giáng họa 
Vu bỏ thăm nuôi, vu lấy cộng thù  
Khắp năm châu tiếng kên kên, tiếng quạ 
Ngậm máu phun người vỗ ngực trượng phu! 
 
Nghe Youtube luật sư Lân báo động 
Đánh phá cộng cài, đội lốt H.O. 
H.O. thật không chống người chống cộng 
Không ác gian và hiếm kẻ hàm hồ ! 
 
H.O. thật không trưng cờ cộng sản 
Không lấy thơ xưa viết giúp người tù 
Mạo ký tên rồi dã tâm xuyên tạc 
Tung diễn đàn cho chiến thắng cộng thu ! 
 
H.O. thật không hồ đồ gian ác 
Trải thương đau, họ cảm nỗi đau người 
Khi nước mất vì quốc thù, cộng sản 
Kẻ theo Hồ mới hại Quốc Gia thôi ! 
 

Ngô Minh Hằng 
20/10/2022 

 
1- Nguyễn Q. Lân: trong hàng ngũ HO có rất nhiều cán binh CS 
https://www.youtube.com/watch?v=AitNkRcCG1c <bấm vào xem> 
 

2 - Tất cả những Emails bằng chứng của các ông nhận mình là HO nhưng lại tiếp tay với 

bọn tay sai CS, bọn DLV, lấy thịt đè người, cậy mạnh hiếp yếu, hồ đồ, vin vào sự trả 

thù, vu chụp gian ác của người chông bất nghĩa để hàm hồ cáo buộc, mạ lỵ tác giả bỏ nuôi 
tù, lấy cán bộ VC Thoại Lâm, mạo ký tên vào mấy bài thơ tác giả làm giùm người này năm 

1978 để làm cớ chưng cờ VC, chụp mũ tác giả ca tụng HCM phát tán trên các DĐ, tạo nghi 

ngờ, hoang mang dư luận, nản lòng tranh đấu, có lợi cho VC được lưu giữ để Qúy vị kiểm 
chứng. 

 
Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html 
 

www.vietnamvanhien.net 
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