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Số 33 - Chuyện thời sự :

Quả Báo Dành cho Tầu Cộng
----1/-TQ khoe mình chế tạo ra Virut mạnh nhất thế giới?
Kết quả: Nhân dân Trung Quốc đang chịu trận vì dính Virut Corona gây chết người mà không có thuốc chữa.
2/-TQ lệnh cấm dân Hồng Kông đeo mạt nạ…
Kết quả: Bây giờ cả đất nước TQ phải đeo mặt nạ.
3/- TQ cấm các nước không được xen vào chuyện nội bộ của TQ?
Kết quả: TQ đang cầu xin các nước chung tay giúp đỡ nạn dịch Corona.
4/- TQ dùng số đông khách du lịch của họ, như một lá bài chính trị, để thúc
ép Việt Nam nhượng bộ các vấn đề biển đảo…?
Kết quả: Nay cả thế giới đang cấm cửa khách du lịch đến từ TQ.

5/-.TQ bắt dân Tây Tạng, Tân Cương sống trong các trại tập trung?
Kết quả: Bây giờ dân TQ đang phải sống khổ sở trong các trại tập trung để
chữa dịch bệnh.

6/-TQ rất lưu manh xảo trá, ra luật dẫn độ và ký luật dẫn độ về TQ với VN và Hồng Kông?
Kết quả: Nhân dân TQ giờ bỏ chạy toán loạn sang Việt Nam và Hồng Kông để lánh nạn luôn.
7/- TQ bắt người dân Tây Tạng ăn chay phải chuyển sang ăn mặn, thịt lợn
là món chính?
Kết quả: Nạn dịch tả lợn Châu phi diễn ra, cả đất nước TQ từ thiếu đến không
có thịt lợn để ăn.
8/- TQ phô trương khí tài quân sự hùng hậu ở Biển đông để diễu võ dương oai với ai?
Kết quả: Chưa đánh được ai, giờ quân đội đang căng mình đi chống dịch bệnh khắp nơi trong nước.
9/- TQ to mồm kêu không nhượng bộ Mỹ trong cuộc chiến
thương mại đang diễn ra…?
Kết quả: TQ phải cúi đầu xin nhượng bộ, vác mặt mo sang tận Mỹ xin ký
tạm đình chiến!
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10/- .TQ đứng sau lưng giật dây, tài trợ cho Triều Tiên làm vũ khí
hạt nhân này kia để đối phó với Mỹ…?
Kết quả: Thằng em Triều Tiên giờ đóng cửa biên giới luôn với TQ.
*

Lão Phan sưu tầm
Và cho thêm hình ảnh: hấp dẫn hơn

1./- TQ khoe mình chế tạo ra Virut mạnh nhất thế giới?
Kết quả: Nhân dân Trung Quốc đang chịu trận vì dính Virut Corona gây chết người mà éo có thuốc chữa.
2/- TQ ra lệnh cấm dân Hong Kong đeo mặt nạ. Kết quả: TQ đang cầu xin các nước chung tay giúp đỡ nạn
dịch Corona.
4/-.TQ dùng số đông khách du lịch của họ, như một lá bài chính trị, để thúc ép Việt Nam
nhượng bộ các vấn đề biển đảo…?
Kết quả: Nay cả thế giới đang cấm cửa khách du lịch đến từ TQ.
5/- TQ bắt dân Tây Tạng, Tân Cương sống trong các trại tập trung?
Kết quả: Bây giờ dân TQ đang phải sống khổ sở trong các trại tập trung để chữa dịch bệnh.
6.TQ rất lưu manh xảo trá, ra luật dẫn độ và ký luật dẫn độ về TQ với VN và Hồng Kông?
Kết quả: Nhân dân TQ giờ bỏ chạy toán loạn sang Việt Nam và Hồng Kông để lánh nạn cmn luôn.
7.TQ bắt người dân Tây Tạng ăn chay phải chuyển sang ăn mặn, thịt lợn là món chính?
Kết quả: Nạn dịch tả lợn Châu phi diễn ra, cả đất nước TQ từ thiếu đến không có thịt lợn để ăn.
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8.TQ phô trương khí tài quân sự hùng hậu ở Biển đông để diễu võ dương oai với ai?
Kết quả: Chưa đánh được ai, giờ quân đội đang căng mình đi chống dịch bệnh khắp nơi trong nước.
9.TQ to mồm kêu không nhượng bộ Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra…?
Kết quả: TQ phải cúi đầu xin nhượng bộ, vác mặt mo sang tận Mỹ xin ký tạm đình chiến!
10.TQ đứng sau lưng giật dây, tài trợ cho Triều Tiên làm vũ khí hạt nhân này kia để đối phó với Mỹ…?
Kết quả: Thằng em Triều Tiên giờ đóng cửa biên giới luôn với TQ.

