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Tiểu bang California, Hoa Kỳ với dân số là 38 triệu người và diện tích 410,000 km² ,
thu nhập 3.2 ngàn tỷ Mỹ Kim , Cổng chào tiểu bang California khoảng 200 Mỹ Kim

Huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình, Việt Nam , với dân số chưa được 0,2 triệu ,
diện tích 207 km² , thu nhập toàn nước Việt Nam 266 tỷ Mỹ Kim , cổng chào huyện
Kim Sơn là 6 tỷ đồng .

Một so sánh nhỏ như thế để thấy đất nước này hoang phí khủng khiếp như thế nào ,
hỏi sao phúc lợi xã hội, an sinh của Việt Nam cực kỳ kém , dẫu rằng thuế phí thu từ
người dân thuộc top đầu cao thế giới tính theo nhu nhập bình quân



















Redvn Khách du lịch Pháp: Tôi đi du lịch Việt Nam chứ đâu du lịch trung quốc!
22/03/2018.
Một du khách người Pháp đã thốt lên như vậy khi đi du lịch Hạ Long vào những ngày
qua. Cô gái Pháp cảm thấy lạ lẫm hết sức khi mà ở bất cứ nơi nào cô tới từ nhà hàng,
khách sạn, điểm du lịch đều là những biển hiệu tiếng trung quốc thay vì tiếng Việt và
tiếng Anh. Cuối cùng cô gái tỏ ra hết sức bất ngờ với câu hỏi: “Lãnh thổ Việt Nam
mà sao toàn thấy dân trung quốc?”.





Tiếng Việt (cộng) Mới



Đây là Hộ Chiếu Việt Nam hay Hộ Chiếu Tàu Cộng











Hình ảnh người Việt lao động chui tại Đài Loan phải chui vào hộc giường trốn nhưng
vẫn bị cảnh sát tìm thấy. Bao năm giải phóng như thế này, phải không anh?













Vũ Kiều Trinh, bị bắt ở Thuỵ Sĩ và ở Anh vì tội ăn cắp, là phóng viên văn hoá, ban
thời sự của đài tuyên truyền VTV












