
Trân trọng thông báo

WARNING - WARNING
SÁT THỦ CS Nguyễn Đức Chương từng tự tay bắn vỡ sọ
hàng trăm quân nhân VNCH sau 1975. Hiện nay đang ở
California.

Tên Công An Vịt + này là : Nguyễn Đức Chương.
Xin mọi người hãy nhớ kỹ: Nguyễn Đức Chương.
Nợ máu chưa đền
WARNING - WARNING
Người Việt ty nạn CS hiện đang sống chung tại California
với một SÁT THỦ CS từng tự tay bắn vỡ sọ hàng trăm quân
nhân VNCH sau 1975
Thân nhân của những người lính Việt nam Cộng hòa tỉnh

Đồng nai thông báo cho người Việt tị nạn cộng sản ở Hoa kỳ.
- �AᦙN HA�I NG䁣A耀I CA�N �I��T T��n na‸y hi��耀n nay ơ� đa�u ���
- T��n Trươ�ng Co�ng An Huy��耀n Đi耀nh �ua�n � Ta�n �hu� � -Đo㔵ngNai � la‸ Nguy��n Đư�c Chương�
Ca��耀� ba�耀c Thươ耀ng Ta� . Vơ耀 y la‸ Nguy��n Thi耀 Hu��耀 � con cu�a mo�耀t Đa耀i ta� cu耀c Ha�耀u Ca㔵n � thuo�耀c
To�ng Cu耀c II TÇ‸nh �a�o Vi��耀t Co�耀ng .

T��n Nguy��n Đư�c Chương� t��n sa�t ma�u đa䘄c to�耀i vơ�i nha�n �a�n Vi��耀t Nam. Na‴m 197� no� la‸
Đo�耀i Trươ�ng Đo�耀i Đi�㔵u Tra ���t ho�i thuo�耀c Huy��耀n Ta�n �hu� � Đi耀nh �ua�n �� Đo㔵ng Nai �
Va‸o tha�ng 5�197� co� mo�耀t so� �inh SÇ䁞 �ǡVNCH kho�ng chi耀u TrÇ‸nh �i��耀n ho耀c ta�耀� như l��耀nh
�an �ua�n �ua�n �ho耀 la�n tro�n trong Rư‸ng �hương ǡa�m� ga㔵n ca�y so� 1�5. Cu‸ng �ha� rư‸ng
la‸m ra�y ta耀m so�ng � bi耀 �a�n �ha�t hi��耀n ba�o la耀i Co�ng an �co� mo�耀t so� ta‸n qua�n �ǡVNCH la�n
tro�n la‸m ra�y trong rư‸ng quanh đo� ��

Đươ耀c tin na‸y � t��n Nguy��n Đư�c Chương huy đo�耀ng toa‸n lư耀c lươ耀ng Co�ng An thuo�耀c quy�㔵n
y� va�y ba䘄t �1 binh sÇ䁞 thuo�耀c Ti��u đoa‸n � � Trung Đoa‸n �� thuo�耀c Sư Đoa‸n 1� bo�耀 binh
VNCH � đ�m v�㔵 Huy��耀n Ta�n �hu�-Đo㔵ng Nai đ�� đi�㔵u tra ���t ho�i .
Sau đo� Nguy��n Đư�c Chương cho l��耀nh ta�耀� trung toa‸n �a�n ơ� Huy��耀n Ta�n �hu� đ��n coi �ư� a�n
như䁞ng t��n lÇ�nh ta‸n �ư cu�a ngu耀y qua�n �No� cho tro�i ca� �1 ngươ‸i va‸o quanh co�耀t cơ‸� cho
tra kha�o va‸ đa�nh đa�耀� ra�t ta‸n nha�n� ti��� th�o cho co�ng an đi la�y như䁞ng ma�ng ki��n va‸ng
đo� l��n đa㔵u tư‸‸ng ngươ‸i tư‸ 9 giơ‸ sa�ng đ��n 5 giơ‸ chi�㔵u� ti��� đo� y cho đo耀c ba�n a�n tư� hÇ‸nh.
Trong đo� co� ngươ‸i giư� trong mÇ‸nh Gia�y Chư�ng chÇ� ta耀i ngu䁞 t��n Nguy��n va‴n �hu�c� ca�� ba�耀c
Thi��u Ta��Chư�c vu耀 Ti��u Đoa‸n Trươ�ng� Ti��u Đoa‸n ��Trung Đoa‸n ��� Sư Đoa‸n 1� �o�耀 binh
�ǡVNCH. Nhưng 䁣ᦙng na‸y tư耀 nha�耀n la‸ Trung �耀y Đa耀i Đo�耀i Trươ�ng tho�i� co‸n Chư�ng chÇ� ta耀i
ngu� la‸ cu�a Vi耀 chÇ� huy .

T��n Nguy��n Đư�c Chương gia�耀n l��n ...�Ç� su�ng �5� no� su�ng va‸o đa㔵u tư‸ng ngươ‸i mo�耀t.Ha‸nh
đo�耀ng ta‸n a�c na‸y nha㜠m khu�ng bo� tinh tha㔵n ngươ‸i �a�n lu�c đo�.
Đ��n tha�ng 7-197� cu䁞ng chÇ�nh y� đươ耀c �a�n ba�o cho bi��t co� mo�耀t so� ta‸n qua�n nư䁞a ơ� trong
rư‸ng quanh đo�� to�i �uo�ng la耀i hay ra chơ耀 �hu� Hoa mua lương thư耀c � �a�n �a‸nh cho �� ngh�



va�耀y y cho mai �hu耀c ba䘄n ch��t � ngươ‸i ta耀i cho�� ba䘄t so�ng � ngươ‸i� bo�n ngươ‸i na‸y cu䁞ng bi耀 y
ba䘄n ch��t sau hai nga‸y.

T��n bo�n ngươ‸i na‸y la‸: Vo‸ng A ǡy�� ǡy� �ha�t Sa�ng� Si��u Nha�耀t �i��u va‸ Vo‸ng A Sa�ng� bo�n Anh
na‸y thuo�耀c ǡÇ�nh ǡo�i ho�� ��a�n to�耀c Nu‸ng�� ngươ‸i �hương ǡa�m. Tư‸ đo� t��n Chương na‸y đươ耀c
kh�n thươ�ng� tha‴ng chư�c Đa耀i �耀y.
V�㔵� nha�耀n chư�c Trươ�ng Co�ng an Huy��耀n Đi耀nh �ua�n .�� đa�y va‸o �-197� � y ra l��耀nh cho h��t
binh sÇ䁞 VNCH ơ� trong vu‸ng y tra�ch nhi��耀m� đ��n Đo㔵n Co�ng an ngu� tư‸ 5 giơ‸ chi�㔵u đ��n 9 giơ‸
sa�ng ho�m sau mơ�i đươc v�㔵. Vi��耀c na‸y k��o �a‸i đ��n ma䁞i 19�5 mơ�i nơ�i lo�ng vi��耀c ta�耀� trung
na‸y .
�� đi耀a �anh Đi耀nh �ua�n kho�ng ai ma‸ kho�ng hay bi��t t��n a�c o�n Nguy��n đư�c Chương.
Như䁞ng gia đÇ‸nh ơ� đi耀a �hương na‸y co� �Ç�nh lÇ�u đ��n Ch�� đo�耀 cu� ta耀i �i�㔵n nam� khi ngh� đ��n
t��n Chương la‸ kinh ho㔵n ro�i.

Na‴m 1997 đ��n �ꐈꐈ� y đa䁞 chi��u tươ�ng ri��ng TÇ�n đo㔵 Cao Đa‸i va‸ tÇ‸m ha耀i ho耀 ơ� Đi耀nh �ua�n .�
cho Co�ng an đo�耀i lo�� Co�n đo㔵 ha�m ha耀i cươ�� �ha� Tha�nh Tha�t Cao Đa‸i nhi�㔵u la㔵n kho�ng
đươ耀c� nhưng cuo�i cu‸ng y cu䁞ng cươ�� đươ耀c la�y đa�t ba�n chia nhau. Nhơ‸ sư耀 đơ� đa㔵u cu�a t��n
Gia�m Đo�c Co�ng An Đo㔵ng Nai� va‸ t��n Tư Aᦙu� y đa䁞 ga耀t so� ngươ‸i Hoa gia‸u co� ơ‸ Đinh �ua�n
vươ耀t bi��n th�o �a耀ng ba�n chÇ�nh thư�c� la�y va‸ng ngươ‸i ta� nhưng kho�ng hi��u sao ta‸u bi耀 no��
ngươ‸i đi ch��t h��t ...
Na‴m 199⺁ Gia�m Đo�c Co�ng An chuy��n y v�㔵 TÇ�nh � nhưng � �in ơ� la耀i ti��� tu耀c la‸m Trươ�ng
Co�ng An Đi耀nh �ua�n� y tư耀 tuy��n bo�� n��u y đo�i đi kho�i Đi耀nh �ua�n thÇ‸ kho�ng ai đa䘄c lư耀c đ��
lo �u�� co�ng vi��耀c như y ta耀i đa�y.

Th�� n��n Nguy��n Đư�c Chương. va�n đươ耀c ơ� nhi��耀m sơ� cu� cho đ��n nga‸y Cu耀c TÇ‸nh ba�o lo
cho y �ua�t ca�nh đi �y䁞 th�o �a耀ng con ga�i y ba�o la䁞nh � vÇ‸ y đa䁞 lo �a cho con ga�i y đi �u ho耀c�
la�y cho㔵ng Vi��耀t �i�㔵u đ�� đươ耀c ơ� lai �y䁞 luo�n tư‸ trươ�c �.

Hi��耀n nay no� đang ơ� Cali. Chu�ng to�i� như䁞ng tha�n �a�n cu�a như䁞ng ngươ‸i lÇ�nh VNCH� thuo�耀c
Ti�㔵u Đoa‸n II � Trung Đoa‸n �� Sư Đoa‸n 1�� bi耀 t��n Chương ha‸nh quy��t na‴m 197�� Xin ba‸
con ha�i Ngoa耀i� đa‴耀c bi��耀t ca�c Gia ĐÇ‸nh SÇ䁞 �uan đi th�o �a耀ng H䁣 qu�� Đi耀nh �ua�n - Ta�n �hu� -
Đo㔵ng Nai. Ha䁞y ma耀nh �a耀n va耀ch ma‴耀t t��n Chương a�c o�n na‸y vơ�i ChÇ�nh �hu� �y䁞� va‸ Co�耀ng
Đo㔵ng Ngươ‸i Vi��耀t v��耀‸ to�耀i gi��t như䁞ng Anh �m Đo㔵ng đo�耀i VNCH chu�ng ta.
Trươ‸ng hơ耀� ca�c Anh co� ngươ‸i tha�n đi tu‸ CS v�㔵 bi耀 qua�n ch��� bi耀 ha‸nh ha耀 như th��� thÇ‸ ta�m
tra耀ng đơ�n đau như th�� na‸o. ChÇ�nh th�� nhơ‸ mo耀i ngươ‸i ha䁞y va耀ch ma‴耀t no� cho mo耀i ngươ‸i
bi��t� đ�㔵 �ư� to�耀i no�...

Tên Công An Vịt + này là : Nguyễn Đức Chương.
Xin mọi người hãy nhớ kỹ: Nguyễn Đức Chương!
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