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Khởi đầu của chế độ cs ở VN là 1 xã hội VN phong kiến , thuộc địa đầy dẫy những bất công 

, đói nghèo . Khi người ta bế tắt trong cuộc sống thì thường ước mơ 1 phép lạ , 1 sự thay 

đổi với mong muốn là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn , sẽ không còn bất công nữa . CNCS đã 

gặp được môi trường thuận lợi nên đã bén mầm và phát triển ở VN ! Với những khẩu hiệu 

vô cùng hấp dẫn , mà thời còn đi học tui đã từng say mê :  

- Chủ nghĩa Mac - Lenin vô địch muôn năm .  

- Đcs VN bách chiến , bách thắng muôn năm .  

- 1 chế độ không có cảnh người bóc lột người .  

- 1 chế độ của dân , do dân và vì dân .  

- Tiến nhanh , tiến mạnh , tiến vững chắc lên CNXH .  

- Mình vì mọi người , mọi người vì mình .  

- Yêu nước là yêu CNXH .  

- Bác hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta .  

- Dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn minh .......  

........................................................................................................  

Và 1 đống khẩu hiệu "nổ " vang khác nữa mà đến giờ mỗi khi nghĩ đến tui lại vừa tức cười 

, vừa rưng nước mắt khi nghĩ lại sự ngây thơ của mình khi đối chiếu những khẩu hiệu LỪA 

BỊP , mà mình đã từng tin , với thực tại xã hội thối nát hiện nay do chế độ cs VN tạo ra !!! 

Có người nói VN bây giờ đã tiến bộ hơn năm 1975 rất nhiều ! Chế độ chính trị vững mạnh 

nên không có khủng bố , nhân dân VN sống rất an bình không phải lo lắng gì , vì mọi việc 

đã có đảng và nhà nước lo ! Hic ! Tui kềm chế bản thân cũng tương đối tốt nhưng vẫn 

không nhịn được phải văng tục khi nghe những luận điệu khốn nạn này ! Những bất công 

xã hội đầy dẫy ở VN hiện nay chỉ có những kẻ ĐUI VÀ ĐIẾC mới không NGHE VÀ THẤY mà 

thôi !!!  

Con người hơn con vật ở chổ có suy nghĩ , có suy luận và biết đúng , biết sai . CNCS thực 

sự là 1 thảm họa của loài người mà cả thế giới đều lên án và quyết tâm đào thải nó ngay 

tên chính quê hương của nó . Cs VN là 1 thảm họa của dân tộc VN , đất nước VN ! Hơn 40 

năm nay nhân dân VN đã thấy rõ điều đó . Những khẩu hiệu mà cs VN đã dùng không còn 

tác dụng với nhân dân VN nữa khi SỰ THẬT đã phơi bày , khi nhân dân VN đã và đang 

gánh chịu sự cai trị và bóc lột tàn bạo nhất trong lịch sử loài người ! 

Những công trình quốc gia chục nghìn tỷ phải bù lổ , những tượng đài nghìn tỷ ở các tỉnh 

mà có quan ở 1 tỉnh nói : tỉnh tui chưa có tượng đài là thiệt thòi ! Cầu cống bê-tông cốt 

tre , c.a đánh người vô tội vạ , đàn áp và bỏ tù người yêu nước ..v...v...như hồi chuông 

báo tử chế độ cs ở VN .  

Ngày nay nhân dân VN đã hiểu rõ về cs ! Những thối tha , lừa bịp của chế độ cs đã được 

phơi bày trong mắt nhân dân VN qua tài sản khủng khiếp của những thằng " tư bản đỏ " 

, qua những thuế phí đang gia tăng khủng khiếp đang hút cạn mồ hôi và máu nhân dân 

VN , qua biển chết , môi trường chết ........ tất cả đều cho thấy sự tột cùng thối nát của 1 

chế độ sắp diệt vong .  

                      TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ CS LÀ MỞ ĐƯỜNG SỐNG CHO DÂN TỘC VN !  

                                 YÊU NƯỚC LÀ GÓP PHẦN TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ CS ! 


