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GIAN-TẾ TAY-SAI MÃI-QUỐC TIẾNG

tựa chính tựa thứ nội-dung ngày
đăng

#

Gian-tế & 
Tay-sai & 
Mãi-quốc (&
vân vân & 
vân vân) 
Tiếng

Đó là những tiếng được bọn làm gian-tế & tay-
sai & mãi-quốc (& vân vân & vân vân) tạo-chế 
rồi đem ra đặt-gài vào ngôn-ngữ một cách như 
thật vô-tư, kỳ thật là dùng thông-điệp cho 
ngoại-bang thấy sự dốt-nát trong quốc-nội để 
họ dễ định-đặt bề thôn-tính.

Vài ví-dụ là, "quả cầu" và "mâm xôi".

NewC–
Mon, 
1/14/20
13, 
11:09 
AM

"quả cầu" Tiếng "trái đất" ra đời khoảng hơn bốn ngàn 
năm trước(!!!).

Vài ngàn năm sau đó, người ta du-nhập từ Hán-
văn vào tiếng "địa-cầu" vì nhận thấy rằng dù có
cùng một ý-nghĩa nhưng đôi khi đem nó ra 
dùng thì nghe có vẻ văn-hoa lắm!

*

Nay nói về vật gọi là Golden Globe.

Chỉ có bọn đui mới không thấy rằng đây là một
mô-hình trái đất màu vàng-kim.

Chỉ có bọn điếc mới không nghe hiểu rằng 
"golden globe" là "địa-cầu vàng".

Chỉ có bọn câm mới không dám chửi bọn gian-
tế tay-sai mãi-quốc dám dốt-nát, và hoặc giả-vờ
dốt-nát, gọi đây là một "quả cầu vàng".

NewC–
Sat, 
1/26/20
13, 8:37
PM

"mâm xôi" Khen cho đám "học 'giả'" dám mang tiếng này 
ra mệnh-danh cho một nhóm các giống cây trái 
rằng, thật "rất là 'có học-thức' lắm" thay!

Còn với bọn "học 'giả'" khác đã "thành-công" 
trong việc phiên-dịch tiếng "Golden Rasberry",

NewC–
Sat, 
2/9/201
3, 7:50 
PM
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không còn lời để khen!

"quả cầu" 
và "mâm 
xôi"

Hoặc giả, như sợ chúng nói mình nói "địa-cầu" 
và "phúc-bồn-tử" là phản-động lưu-... 
manh(!!!) thì ta nói thay rằng, "trái (quả) đất" 
cho tiếng "globe", "trái (quả) dâu"(rừng) cho 
tiếng "raspberry", để đặng cho chừng vài hôm 
nước bán xong rồi thì tồn được vài đứa thằng 
con nào đó vẫn còn giữ trong óc chun-chút 
khôn-ngoan mà chạy trốn ra ngoài thiên-hạ 
may ra lại nhờ được, không lẽ không hơn cả 
(gần) trăm triệu đứa thằng con bên trong đều 
ngu-xi hết hay sao??????

NewC–
Mon, 
2/3/201
4, 10:06
AM

Gian-tế Tay-
sai Mãi-quốc
Tiếng

...

Vài v/d khác là, "trực-tuyến" & "nước tiểu 
vùng X" & "viêm não mô cầu".

NewC–
Sun, 
1/20/20
13, 2:03
PM

"nước tiểu 
vùng X" &
"viêm não 
mô cầu"

Sử-dụng các tiếng này, khôn-ngoan gấp mười 
thiên-hạ sẽ thành đần-ngu mười phần.

NewC–
Mon, 
4/15/20
13, 1:21
PM

"trực-
tuyến"(Với
nghĩa khác
"đường 
thẳng".)

Ngẫm kỹ sẽ thấy, người sử-dụng tiếng này 
không coi trọng việc suy-nghĩ.

NewC–
Fri, 
5/17/20
13, 8:03
PM

Gian-tế Tay-
sai Mãi-quốc
Tiếng

...

Vài v/d khác là, "lưỡi bò" & "mạng xã-hội" & 
"lẻ mười".

NewC–
Sat, 
1/26/20
13, 8:45
PM

mạng xã-
hội

Tiếng "social" trong "social network" của Anh-
ngữ hoàn-toàn không chứa chút ý-nghĩa nào 
của tiếng "xã-hội" trong Việt-ngữ cả!

NewC–
Thu, 
2/21/20
13, 7:28
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Trong khi đó, ta có sẵn chữ "xã-giao" về hình-
thể và ngữ-nghĩa đều rất tương-đương với tiếng
"social" này nhưng nó lại không được mang ra 
dùng. Là tại vì sao?

Vô-cùng đơn-giản: Bọn gian-tế tay-sai mãi-
quốc vốn chủ-tâm thông-điệp cho ngoại-bang 
biết rằng, "... xã-hội này (Việt Nam) mạng đã 
gần hết rồi...", vậy.

PM

"lẻ mười" Ngẫm kỹ sẽ thấy, người sử-dụng tiếng này 
không coi trọng việc suy-nghĩ.

NewC–
Fri, 
5/17/20
13, 8:05
PM

(đường) 
lưỡi bò

Lời ăn tiếng nói kiểu này cho thấy rõ sự phản-
động nội-tại trong bản-chất!

NewC–
Mon, 
8/5/201
3, 12:35
PM

Gian-tế Tay-
sai Mãi-quốc
Tiếng

Một v/d khác, chữ "sỹ". NewC–
Sat, 
2/23/20
13, 6:53
PM

"sỹ" Ngoài-trừ tên riêng , chữ "sỹ" xưa nay không 
mang ngữ-nghĩa gì cả. Chữ đúng để dùng là 
"sĩ" trong "sĩ-phu" và "sĩ-tốt".

Vậy thấy, bọn cố-tình viết ra thành "sỹ" nhờ 
vào đây để truyền-đưa ra ngoài thông-tin thật 
rõ-rành về việc đám sĩ không còn tồn-tại!

NewC–
Sat, 
5/11/20
13, 
11:20 
AM

Gian-tế Tay-
sai Mãi-quốc
Tiếng

... Vài v/d khác là, "truy-cập" & "nhân bản vô 
tính người".

NewC–
Sat, 
4/6/201
3, 8:46 
PM
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"nhân bản 
vô tính 
người"

Sử-dụng tiếng này, khôn-ngoan gấp mười 
thiên-hạ sẽ thành đần-ngu mười phần.

NewC–
Mon, 
4/15/20
13, 1:23
PM

"truy-cập" Không những chỉ không chứa-đựng một giá-trị 
văn-hóa văn-minh nào, việc sử-dụng tiếng này 
còn gợi-khêu thói đần-ngu man-di cho người 
đọc nữa!

NewC–
Fri, 
5/24/20
13, 
11:23 
AM

Gian-tế Tay-
sai Mãi-quốc
Tiếng

Ví-dụ khác, hiện-tượng phát-âm "nghịu". NewC–
Mon, 
5/20/20
13, 
12:04 
PM

Tiếng Việt 
"nghịu"

Gần đây thấy xuất-hiện trong hệ-thống truyền-
hình (vệ-tinh hải-ngoại) dạng thuyết-minh dùng
thứ tiếng Việt "nghịu".

*

Tiếng nghịu là loại phát-âm vừa dở Nam, vừa 
dở Trung, vừa dở Bắc. Đại-để, giả-sử có ba 
người, một Nam, một Trung và một Bắc, ngồi 
lắng tai nghe một thuyết-viên dùng tiếng nghịu,
gã người Nam sẽ cho rằng người thuyết-viên 
nọ là dân Trung-kỳ hoặc Bắc-kỳ, trong khi hai 
gã kia cũng sẽ có những nhận-định tương-đảo 
giống như anh ta vậy.

Kiểu phát-âm này ra đời khoảng đôi chục năm 
trước do một bọn các "ngôn-ngữ học 'giả'" nào 
đó "sáng-tạo", và, nghe đâu đã có thử đưa vào 
trường học. Nó không dạy cách đánh vần cho 
ra tiếng người ta nói. Ngược lại, nó dạy người 
ta nói ra theo vần của chữ viết.

NewC–
Sat, 
7/13/20
13, 6:13
PM
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Không rõ ở trong nước mấy chục năm qua dân 
chúng xử-lý ra sao với "phát-minh" này, song 
xem các đài truyền-hình quốc-nội thì không 
thấy nơi nào dùng nó cả.

*

Thật rất khó hiểu khi ở ngoài nước người ta lại 
sử-dụng lối phát-âm này. Càng suy-nghĩ càng 
nảy sinh nhiều nghi-vấn & ngờ-vực!

Gian-tế Tay-
sai Mãi-quốc
Tiếng

...

Vài v/d khác là, "giao-lưu" & "diễn-đàn".

NewC–
Thu, 
10/31/2
013, 
7:45 
PM

"giao-lưu"
& "diễn-
đàn"

Thuở còn man-di con người hay tổ-chức các 
cuộc gặp-gỡ trong đó ai ai có biết gì hay để 
đối-phó với (ví-dụ) dã-thú sẽ được tự-do đứng 
lên truyền-đạt cho tất-thảy cùng nghe hiểu. Chỗ
đứng lên đó người ta gọi "diễn-đàn", và các 
cuộc gặp-gỡ này người ta gọi "giao-lưu".

Nay nói về "diễn-đàn" và "giao-lưu" của hiện-
tại:

- "Diễn-đàn" là nơi chúng gạc-bác mọi ý-kiến 
người ta nêu ra, mặc kể là đúng hay rất đúng.

- "Giao-lưu" là cách chúng áp-đặt ý chúng lên 
(để đối-phó với) mọi người, mặc kể là sai hay 
rất sai.

Không còn nghi-ngờ gì nữa, các khái-niệm này
nay đã là luận-điệu của bọn làm gian-tế & tay-
sai & mãi-quốc (& vân vân & vân vân)!

NewC–
Sun, 
11/3/20
13, 5:49
PM
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