
Giáp Ngọ xưa - Giáp Ngọ nay 

 

Giáp Ngọ xưa, năm 1954, dưới sức ép của Trung Quốc, đất nước ta đã bị chia 

cắt làm hai Miền. Cuối 1953, cụ Hồ đã ra sắc lệnh “phát động quần chúng 

Giảm Tô và Cải Cách Ruộng Đất” trên toàn Miền Bắc, dưới sự chỉ đạo sát sao 

của Đoàn cố vấn Trung Quốc do Mao Trạch Đông cử sang từ 1954 đến 1956. 

Kết quả, đã giết chết oan uổng được hơn hai vạn người vô tội bằng xử bắn, tự 

tử và bỏ đói. Từ đó trở đi, nhân dân ta đã bị coi thường tính mạng, và hơn 4 

triệu người cả Bắc và Nam đã bị chết oan uổng trên chiến trường trong cuộc 

nội chiến hai mươi năm nồi da xáo thịt từ 1955 đến 1975 để giành quyền lực. 

Hậu quả to lớn của cuộc nội chiến kinh hoàng và kéo dài đó đã rẽ chia dân tộc 

Việt Nam cho đến tận bây giờ và ngày càng bị lệ thuộc vào cộng sản Trung 

Hoa xâm lược. Ngày 19/1/1974 (Tết Giáp Dần), chúng đã xâm lược quần đảo 

Hoàng Sa từ tay VNCH mà đảng ta không hề lên tiếng phản đối. Ngày 

17/2/1979, Trung Quốc đã xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc hơn một tháng. 

Ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã xâm lược đảo Gạc Ma trên quần đảo Trường 

Sa của Việt Nam. 

Năm nay Giáp Ngọ lại tới. Nhưng đất nước ta đã ngày càng bị lệ thuộc về 

chính trị và kinh tế vào giặc Tàu cộng sản! Chúng đang ra sức lấn đất rừng, lấn 

biển đảo bằng cách mua chuộc các nhà lãnh đạo nước ta bằng tiền bạc và hứa 

giữ ngai vàng quyền lực cho họ. Và mới đây nhất, chúng đã tuyên bố ngư dân 

Việt Nam không được đánh cá trên Biển Đông từ ngày 1/1/2014, nếu không có 

sự đồng ý của chính quyền đảo Hải Nam. Tiếc thay, chính quyền Hà Nội đã 

không lên tiếng phản đối, mà hôm qua,19/1/2014, còn cản trở không cho nhân 

dân ba miền trên cả nước tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Hải Chiến Hoàng Sa. 

Tôi hy vọng, qua tết Giáp Ngọ này, mọi thứ sẽ được thay đổi do sự đòi hỏi 

chính đáng của nhân dân cả nước. 

 

 

Giáp Ngọ xưa - Giáp Ngọ nay  
(Chúc mừng Năm Mới Giáp Ngọ) 

 

Giáp Ngọ xưa, Điện Biên Phủ lẫy lừng (1) 

Bị Trung cộng xúi chia cắt đất nước 

Khiến cả triệu giáo dân khóc tấm tức 

Rời quê hương đi tìm bến tự do! 

 

          Giáp Ngọ xưa, “bác” phát động Giảm Tô (2) 

          Được Mao khuyên giết càng nhiều càng tốt 

          Khiến lương dân cả Miền Bắc sửng sốt 

          Bởi tai ương ập xuống quá bất ngờ! 

 



Từ Giáp Ngọ, “yêu người” thành lẽ sống 

Nên Cải Cách, “yêu nhầm” mấy vạn dân 

Hai mươi năm, 4 triệu người ngã xuống 

Bao dân lành vùi xác Tết Mậu Thân! 

 

          Giáp Ngọ nay, nhà nhà buồn đón Tết 

          Bởi xuân sang chưa biết sống thế nào? 

          Cả triệu người đã đầu quân thân nghiệp 

          Năm mới về không biết sẽ đi đâu? 

 

Giáp Ngọ nay, giàu nghèo càng cách biệt 

Có chức quyền kiếm ngàn tỷ như không 

Còn nông dân vài triệu đồng cũng khó 

Dù nai lưng cả sớm tối trên đồng! 

 

          Giáp Ngọ nay, liệu có gì thay đổi 

          Để cho dân đỡ nghẹt thở đón xuân? 

          Hay nói thật cũng bị toà kết tội 

         “Bao cao su, trốn thuế, phản nhân dân”? 

 

Trộm hai vịt bị mười ba năm án (3) 

Ngàn tỷ đồng chỉ tù có mấy năm 

Giáp Ngọ nay, thượng tướng ăn hối lộ 

Chẳng biết là có xử nổi hay chăng? 

 

          Giáp Ngọ nay, Luật Đất đai sửa đổi (4) 

          “Nguyễn y vân”, Quốc Hội đã thông qua 

           Không biết những dân oan về đâu hỏi 

           Hay được mời ra quần đảo Hoàng Sa?  

 

Để Trung Cộng giúp đảng ta “giải đáp” 

Theo “kiểu Tàu” nhằm giảm bớt dân oan 

Cho đất nước “ổn định về chính trị” 

Làm tăng nhanh lợi ích nhóm, tập đoàn!  

 

          Để giặc Tàu kéo sang lừa đủ kiểu 

          Từ hứa mua các loại quả trên đồng 

          Đến nuôi chuột, cắt rễ tiêu, mua đỉa 

          Mà chính quyền cứ im tiếng như không! 

 

 



 

Để giặc Tàu vung tiền mua lãnh đạo 

Nhằm trúng thầu, khai bô xít, thuê rừng 

Biển Hoàng Sa Tết Giáp Dần cưỡng chiếm 

Nay nghênh ngang đòi lấn trọn Biển Đông! 

 

          Để giặc Tàu cấm ngư dân đánh cá 

          Ngay chính trên Biển Đông của nước nhà 

          Mà chính quyền vẫn như không hề biết 

          Giống ngày xưa khi giặc cướp Hoàng Sa! 

 

Giáp Ngọ nay, chúc nhân dân tỉnh giấc 

Sau bao năm lạc lối giữa trời mê 

Như các nước Đông Âu nhiều năm trước 

Cùng Liên Xô theo đường lớn quay về!  

 

          Giáp Ngọ nay, chúc các nhà lãnh đạo 

          Hãy mau về với Tổ Quốc đồng bào 

          Đừng tiếp tục theo giặc Tàu cộng sản 

          Mà hổ danh với con cháu mai sau! 

 

Giáp Ngọ xưa, buồn đau và thất vọng 

Giáp Ngọ nay, mong sẽ đổi thay nhiều! 

Xin kính chúc quý đồng bào sức khoẻ! 

Để giữ gìn non sông Việt mến yêu… 

 

TS Đặng Huy Văn - Hà Nội, 20/1/2014 
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