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CSVN đem tuợng HCM vào Chùa thờ cùng với Phật: Đây là một tin
thật đáng mừng, thật quá hay. Vị nào xui bảo CSVN làm việc này thật
là có ngầm ý vô cùng cao thâm tuyệt vời. Đây là cái bẫy: mới xem thì
tuởng CSVN thắng lợi, nhưng nhìn lại thì thấy bộ mặt thật đầy độc ác,
đầy tội lỗi, đầy bẩn thỉu CSVN đã đuợc phơi bầy, đập tan các lối che
đậy, xảo trá và ngoan cố của bọn bán nuớc, hại dân.
Rồi đây phản ứng phẫn nộ của Dân sẽ kinh khủng. Ngày nay đem
tuợng HCM vào chùa thờ cùng với Phật là một việc làm chứng minh
cùng toàn thể Phật tử, các nguời yêu thích Đạo Phật, các Tôn Giáo
khác, các trí thức, khoa bảng... trên toàn thế giới... (cả tỷ nguời) một
sự thật: CSVN có giá trị kém cầm thú và tất cả chỉ là tuyên truyền
chính trị vừa lừa bịp vừa đẫm máu không chối cãi đuợc.
Suốt một thế kỷ CSVN đã dùng mọi phương cách để tuyên truyền, kể
cả những thủ đoạn tàn sát và độc ác hơn súc vật. HCM là tội ác đối
với đất nuớc và dân VN và cũng là tội ác đối với nhân loại:
1.- Qua « cải cách ruộng đất » đã thảm sát cả triệu đồng bào miền
Bắc
2.- Sau 1945, quân đôi Anh (Anglais) đổ bộ ở Saigon để chiếm lại
Indochine cho Pháp. Vì sợ Miền Nam (Territoire français) theo Pháp
nên HCM đã cho Đảng viên vào Miền Nam giết tàn nhẫn biết bao trí
thức và khoa bảng
3.- Sau 1954 đã lừa để giết cả 100.000 quân của VN Quốc Dân Đảng
để chiếm độc quyền ở miền Bắc. Huỷ diệt trí thức, khoa bảng, nhân
hào (Hồng hơn Chuyên = Theo CS có gía trị hơn Trí thức và chuyên môn nào đó)…... Dân Việt bị khai
thác, đói khổ cùng cực
4.- Chiến tranh xâm luợc vào Nam của CSVN (Sanh Bắc Tử Nam) đã giết hại hơn 02 triệu nguời
Việt..... không biết bao nhiêu tang tóc cho cả dân tộc Việt
5.- Sau 1975 CSVN (nên gọi Đảng Cướp Sản VN) đã thi hành chánh sách độc trị Miền Nam : giết hại,
tù đầy, cuớp của, phá tan kinh tế, hủy hại ngành Giáo Dục và sản xuất........ Huỷ diệt trí thức, khoa
bảng, nhân hào ….....
Mới sơ luợc qua đã thấy HCM đầy tội ác với Dân Viêt, với Nhân loại …. kể cả với Đảng viên (chưa thể kể
đuợc vì dài quá) Vào cái bẩy quá thâm độc, ác hại này – đúng là thượng sách –
CSVN ê-chề, sẽ yếu hèn không giám đem tượng HCM vào Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo, hay Hồi Giáo... nhưng
quá muộn rồi !
Hay quá, quá hay !. Tài quá !. Nào độc ác, nào tiền bạc, nào chu diệt tam đời, độc quyền v..v... với bẩy này
CSVN đã rơi mặt nạ che sự thật và đã hết đuờng để tuyên truyền ngạo mạn, khinh thuờng các dẫn chứng về
tôi ác CSVN của các nguời VN yêu nuớc.
Chiêu bài «không làm chính trị» (tách chính trị khỏi tôn giáo) để các Phật Tử, Cư Sỹ, Ni Sư … không chống
CSVN bán nuớc cho Tầu CS, để VN và Dân Việt sẽ trở thành Mãn Thanh, Nội Mông, Tây Tạng …
Nay vì bị cái bẩy cao thâm này CSVN lại đem chính trị vào tôn giáo với ý nghĩa mới là tôn giáo « phải làm
chính trị » .
Nói chung nguời ta chỉ có thể thờ Chúa (để đến Thiên Đàng), thờ Phật (để đuợc Giác Ngộ, để đến Niết
Bàn)….... chứ không thể thờ CSVN hay thờ HCM (để xuống Hỏa Ngục). Chúng Ta nên ghi nhớ công Vị nào

đã ra cái bẩy này thật là cao thâm và tinh túy tột cùng. Đây cũng có thể là « le commencement de la fin du
CSVN » là kẻ hèn với Địch và bán nuớc cho Trung Công
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