
- 1 - 

 

Trích TRƯỜNG CA CỦA NGƯỜI VONG QUỐC - 2021 

 

 
 

NÓI CHUYỆN QUÊ HƯƠNG 

Viết sau khi đau lòng đọc bài TIẾC CÔNG CẦM VÀNG của nhà văn Tôn Nữ Hoàng Hoa 
viết về một Lm. tại nhà thờ St. Joseph Tampa, Florida 

    
         Chuyện quê hương là chuyện của mọi người 

Của nước Việt, kẻ mang giòng máu Việt 
Dù Bắc Nam Trung, vùng rừng, vùng biển 
Vùng núi non hay phố thị, ruộng vườn… 
  
Ai cũng có quyền nói chuyện quê hương 
Dù Phật Giáo, Cao Đài, Thiên Chúa Giáo… 
Có quê hương mới có dân, có đạo 
Mất quê rồi, Chúa- Phật cũng thê lương ! 
 
Khi đã manh nha mà tỏ lập trường 
Ngược nguyện vọng tâm tư người tị nạn 
Mặc nước dâng Tàu, mặc dân oán thán 
Đòi dẹp cờ vàng, quốc hận đau thương ! 
 
Là qúa rõ ràng, đã phản quê hương 
Đã chà đạp lên oan hờn dân tộc 
Vì kẻ đó tuyên truyền thay giặc cộng 
Cần nêu tên chỉ mặt dẫu đau lòng ! 
 
Không dung dưỡng loài phản bội núi sông 
Dù đó bậc Hồng y hay Thượng tọa! 
Dù trong thân bằng hay ngoài làng xã 

          Phải hiểu rằng Tổ Quốc vẫn là trên ! 
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          Kẻ tu hành mà lòng dạ đảo diên 
Làm việc dã tâm, dân lừa quốc phản 
Thì bất cứ ai, Nạn Nhân cộng sản 
Đều có quyền phản đối. Đúng hay không ? 
  
Chỉ những kẻ nào đỏ óc, đỏ lòng 
Mới ngăn chặn người nói lời yêu nước 
Dùng tôn giáo, cộng đã từng bạo ngược 
Nước mất rồi, mà chưa tỉnh ra ư??? 
 
Nói Chuyện Quê Hương, bút mực đau nhừ 
Viết không hết tên những loài phản phúc ! 
  

Ngô Minh Hằng 
23.7.2017 

  
Chú thích 
  
Tin Net: Một Linh Mục ở St. Joseph Tampa, Florida đã lợi dụng giáo lý của Thiên Chúa Giáo 
để tuyên truyền cho lý luận của Cộng Sản Việt Nam qua những bài giảng cho giáo dân về 
Ngày Quốc hận 30/4 như sau: 
1. Ngày Quốc Hận 30/4 không có bao nhiêu người chết thì lấy gì mà gọi là ngày Quốc Hận 
2. Các anh tổ chức lễ ngày Quốc hận là chỉ để trả thù hận cá nhân 
3. Vọng tưởng những người chết trong ngày Quốc hận 30/4/1975 là vọng tưởng ma quỷ, là 
thờ cúng ngẫu tượng 
4. Nếu các anh muốn tôi tiếp tục quản nhiệm tại nhà thờ này thì các anh phải "dẹp bỏ ba cái 
chuyện cờ Vàng, Ngày Quốc hận" qua một bên 

(Tài liệu từ bài “Tiếc Công Cầm Vàng” của nhà văn Tôn Nữ Hoàng Hoa đăng trên DĐ.) 
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