THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM

Thương quá Việt Nam, đó là tiếng kêu não lòng của người Việt tỵ nạn cộng sản
tại Hãi Ngoại nói chung và của những người con Miền Trung nói riêng. Hết thời
kỳ nộ lệ giặc Tàu phương Bắc, đến đô hộ giặc Tây và bây giờ lại tiếp tục ở trong
gọng kềm của lủ Thái Thú Ba Đình.
Dân tộc đang đối diện với một tình huống đầy cam go và nguy hiểm trước sự
diệt chủng trong giấc mơ Hán hóa của Tàu cộng qua sự tiếp tay để bán đứng Tổ
Quốc bởi đảng Việt cộng.Với câu châm ngôn ´´ còn đảng còn mình ´´, Phạm
Văn Đồng đã nhẫn tâm tuyên bố ´´ thà mất nước, còn hơn mất đảng´´và đưa đến
hậu quả ngày hôm nay: Dân Tộc đang trên đà diệt vong.
Những gì đang mất và sẽ tiếp tục mất, thế hệ này không giử được thì thế hệ kế
tiếp. Nhưng điều tồi tệ hơn đang diễn ra hàng ngày trên Quê Hương sẽ đưa đến
tình trạng ´´diệt chũng´´: Nguồn sống của Ngư Dân đã bị tận diệt-Môi trường
sống của cả dân tộc đã bị ô nhiễm qua chất thải hóa học của nhà máy Thép
Formosa Hà Tĩnh, thực phẩm đầy độc tố tràn lan khắp ba miền đất nước; người
Tàu, lính Tàu, nhà Tàu, Phố Tàu mọc lên từ thôn quê , từ Phố Thị đến những vị
trí chiến lược quan trọng trên khắp lãnh thổ và để tận diệt nguồn sinh lực phản
kháng, lòng yêu nước của người dân, nhà cầm quyền Việt cộng đã tàn nhẩn với
dã tâm biến nhân dân thành công cụ chỉ biết phục vụ và sự trường tồn của đảng
qua những chiêu bài mỵ dân và bằng bạo lực. Dùi cui, súng đạn, chó mghiệp vụ
cộng với công an, côn đồ xã hội đen, ngăn sông, cấm chợ hầu khủng bố tinh
thần và triệt tiêu thành phần yêu nước để bán đứng Tổ Quốc mặc cho tiếng rên
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xiết của đồng loại chỉ với mục đích duy nhất: Vinh thân phì da của đám chóp
bưu lãnh đạo.
Trước tình trạng nguy khốn và đau lòng của đất nước, Ông Nguyễn Minh Chính
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ Nạn cộng sản tại Âu Châu
trong lời khai mạc buổi Ca Nhạc Đấu Tranh tại Bochum ngày 13 tháng 05 năm
2017 với Chủ Đề ´´Thương Qúa Việt Nam´´đã khẳng định luôn ´´đồng hành
cùng Quốc Nội´´hầu giải thể chế độ phi nhân Việt cộng trước nguy cơ bị diệt
vong.

Ông Nguyễn Minh Chính Hội Trưởng Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ
Nạn cộng sản tại Âu Châu
Thượng Đế hởi có thấu cho Việt Nam này! Kêu người, người thờ ơ vô cãm,; kêu
trời , trời ở tận mấy tầng mây. Chỉ có Thượng Đế, Thượng Đế ở trong tim mỗi
một người và Ca Sỹ Bích Phượng đã phải thống thiết kêu Thượng Đế qua ca
khúc ´´Đêm Nguyện Cầu´´để đánh tỉnh thức những trái tim còn bị xơ cứng´´Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình…´´là những gì Bích Phượng
muốn gởi đến cho thế hệ trẻ ngày hôm nay tại Hãi Ngoại và Quốc Nội trước
nguy cơ bị diệt chũng mà đảng Việt cộng nhẫn tâm tiếp tay cho Tàu cộng trong
giấc mơ ngàn năm Hán hóa để thôn tính Việt Nam .
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Buổi văn nghệ đấu tranh được hai MC Thu Sương và Thy Kim phụ trách. Thu
Sương còn có biệt danh Hạt Sương Khuya, cô đến từ Paris - Thủ Đô hoa lệ của
Âu Châu. Cô chính là một Chiến Sỹ Ca; trước năm 75, những Chiến Sỹ của lực
lượng Tổng Trừ Bị tinh nhuệ như đơn vị Nhảy Dù, Biệt Kích 81 Dù , Thủy
Quân Lục Chiến… bước chân của họ in dấu trên bốn vùng Chiến Thuật thì
Chiến Sỹ Ca Thu Sương ngày hôm nay cũng đã thường có mặt khắp mọi nơi từ
Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc…và MC Thy Kim, người con của Quảng Trị là
nhân chứng sống của Đại Lộ Kinh Hoàng vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972; lá cờ
Vàng oai hùng trên Cổ Thành Quảng Trị là niềm tự hào của Cô -´´Cờ bay, cờ
bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…´´
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Tất cả đều phải đánh đổi bằng máu, không xin cho, không khập đầu cúi lạy.
Miền Nam Việt Nam hơn 20 năm biết bao nhiêu xương máu của những chiến
sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã đổ xuống thấm vào lòng đất Mẹ để người dân có một
cuộc sống an bình, tự do và hạnh phúc.
Ngày hôm nay, 90 triệu dân đang bước dần vào cỏi chết, tuy rằng có vẻ phủ
phàng nhưng đó là sự thật, sự thật hiển nhiên đang đưa đến từng phút, từng giờ
và TUỔI TRẺ VIỆT NAM hảy quyết định lấy tương lai của mình.
Buổi Văn Nghệ hôm nay, cũng là một đóng góp nhỏ nhoi để đồng hành cùng
những cuộc biểu tình đòi quyền sống và không chấp nhận sự thống trị độc tài,
độc đoán và khát máu của đảng Việt cộng tại quê nhà.
22.05.2007

Lê Trung Ưng
Odw, Đức Quốc
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www.vietnamvanhien.net
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