
Ngu Nhất Thế Giới! 
 
 
1.   Đài Truyền Hình ANTV (An Ninh TV) lúc 17g chiều 27/12/2015 đã phát một bộ phim tài liệu về những 
chiến công của Binh Chủng Phòng Không thuộc Không Quân QĐNDVN. Trong phim đã giới thiệu về 
AHLLVTND, Đại Tá Nguyễn Văn Bảy, người đã lái máy bay MiG 17 lập chiến công đặc biệt: Trong thời gian 
chưa tới 6 tháng mà đã bắn cháy 7 chiếc máy bay tiêm kích, cường kích mà trong đó có nhiều chiếc F105 
Thần Sấm của Không Quân Hoa Kỳ! Chuyện nghe thì cũng thấy bình thường nếu bộ phim không dẫn lời của 
Đại Tá, Nhà Văn Lê Thành Chơn, nguyên là Sĩ quan dẫn đường thuộc Binh Chủng PK-KQ QĐNDVN như sau: 
"Điều đặc biệt của anh Bảy là anh rất dũng cảm. Anh nghĩ nếu bắn máy bay Mỹ từ xa thì chỉ hú họa, 
khó trúng nên anh luôn bám sát mục tiêu, khi chỉ còn khoảng cách 300m, 200m, 100m thậm chí chỉ vài 
chục mét thì anh mới khai hỏa. Khi anh trở về, chúng tôi còn lấy được trong "hai cái lỗ mũi" chiếc máy 
bay MiG của anh cả chén mảnh vụn máy bay Mỹ" ! 
 
Thưa ông Đại Tá, Nhà Văn Lê Thành Chơn kính mến, không nói về phản ứng của Phi Công Hoa Kỳ khi thấy 
mối đe dọa ngay sau lưng mà chỉ xin hỏi ông rằng máy bay MiG 17 cổ lỗ của Liên Xô có vận tốc tối đa là bao 
nhiêu mà có thể đua tốc độ, rượt theo F105 hiện đại của Không Quân Hoa Kỳ vào thời đó mà bám sát được 
như thế? Nếu ông Lê Thành Chơn đã từng lái xe trên đường thì ông cũng biết rằng với tốc độ chỉ là 100km/g 
thì khi phát hiện chướng ngại vật cách 100m, ông chỉ có đúng 3,6 giây để tránh né. Máy bay có vận tốc như 
thế nào mà bắn hạ máy bay khác ngay phía trước chỉ mấy chục mét mà ông Bảy còn toàn mạng trở về để 
mấy ông lấy chén hốt mảnh vỡ máy bay Mỹ?!  
 
Một câu chuyện, một câu nói như thế mà Cộng Sản vẫn đưa lên truyền hình quốc gia và muốn 92 triệu dân 
Việt Nam phải tin! Ngẫm nghĩ trên thế giới này có lẽ chưa ai qua mặt nổi đám Cộng Sản Việt Nam về cái 
khoản ba xạo.! 

 

      
 
The Mikoyan-Gurevich MiG-17 is a high-subsonic fighter          The F105 Thunderchief was the largest single-seat,  
aircraft produced in the USSR from 1952 and operated    single-engine combat aircraft in history, weighing  
by numerous air forces in many variants. It is an advanced   approximately 50,000 pounds It could exceed the  
development of the very similar appearing MiG-15 of the    speed of sound at sea level and reach Mach 2 at high  
Korean War. Top speed: 711 mph                                                  altitude 
 

 
 
2.  Hai ngày trước, thằng con trai đang học lớp 6 nói với tôi: "Cha ơi, Cô giáo kêu viết một bài trong môn Ngữ 
văn về những nhân vật đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho miền Tây Nam Bộ, Cha gợi ý để con viết bài nộp 
cho Cô". Hứng chí, tôi nói một thôi một hồi về hai nhân vật Thoại Ngọc Hầu và Phan Thanh Giản, những bậc 
Tiền Hiền đã cống hiến trí tuệ, công sức và cả hy sinh tính mạng của mình cho vùng đất 9 con Rồng này.  
Kết quả là nó bị Cô giáo cho 2 điểm kèm với lời phê: "Diễn tả sai nhân vật. Phải là hai ông Võ Văn Kiệt và 
Phạm Hùng" !  
 
Ôi Trời ơi... Tôi hại con tôi vì dạy nó không đúng hay đây chính là lý do mà môn "Lịch sử Cộng Sản" không ai 
muốn học nên chúng nó đã muốn loại ra khỏi Sách Giáo Khoa?! (Rất muốn upload hình ảnh bài làm cùng lời 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_(mass)
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
https://en.wikipedia.org/wiki/Mach_number


phê của Cô giáo nhưng vì nhiều lý do mà các bạn đã hiểu, tôi nghĩ là không nên). Buồn cho cái sự "học" bây 
giờ của con tôi và cả chục triệu học sinh khác. Và cũng thật tội nghiệp cho nhiều thế hệ đã, đang và sẽ phải 
làm những con Chuột bạch, những con Cừu non dưới "mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa" gian trá, điêu ngoa, 
khốn nạn mà bọn trẻ không hề hay biết ! 
 
 
 
 


