CHỈ VÌ MIẾNG VẢI MÀU VÀNG
Bài thơ này là giọt nước mắt xót xa, xin gởi về Quê Hương và Đồng Bào VN đang sống đau
thương dưới áp bức của đảng CSVN. Riêng là nén hương tâm thành, tiếc thương anh Nguyễn
Hữu Tấn và là lời chia sẻ nỗi đau với gia đình anh, những nạn nhân khốn khổ của ác quyền
VC. Cầu chúc Hương Linh Anh sớm về cõi bình an và xin Anh phù hộ cho dân, cho nước sớm
thoát ách độc tài CS.

1

Chỉ vì miếng vải màu vàng
Vu người phản động, công an giết người !
Tạm giam mới một ngày trời
Cung chưa lấy đủ, vậy thời tội chi ?
Mà dù bất cứ tội gì
Cũng chờ toà xử mới thì đúng danh
Có đâu dùng luật rừng xanh
Tạm giam người lại cắt quanh cổ người !!!
Mạng người đảng đã giết tươi
Giết xong đảng lại vu lời nghiệt oan ...
Vu rằng lúc vắng công an
Cầm dao rọc giấy cắt ngang cổ mình
Cắt mình? dù có cố tình
Cũng không cắt được sâu kinh thế này !!
Mà anh cắt, sao đảng may ?
Và còn bảo phải chôn ngay tức thì ...
Không cho khám nghiệm tử thi
Để tìm sự thật là vì tại sao ?
Phải rằng đảng sợ nhìn vào
Chuyên môn sẽ biết tay nào giết chăng ?
Điều cần minh bạch, gạt phăng
Bắt dân đánh giết lại năng nổ làm !
Rồi còn rình rập, mưu toan
Còn gây rắc rối lễ tang tiến hành
Tiệm gần, đảng cấm rửa hình
Nhìn hình anh thế, Ba Đình...sợ a ?
Đảng rình người viếng tang gia
Đường về chặn họ, khảo tra mệt nhừ
Tự do, hạnh phúc đây ư ?
Chết rồi mà vẫn ngất ngư tội tình !!!...
Đọc tin, ai chẳng bất bình
Đảng xem mạng sống dân mình như không !
Xứ người, một mẹt hàng rong
Một cây đuốc sống, nát gông độc tài ! (1)
Xứ mình đảng giết dân hoài
Mà sao ác đảng trên ngai vẫn bền !?
Đồng bào ơi, hãy vùng lên
Đập tan áp bức gông xiềng, cứu nhau
Ngày quê mà thuộc về Tàu (2)
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Thì ta thành kiếp chư hầu đau thương
Khác gì Tây Tạng, Tân Cương
Nếu ta không tự mở đường vinh quang ???...
Chỉ vì miếng vải màu vàng
Mà Anh Tấn phải chết oan thế này
Nếu ta không giải đảng ngay
Thì ta cũng sẽ một ngày như Anh !!!

Ngô Minh Hằng
http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
1/ Câu chuyện khởi đầu từ vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi ở Sidi Bouzid, một thành phố
cách thủ đô Tunis 265 km. Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, có bằng cấp đại học, nhưng không
tìm ra việc làm, anh phải đi bán trái cây dạo và bị công an tịch thu xe bán trái cây vì anh
không có giấy phép hành nghề và không có tiền để hối lộ, quá uất ức anh đã tự thiêu ngày
17 tháng 12 năm 2010. Anh hét to khi ngọn lửa đang bốc cháy "Chấm dứt nghèo đói, chấm
dứt thất nghiệp !". Anh chết vào ngày 4 tháng 1 năm 2011. Cái chết của Mohamed Bouazizi
mở đầu cho sự thành công của cuộc cách mạng Hoa Lài.
2/ Hội Nghị Thành Đô là cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Việt cộng -Trung cộng trong hai
ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh
đạo cao cấp nhất hai Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Theo như mật
ước của Hội Nghị Thành Đô thì đến năm 2020, VC sẽ giao nước VN cho Tàu cộng và VN
sẽ trở thành một tỉnh thuộc về Tàu. (xin tham khảo thêm trên mạng.)

Ghi chú của tác giả:
Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, cư trú tại xã Đông Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Trưa
ngày 2/5/ 2017 anh bị Cơ quan An ninh, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt đem về đồn để
điều tra vì sau khi khám xét nhà anh, công an tìm thấy miếng vải màu vàng
và cho anh là đối tượng đứng sau vụ việc phát tán truyền đơn và cờ vàng ba sọc đỏ
của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đó tại khu vực phường Thành
Phước. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, tức ngày 3/5/2017, gia đình anh Tấn
được cơ quan công an thông báo rằng anh Tấn đã cắt cổ tự tử chết và gia đình lên
nhận xác về chôn. Quan sát thi thể anh Tấn, người nhà anh thấy một bên đầu
của anh bị thương mềm, kèm hai vết cắt sâu đến 2 phần 3 ở cổ họng. Cha anh, ông
Nguyễn Hữu Quang cho biết vết cắt đó quá sâu, một người tự tử không tự cắt sâu
như thế được. Anh Tấn mất đi để lại gia đình gồm cha mẹ, chị em và người vợ, chị
Huỳnh Thị Muội với người con trai 9 tuổi.
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