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Ở Nam Việt Nam ngày trước, quân đội Việt Nam
Cộng Hòa quyết tử chiến đến phút cuối cùng ở khắp
mọi nơi, các mặt trận,ngay cả chung quanh thủ đô Sài
Gòn, mặc dầu quân đội Mỹ và đồng minh đã bỏ đi từ 2
năm trước ( 1973 ) ,mọi sự viện trợ, ngay đến súng
đạn, cũng không còn…Vậy mà, đến khi ông tổng
thống…cà chớn Dương văn Minh, bị quân cỗng sản
Bắc Việt dí súng vào lưng và nhận lệnh từ quan thầy
Thích Trí Quang, ra lệnh buông súng đầu hàng thì
quân ta mới đau khổ tuân lệnh..tan hàng, xập
tiệm…Một số Tướng Lãnh và Sĩ Quan cao cấp, cả 1 số
anh em quân nhân đang chiến đấu đã tự sát, không để
bị bắt trong tay cộng sản… Đau khổ nhưng cũng kiên
cường làm sao ? Ở Afghanistan thì khác hẳn ! Lệnh rút
bỏ Afghanistan mới ban ra từ …một căn cứ địa xa xôi,
kế hoạch chưa rõ ràng, chi tiết thì…phe ta đã tan hàng,
xập tiệm và quân nó đã ung dung, anh dũng tiến vào
làm chủ thủ đô Kabul, làm cho thế giới ngơ ngác, kinh
hoàng ….tùm lum đủ chuyện…Việc di tản còn nhiều
rắc rối, phiền toái linh tinh, dân ta, dân nó, những
người liều mạng giúp đỡ quân ta trong đại cuộc rồi sẽ
ra sao ? Phe nó liệu có ăn mừng chiến thắng vinh
quang sau 20 năm gian khổ, bắng 1 cú tấn công khủng
bố thứ 2 ở đâu đó cho thế giới...biết mặt, biết tên để
răn đe…bằng bài học : chớ có chơi dại mà uýnh vào
phe nó, là phe dù chết hết vẫn không biết ngán, biết sợ
hay không ? Ở đời ,có ai mà biết được !
Trăm năm trong cõi người ta,
Làm sao biết được rồi ra thế nào ?
Mấy ông Thầy Bói tầm phào
Gãi râu…nói láo tào lao…tha hồ…
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