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Phải nói để con cháu hiểu và so sánh, không thôi tụi nó nói tại mình thua nên mình kiếm "chuyen"

LỊCH SỬ KHÔNG THỂ CHE ĐẬY.
Lịch sử dù thế nào cũng phải tôn trọng, mọi sự bóp méo che đậy cuối cùng vẫn phơi bày.
Các người chửi phản động cứ chửi. Sự thật là bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi
So sánh 2 đồng tiền dưới đây, một tờ mang hình Trần Hưng Đạo (tiền Việt Nam Cộng
Hòa), không có chữ Tàu cũng không có chữ Mỹ. Một tờ mang hình " cụ Hồ" & chữ Tàu TQ
(tiền VNDCCH - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN cũ). Nói thật lòng cái tờ tiền thứ 2 của
VNDCCH nhìn cứ như tiền của Tàu. Tại sao lại như vậy?
Chỉ 2 tờ tiền đó thôi chúng ta thấy được lý tưởng quan điểm vì dân tộc của 2 miền thế
nào. VNCH đã bán nước, lệ thuộc vào Mỹ hay là CSVN lệ thuộc, bán nước cho TQ?

Câu hỏi này bạn tự trả lời nhé. Tui chỉ đưa ra bằng chứng khách quan chứ không kết luận.
Hình: fb Trần Đại Việt. Yêu cầu ACE ta share cho DLV và các vị thân Cộng nghiên cứu ạ.
TEM BƯU ĐIỆN CỦA VNDCCH (BẮC VIỆT NAM ) NGÀY XƯA.
Các anh cộng sản con, các
cậu DLV đầu chó . . . giải
thích giùm em về con tem
của "nước việt nam dân
chủ cuội" dưới đây, sao có
lá cờ chú Khựa chìn ình vậy
nè? phải chăng bác & đảng
ta đã nhấp VN vào với TQ
từ lâu lắm rồi? đồng thời
khi cha ông các cậu vừa
chiếm xong Đà Nẳng năm
1975 là lá cờ chú Khựa
được treo lên trên thành
phố Đà Nẵng ngay sau đó,
tại sao?
Cha ông các cậu giải phóng
gì và giải phóng cho ai?
Trên thế giới này chưa có
một quốc gia nào không có chiến tranh hoặc sau chiến tranh mà người dân phải ào ạt bỏ
nước ra đi như Việt Nam. Người dân bỏ lại tất cả, lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, lìa bỏ mồ
mả ông bà, cha mẹ để ra đi tạo lập cuộc sống mới nơi vùng đất lạ . . . Người dân lìa bỏ
ngay cả quê hương, chấp nhận một phần sống mong manh, chín mươi chín phần chết trên
biển cả bao la không bờ bến, trong rừng sâu nước độc, để mong được hít thở bầu không
khí "Tự Do" của kiếp người ở một vùng trời xa lạ, một mảnh đất không quen nào đó trên
thế giới. Tất cả cũng chỉ vì cái chủ nghĩa cộng sản bệnh hoạn, vô thần, khát máu, người
dân sợ lũ quỷ đỏ cộng sản hơn cả tử thần, điều này chứng tỏ rằng cộng sản là những gì
đáng kinh tởm nhất, đáng phỉ nhổ nhất và là một cái gì nguy hiểm nhất trên trái đất này
. . . nguy hiểm hơn cả bệnh dịch truyền nhiểm chết người , tàn phá hơn khối ung thư ác
tính, kinh hoàng hơn hỏa diệm sơn, hãi hùng hơn cơn sóng thần, kinh khiếp hơn động đất,
thảm khốc hơn bom hạt nhân . v . . v . . .

