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Bọn cướp giả cảnh sát đã chặn một nhóm người và tịch thu những vali chứa vàng của họ, 

AFP dẫn lại thông tin từ truyền thông Nhật Bản. 
Nhóm cảnh sát giả nói với nhóm người này rằng: “Chúng tôi biết đây là hàng lậu”, tờ Asahi 

Shimbun (Nhật Bản) ngày 14.11 cho biết. 
  

Tưởng cảnh sát thật, nạn nhân giao vali chứa vàng cho những tên cướp và đứng nhìn 
chúng lái xe tẩu thoát.  Vụ cướp giữa ban ngày xảy ra tại thành phố Fukuoka vào tháng 

7.2016, khi đó những nạn nhân nói trên đang trên đường đem các vali chứa trên 100 kg 

vàng, tổng trị giá 600 triệu yen (5,2 triệu USD), đi bán. Các nạn nhân khai báo đã  mua 
số vàng một ngày trước khi bị cướp. 

 
Lời Bàn:   

a/ Nạn nhân tưởng là cảnh sát thật, vì trông bề ngoài y chang như thật, mà thực tê ́là giả. 
Con người chỉ thấy cái xác, nhưng không cái hồn. Chỉ nge lời nói, nhưng không đọc được 

tư tưởng thầm kín, vì thế bị lừa gạt.   Bọn cướp giả cảnh sát, chỉ cướp đươc̣ vài vali vàng, 
không đáng là học trò của đảng cộng sản. 

  
b/ Hằng triệu người bị Hô ̀chí Minh và đảng côṇg sản lừa gạt, vì lầm tươn̉g chúng sẽ dẫn 

dân tộc đến  “thiên đàng cộng sản”. Thưc̣ tê,́ Hồ tặc và đảng cộng sản đã cướp tài sản của 
nhân dân, của các tôn giáo, quyền tựdo ngôn luận, quyền yêu nước, quyêǹ yêu đồng bào, 

quyền được sống xứng với nhân phẩm... nói tắt là chúng cướp tất cả !   
Người dân sống dưới chế độ tà quyền cộng sản, bị mất tất cả !! 

Nhiều ngươì đã thức tỉnh, đã thấy bản chất thật của Hồ tặc và đảng cướp, đã mở mắt, 

nhưng chưa mở được xiềng xích của bọn chúng.   
So với quỷ Satan, tà đảng cộng sản chỉ đáng là học trò. 

  
 


