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I. Cộng sản sợ tôn giáo 
a) Cộng sản sợ tổ chức nào quy tụ được sưć mạnh của quần chúng. Tôn giáo có thể quy 

tụ sức mạnh của quần chúngđông đảo dễ dàng; dođó cộng sản sợ tôn giáo lật đổ tà quyêǹ 

của chúng. 
  

b) Tôn giáo và nhất là Công giáo là nơi huấn luyêṇ những con người trơ ̉ nên đạo đức. 
Nguòi đạo đưc thì yêu nưoc, yêu dân tộc, không im lặng trươc những việc làm bất nhân, 

bất nghiã của tà đảng cộng sản. 
Người đạo đức thì dám nói thẳng, nói thật. Cộng sản rất sợ nhân dân biêt́ sự thật, vì sự 

thật về cộng sản là hại đạo, hại dân, hại nươć; dođó chúng chiếm độc quyền thông tin, đê ̉
tha hồ nói dối, bịa đặt để lừa gạt nhân dân, và bịt miệng những ai có tấm lòng thật sự yêu 

nước, yêu dân. 
  

c) Người đạo đức thì gần gủi và giúp đỡ nhân dân, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, vì 
dưới chế độ của ác đảng công sản, mà tư ̀đảng trưởng cho đêń tên công an hạng bét, có 

một chỉ đạo, một đường lối là vơ vét, ăn cướp, bóc lột nhân dân, buôn dân, bán nước làm 
le ̃sống.   

Người đạo đức lo cho nhân dân, thì càng lộ ra bộ mặt bất nhân bất nghiã của lũ vô thần. 

Vì thế chúng sợ nhất là Công giáo. Mọi nổ lực của chúng là muốn tiêu diệt Công giáo. 
Nhưng chúng sẽ nhận lấy thất bại ê chề, vì chế độ bất nhân, bất nghiã của chúng, nhân 

dân đã biết, vì thế ngày tàn lụi của chúng đang đến gần. 
  

II. Cộng sản sợ đa đảng: 
Đa đảng thì tà đảng cộng sản không thể độc quyền tham lam, vơ vet của cải của dân, của 

các tôn giáo, của đât nươc làm của riêng. 
Đa đảng thì tà đảng cộng sản khó bưng bít, che đậy những việc làm sai trái của chúng đối 

với dân tộc, đối với đất nươcvà khó che giấu, gian dôí với các quốc gia khác trên thế giới. 
Đa đảng thì những đảng thật lòng yêu dân, yêu nước chắc chắn không im lặng trước việc 

làm hại dân, hại nước của tà đảng cộng sản, và họ se ̃vạch mặt chỉ tên những kẻ bán 
nước, buôn dân. Vì thế tà đảng côṇg sản rất sợ đa đảng hơn là sợ bô ́nó. 

  
III. Cộng sản sợ lòng yêu nước 

Tà đảng Cộng sản không dân, không yêu nươc. Người yêu nươc, yêu dân thì dám 

chống những kẻ hại dân, hại nươc. Dođó, người yêu nươc, yêu đồng bào thì không thể 
không chống lại tà đảng cộng sản, là nguyên nhân dẫn dân tôc̣, đất nước đến ngèo đói, 

lạc hậu, và đang trên đà dẫn đến nô lê ̣và diêṭ vong. 
  

Một câu trong tài liệu mật của tà đảng cộng sản bị lộ: 
   "Chúng ta phải biêt dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam, ich kỷ lẫn thói 

háo danh của nguòi đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng, và chủ nghiã 
mánh mung chụp giật, trở thành bản tính của dân tộc" 

  
Tà đảng cộng sản là lũ tham lam, ich kỷ, háo danh và mánh mung chụp giựt, vơ vet tài 

sản của nhân dân, của đât nuơc làm của riêng; vì thế, chúng muốn mọi người cũng phải 
xấu như chúng, thì không còn ai lên tiếng chỉ trich, hoặc chống lại chúng. Đây là lýdo Cộng 



sản tìm "đồng chí" bằng cach làm cho "đồng chí" của chúng bị lấm bùn. Một kẻ đã lấm 

bùn thì còn lýdo gì chống lại người bị bùn lấm? 
Kẻ đã lấm bùn thì còn đâu lòng yêu nươc, yêu dân tộc? Bởi lòng yêu nươc, yêu dân tộc 

không thể đến từ kẻ xấu, kẻ hèn, kẻ mê tiền bạc, danh vọng, kẻ bất nhân, bất 
nghiã.  Người yêu nươć thật sự thì phải chống lại tà đảng cộng sản, là lũ chỉ biêt́ bán nước, 

buôn dân làm lẽ sống. 
  

Với những kẻ đã lỡ bị lấm bùn, như nhóm Giao điêm̉, và những kẻ phục vụ tà đảng cộng 
sản, thì hãy nhớ cho:  "Không có thánh nhân nào mà không có quá khứ;  và không có tội 

nhân nào không có tương lai". 
  

Điều cao quý và đáng ngợi khen là những ai đã lỡ bị lấm bùn, nhưng dám can đảm chổi 
dậy mà trơ ̉về với tổ quôć và dân tộc, trước khi quá trễ, vì ngày tàn của tà đảng cộng sản 

chắc chắn sẽ đến, bởi Thiên Chúa không đê ̉cho ke ̉gian ác, cứ tiêṕ tục sống trong đường 
lối gian ác của nó mãi mãi. 

  
 


