
30 Câu Nói Bất Hủ về Chủ Nghĩa Cộng Sản. 

 

 
1).. Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh 
phúc cho người dân , mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh 
phúc đến cho người cộng sản. 

(Đức Đạt Lai Lạt Ma) 

  

2). Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là 
loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời. 

(Đức Đạt Lai Lạt Ma) 

  

3). Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt , lớn lên bằng dối trá và 
bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. 

(Đức Đạt Lai Lạt Ma) 

  

4). Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối. 
        (Thủ tướng Đức Angela Merkel) 

  

5). Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiều rõ về 
họ: cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ 
nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh! 

(Thủ tướng Đức Angela Merkel) 

  

6). Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp 
dụng, thì chỉ mang đến đau thương , tàn phá , và thất bại. 

(Tổng thống Mỹ Donald Trump) 

  

7). Tôi mà làm Tổng thống Hoa Kỳ thì bọn độc tài cộng sản sẽ chết. 
(Tổng thống Mỹ Donald Trump) 

  

8). Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác 
mộng của nhân loại. 

Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, Victor Hugo) 

  

9). Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên và nói nó nói láo. 
Nếu không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở 
lại nghe nó nói láo. Nếu không có can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại 
nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác. 

 (Nobel lauréat Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn) 
 



10) Những người theo xã hội chủ nghĩa muốn làm mọi việc tốt hơn 
bằng cách lấy hết tiền mọi người, và có những người cộng sản muốn 
làm mọi việc tốt hơn bằng cách giết hết mọi người trừ họ ra. 
        (Văn hào Richmal Crompton) 

  

11) 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.     Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, awarded  

Nobel prize in 1990, Mikhail Sergeyevich Gorbachev). 

  

12) Cộng sản không thể nào sữa chữa mà cần phải đào thải nó. 
      (Cố Tổng thống Nga Boris Nicholalevich Yeltsin) 

  

13) Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu 
của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ganh tị, ưu điểm của nó là 
chia xẻ đồng đều sự nghèo khổ. 
     Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill) 

  

14) Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ 
nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ! 

 (Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill) 

  

15). Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn 
tồn tại .       (Đức cố Tổng giám mục Fulton John Sheen) 
  
16). Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ xài hết tiền 
của người khác!    (Cố Thủ tướng Anh Margaret Hilda Thatcher) 

  

17). Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng: 
sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng 
trăm triệu người . Đây là một sự suy nghĩ cực kỳ kiêu ngạo.. 

 (Nhà kinh tế học Friedrich August von Hayek) 

  

18). Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ có những nhà 
trí thức mù mới có thể không nhìn thấy ( xin phép dịch thoát ý một 
chút). 

Nhà kinh tế học Thomas Sowell ---> Socialism in general has a record of failure so 
blatant that only an intellectual could ignore or evade it.) 

19). Tôi hiểu người cộng sản ...hiểu sự xấu xa và gian dối của đảng 
cộng sản.     (Cố Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu) 



  

 
20). Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có TỰ DO, chủ 
nghĩa cộng sản không thể tồn tại nếu cho phép TỰ DO. 
    (Nhà kinh tế học, Milton Friedman, Nobel prize for Economics in 1976) 
 

21). Hãy nhìn bao nhiêu người từ các xứ cộng sản đã liều chết vượt 
biên, vượt biển qua các xứ tư bản tự do, nhiêu đó cũng đủ cho chúng 
ta biết nhân loại đã lựa chọn ra sao. 
    (Nhà kinh tế học, Milton Friedman, Nobel prize for Economics in 1976) 

  

22). Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có 
nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây là cách 
suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội. 
         (khuyết danh) 

  

23). Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là 
những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết người đó 
là người chống cộng sản? Vì người đó hiểu Marx và Lenin. 
       (Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan) 

  

24). Chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể thành công ở hai nơi: 
          - Thiên đường, nơi mà không cần có nó. 
          - Địa ngục, nơi mà nó đã có rồi. 
       (Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan) 

  

25). Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo của các nước cộng sản: 
nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, thì tại sao các ông phải xây 
những bức tường (điển hình là bức tường Berlin) để giữ mọi người 
lại, và dùng quân lực và cảnh sát chìm để bắt công dân của các nước 
ông im lặng? 

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan) 
  

26). Chấm dứt chiến tranh không phải đơn thuần là chỉ rút quân về 
nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là hàng ngàn năm tăm 
tối cho các thế hệ Vietnam sinh về sau! 

(Cố Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan) 
  



27). Nếu Việt cộng thắng thì toàn thể Quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt 
và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản. Hơn nữa toàn 
dân Việt Nam sẽ mãi mãi sống dưới ách độc tài vong bản, vô gia đình, 
vô tổ quốc, vô tôn giáo của cộng sản Việt Nam. 

(Cố Tống thống Đệ nhất Viêt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm) 

  

28). Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng 
sản làm! 

(Cố Tổng thống Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu) 

  

29). Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinhhơn 2 triệu cán binh của họ để 
biến toàn thể nước Việt Nam thành một nước cộng sản toàn trị. 
Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu cho chính 
họ! Vậy hơn 2 triệu người Việt Nam chết để làm gì? 

(Nhà văn Dennis Mark Prager, one of America's most respected 

  

30). Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh chính là giải mã lịch sử bất hạnh 
của dân tộc Việt Nam. 
 


