ĐẢNG LỪA DỐI
*Phần I : Tặng bè lũ CSVN
Việt Nam cộng sản ngày nay,
Trăm điều lừa dối phơi bày đau thương,
Thế mà khoe khoang thiên đường,
Chin tầng địa ngục khôn lường trần gian !!!
Nhân gian đất nước ta,
Nghe vang khắp gần xa,
Nhiều bài về nói dối,
Phát xuất từ dân ra.
Tà quyền của nước nhà,
Toàn một bọn tà ma,
Xưng đỉnh cao trí tuệ,
Ăn nói lại ba hoa.
Nước lụt ngập tràn lan,
Xe chạy không thấy đàng,
Thật vất vả tránh né,
Như thuyền lướt trên sông.
Có cái chết bất công,
Nhưng nào ai thấy không ?
Từ lầu cao lao xuống,
Ép buộc hay tại ông ?
Thương cụ Lê đình Kình,
Không tiếc cả thân mình,
Đâu tin lời dối trá,
Bắt đảng phải công bình.
Rồi một buổi bình minh,
Công an bất thình lình,

Đem người đi mất tích,
Bí mật án tử hình.
Vi rút dân hoảng kinh,
Trong không gian vô hình,
Cướp đi bao mạng sống,
Tà quyền vẫn làm thinh.
Mỉm cười ngồi rung rinh,
Ghế bành dát dầy vàng,
Như tên nông đức mạnh,
Thằng hề thật đáng khinh !
Trọng lú tổng bí thư,
E ngại đụng tô lâm,
Hay mụ nguyễn phương thảo,
Sợ đứt dây động rừng.

Cũng tại đất nước này,
Xưa chốn ba đình đây,
Tên hồ tặc lừa bịp,
Qua tuyên ngôn nhân quyền.
Và nước ta từ giờ,
Sau hiệp ước thành đô,
Đầy bọn tàu bẩn thỉu,
Tràn ngập khắp cõi bờ.
Hãy chỗi dậy ngay giờ,
Chúng ta không được quên,
Lời tổ tiên khắc cốt,
Bảo tồn giải sơn khê.

Việt cộng lừa bịp bây giờ,

Trăm điều xảo quyệt hãy chờ mà xem
Non sông cẩm tú êm đềm,
Muốn làm thái thú lại đem dâng tàu.
Bên này biên giới lui dần,
Bên kia biên giới lại gần ta thêm !!!d

*Phần II : Dân Việt vạch mặt CSVN.
-Xin trích dẫn một số câu ‘ca dao đời mới ‘ tiêu biểu sau :
-Viêt Nam dân chủ cộng hòa,
Cuí đầu dâng đảo Trường sa cho Tàu.
-Dịch heo cho tới dịch gà,
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.
-Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ,
Mũ tai bèo che khuất cả tương lai.
-Bác hồ thuở nhỏ bồi Tây,
Đến già quay lại đu giây Nga Tàu.
-Thằng đồng, thằng duẫn, thằng chinh,
Vì ba tên ấy dân mình lầm than.
-Giỏi a đỗ chin đỗ mười,
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư.
-Ngày xưa đánh mỹ không chừa,
Ngày nay con cháu lại lùa sang đây.
Ngày xưa Mỹ xấu đảng hay,
Ngày nay đảng lại ngửa tay xin tiền.
-Lương chồng, lương vợ, lương con,
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm,
Lương tâm đem chặt ra hầm,
Với rau muống luộc khen thầm là ngon.
-Ngày đi đảng gọi việt gian,

Ngày về đảng lại chuyển sang việt kiều.
Chưa đi phản động trăm chiều,
Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng.
-Có áo mà chẳng có quần,
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ hồ ?
Có đói mà chẳng có no,
Lấy gì độc lập tự do hỡi người ?
-Bắt trồng mà chẳng thu mua,
Tại sao đảng lại dối lừa nhân dân,
Tiền công, tiền giống, tiền phân,
Một trăm thứ khác đổ thân hao gầy.
-Trồng tiêu rồi lại trồng điều,
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành !
-Phong lan, phong chức, phong bì,
Trong ba thứ ấy thứ gì quý hơn ?
Phong lan ngửi mãi cũng buồn,
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra,
Chỉ còn cái phong thứ ba,
Mở ra thơm phức cả nhà reo vui.
………………………..

*Phần III : Những lời minh chứng giá trị.
-Sự dối trá của chủ nghĩa xã hội cộng sản đã được chứng minh qua các nhân vật từng lãnh đạo trong
khối cộng sản thế giới cùng những nhân vật quyền lực và uy tín của nhiều quốc gia.

30 câu nói về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Chủ nghĩa xã hội tìm kiếm sự công bằng trong trạng thái gò bó và nô lệ - Alexis de Tocqueville
1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt
phần ăn của người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh

2. “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự
nghèo khổ.” – Winston Churchill
3. “Ở xứ tư bản, mọi người đều giàu nghèo một cách bất công, nhưng ở xứ chủ nghĩa xã hội
mọi người đều nghèo một cách công bằng.” – Khuyết danh

4. “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không
nhìn thấy.” – Thomas Sowell

5. “Dân chủ và chủ nghĩ xã hội chỉ có chung một quan điểm, sự công bằng. Nhưng hãy nhìn về
sự khác biệt: dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, chủ nghĩa xã hội tìm sự công bằng trong
sự gò bó và nô lệ.” – Alexis de Tocqueville

6. “Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác.” –
Margaret Thatcher

7. “Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời
truyền giáo của sự ghen tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ.” – Winston
Churchill.

8. “Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và
Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người
hiểu Marx và Lenin.” – Ronald W. Reagan

9. “Chủ nghĩa cộng sản không thành công được vì mọi người ai cũng muốn quyền tư hữu.” –
Frank Zappa

10. “Chủ nghĩa phát xít là giai đoạn nhân loại sẽ tìm đến sau khi họ thấy chủ nghĩa cộng sản chỉ
là ảo tưởng.” – Friedrich A. von Hayek

11. “Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại.” – Fulton J. Sheen

12. “Kiểm soát của cải là kiểm soát sự sống.” – Hilaire Belloc

13. “Nếu bạn để chính phủ điều hành sa mạc Sahara, trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát.” –
Milton Friedman

14. “Cái nhìn của chính phủ về kinh tế có thể nói ngắn gọn như sau: nếu nó di chuyển, hãy
đánh thuế. Nếu nó tiếp tục di chuyển, hãy ra luật để điều khiển nó. Và nếu nó ngừng lại, hãy
hỗ trợ nó.” – Ronald Reagan
15. “11 chữ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là ‘tôi là người của chính phủ và tôi sẽ giúp bạn.” –
Ronald Reagan

16. “Những ai muốn lấy trộm của Peter để đưa cho Paul luôn có sự ủng hộ ở Paul.” – George
Bernard Shaw

17. “Dân chủ sẽ ngưng tồn tại khi bạn lấy đi của cải của những ai muốn đi làm để chia bớt cho
nhũng ai không muốn đi làm.” – Thomas Jefferson
18. “Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa
cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người
lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?” – Ronald Reagan
19. “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa
ngục, nơi mà đã có nó.” – Ronald Reagan
20. “Một chính phủ có thể cho bạn những gì bạn muốn, cũng là một chính phủ có thể lấy đi
những gì bạn có.” – Thomas Jefferson

21. “Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội không thể hoạt động được vì nó không có những thứ mà
nền kinh tế tư bản không thể không có, đó là: giá cả thị trường để phân phối tài nguyên, tự do
và chất xám của con người, quyền sở hữu để các doanh nhân yên tâm làm việc và lòng tham
để con người không ngừng tham vọng.” – Ludwig von Mises

22. “Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng sự hiểu biết của một nhóm
người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây là một suy nghĩ kiêu ngạo.” –
FA Hayek
23. “Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã giết nhiều người hơn tất cả những cuộc chiến
tranh trong thế kỷ 20 cộng lại.” – Khuyết danh

24. “Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, trong khi chủ nghĩa xã hội không
thể nào tồn tại nếu cho phép tự do.” – Milton Friedman
25. “Vũ khí đã giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa
xã hội.” – Khuyết danh
26. “Nếu muốn thấy sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản, hãy so sánh giữa Bắc và
Nam Hàn.” – Khuyết danh
27. “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản,
nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao.” – Milton Friedman

28. “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ
cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người
Việt Nam đã chết để làm gì?” – Dennis Prager

29. “Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, nhưng nó là hệ thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân
loại.” – Milton Friedman

30. “Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được rằng chủ nghĩa xã hội không hơn gì một giấc
mơ đẹp; rằng tự do quan trọng hơn bình đẳng; rằng nỗ lực đạt được bình đẳng sẽ làm nguy hại
tới tự do; và rằng, nếu tự do bị mất, bình đẳng thậm chí là cũng sẽ không còn cho những kẻ
mất tự do.” ― Karl Popper
( Ku Búa dịch )

