
Ted Osius “quá” Đậm Tình Đậm Nghiã với Việt Công? 
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Trở lại Việt Nam, với tư cách là một Đại Sứ của Hoa Kỳ, Ted 
Osius  sáng hôm 27-7-2015 đã đích thân tới Khách Sạn Quân Đội Số 1 
Nguyễn Tri Phương, để tỏ lòng tôn trọng của ông đối với những 
người “Anh Hùng Yêu Nước, Đã Hy Sinh Vì Tổ Quốc” (sic),  nhân 
ngày Thương Binh Liệt Sĩ của Ngụy Quyền Việt Gian Cộng Sản, 27 
tháng 7 hằng năm!  
Tiếp nhận lời vàng ý ngọc  cũng như sự Ngưỡng Mộ Sâu Sắc  của đại 
sứ Hoa Kỳ Ted Osius đối với cựu nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản, đã  
chết, và những Thương bệnh binh nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản vẫn 
còn thoi thóp hay đang đau khổ, cắn rứt cả về thể xác lẫn tâm hồn 
vì hối tiếc cho sự "Hy Sinh"  ngu dại của mình,  là tên đại việt gian 

Nguyễn Chí Vịnh,  Thượng tướng nguỵ quân VGCS, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc 
Trích Nuyên Văn) Phòng Nguỵ quyền Việt Gian Cộng Sản. Ngài đại sứ đã nói: (

“Hôm nay là ngày đất nước Việt Nam tưởng niệm những người có công với đất nước các bạn, là các thương 
binh, liệt sỹ. Cho tôi thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với những người anh hùng yêu nước đã hi sinh 
vì tổ quốc của các bạn” (Hết Trích)  
(nguồn: http://www.danviet.vn/tin-tuc/dai-su-my-chia-se-ve-ngay-thuong-binh-liet-sy-277-615838.html) 
 
NHẬN XÉT:  
 
Không biết thời gian ngài đại sứ Ted Osius ở Việt Nam làm gì, chắc có lẽ chỉ để học cách nấu  bún bò huế, 
bánh chưng, bánh xèo hay sao mà Ngài lại  không biết rằng: 
 

1. Cái gọi là “Quân Đội Nhân Nhân Việt Nam”,  mà ngài đại sứ đang ca tụng là "Anh Hùng" (!?) đó, chính 
là công cụ của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản sử dụng để đi xâm lược Ba Nước Đông Dương, với mục 
tiêu mà Nga Xô đã chỉ thị, trong việc cho ra đời cái gọi là Đảng Cộng Sản Đông Dương (1930), với tôn 
chỉ là “Trung Với Đảng”!!! Như vậy thì xin mạn phép hỏi ngài đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius rằng, lũ nguỵ 
quân đó anh hùng yêu nước ở chỗ nào?  Và có công với đất nước Việt Nam ra sao? 

 
2. Với tôn chỉ “Trung Với Đảng” của lũ nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản, công cụ của Nga Sô và Tàu bành 

trướng, mà bước đầu tiên là phục vụ cho việc xâm lược và thôn tính Việt Nam Cộng Hoà,  nhằm mở 
rộng thuộc địa đỏ cho Nga Xô và Tàu Mao.  Thì cái quân đội “anh hùng” ấy  đã làm gì ở Miền Nam Việt 
Nam, chắc ngài đại sứ vẫn chưa quên?  Chỉ xin gợi lại trong ký ức của ngài đại sứ Ted Osius  một 
hành động "Rất Anh Hùng" cụ thể nhất  của cái gọi là “quân đội nhân dân” của Đảng Cộng Sản Việt 
Nam,  mà ngài đại sứ cũng như những người quan tâm trên toàn thế giới không thể nói là không biết, 
đó là: 

 
a. Trong trận chiến Mậu Thân 1968, với khẩu hiệu “Đánh Cho Mỹ Cút, Nguỵ Nhào”, cái gọi là “quân 

đội nhân dân” mà ngài đại sứ gọi là "Anh Hùng" đó, đã  phối hợp với sư đoàn Việt Gian Cộng Sản 
Đầu Trọc, để  giết chết một cách hết sức tàn bạo và dã man trên 6000 đồng bào thường dân vô tội 
ở Cố Đô Huế. Có lẽ Ngài Đại Sứ Ted Osius vẫn chưa quên? Tuy nhiên, để cho chắc ăn hơn,Chính 
Khí Việt  xin đính kèm dưới đây một vài hình ảnh cụ thể, nhằm “refresh the memory” của ngài đại 
sứ, cũng như xin trích dẫn một vài bản chụp của các tờ báo ngoại quốc nổi tiếng về trung thực và 
chính xác, đã tường trình thực tế những ngày tang thương đó cùng với  những hình ảnh xác  của 
những em bé và phụ nữ mang thai được khai quật từ các nấm mồ tập thể,  để ngài đại sứ đọc và 
thưởng lãm cái "ANH HÙNG"  của “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”, tức nguỵ quân VGCS mà ngài 
tỏ lòng Tôn Trọng 
 

b. Thưa ngài đại sứ Ted Osisus, việc ngài  “tôn trọng” và gọi cái đám nguỵ quân Việt Gian Cộng 
Sản, những thằng đã đền tội, hoặc những thằng đang đền tội vì là thương phế binh nguỵ quân 
trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, công cụ của Nga Xô và Tàu bành 
trướng “Là  Anh  Hùng  Yêu Nước, Đã Hy Sinh Vì Tổ Quốc”, thì ngài đại sứ Ted Osius trả lời sao 
với Vong Linh Của Gần 60 Ngàn  Quân Nhân Quân Đội Hoa Kỳ là nạn nhân trực tiếp của 

http://www.danviet.vn/tin-tuc/dai-su-my-chia-se-ve-ngay-thuong-binh-liet-sy-277-615838.html


lũ nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản, đã hy sinh tại Miền Nam để bảo vệ cái mà các vị đại sứ tiền 
nhiệm của Ngài trước 1975 đã vinh dự gọi là Tiền Đồn Chống Cộng ở Đông Nam Á?  Ngài đại  

 

   
 
sứ cũng trả lời sao cho những thân nhân, gia đình, bạn hữu của gần 60 ngàn sinh mạng  quân nhân Hoa Kỳ, 
mà giờ này – mà Chính Khí Việt vẫn tin rằng - họ đang rất đau khổ vì nhớ nhung, thương tiếc Cha-Anh họ, 
cũng như những cựu thương binh và cựu quân nhân (Việt Nam Vet) đang mắc phải hội chứng Vietnam 
Syndrom?    
 
Có lẽ qua câu phát biểu, khi ngài dùng  đại danh từ “Chúng Tôi”  để “Tôn Trọng” những tên nguỵ quân Việt 
Gian Cộng Sản với tôn chỉ của chúng chỉ là “trung với đảng” - mà qua lời ngài - đã biến chúng trở 
thành những  anh hùng yêu nước, thì  có lẽ ngài đại sứ nên khuyến cáo cái gọi là tập thể “chúng tôi” 
đó, đang sống ở Hoa Kỳ, nên bỏ đi tấm bảng đồng đen, mà trên đó còn ghi khắc tên tuổi của gần 60 
ngàn Quân Nhân  Hoa Kỳ đã vị quốc vong thân.  Và, mỗi năm khi Hoa Kỳ tổ chức ngày “Memorial 
Day”, thì  cái tập thể “chúng tôi” đó cũng nên đồng thanh nhắc với Tổng Thống Hoa Kỳ  rằng, Xin Đừng Nhắc 
Đến  Những Quân Nhân Của Hoa Kỳ Đã Hy Sinh Nữa, cũng như những người Hoa Kỳ đã trực tiếp, gián tiếp 
đóng góp xương máu, mồ hôi mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam.  Có như vậy Anh Hồn của gần 60 ngàn 
Quân Nhân Đó mới có thể “ngậm cười” nơi chín suối!!! Và những cựu quân nhân quân đội Hoa Kỳ, cũng như 
những Thương Phế Binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam mới chóng thoát  khỏi hội chứng Việt Nam 
Syndrom!!!  
 
Xin ngài đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đừng đòi hỏi sự cảm thông với ngài trong lần phát biểu này nơi chúng tôi, 
những người tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản, như ngài  đã từng làm ở Nam California,  là ông đòi hỏi cộng đồng tỵ 
nạn Việt Gian Cộng Sản sự cảm thông, vì nếu không, ông  “sẽ bị mất job”, khi ông bị chất vấn trong thái độ 
của ông  với Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chúng tôi. 
 
Ở đây, vớ câu phát biểu “Hôm nay là ngày đất nước Việt Nam tưởng niệm những người có công với đất 
nước các bạn, là các thương binh, liệt sỹ. Cho tôi thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với những 
người anh hùng yêu nước đã hi sinh vì tổ quốc của các bạn” (sic), thì ông khó tìm được sự cảm thông của 
nhân dân Hoa Kỳ.  Vì thưa ông Đại Sứ Ted Osius,  ông đã  quá trắng trợn chà đạp và phỉ nhổ vào vong linh 
những Quân Nhân Quân Đội Hoa Kỳ và cả Đồng Minh Của Hoa Kỳ nữa,  đã chết cho sự nghiệp bảo vệ cái gọi 
là tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á !!! 
 
Giữa "Mất Job" và "Mất Lương Tri" ông đại sứ Ted Osius có thấy bên nào nặng, bên nào nhẹ trên bàn cân 
của Lương Tâm không, thưa ông đại sứ? 
 
Chính Khí Việt 
Ngày 28 Tháng 7, 2015 
 
 
 
 
 


