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I. Sưc manh cua Công san ơ đâu?
Cộ�ng sản tư� hàô sức ma�nh của chúng “vô đi�ch”. Sư� tư� hàô của Cộ�ng sản không phải là
không cố lýdô. Chúng ta cùng tìm hiểu:
1. Công san năm tư tương cua nhân dân. Cộ�ng sản độ�c quyền giáô du�c, độ�c quyền
truyền thông; vì thế, già, trể, lớn, bế, gái, trái chỉ đươ�c ngê mộ�t luạ�n điệ�u, mộ�t chiều.
Tâm lý hô�c chô biết, điều giả dối mà côn người bi� ngê mãi, hô� sễ làm tưởng là sư� thạ�t.
Quý vi� cứ nhìn vàô bô�n trể ở VN và ở Mỹ thì biết chúng bi� Cộ�ng sản đàu độ�c như thế nàô.

2. Công san năm da dây cua nhân dân. Sống là nhu càu rát mãnh liệ�t. Khi côn người bi�
nám da� dày thì hôảng sơ�, bi� mát ý chí chiến đáu và dễ dàng làm thêô ý muốn của kể gian
ác, nhưng nám đươ�c da� dày của nhân dân. Ca daô cố câu: “Sơ� người cố thế và hãi người
chô ăn.”

3. Công san năm hêt sưc manh cua dân tôc.
a- Quân độ�i, cảnh sát... không phải để phu�c vu� và bảô vệ� tổ quốc, mà để phu�c vu� và

bảô vệ� quyền lơ�i của đảng Cộ�ng sản. Cộ�ng sản da�y chô Quân độ�i, Cảnh sát của chúng,
phải thuộ�c lồng câu này: “Cồn đảng cồn mình”. Dĩ nhiên, Cộ�ng sản phải dành nhiều
quyền lơ�i chô các tướng, tá của Quân độ�i, Cảnh sát để hô� vâng lời.

b- Cộ�ng sản biết Phạ�t giáô cũng vô thàn; cũng chảng cố lý tưởng caô đê�p gì, ngôài lý
tưởng tiền ba�c và danh vô�ng như chúng; vì thế Cộ�ng sản đã dễ dàng nám đàu 99% các
caô tăng Phạ�t giáô. Nám đàu đươ�c Phạ�t giáô; Cộ�ng sản tiêu diệ�t đươ�c hiểm hô�a các tôn
giáô đôàn kết với nhau để chống la�i chúng.

c- Cộ�ng sản ủng hộ� các trường da�y vỗ, bát cứ vỗ phái gì. Không phải Cộ�ng sản yêu vỗ
thuạ�t, cũng không phải yêu lý tưởng: “Khôể để xây dư�ng đát nước, để bảô vệ� tổ quốc”.
Cộ�ng sản lơ�i du�ng mộ�t sống trường da�y vỗ, nhờ hô� cung cáp vỗ sư, vỗ sĩ đống vai nhân
dân tư� phát, để đàn áp các cuộ�c biểu tình. Đố là lýdô, các cuộ�c biểu tình chống la�i tộ�i ác
của Cộ�ng sản dễ dàng bi� đàn áp và dê�p tan nhanh chống.

4. Công san chu trương, “Cưu canh biên minh cho phương tiên”; Với chủ trương
này, không cố điều gian ác nàô Cộ�ng sản không dám làm. Cộ�ng sản đã nối: “Thà giết làm,
hơn bổ xốt”; vídu�, ông A va�ch tràn tộ�i ác của Cộ�ng sản, thì không phải cộ�ng sản tìm mô�i
cách ha�i ông A, nhưng chúng tán công cả bố mê�, vơ�, côn của ông A, và cả hô� hàng và ba�n
bề của ông A. Vì sơ� sư� nguy hiểm chô người thân, chô ba�n bề, ông A phải đàu hàng trước
trồ hền ha�, gê tởm, độ�c ác của Cộ�ng sản.

5. Tiêu diêt đôi phương tư bên trong. “Mộ�t người đánh phá từ bên trông, thì hiệ�u quả
hơn cả sư đôàn đánh phá từ bên ngôài.” Cộ�ng sản tìm mô�i cách lên lỗi vàô hàng ngũ đối
phương, để biết đi�ch, lừa ga�t đi�ch và dễ dàng thành công. Ví du� vu� Dương Văn Minh đã
dâng VNCH chô Việ�tcộ�ng...



Ở hải ngôa�i, Việ�t cộ�ng lạ�p ra vài tổ chức chống Cộ�ng sản rát tô mồm. Thư�c tế chúng
là tay chân của Cộ�ng sản. Nếu tay chân của Cộ�ng sản không tô mồm chống Cộ�ng sản,
không khôác cờ vàng ba sô�c đổ trên cổ, thì làm saô chúng lừa ga�t đươ�c những kể ngu
ngơ? Hàng trăm ngàn người ở VN, vì ngê thêô tổ chức chống Cộ�ng bi�p, ký tên ủng hộ�
chúng, mà bi� bô�n bi�p cung cáp tên tuổi chô Việ�t cộ�ng mà hô� và thân nhân của hô� bi� Việ�t
cộ�ng thủ tiêu tàn nhãn.

6. Sư phu cua Công san la quy Satan. Quyền phếp, sức ma�nh và quỷ kế của Satan, thì
sức ma�nh và trí khôn của cả nhân lôa�i cộ�ng la�i, cũng không tháng đươ�c Satan.

Đố là 6 lýdô mà Cộ�ng sản tư� hàô, sức ma�nh của chúng là vô đi�ch, là vô đối thủ.

II. Giai phap đê tiêu diêt Công san
Thiên Chúa: “Không cố ta, các người chảng làm gì đươ�c.”
Muốn thôát khổi xiềng xich của Cộ�ng sản, tay chân của ác quỷ, chúng ta phải từ bổ tôn
thờ tà thàn, tà phạ�t, phàm nhân, súc vạ�t, tiền của, danh vô�ng...và trở về tôn thờ Thiên
Chúa.
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