
 
 NHỮNG NHÂN VẬT NỔI DANH THẾ GIỚI NÓI GÌ VỀ CỘNG SẢN ? 

  

 

- Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói : “ Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà 

hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.” 

 

- Đức Đạt Lai Lạt Ma, lảnh tụ Phật giáo Tây Tạng nói : “ Cộng Sản là  loài cỏ dại, mọc 

lan trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của 

cuộc đời. 

 Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong 

sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại.” 



 

 

- Bà Thủ tướng Đức Angela Markel nói : “ Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành 

gian dối.” 

 

 

- Bí thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas nói : “ 20 tuổi mà không theo Cộng 

Sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu.” 



 

 

- Cố TổngThống Nga Boris Yeltsin nói : “Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần 

phải đào thải nó.” 

 

 

- Tổng Thống Nga Gorbachev nói : “ Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng 

Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên 

truyền và dối trá.” 



 

- Tổng Thống Nga Putin nói : “ Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói là không có cái đầu. 

Kẻ nào làm theo những lời Cộng Sản nói là không có trái tim.” 

 

 

- Tổng Thống Nga Medvedev nói  (diển văn): “ Chế độ trị vì ở Liên Xô không thể xác 

định bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị. Thật không may, đây là chế độ 

đán áp các quyền tự do cơ bản của con người, và không chỉ với người dân của chính 

mình mà với cả nhân dân của các nước  nằm trong khối CS cũng đã gần nửa thế kỷ chịu 



chung một số phận tương tự. Đây là tôi muốn nói tới các nước xhcn khác. Đìều này 

không thể bị xoá khỏi lịch sử. 

Các Sĩ quan Ba Lan bị sát hại ở Katyn năm 1940 đã bị giết theo lệnh của chính quyền 

Liên Xô trong đó có Stalin . 

Stalin là kẽ giết người hàng loạt. Ông ta là kẽ sát nhân với số lượng lớn. Tội ác đó không 

thể tha thứ được. 

Stalin chính là tên tội đồ của dân tộc Nga. 

Nếu ngày hôm nay nhắm mắt trước tội ác này ( tội ác giết tù binh BaLan của Stalin tại 

khu rừng Katyn ) thì trong tương lai những tội ác như vậy sẽ có thể lập lại ở dạng này 

hay dạng khác, ở nước này hay nước kia. Những tội ác tày trời như vậy không bao giờ 

hết thời hiệu pháp lý. Những người gây tội ác bất cứ là ai, bất kể thời gian là bao nhiêu 

năm cũng phải chịu trách nhiệm. Đây là trách nhiệm đạo đức, một sự kiện đáng để cho 

các thế hệ tương lại rút kinh nghiệm. 

Sự trở lại của chủ nghĩa Stalin đã bị loại trừ….  “ 

 

 

- Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói : “ Khi thấy thằng Cộng Sản nói láo, ta 

phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra 

đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ 

không nói lại những lời nó nói láo với người khác.” 

 



 

- Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan nói : "Chấm dứt chiến tranh Việt Nam 

không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó 

là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau." 

 

- Đại Tướng Williams C. Wesmoreland nói : “ Chúng ta không thua tại Việt Nam 

nhưng chúng ta đã không giử đúng lời Cam Kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. 

Thay mặt cho Quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn Cựu Quân Nhân của Quân Lực 

Miền Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn. “ 

 


