NHỮNG KẺ PHẢN THÙNG
Nửa đêm, cớ sự vì sao
Rút quân, chạy bỏ chiến hào hở dzua?
Ba giờ sáng, người chưa tỉnh giấc
Vùng Kabul trời đất tối thui
Lịnh dzua, quân lính rút lui
Giữa đêm tăm tối, ngậm ngùi mà đi
Làm Afgha cực kỳ hoảng loạn
Taliban ngạo mạn tiến vào
Dzua lui quân kiểu thoái trào
Không kế hoạch, loạn cào cào, ngộ nha !
Súng và đạn hằng hà, dzua bỏ
Taliban được nó, mừng rơn
Nhờ "công" dzua đấy, Bảy Đờn
"Tài" dzua trị nước", cảm ơn dzua nhiều !
Từ đây nhé bao điều đau khổ
Như chặt đầu, cắt cổ, giết dân
Thì gian vương, cụ Bảy Đần
Phán rằng tội ấy thuộc phần bác Trump !
Còn cụ hả, chẳng lầm, chẳng lỗi
Cụ vẹn toàn, tươi rói như hoa
Và quên cả chuyện ngày qua
Miền Nam, Mỹ phản thật là đau thương
Bảy Lăm, bỏ chính trường, Mỹ chạy (1975)
Cho cộng quân cướp lấy miền Nam
Mặc người cộng giết bạo tàn
Anh Đần tàn nhẫn: "Cấm sang Hoa Kỳ !"
Đồng minh phản, ta thì mất nước
Vết thương này đã được lành đâu
Bao nhiêu hệ lụy cơ cầu
Vẫn như dao sắc cắm sâu tim người
Nay Hai Mốt, Trời ơi, khốn nạn (2021)
Đần bỏ A Phú Hãn nữa rồi
Bỏ không kế hoạch cứu người
Để dân khốn khổ, kêu Trời, Trời xa
Hai đất nước sao mà tương tự
Bị đồng minh bức tử, chao ơi!
Thương ta, lại xót cho người
Làm đồng minh Mỹ, Mỹ chơi qúa tồi
Nếu Ông Trump còn ngồi tại chức
Hay Reagan, những bực có lòng
Thương người lại qúy non sông
-1-

Thì ta chưa hẳn đến nông nỗi này !
Chính trị gộc là bầy giòi bọ
Chỉ lừa dân để họ sang giàu
Gian tham, cưỡi cổ đè đầu
Núi sông, Tổ quốc đạp nhầu dưới chân !
Nhìn bè lũ Bảy Đần thì rõ
Và công bằng, đừng có nói sai !
Trừ người bịt mắt che tai
Mới không nhìn thấy những loài phản dân !
A Phú Hãn bị Bẩy Đần
Việt Nam bị Ford bất nhân phản thùng !

Tha Hương
Link tham khảo:
1/https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/tuyen-bo-chan-dong-cua-tong-thong-my-vechien-tranh-viet-nam-445082.html
2/https://vnexpress.net/biden-bao-ve-quyet-dinh-rut-quan-khoi-afghanistan4341683.html
3/https://www.cnn.com/videos/world/2021/08/15/kabul-afghanistan-airport-talibansot-vpx-nr.cnn
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/08/20/kabul-airport-video-showsgunfire-crying-children-afghans-flee/8204710002/
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