Khao khát được tham dự
HP M
MT C A ð I GIA ðÌNH AHCC

San Jose, 10/12/15
Kính gởi: các Bác, các chú trong Ban Phụ
trách Lá thư xứ “Kangaroo”
Lần này cháu nhận được “Lá thư CC” số
105 của các Bác các Chú trong Ban phụ trách
lá thư ở tận Úc châu.
Cháu chỉ được biết các bác, các chú qua
những lá thư CC chưa được hân hạnh diện
kiến các bác các chú lần nào. Cháu khao khát
được tham dự buổi “họp mặt của Đại gia đình
CC”.
Lúc trước cháu săn sóc Mẹ cháu nên không
thể di đâu qua đêm, nay Mẹ cháu đã mất, cháu
có thể đi được. Cháu hy vọng các bác các chú
sẽ tổ chức buổi họp mặt CC ở Úc châu vào
mùa hè để các bác lớn tuổi cũng có thể đi được
vì mùa hè ấm áp. Cháu xin chân thành cảm tạ,
tất cả các bác các chú trong Ban Phụ Trách Lá
thư CC đã chia xẻ với chúng cháu nỗi đau
buồn mất Mẹ.
Cháu có một câu chuyện ngắn về ông Hồ
chí Minh và tội ác của ông, chuyện có thật 100
phần trăm vì chính cha cháu là nhân chứng và
cũng là nhân viên của ông Hồ năm 1949.
Cha cháu là Trưởng ty Công chánh
Vientiane (Lào) năm 1943 đến 1945 thì đổi về
Hà nội vì nghe nói :”Nước nhà Độc lập” nên
cũng muốn về, trước là đoàn tụ với Cụ Nội và
Ông Nội của cháu. Hơn nữa mình đóng góp sự
hiểu biết để xây dựng quê hương, nơi “Chôn
nhau cắt rốn”. Cháu xin vào để câu chuyện.

Ông Hồ gọi cha cháu vào và ra lệnh: “Anh
thiết kế cho tôi một nhà tù Chính trị. Cha cháu
tính 1 người cần phải cần bao nhiêu lít nước
trong ngày như: tắm gội, giặt giũ, ăn uống, vì
vậy Cha cháu đã tính số lượng nước của một
ngừơi rồi nhân cho 500 người. Khi làm xong
đưa để ông ấy duyệt và cho lệnh thi hành xây
cất. Không ngờ ông ấy đập bàn và nói với cha
cháu như sau: “Anh có biết tù Chính Trị là gì
không?” là : ”Những tên chống đối lại ta, nếu
đem bắn bỏ sẽ bị quốc tế lên án”, nên ta chỉ
cần làm sơ sài cho họ ở là được rồi, để Trời
giết họ. Vào tù 500 khi ra tù chỉ còn 50 thôi.
Thiết kế như anh là nhà nghỉ mát chứ không
phải nhà tù. Anh hiểu chưa? Cha cháu vâng dạ
cho xong và sau đó tìm đủ mọi cách để trốn về
vùng tự do (Quốc gia).
Việt Nam đã có câu vè như sau:
“Việt cộng nói có là không
Nói tha là giết, khoan hồng là giam”.
Cháu xin kính chúc các bác, các chú và
quý quyến hưởng ngày lễ “Tạ ơn” thật vui tươi
và tràn đầy hạnh phúc. Số sau kính xin các bác
các chú cho in địa chỉ của tất cả và số phone.
Cháu xin cám ớn các bác các chú.
Cháu
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