
Hoàng Duy Hùng: Vua bưng bô. Thằng Hề chọc cười nhưng
thằng phản bội gái đỉ già mồm là thành phần nguy hiểm

TIẾN SĨ NGUYEN PHÚC LIÊN

Chúng tôi không có gì thù hận cá
nhân với Ls HOÀNG DUY
HÙNG.

Chúng tôi còn nhớ trước đây đã
có lần điện thoại chuyện vãn vui
vẻ với Ông. Nhưng trên phương
diện đấu tranh chống tội ác của
Cơ chế CSVN và với chủ trương
được Ông tuyên bố rõ ra ngày

nay, chúng tôi coi Ông là TÒNG PHẠM với tội ác CSVN mà Dân tộc đã phải
đắng cay chịu đựng trong những chục năm trường.

Chủ đề của chúng tôi trong thời gian này là QUỐC NỘI NỔI DẬY, HẢI NGOẠI
DIỆT TÒNG PHẠM VỚI CSVN. Chúng tôi đã viết được 13 bài theo Chủ đề này
và đây là bài thứ 14 gặp ngay tên TÒNG PHẠM Hoàng Duy Hùng đang hoành
hành tại Houston.

Thế nào là NGHI PHẠM, TÒNG PHẠM và PHẢN BỘI ?

Trong bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề viết ngày 06.09.2012, chúng tôi đã phân biệt
những loại người sống giữa chúng ta như sau:

“Quốc nội NỔI DẬY đánh vào tử huyệt của Cơ chế CSVN: Tụt giốc Kinh tế và
việc đấu đá giành nhau THAM NHŨNG làm tan rã hiện nay của đảng Cộng sản
cầm quyền chính trị. Hải ngoại hỗ trợ Quốc nội là trước hết đừng đánh lạc (tung
hỏa mù) đối với mục đích đấu tranh của Quốc nội, và nhất là phải tích cực diệt
trừ đám TÒNG PHẠM với CSVN hiện đang sống giữa chúng ta.

Đám TÒNG PHẠM gián tiếp hay trực tiếp, vì quyền lợi vật chất cá nhân, muốn
duy trì Cơ chế CSVN để chúng thủ lợi. Việc duy trì Cơ chế CSVN này chính là
việc duy tri TỘI ÁC của Hồ Chí Minh và đảng CSVN sau đó, áp đặt TỘI ÁC
trong bao chục năm trường lên DÂN TỘC VN.

Vì vậy, TÒNG PHẠM với TỘI ÁC csvn có nghĩa là PHẢN BỘI lại DÂN TỘC.
Chúng tôi phân biệt những mức độc TÒNG PHẠM sau đây:

* NGHI PHẠM : Có những Phong trào nhân danh Dân Chủ, Nhân Quyền… để
kêu gọi Hải ngoại chỉ chú tâm đến hai chữ trống rỗng ấy từ thời TT.CLINTON,



trong lúc đó chúng ta cần Hải ngoại dồn lực nói lên việc đấu tranh thực tiễn của
Tiên Lãng… Chúng ta phải phân tích lý do tại sao đánh lạc hướng như vậy.

* TÒNG PHẠM: Những kêu gọi nói lên công khai Cơ chế CSVN là tốt nhằm
khuyên dụ Hải ngoại hãy chấp nhận Cơ chế ấy. Đám người công khai chủ trương
“Hòa Giải Hoà Hợp“, nghĩa là vẫn duy tri Cơ chế CSVN, đó là những TÒNG
PHẠM với tội ác CSVN.

* PHẢN BỘI: Trong số những người tỵ nạn, có những thành phần trước đây đã
từng hô hào diệt trừ CSVN, nay trở cờ. Họ là những tên PHẢN BỘI lại chính họ
và PHẢN BỘI lại Dân tộc VN vậy.

Hoàng Duy Hùng không những là TÒNG PHẠM mà còn PHẢN BỘI lại Dân tộc
và Tổ Tiên

Trong những ngày tháng qua, nhiều người viết và phản đối ông HOÀNG DUY
HÙNG, nhân danh Nghị viên của Thành phố Houston mà giao liên với
NGUYỄN THANH SƠN, Thứ trưởng CSVN.

Tôi nghĩ đây là vấn đề của một vùng bên Hoa kỳ, mà tôi ở tận Thụy sĩ xa xăm,
nên không để ý tới. Hôm nay, thấy hai bài : (i) THÔNG BÁO VĂN PHÒNG
NGHỊ VIÊN AL HOÀNG ; và (ii) BẾ QUAN TỎA CẢNG VÀ ĐỐI THOẠI
ĐẤU TRANH TỪNG PHẦN, SÁCH LƯỢC NÀO HỮU HIỆU HƠN ? do chính
Hoàng Duy Hùng ký tên.

Đọc xong hai bài này, tôi thấy Hoàng Duy Hùng một đàng công kích cuộc đấu
tranh CHÍNH ĐÁNG và HỢP THỜI đang lên mạnh của QUẦN CHÚNG
NGHÈO KHỔ VN QUỐC NỘI, đồng thời còn dùng những chữ BẾ QUAN TỎA
CẢNG cho những Phong trào Hải ngoại đấu tranh kiên quyết và nhất thiết đòi
phải Dứt bỏ Cơ chế CSVN, một đàng Hoàng Duy Hùng chủ trương «ĐỐI
THOẠI« với CSVN, nghĩa là :

* Hoàng Duy Hùng theo đúng chiến thuật của đảng CSVN để kéo dài quyền lực
của chúng và tiếp tục những tội ác từ thời Hồ Chí Minh.

* Chủ trương của Hoàng Duy Hùng quả thực là chủ trương « Hòa Giải Hòa Hợp
«của một số đảng phái muốn nhẩy bàn độc, chực chờ dưới trướng để hớp những
mẩu bánh rơi rụng do đảng CSVN thẩy xuống cho mà hớp như đàn chó đói.

* Chủ trương này là một đòn hỏa mù, thả bong bóng hy vọng làm giảm sức đấu
tranh nhất quyết của QUẦN CHÚNG NGHÈO KHỔ VN QUỐC NỘI. Về khía
cạnh này, tôi có thể nói rằng Hoàng Duy Hùng là TÒNG PHẠM với tội ác



CSVN để đánh lạc hướng Dân tộc Việt Nam đang nhằm TỬ HUYỆT CSVN mà
tấn công.

* CSVN không những đã bán Đất và Biển cho Tầu từ thời Hồ Chí Minh, Phạm
Văn Đồng. Tội bán Đất Tổ trời không tha và đất không dung. Bây giờ Hoàng
Duy Hùng nối kết duy trì Cơ chế kẻ phản quốc.

Do đó, Hoàng Duy Hùng là PHẢN BỘI lại Dân Tộc và Tổ Tiên vậy.

Chúng tôi nhớ lại rằng một chủ trương ĐỐI THOÂI của Hồng Y PHẠM MINH
MẪN, của Tổng Giám Mục NHƠN, của Giám Mục KHẢM… đã là đòn diệt sức
đấu tranh đang lên của Giáo dân Hà Nội và Giáo phân Vinh.

Nếu CSVN muốn « ĐỐI THOẠI « , thì trước hết :

=> Hãy đối thoại trực tiếp với DÂN OAN VIỆT NAM đang nằm la liệt bên hè
phố chờ đối thoại;

=> Hãy đối thoại trực tiếp với QUẦN CHÚNG NGHÈO KHỔ VN QUỐC NỘI
đang phải sống trong sự bóc lột của đảng ;

=> Hãy đối thoại Dân Tộc đang sống và Tiền Nhân về tội bán Đất và Biển; chứ
không phải ĐỐI THOẠI với một Nghị viên Al Hoàng nhỏ bé, thậm chí không
đối thoại với cả Chính quyền Mỹ đang tính toán quyền lợi vật chất với đảng
CSVN

Số phận của Dân Tộc là do sự đấu tranh sống chết giữa Dân chúng và tà quyền
CSVN, chứ không phải là sự giàn xếp quyền lợi vật chất giữa Mỹ và đảng CSVN,
càng không phải là do « ĐỐI THOẠI « của Nhị viên nhỏ bé Al Hoàng. Dân tộc
Việt Nam dành lại quyền làm người và bảo vệ Đất Tổ bằng chính sức lực của
mình, bằng giá máu hy sinh, chứ không phải nằm dưới gốc sung chờ Nghị viên tí
hon Al Hoàng mang tặng cho quyền làm người.

Tôi, NGUYỄN PHÚC LIÊN, viết những điều trên như là mở đầu để rồi tôi sẽ
viết tiếp « ĐỐI THOẠI « với Al Hoàng, Nghị viên tí hon Mỹ tưởng mình như
cứu tinh.

NGUYÊN PHÚC LIÊN

Hoan nghênh quyết định cứng rắn của Cộng Đồng người Việt tại Houston

https://www.facebook.com/100008238551841/videos/2560591897558737/?t=1

https://www.facebook.com/100008238551841/videos/2560591897558737/?fref=gs&dti=953207148398115&hc_location=group


“CÁI BÔ” - phim hài hay nhất 2019

Mình ít khi share hay điểm phim vì khg phải sở trường nhưng hôm nay ngoại lệ.

Phim phát hành trên YouTube VHVN 2 ngày trước và thu hút khán giả ngoài
nước. Nhân vật chính đóng vai LS Hoàng Duy Hùng đến nhà TT Nguyễn Thanh
Sơn thăm, lạy bàn thờ tổ tiên và lạy sống TT NTS luôn. Anh ta cũng khg quên
lạy liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Mình trích dẫn 1 đoạn ngắn cho các bạn xem cho dễ. Full link below:

https://www.youtube.com/watch?v=3w9g-gMYs-0

Anh em làm ơn share cho nhiều bạn xem. Năm nay giải vua hề sẽ về tay LS
HDH.

CỘNG SẢN TAM VÔ (1)

Nguyễn Thanh Sơn cũng khá vô duyên
Bầy đặt bàn thờ cúng tổ tiên
Kịch dở lôi thôi nào hốt bạc
Tuồng tồi lẩn thẩn đếch ăn tiền
Trò ngu khệnh khạng màn bưng bợ
Thầy ngốc lề mề điệu chính chuyên
Một cốt, một đồng hề đáo để
Năm châu bốn bể chộ huyên thuyên

Nguyễn Đạt
December 28, 2019

(1) Tam Vô:
Vô gia đình, thì làm gì có tổ tiên ?
Vô tổ quốc, nên mới bán nước
Vô tôn giáo

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=3w9g-gMYs-0&fbclid=IwAR2yZ5Y9F3mYT9UhA-LJ9DlxVIdRrsTG4dY2Af6eYkc7DU-BRROQvSh2XdY&h=AT1MXh2LGSGiCopo2wKoTNGJW5vQUpEN7OVsZyhWGElduiAEPeovlFdnS7Qaeg16VQCwbURFy75ZetCdyIB1I2ChapeA5AsL_-FfXkXtb77C7aIVz4Bb8jYLHcPwc82fVmidG3p0Wvk02q70M1aNxORtKVZ4WPDnUnAaf2sQSzz0wEwrRvQ

