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Chính trị 
Một mặt trận hai kẻ thù 

Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng. 

CHINH PHỤC 
Đặng Chí Hùng 

 

 

Ở vào cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường được nghe về cái gọi là “Mỹ – 
Ngụy đàn áp người dân Miền Nam”. Rồi cộng sản tuyên truyền rằng cờ Vàng ba sọc đỏ 
là “Ba que xỏ lá”. 
 
Nhưng chỉ đơn giản bằng những thắc mắc rất đời thường, câu hỏi về sự thật đã được trả 
lời. Khi đó tôi đã tự hỏi và hỏi cha mẹ rằng: 
 
– Vì sao HCM được đảng CSVN nói rất tài giỏi, nói được nhiều thứ tiếng mà sao tiếng 
Việt lại viết sai chính tả, chữ viết non nớt hơn cả một đứa trẻ lớp 5? 
 
– Vì sao đảng CSVN nói rằng họ tài giòi đánh Tây đuổi Mỹ mà họ lại sợ Trung Cộng đến 
nỗi để cho lính của họ làm bia thịt cho lính Tàu? 
 
– Vì sao báo chí của đảng luôn nói vượt năng xuất, đạt chỉ tiêu. Lần nào họp hành cũng 
chỉ thấy báo cáo thành tích tốt, giỏi nhưng đất nước Việt Nam rất nghèo nàn. Ai cũng 
muốn đi nước ngoài sống dù chỉ với cơ hội nhỏ nhất? 
 
– Vì sao Miền Nam bị kìm kẹp lại có những thứ âm nhạc hay đến thế. Một nền văn hóa 
băng hoại và nô lệ không thể có được thứ âm nhạc làm ngay cả cán bộ cộng sản cũng 
phải mê say. Và tại sao trong những bản nhạc đó luôn chan chứa tình yêu con người, quê 
hương, tình cảm bạn bè, thầy trò mà không phải là sắt máu, giết nữa, giết mãi....? 
 
– Vì sao HCM dám vô lễ với các vị tiền nhân khi gọi Trần Hưng Đạo là Bác xưng Tôi? 
 
– Vì sao HCM nói yêu nước mà lại hai lần viết thư cho Thực Dân Pháp mong muốn đi 
học trường dạy làm quan cai trị cho Pháp? 
 
– Vì sao HCM và Trường Chinh kêu gọi học tiếng Tàu thay cho chữ quốc ngữ? 
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– Vì sao CSVN nói Miền Nam nghèo khó nhưng sau năm 1975, người Bắc đã lấy được 
rất nhiều của cải, đồ dùng hiện đại lúc bấy giờ mà Miền Bắc không có? 
 
– Vì sao dân Miền Bắc lại di cư vào Nam năm 1954 mà không có dân Miền Nam nào tìm 
đường di dân ra Bắc? 
 
– Vì sao ông TT Ngô Đình Diệm lại luôn mặc quốc phục VN, còn HCM lại luôn mang 
trên mình những bộ đại cán của Tàu? 
 
Rồi đến khi lớn lên, bước vào đại học, có thời gian tìm hiểu thêm những cuốn sách, 
những DVD như: Đêm giữa Ban Ngày, Thép Đen, Hoa Xuyên Tuyết, Tôi Phải Sống, Đại 
Học Máu, DVD sự thật Hồ Chí Minh, v.v. Tôi đã ngộ ra rất nhiều điều khác hẳn với sách 
sử của đảng CSVN tuyên truyền. 
 
Tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho mình để tự mình đi tìm hiểu về sự thật: 
 
– Vì sao đảng CSVN lại ghi công còn VNCH lại ghi ơn người lính? 
 
– Tại sao nhiều người lính CSVN bị bắt làm tù binh đã không muốn quay về với CS mà 
muốn được ở lại VNCH? 
 
– Tại sao dân Miền nam lại không chạy theo lính cộng sản mà lại chạy về phía lính 
VNCH khi có chiến tranh? 
 
– Tại sao CSVN nói chiến tranh nhân dân bằng tài năng của đảng nhưng lại dùng vũ khí 
Nga, Tàu, quân lính Tàu, Bắc Hàn, Nga...? 
 
– Tại sao đảng CSVN nói Mặt trận GPMN là do người dân VN thành lập để chống Mỹ, 
mặt trận này thành lập năm 1960 ghi rõ trong sách sử CSVN là do Lê Duẩn ở lại Mi ền 
Nam thành lập trong khi người Mỹ chính thức đổ quân vào MN vào năm 1965? 
 
– Vì sao HCM lại viết thơ kêu gọi cứu Trung Quốc là tự cứu mình? 
 
– Vì sao HCM và PVĐ ký công hàm công nhận HS – TS là của Tàu? 
 
Rồi sau đó, cả một quá trình tìm hiểu đã đưa tôi đến những câu hỏi cần phải giải đáp: 
 
– Vì sao thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, bãi Tục Lãm lại bị thụt sâu vào đất liền so với bản 
đồ Pháp – Thanh và chính dân địa phương cho biết? 
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– Vì sao sinh viên ở Hà Nội bị ép buộc đi biểu tình chống Mỹ đánh Iraq trong khi sau đó 
chúng tôi đi biểu tình chống Tàu năm 2006 lại bị đàn áp? 
 
– Vì sao đảng CSVN nói rằng đất nước sẽ phát triển theo con đường XHCN nhưng mà 
nhìn quanh lại những nước XHCN toàn nghèo nàn, lạc hậu và độc tài? 
 
– Vì sao đảng CSVN lại giết người dân thường trong CCRD, thảm họa Mậu Thân trong 
khi họ nói yêu dân, vì dân? 
 
– Vì sao quan chức CSVN ai cũng giàu có, con du học nước ngoài mà người dân thường 
thì học hành cỡ mấy cũng nghèo khổ. Đảng CSVN nói VN là thiên đường nhưng con 
cháu CSVN đều bỏ đi nước ngoài hết? 
 
– Tại sao cha anh chúng tôi phải hy sinh đánh Miền Nam trong khi con cháu của đảng 
bay đi trời Tây du hí? 
 
– Tại sao đất nước bình yên mà lại cần phải có dư luận viên để định hướng suy nghĩ cho 
mọi người? 
 
– Tại sao khi đi bầu cử chúng tôi không biết ứng cử viên là ai mà vẫn phải bầu? 
 
– Tại sao nền kinh tế lại là “Thị trường theo định hướng XHCN” trong khi hai cái này là 
hai hình thái hoàn toàn đối lập? 
 
– Vì sao chế độ VNCH là chế độ xấu, cờ vàng là cờ “ngụy quân” nhưng lại được dân VN 
yêu mến? 
 
– Vì sao từ Hai Bà Trưng cho đến VNCH lại dùng cờ có nền màu vàng? 
 
– Vì sao phim Tàu, sách Tàu đã chỉ ra cờ CSVN giống y như đúc lá cờ từ Phúc Kiến.... 
 
– Vì sao quân đội VNCH lại là “Tổ quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” còn quân đội 
CSVN chỉ “Trung với đảng” mà thôi? 
 
Thật ra, có rất nhiều câu hỏi đã hình thành trong tôi mà khi đi giải đáp những điều đó, tôi 
đã ngộ ra hai điều: CSVN là chế độ khốn nạn nhất trong lịch sử VN. Trong khi đó Cờ 
Vàng chính là chính nghĩa Quốc Gia, dân tộc... 
 
Chính vì thế, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa Quốc gia đã chinh phục tôi từ đó! 
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Tôi rất mong rằng, bất cứ một người VN nào còn đang băn khoăn về chính kiến của 
mình, xin hãy đặt những câu hỏi tương tự như của tôi đã đặt và tìm câu trả lời cho chúng. 
Khi đó, các quý vị sẽ tự tìm cho mình con đường đúng đắn nhất, chân lý đúng đắn nhất. 
 
Đây chỉ là những chia sẻ nhỏ nhoi của tôi về kinh nghiệm để tìm ra đâu là tình yêu đích 
thực của mình đối với dân tộc Việt nam. 
 
 
Đặng Chí Hùng 
19/01/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Bảy, January 21, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


