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PHIÊN TÒA 

LUẬN TỘI NGƯỜI CÔNG CHÍNH 

Để ghi nhớ ngày 09 tháng 02 năm 2021 tại Hoa Kỳ, những quan chức có tội 
dựng tuồng vi hiến luận tội vị Tổng Thống vô tội. Những tên gian dối, phản 

bội, dựng tội, luận tội người yêu nước, trung thành. 

 
 

  
Tổng Thống Trump tội gì cà ? 
Đây là nước Mỹ hay là Việt Nam ? 
Tội là những kẻ tà gian 
Là phường ăn cướp la làng, tiếm ngôi! 
Tội là dung dưỡng bọn tồi  
Để người công chính chịu lời oan khiên ! 
Tội là để lũ đảo điên 
Bán phăng nước Mỹ vì tiền Trung Hoa ! 
Tội là chính bọ̣̣̣n gian tà  
Là quân phản bội, hại nhà, hại quê ! 
Là loài đức mỏng, tiền mê 
Tay người bỏ lửa là nghề, giỏi thay ! 
Đừng quên nhân qủa còn đây 
Người dân thấy rõ một bầy dã man ! 
Tâm phản phúc, ý tà gian 
Vì danh vì lợi xé tan nước nhà 
Còn Trump, quyết chí, thiết tha 
Đắp bồi xây dựng quốc gia phú cường 
Không vì danh lợi đời thường 
Mà vì chính nghĩa, quê hương, dân tình 
Quan tòa những kẻ bất minh 
Ngồi lên hiến pháp, lợ̣̣̣i mình, hại dân 
Đã không xét xử cho cân 
Đúng theo luật pháp tinh thần quốc gia  
Thưởng công người dựng sơn hà 
Phạt bày theo Chệt phản nhà, bịp dân  
Lại còn tạo cảnh bất nhân 
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Cho bầy gian ác cướp phần vinh quang ! 
Đồng hành, dung dưỡng quân gian 
Tiếp tay cho tội phá tan cõi bờ  
Và hùa dựng kịch bôi dơ 
Hại người yêu nước, làm mờ công minh ! 
  
Đây là đâu, hỡi Toà mình ?! 
Luật Tàu sao ở pháp đình Cờ Hoa ???  
Ai là người có tộị cà? 
Và đây Mỹ Quốc hay là Bắc Kinh? ? 
  
KÌA, NGƯỜI BỐN BIỂN CƯỜI KHINH 
PHIÊN TOÀ VI HIẾN PHÁP ĐÌNH CỜ HOA ! 
TRUMP RỒI THANH SỬ CHÓI LÒA 
NGƯỜI DÂN GHI TUỔI,SƠN HÀ GHI TÊN ! 
  
  

                    Ngô Minh Hằng 
  
 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html 
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