Tân Tự Điển
Giải Phóng: Tiến trình từ cuộc sống tự do sang đời sống bị tù đày và bóc lột.
Cách Mạng: Đảng cắt mạng giao công tác "mò tôm" cho ai chống đối.
Thuyết Trình: Chuyển đạt những gì ghi chép trong sổ tay từ người giảng đến sinh viên
mà không ai để tâm là đã ghi những gì.
Hội Nghị: Sự nhầm lẫn từ một người chuyển thành sự mù mờ của nhiều người.
Hội Thảo: Trí thức bàn luận cách thực hiện các quyết định của Đảng đã ra bị người
dân phản đối.
Thỏa Hiệp: Nghệ thuật cắt bánh chia đều nhưng ai cũng tưởng mình được nhiều hơn
người khác.
Phòng Hội Nghị: Nơi mọi người nói, không ai nghe và mọi người không đồng ý .
Tác Phẩm Hay: Cuốn sách mà mọi người khen ngợi nhưng chỉ vài người đọc.("Những
mẩu chuyện Cáo Già Hồ chủ tịch" tác giả Trần Dân Tiên)
Khẳng Định: Thẳng thắn nhận xét mà không có Nụ Cười
Uỷ Ban Chấp Hành: Những nhân vật mà chính cá nhân họ không thể làm được gì và
ngồi lại với nhau làm những quyết định không thể làm chung.
Triết Nhân: Người bị đảng cộng sản phỉnh lừa, đau khổ giày vò suốt đời nói ra khi sắp
chết.
Đảng Cộng Sản: Gom tóm tịch thu tài vật đất đai của người dân chia cho đảng viên
cáo già thành tư sản .
Cáo Già : Người già lớn tuổi cáo lảo về hưu trở thành triết nhân sau một đời theo đảng
cộng sản.
Khẩn Trương: Tranh thủ mọi thời gian, cấp bách, nhanh gấp.
Tranh Thủ: Cố gắng lôi cuốn về phe mình . "Tranh thủ nhân tâm theo kháng chiến"
Kháng Chiến Quân: Những triết nhân chiến đấu chống quân thù vì lòng yêu nước
thương dân khi quốc gia lảnh thổ bị quân địch xâm lấn.( Đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Ải
Nam Quan, Thác Bản Dốc )
Trí Tuệ : Suy nghỉ tư duy của con người đỉnh cao tri thức có thể thành Triết Nhân.

Tự Do Ngôn Luận: Nghệ thuật làm báo, phát ngôn theo lệnh nhưng giàu tưởng tượng
được " tự do " làm chủ báo, chủ ngòi bút. (Tự do phát biểu để bốc thơm Đảng và/hoặc
chạy tội cho Đảng)
Tự Do Tôn Giáo : Đảng viên CS được tự do tu đạo để làm công tác của đảng.
Việt Nam Dân Chủ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc : Một nước có hình chữ S vùng Đông
nam Á châu, thanh niên đóng góp nhiều nghìn đô thì được " tự do" đi khắp nơi trên thế
giới làm lao nô, phụ nữ gả chồng sống "hạnh phúc" ở Đại Hàn, Đài Loan, những em
bé gái "tự do" bán vào nhà thổ Căm Bô Chia, Trung quốc CS; đảng cộng sản VN độc
quyền độc lập cai trị và người dân nghèo làm chủ dạ dày, khẩn trương tranh thủ để
thân cơm đủ no, áo đủ mặc nhưng hồn thì rách tả tơi .
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