
Đỗ Thanh Vân, một phụ nữ VN oai hùng can đảm
“Ảnh chụp ở ngoài đường phố Hà Nội nhé” của Vân (Facebook)

Việt Nam không thiếu những người anh hùng trong thời đại này và trong
hoàn cảnh khó khăn dưới chế độ cộng sản ăn cướp , giết người hiện nay.
Một ví dụ là có Đỗ Thanh Vân, người phụ nữ hiên ngang đã mang màu cờ
vàng trên chiếc quăn choàng và xuất hiện tại Hà Nội trong cuộc biểu tình
tưởng niệm Hoàng Sa vào ngày thứ Năm 19-01-2017 vừa qua. Trên trang
Facebook của Vân ngày thứ Bảy, là một tấm hình với những lời chia sẻ rất
dũng cảm và thành thật của cô về việc ông Donald Trump mới nhậm chức
tổng thống và về chế độ độc tài khát máu , ác độc của Cộng Sản tại Việt
Nam... Sau đây là các lời chia sẻ của Đỗ Thanh Vân :

Ông Trump - bây giờ là Đại Đế Vương của 50 Bang của
Mỹ Quốc - nhưng ông sẽ không nhận tiền lương làm
tổng thống được đóng nộp bởi thuế của dân và ông ấy
sẽ quyết tâm dốc lòng phụng sự nhân dân Mỹ, dốc
lòng vì một nước Mỹ cường thịnh . Ông ấy thật vĩ đại.

Còn ở Việt Nam, nhân dân bị bắt buộc phải còng lưng, è
cổ đóng các loại thuế phí khủng , không những để trả

lương cho bọn đầy tớ chó cùi , chó ghẻ , trùn sán , giun dế như Nguyễn Cóc Phung
Trọng , Nguyễn Vô Phúc , Trần Dại Quang , Ngu thị Kim Ngân ..v..v.. mà còn phải mua
nhà khủng , tậu xe khủng , tậu các bồ nhí, các vợ bé, cho con cái của các đầy tớ , tôi mọi
đó đi du học, đi du lịch, ăn chơi đĩ điếm xa hoa phè phỡn khắp thế giới... Chưa hết, hơn
90 Triệu dân Việt còn phải mua các biệt thự ở các nước ngoài , tậu các thẻ xanh , các
quốc tịch đểu ở các nước ngoài cho các đầy tớ , tôi mọi cùi ghẻ đó và gửi nhiều núi tiền
khủng $$$$$$ vào các ngân hàng Thuỵ Sĩ và các ngân hàng nước ngoài cho bọn đầy
tớ , tôi mọi gian tham , độc ác , ăn cướp , giết người , lọc lừa , bịp bợm đó dùng tiêu
xài dần !!!!! …

Đã vậy, nhân dân Việt rất dễ tính và hào phóng, mọi việc tin tưởng đã có Đảng
cướp , Đảng giết người và nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Khỉ Vượn lo liệu ... Bị tước quyền
con người bởi chính bọn đầy tớ , tôi mọi cùi ghẻ của mình , dân Việt vẫn vui vẻ chấp
nhận ... Bị đánh đập, bị tra tấn , bị đòi tiền hối lộ , bị cướp dọc đường vì phải đóng tiền
trà nước cho các công an , côn đồ , cảnh sát giao thông , cảnh sát cơ động , bị phải đóng
đủ các khoản thu vô lý, bị vu khống cáo gian , bị sách nhiễu, bị hãm hại, bị hàm oan, bị
chịu án oan thậm chí bị mất mạng , nhân dân Việt vẫn vui lòng cam chịu !!!! . Nhân Dân
Việt thật vĩ đại... Từ thuở tấm bé , nhân dân Việt đã bị Bác Đảng ( Bác Hán chệt Hồ
Quang , Hồ tập Chương ) và nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa nhồi sọ và dạy rằng Nhân Loại ,
Loài Người là do bởi khỉ vượn mà ra !!!!! Vì vậy mãi cho đến bây giờ , trong nước VN có
nhiều hơn 9,000 ( chín ngàn ) Giáo Sư Đại Học và nhiều hơn 24,000 ( hai mươi bốn
ngàn ) Tiến Sĩ , nhiều nhất , thông minh nhất , tài giỏi , siêu đẳng nhất thế giới !!!!!

Thế nhưng không một ai biết SÁNG CHẾ , TỰ MÌNH CHẾ TẠO ĐƯỢC MỘT CHIẾC XE HƠI ,
MỘT CHIẾC XE ÔTÔ , MỘT CÁI TÀU THỦY BẰNG SẮT THÉP XUYÊN ĐẠI DƯƠNG , MỘT
CHIẾC MÁY BAY NHƯ CỦA NHẬT BẢN , PHÁP , ANH , ĐỨC , Ý QUỐC THỜI NĂM
1940 !!!!!!! Như vậy là do bởi vì Bác Tàu Chệt Hồ Quang , Hồ tập Chương ( = Hồ Chí
Minh ) , Bác bà Ngu t. Minh Khai , Bác Phạm văn Đồng , Bác Trường Chinh , Bác Lê
Duẩn , Bác Tôn đức Thắng , Bác Lê Khả Phiêu , Bác Nông đức Mạnh ( Nông Đ.M. = Nông
Đụ Má , Nông Địt Mẹ ) , Bác Ngu Cóc Phung Trọng , Bác Ngu Vô Phúc ..v..v.. của Đảng
CS và nhà nước XHCN VN là do bởi khỉ vượn sinh đẻ ra , cho nên chỉ có trí óc của khỉ ,
vượn , đười ươi , chó mèo ( Hồ Chí Minh = Hồ Chó Mèo ) , chỉ có trí óc của trùn , giun ,



sán , rận rệp mà thôi !!!!!!! Thật qúa đau khổ và buồn sầu , tủi nhục cho hơn 90 Triệu
Nhân Dân Việt Nam !!!!!!

Ông Trump không nhận lương của dân, dốc lòng phụng sự đất nước như vậy nhưng dân
chửi, biểu tình phản đối ầm ầm cũng không vấn đề gì. Và nếu ông làm không tốt có thể
bị dân lôi cổ xuống bất cứ lúc nào, ăn cà chua và trứng thối như chơi... Nhân Dân Việt thì
run sợ bọn đầy tớ , tôi mọi độc ác , hung tàn , ăn cướp , gian tham , xảo quyệt đó hơn
sợ quỷ, phục tùng bọn đầy tớ , tôi mọi phung cùi , rận rệp Cộng Sản đó còn hơn phục
tùng ông bà , tổ tiên oai dũng và bố mẹ mình !!!!! .

Có liên quan: -- Nhiều người sợ mang cờ vàng, mang khăn hay những gì có liên quan
đến Cờ Vàng thì sẽ bị bắt, bị cộng sản trả thù và bỏ tù . Mình thì không thích nhà tù,
nhưng mình thích Cờ Vàng bởi vì Nhân Dân Việt Nam đã có nó từ thời của Hai Bà Trưng
Trắc và Trưng Nhị ( đầu voi cắm ngọn CỜ VÀNG ) ... Thích mà không dám bày tỏ, không
dám làm thì qúa hèn nhát !!! Phải chờ đến bao giờ mới xoá bỏ được nỗi sợ hãi kia ???
Ảnh của Thanh Vân chụp ở ngoài đường phố Hà Nội nhé .


