
What is Communism?

President Abraham Lincoln
You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but
you cannot fool all of the people all the time.
Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng
anh không thể mãi lừa dối tất cả mọi người.

German Chancellor Angela Merkel
The communists make the people deceitful.
Cộng Sản làm cho người dân trở thành gian dối.

Russia President Vladimir Putin
He who believes the communists has no brain.
He who follows the communists has no heart.
Ai tin Cộng Sản là không có cái đầu.
Ai làm theo lời của Cộng Sản là không có trái tim.

Russia President Boris Yeltsin
You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long.
Let's not talk about Communism. Communism was just an idea, just pie in the sky.
Communists are incurable, they must be eradicated.
Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó.
Đừng nói về chủ nghĩa Cộng sản, đó ch㔴 là � ki�n ảo, là cái bánh v㫈 trên không trung.
Cộng Sản không thể nào sửa ch�a, mà cần phải đào thải.

Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev
I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that The
Communist Party only spreads propaganda and deceives.
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho l� tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng
Đảng Cộng Sản ch㔴 bi�t tuyên truyền và dối trá.

General Sheridan
The only good communist is a dead communist.
Người Cộng Sản duy nhất tốt, là người Cộng Sản ch�t.

General William C. Westmoreland
On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of
the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.
Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam
Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn.

President Ronald Reagan
How do you tell a communist? - Well, it's someone who reads Marx and Lenin.
And how do you tell an anti-Communist? - It's someone who understands Marx and



Lenin.
Làm sao bi�t ai là Cộng Sản? - Đó là người đọc về Marx và Lenin.
Làm sao bi�t ai chống cộng? - Đó là người hiểu về Marx và Lenin.

Russian writer Alexandre Soljenitsym
When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to
say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you
heard to anybody.
Khi thằng Cộng Sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. N�u không can đảm nói nó nói
láo, ta phải bỏ đi. N�u không can đảm bỏ đi, ta s㫈 không nói lại nh�ng lời nó nói láo với
người khác.

F. A. Hayek - Nobel Prize winner for Economy 1974 -
As to virtue, communism destroys all virtue. As to politics, it leads to a dictatorial
regime. As to material things, it makes or causes a serious damage process which brings
about wealth; it is the main cause of famine in the world.
Về mặt đạo đư�c chủ nghiã cộng sản phá huỷ nền tảng của tât cả giá trị đạo đức. Về mặt
chính trị, nó dẫn đ�n ch� độ độc tài. Về mặt vật chât, nó làm tổn hại đáng kể quá trình tạo
ra của cải, nó là nguyên nhân gây ra sự đói ngèo trên th� giới.

President Nguy�n Văn Thi�u
Don’t listen to the communists, but take a good look at what they have done.
Đừng nghe nh�ng gì Cộng Sản nói, nhưng hãy nhìn kỹ nh�ng gì Cộng Sản làm.

Dennis Prager
Every communist dictator in the world has been a megalomaniacal, cult of personality,
power hungry, bloodthirsty thug. Ho Chi Minh was no different.
Tất cả nh�ng kẻ độc tài Cộng Sản trên th� giới đều là nh�ng kẻ côn đồ ngông cuồng, thần
thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng th�.

A�i Chân
Communists are the people who only want to change their masks, but they do not want
to change their evil minds.
Cộng sản là kẻ thích thay đổi mặt nạ, nhưng không muốn thay đổi tà tâm của chúng.

Tr�n thi� Vietnam
Upholding the virtue of Ho chi Minh, the party leader of the Vietnam Communist Party,
is as humorous as upholding the virtue of Satan.
Đề cao đạo đư�c của Hồ chí Minh, tên cầm đầu đảng cướp, cũng khôi hài như đề cao đạo
đưc của quỷ Satan.

L� Kha�ch
Communism is the religious worship Satan, and it is the biggest danger for a nation and
mankind.
Cộng sản là đạo thờ Satan, nó là hiểm họa gê gớm cho tổ quốc và nhân loại.



Nguy�n thi� Saigon
When you hear communists say their charity and justice words, you must understand
that they are doing this to entice you as a decoy so you will go into their trap.
Khi bạn nge cộng sản nói điều nhân nghiã thì bạn phải hiểu rằng, nó đang dụ con mồi là
bạn vào bẫy của nó.

Nguy�n H�u Đa�o
To cooperate with communists is to sell your soul to devils.
Cộng ta�c với cộng sản là bán linh hồn cho quỷ d�.

Nguy�n Hy Vo�ng
The presence of Ho Chi Minh and the Communist Party was the biggest misfortune for
the people in Vietnam from the time this country was found to be a nation until today,
because Ho Chi Minh and the Communist Party took away people's human rights, and
the human nature of those who work for them.
Sự có mặt của Hồ chí Minh và đảng Cộng sản, là nỗi bất hạnh lớn nhất cho dân tộc
Việtnam từ khi lập quốc cho đ�n hôm nay; vì Hồ chí Minh và đảng Cộng sản đã cướp
đi quyền làm người của nhân dân, và nhân tính của nh�ng kẻ la�m việc cho chúng.


