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-    HCM xuống tầu đi tìm việc làm cho Tây thì họ gọi là "xuống tầu tìm đường cứu nước!"  
-    Giật mìn xe khách, pháo kích bừa bãi vào nhà dân, đặt chất nổ nơi đông người, bắt cóc, thủ tiêu, khủng 
bố... chúng gọi là "hoạt động cách mạng." 
-    Dùng vũ lực súng đạn giết dân chúng gọi là "giải phóng nhân dân." 
-    Để cướp đất đai của các điền chủ, chúng gọi là "Cải cách ruộng đất." 
-    Ngày nay để cướp đất toàn dân chúng gọi là "khu qui hoạch." 
-    Đập phá nhà dân oan chúng gọi là "giải phóng mặt bằng." 
-    Muốn cướp tài sản của các thương gia, chúng gọi là Đánh tư sản mại bản. 
-    Muốn cấm người dân buôn bán, chúng gọi là "Cải tạo thương nghiệp." 
-    Muốn bỏ tù quân nhân, công chức của chế độ cũ (VNCH), không rõ ngày về chúng gọi là "Học tập Cải 
tạo." 
-    Muốn lấp liếm sự khan hiếm xăng dầu. Xe hơi (ôtô con) đang chạy xăng thì chuyển ngược về chạy bằng 
hơi than thì Vẹm gọi là "Cải Tiến." 
-    Vượt biên nếu bị bắt thì Vẹm gọi là "Thằng phạm, Con phạm..." 
-    Vượt biên nếu thoát thì Vẹm âu yếm gọi là "Khúc ruột ngàn dặm." 
-    Để sống sót Vẹm trở lại với nền kinh tế tư bản từ bước đầu ABC chúng gọi là "Đổi mới." 
-    Để biến dạng thành bọn Tư bản Đỏ độc tài thống trị, bóc lột nhân dân thì chúng gọi là "kinh tế thị trường 
theo định hướng XHCN" 
-    Muốn bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, chúng gọi họ là "Phản động..." 
-    Sách báo bàn về Dân chủ, Tự do thì chúng gọi là "tài liệu phản động, công cụ khủng bố." 
-    Mít tinh, biểu tình đả đảo Trung Cộng xâm lược thì Vẹm nói là: “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức 
chính trị.” 
-    Biểu hiện lòng yêu nước thì Vẹm nói là “kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây 
hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước anh em." 
-    Ra trát đòi một người nào đó để điều tra và có thể tống giam, chúng gọi là "Giấy mời." 
 
 
 
 
 


