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Năm 2020 gọi là năm “hai không hai không” tức là năm có
hai con số không. Hai con số không đứng sau hai con số hai.
Nhắc đến chuyện hai con số không tự nhiên mình lại nhớ
đến thời kỳ xa xưa. Xa xưa như thời của những chuyện cổ
tích vậy! Dạo còn ôm sách đến trường nằm trên một ngọn
đồi bên hồ Vạn Kiếp của xứ sương mù, thỉnh thoảng cũng
có nghe hai tiếng “hai số không” tức là hai con số zéro (00). Hai con số này
được các thầy cô tặng cho học trò và ghi rõ ràng trên các bài làm khi các bài
làm này thuộc loại không thể cho nửa điểm an ủi. Đặc biệt là môn toán lý
hóa, sai là sai, đúng là đúng chứ không du di gì được như các bài viết luận
văn, có sai đề, lạc đề thầy cô cũng có thể thương tình đặt bút cho nửa điểm
hay một hai điểm cho có tình thầy trò. Môn toán lý hóa sai be sai bét thì chớ
có mong được một hai điểm! Mấy anh học trò ham chơi, không thích học
(không dám nói học dốt) thường hay lãnh hai số không mà trong hàng ngũ
học trò thường gọi là “hai quả trứng” hay “hai trứng vịt”. Sao lại “trứng vịt”
mà không phải là “trứng gà, trứng ngỗng hay trứng chim?. Chuyện “hai trứng
vịt” mà thầy cô tặng cho học trò, theo mình thì có thể giải thích một cách
“trật búa” như sau: Ở xứ nào thì mình không biết chứ riêng cái xứ sương lù
mù buổi sáng, mưa mờ mịt ban chiều, trứng vịt là loại trứng bình dân mà hầu
hết các gia đình nghèo như gia đình mình thường hay thấy trong bữa cơm.
Một hai quả trứng vịt luộc cho vào chén mắm hoặc nước tương để làm món
chấm bắp sú luộc cũng xong một bữa cơm trưa hay cơm chiều. Ít khi trong
bữa ăn có món trứng gà luộc vì nó thuộc vào loại xa xí phẩm. Thời đó cũng
chẳng bao giờ nghe đến mấy chữ “oeuf plat” hay “omelette” được làm từ
trứng gà. Có lẽ vì trứng gà có giá mắc nên nhà nghèo khó đụng được tới nó,
còn trứng vịt thì rẻ, dễ mua và dễ ăn. Khi thầy cô cho hai quả trứng trên bài
làm của học trò thì thầy cô có lẽ cũng không biết gọi nó bằng gì nhưng giới
học trò lắm chuyện thì cứ phán, cho đó là hai quả trứng vịt…luộc.

Năm có hai quả trứng vịt sắp sửa vẫy tay chào vĩnh biệt (vì không bao giờ gặp
lại nó nữa). Năm 2020 là một năm đây xáo trộn trên cái xứ Cờ Hoa Vĩ Đại này.
(Vĩ Đại là chữ của tông tông Donald Trump chứ không phải chữ của mình đâu
nhé). Bước sang năm 2020 thì cả thế giới chứ chẳng riêng gì nước Cờ Hoa
đều há họng kêu trời vì cuộc chiến do Tàu Khựa tung ra sau khi chịu không
nổi những đòn sấm sét của ông thần Trump giáng xuống đầu Bắc Kinh làm
tan vỡ mộng bá quyền qua “Một Vành Đai Một Con Đường”, “Made In China
2025” bằng cách bỏ tiền và thả người để làm lủng đoạn các xã hội tây phương
trong các lãnh vực: công nghiệp, truyền thông, giáo dục, chính trị, ngoại giao,
y tế…đặc biệt là “ăn cắp” các sản phẩm trí tuệ và tung nhiều loại gián điệp
vào đất Mỹ để khuynh loát nền chính trị Cờ Hoa. Cuộc chiến đó chính là cuộc
chiến xử dụng vũ khí sinh học mà những kẻ cầm quyền tại Bắc Kinh đã lên kế
hoạch nhằm diệt gọn nước Mỹ một cách êm ái, không tiếng đạn nổ bom rơi,
ngay cả bom nguyên tử chúng cũng không xử dụng vì chúng biết không chống
nổi với bom nguyên tử của Cờ Hoa! Các bạn còn nhớ trong một “Thư Gửi Các
Bạn Mình” trước đây mình có nói đến kế hoạch thôn tính nước Mỹ của viên
thượng tướng Trì Hạo Điền, bộ trưởng quốc phòng của Tàu Khựa hơn 10 năm
trước đã viết một bài dài với những lý luận khúc triết để nhét vào đầu của
một tỷ rưởi dân Tàu với xác quyết rằng: “Nòi Hán là giống dân tộc thượng
đẳng nhất thế giới, xứng đáng làm bá chủ thế giới thay cho người Mỹ và một
cuộc chiến tranh hủy diệt người Mỹ dứt khoát phải xảy ra trong tương lai.
Cuộc chiến tranh ấy phải là một cuộc chiến tranh rất mới, chưa từng có trong
lịch sử nhân loại. Đó là cuộc chiến tranh sinh học. Cuộc chiến tranh có thể tiêu
diệt một nửa dân số Mỹ và có thể cả mấy trăm triệu dân Trung quốc, nhưng
Trung quốc chắc chắn sẽ nắm chắc địa vị thống trị thế giới, đưa dân Trung
quốc đến sống trên các vùng đất thuộc địa mà họ đáng được sống…” Viên
tướng này còn nhồi nhét vào trong sọ của dân Tàu rằng: “Chính người Trung
quốc đã tìm ra đất Mỹ Châu chứ không phải là ông Kha Luân Bố” như xưa
nay thiên hạ vẫn biết.”
Theo mình thì cuộc chiến tranh sinh học do Tàu Khựa phát động đã khởi diễn
vào cuối năm 2019 với con virus Vũ Hán đã làm cho nước Cờ Hoa khốn đốn
và gây ra nhiều hậu quả tệ hại cho xã hội và quấy nhiễu vào hệ thống chính

trị Cờ Hoa thông qua cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 vừa rồi. Cũng
cần phải thưa thêm rằng: có nhiều người Mỹ đã bằng cách này hay cách nọ
tiếp tay cho Tàu Khựa để chúng chui sâu vào guồng máy chính quyền Cờ Hoa
nhiều chục năm rồi, nay ông Trump khui ra thì mới thấy nỗi kinh hoàng đối
với một đất nước quá tự do dân chủ như Cờ Hoa. Chẳng phải là một khái
niệm hay âm mưu tiềm ẩn mà là những hành vì quá rõ ràng với nhiều tên
tuổi của những nhân vật nổi cộm trong giới “làm chính trị”, giới “tư bản bóc
lột”, “giới truyền thông một chiều” (cái này giống truyền thông của các nước
cộng sản độc tài, “giới y tế”, “giới trí thức” trong các khuôn viên đại học, và
cả giới “chưa rõ tên tuổi” đã ngửa tay nắm chặt các gói tiền của ngoại bang.
Thật không ngờ tại đất nước được cho là “đất hứa” lại có những chuyện
thuộc loại “quỳ gối” đến như thế.

Các Bạn Mình Thân Mến
Thượng tuần tháng 12, báo Time một lần nữa lại đưa hình của ngài Joe Biden
(không dám phiên âm qua tiếng Việt hay gọi bằng nhiều nickname khác). Tấm
hình lần này không được “láng coóng” do các nhà sửa sắc đẹp “photoshop”
như lần trước, để từ một “khuôn mặt nhăn nheo” mà đột biến thành một
“khuôn mặt láng xì coóng” cũng hơi kỳ nếu không muốn nói là “lố bịch”. Tờ
Time chọn ngài Joe Biden và chị Kàmàla là hai người tự phong là tông tông
và phó tông tông từ hôm 6 tháng 11 khi mà cuộc diện thắng thua cho đến
nay chưa có kết quả chính thức. Các Bạn Mình cũng thừa biết là tạp chí Time
khởi sự mục “People of the Year” kể từ năm 1927 (đã 93 năm) để chọn một
nhân vật, một nhóm người, một sự kiện nổi bật trong năm. Theo Time thì
những cá nhân, những nhóm người hay sự kiện đó bất kể là tốt hay xấu nổi
bật trong năm là họ chọn chứ không phải chỉ chọn kiểu mấy anh cộng việt
chọn toàn “người tốt việc tốt” vì trong đất nước của mấy ảnh không bao giờ
có “người xấu và việc không tốt” cả! Năm 2020 Time chọn Biden - Kàmàla
làm cặp đôi (nói theo kiểu trong nước) nổi tiếng để cho in vào bìa trước của
tạp chí. Mình không hiểu tờ Time lấy tiêu chuẩn tốt hay xấu để chọn cặp đôi
này. Riêng mình với tầm nhìn hạn hẹp thì thấy Time chọn lựa rất đúng theo

tiêu chuẩn “nổi tiếng”. Xin đan cử vài chuyện mà hơn ba trăm triệu dân Cờ
Hoa đều biết đều thấy và đều nghe trong suốt một năm qua. Thứ nhất là
ngài Biden nổi tiếng vì thích nói nhầm tên người, tên địa danh, những sự
kiện, những con số…nhiều lần. Thứ hai là ngài Biden nổi tiếng vì thích ngủ
gục trong nghị trường từ thời làm phó tông tông cho ngài Ôbàmá. Thứ ba là
ngài Biden nổi tiếng về ba cái vụ ưa mò gáy và ôm phụ nữ sai “quy định”. Thứ
tư là ngài Biden đoạt giải quán quân về bộ môn ngồi lì dưới hầm trú ẩn
(basement). Thứ năm là ngài Biden vang danh thế giới về bộ môn quỳ gối
không biết mỏi mệt, bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào! Thứ sáu là ngài Biden
là người đoạt chức siêu quán quân về việc tranh cử mà không không cần phải
đi vận động. Thứ bảy, có lẽ báo Time cho là điểm nổi bất nhất của ngài Biden
là thuộc về nhân cách của một người đại diện cho một đảng muốn lãnh đạo
siêu cường Cờ Hoa. Hẳn Các Bạn Mình chưa quên dạo cuối tháng 11, ngài
Biden đang trong cơn khoái chí vì cho mình đã là tông tông thứ 46 của Cờ
Hoa nên ngài tự sướng bằng cách đùa với chú chó của mình có tên Major, bị
chú Major lên cơn sao đó đã làm cho ngài bị té bể xương mắc cá chân phải
đi vào bệnh viện. Mới đây ngài Biden tiết lộ lý do tại sao ngài bị ngả bể xương.
Ngài cho biết rằng ngài làm một hình nộm của đương kim tông tông Trump
và cùng với con Major đùa giỡn nên bị té. Ngài còn đưa hình cho mọi người
coi để làm bằng chứng là ngài nói thật! Thế đấy! Đó là tư cách của một người
muốn lãnh đạo một cường quốc như Cờ Hoa! Trong khi ngài ra rả kêu gọi
đoàn kết để làm cho “America First” là câu cóp của đương kim tông tông.

Chuyện mới
nhất về việc nói
sai tên việc tên
người khi ngài
Biden tự phong mình là tông tông và tức tốc thành lập nội các, khi đề cử
người giữ chức bộ trưởng y tế thì ngài dõng dạc gọi là Health and Education

Services thay cho Health and Human Servies và người được đề cử là Xavier
Bacheria thay cho tên đúng là Xavier Becerra! Hết biết luôn! Còn chị Kàmàla
thì nổi tiếng là nhờ tấm hình ai đó chộp hoặc vẽ lúc chị nằm chổng hai chân
lên trời. Chị cũng nổi tiếng là có bộ mặt và lời lẽ hận thù nhất khi tham gia
đàn hặc tông tông Cờ Hoa hay đồng lõa với những cáo buộc vô căn cứ khi me
- xừ Brett Kavanaugh được đề cử vào tối cao pháp viện. Chị cũng là người đã
mời nhiều anh chị da đen vào tù nhất tại tiểu bang California.…

Chú chó Champ (trái) và Major (phải) cùng chị Jill Biden. Chú Major đùa với
nộm TT Trump! Chị Jill là vợ của Bill Stevenson bị ngài Biden cuổm.

hình

Mò trên net thì mình được biết: Nhân vật nổi tiếng đầu tiên được chọn của
báo Time vào năm 1927 là Charles Linbergh (1902-1974) với thành tích thực
hiện chuyến bay non-stop từ New York sang Paris. Những nhân vật nổi tiếng
khác như: Thánh Gandi, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Elizabeth
II, John F. Kennedy, Martin Luther King, Ronald Reagan, Rudy Giuliani, Giáo
Hoàng Francis…và một số nhân vật được liệt vào hạng không ai ưa như Adolf
Hitler, Nikita Khushshev, Đặng Tiểu Bình…Kết luận: Sự lựa chọn cặp đôi Biden
– Kàmàla của tạp chí Time là vô cùng chính xác!

Các Bạn Mình Thân Mến
Chuyện nước Cờ Hoa vào những ngày cuối năm 2020 còn dài nhưng mình
tạm dứt nơi đây vì nếu viết thêm thì mang tội nói dai nói dài. Giờ sang chuyện
Việt Nam. Những chuyện này không mới mẻ gì. Đó là chuyện của mấy ông
mấy bà thích bán nước. Không phải bán nước mía, nước chanh, nước cam
hay nước trà…mà bán một thứ nước gọi là nước Việt Nam. Mình xin gửi đến
Các Bạn Mình một bài viết ngắn và một số hình ảnh của những người trong
nước phổ biến mà miễn bình loạng gì thêm:
Việt Nam - Trung Hoa Núi Liền Núi sông liền sông
Nhật ký yêu nước is with Lưu Ly and 29 others.
May 10, 2010 ·
Ở miền bắc, vào khoảng thập niên 1960, học sinh buộc phải thuộc và hát bài hát này trước
khi vào lớp . Lúc đó trên hệ thống phát thanh công cộng và các chương trình văn nghệ
cũng thường xuyên cho phát và trình diễn bài Việt Nam trung Hoa. Bẵng đi một thời gian
gần nửa thế kỷ, bài hát này biến mất, nay đài truyền hình cộng sản Việt Nam mới cho phát
lại . Sự kiện này ngay lập tức đã tạo nên một làn sóng căm phẫn trong dư luận. Nhiều trao
đổi trên mạng, hoặc trên các blog cá nhân cho biết , họ đã nóng người và tức uất lên, khi
thấy đài truyền hình chiếu bài ca vũ này vào những giờ phút thiêng liêng nhất của ngày
tết dân tộc. Không ít người đã tự hỏi, phải chăng, sau một thời gian dài báo đài của nhà
nước chuẩn bị tư tưởng qua những bài viết tuyên truyền cho sự xâm lược của Trung Quốc,
thì nay, nhân ngày đầu năm, đảng cộng sản Việt Nam chính thức cho biết là, họ đã cùng
với Trung Quốc “Chung một ý, chung một lòng” để dâng cho Trung Quốc "chung một biển

đông" của Việt Nam , như lời bài hát diễn tả, và bắt đầu bước vào thời kỳ bắc thuộc lần
thứ năm?
Trong những người
lên tiếng phẫn nộ đó có blogger Tumasic, với một bài viết ngắn, nhưng nói lên đầy đủ sự
xảo quyệt trong âm mưu đồng hoá người VN của Trung Quốc. Trước khi nghe bài viết của
blogger Tumasic, mời quý vị nghe một phần bài hát “Việt Nam trung Hoa”
Kính thưa quý thính giả, đi kèm với bài viết
của blogger Tumasic là hai video bài hát VN trung Hoa lời Việt và lời Hoa, cùng với hình
vẽ tựa đề “Bắt đầu cuộc bắc thuộc . Dưới đó là lời ghi chú: “Một blogger chán nản và căm
tức nói rằng "Bắt đầu cuộc Bắc thuộc" trước những hình ảnh này. Sau đây mời quý vị nghe
bài viết của blogger Tamasic
Trong một chương trình ca nhạc đầu xuân Canh Dần của đài truyền hình Việt Nam chiếu
trên kênh VTV1, kênh VTC có một bài hát như thế này "Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi,
sông liền sông, chung một biển đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông. Đêm sông
nối cùng một giòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây, chúng ta sống chung nghe tiếng
gà gáy cùng. Chung một ý, chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi. Nhân dân
ta ca muôn năm Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông"
Trong khi những vấn đề về chủ quyền đất liền cũng như trên biển Đông vẫn chưa
bớt căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai nước cùng chung lí tưởng xã hội chủ
nghĩa, thì những bài hát này là một mối hiểm họa đối với dân tộc. Chủ quyền của dân tộc
đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nếu như ngày xưa, khi xâm lược và đô hộ dân tộc Việt lần đầu tiên, các vương
triều phương Bắc đã không cho con gái Việt lấy đàn ông Việt đã người Việt mất nòi giống,
đã bắt nhân dân học chữ Hán, theo phong tục văn hóa Hán thì những bài hát như thế này,
cũng là cách để "đồng hóa" tư tưởng của người Việt trong thế kỉ 21 này.
* Núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông khác nào ĐỒNG LÃNH THỔ. * Nối cùng
một giòng, khác nào CÙNG DÂN TỘC, CÙNG ĐẤT NƯỚC. * Chung một ý, chung một lòng,
đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi khác nào CHUNG LÍ TƯỞNG BẢO VỆ TỔ QUỐC. Thật
là xảo quyệt thay cho kẻ nghĩ và viết ra bài hát này.
Nhưng! Khi xưa, văn hóa Hán, dòng máu Hán chỉ có thể ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện ở
trung tâm các châu, huyện còn ở các khu vực phụ cận như làng, thôn người ta vẫn giữ
được bản sắc, tiếng nói riêng của dân tộc. Liệu ngày nay, điều đó có lập lại. Những nơi vui
chơi giải trí, các cuộc ca nhạc chào mừng này phải chăng chính là " pháo đài" để đồng hóa
dân Việt?
Có lẽ,
nó đã xảy đến.
Có khi,
những người dân nghèo khổ, lương thấp, những cô bác nông dân chân lấm tay bùn không
có điều kiện tiếp xúc với những cái gọi là "giải trí" như thế thì lại không bị những bài hát,

những chiêu thức như này làm cho mê muội và dẫn đến họa mất nước.
Thời nào cũng thế cả thôi.

Các Bạn Mình Thân Mến
Năm hai mươi hai mươi sắp chấm dứt với nhiều biến động trong đất nước
Cờ Hoa. Theo mình thì có mấy biến cố mà sau này sách sử của Cờ Hoa phải
ghi. Một: Tàu khựa khởi động chiến tranh sinh học khiến ba trăm ngàn người
tử vong. Hai: Cái chết của George Floyd khởi đầu cho những cuộc bạo loạn
cướp phá và phát sinh ra phong trào “quỳ gối”. Ba: Sự xuất hiện công khai
của Black Lives Matter và Antifa trên đường phố. Bốn: Cuộc tranh cử tổng
thống (trước và sau) gây chia rẻ đến cùng cực và nhiều nghi vấn gian lận.
Cuối năm, như thông lệ mình xin gửi đến Các Bạn Mình lời chúc

Giáng Sinh Vui Vẻ
Năm Mới Hạnh Phúc
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