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"Nhục ngôn" của Nguyễn Hữu Nghĩa:  
"Quăng cho nó (HDH) cục xương là nó hết 
gầm gừ." 

 

==================================================== 

Thái Thú Nguyễn Thanh Sơn có đến nhà Hoàng Duy Hùng 

để gặp Ngô Thanh Hải không? 
Nguyễn Vân Tùng 
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Trong những ngày gần đây, những tên bồng chim cho Hoàng Duy Hùng là tên 

VC Nguyễn Thanh Sơn đến nhà HDH để gặp Ngô Thanh Hải. Đây là câu nói 

hết sức ngu xuẩn của đám bế chim cho HDH này đã tung ra để đánh bóng cho 

tên đảng truởng đảng tay sai cho csVN là Hoàng Duy Hùng. 

 
Sở dĩ chúng tôi dùng chữ qúa ngu xuẩn này là vì những đứa ôm chim cho 

HDH đã không hiểu gì về những điều lệ ngoại giao giữa 2 quốc gia với nhau, 

và sự an toàn bảo đảm an ninh cho những nhân vật ngoại giao đoàn mỗi khi 

đến thăm viếng quốc gia mà họ đã và đang bang giao với nhau. 

Đâu phải bang giao với nhau mà một nhân viên cao cấp đó đến 1 quốc gia 

đang bang giao lại có thể đi lông bông như chó giái rằm tháng 8 đuợc. Muốn 

chạy đâu thì chạy, muốn táp vào nhà ai cũng OK. Nhất là muốn vào ổ lợn của 

HDH lại qúa dễ dàng như thế sao? 

Cách đây trên duới nửa năm. Chúng tôi có chuyển đến qúy vị một số hình ảnh 

của những nguời đã xin giấy phép đến biểu tình chống đối thằng HDH. Thằng 

HDH thấy vậy nó liền nghĩ ra kế gài bom xăng rồi gọi cảnh sát và cứu hỏa đến 

để tố cáo gian là những nguời biểu tình này đã gài bom xăng với mục đích là 

để sát hại gia đinh của nó. Chúng tôi không muốn nhắc lại chuyện bỉ ổi này 

của thằng chó đẻ HDH. Nhưng chúng đưa lại một vài hình ảnh này để qúy vị 



thấy căn nhà của thằng HDH ra sao? 

 
Nhìn lại những hình ảnh này, qúy vị thấy căn nhà của thằng HDH có bằng 1 

phần 10 những căn nhà của những tên cận vệ của tên thái thú Nguyễn Thanh 

Sơn hay không? Chứ chưa nói đến căn nhà của Nguyễn Thanh Sơn. Như thế, 

vì sĩ diện của một thứ truởng cho một QG. VC Nguyễn Thanh Sơn ngu xuẩn 

đến nổi phải chui đầu vào ổ nhện để gặp Ngô Thanh Hải hay sao? 

 
Nói về Ngô Thanh Hải. Ai trong chúng ta cũng đã biết Ngô Thanh Hải hiện 

đang là TNS của Gia Nã Đại. TNS của một quốc gia đến Houston, TX để làm 

gì trong khi Nguyễn Thanh Sơn đang có mặt nơi đây? Tại sao Ngô Thanh Hải 

không đuợc các chức sắc của HK, từ địa phương đến trung ương đón tiếp? 



Mà chỉ đuợc nhóm ruồi bu của thằng HDH đón tiếp? Như thế, danh dự của 1 

TNS đại diện cho 1 QG có còn hay không? 

 

 
Nếu nói rằng Ngô Thanh Hải đến Houston với danh nghia là Chủ Tịch của 

đảng LMDC theo lệnh của đảng truởng đảng tay sai csVN là HDH cho đòi 

đảng LMDC đến bái kiến VC Nguyễn Thanh Sơn thì nghe rất hợp tình và hợp 

lý. Nhưng bọn bế chim cho HDH chúng đã không giám nói lên sự thật này. Vì 

chúng nói ra sẽ làm mất mặt cho đảng LMDC. Do đó, chúng phải phịa ra nói 

láo hầu đánh lận con đen để lừa bịp đồng bào. Nhưng vải thưa, làm sao che 



đuợc mắt thánh. 

 

 

 

 



Thằng chó đẻ HDH nó vẫn tự khoe khoang nó đuợc nhiều nguời ủng hộ để lấy 

lòng bọn thái thú csVN. Chính vì điểm này: đảng csVN chúng nó mới: THỬ 

LÒNG QUÂN TỬ MÀ CHƠI! THỬ LÒNG QUÂN TỬ XEM VƠI HAY ĐẦY. 

Vì vậy, bộ ngoại giao csVN mới thông báo cho thằng HDH và Nguyễn Tấn Trí 

rằng: THỨ TRUỞNG BỘ NGOẠI GIAO NGUYỄN THANH SƠN SẼ ĐẾN 

HOUSTON. CHÚNG BAY HÃY LÔI CỔ TẤT CẢ NHỮNG ĐẢNG PHÁI 

CHÍNH TRỊ MÀ CHÚNG BAY ĐA TỪNG KHOE VỀ HOUSTON ĐỂ BÁI 

KIẾN THỨ TRUỞNG NGUYỄN THANH SON. 

 
Đây mới đúng là lệnh của bộ ngoại giao csVN đánh sang cho hai thằng chó đẻ 

HDH và Nguyễn Tấn Trí để thi hành. Hai thằng này liền chỉ thị cho tên chó đẻ 

Nguyễn Văn Tánh đứng ra triệu tập tất cả đàn chó ghẻ khắp nơi HK đổ dồn 

về Houston (trong đó có Ngô Thanh Hải) để nhận lệnh Nguyễn Thanh Sơn. 

Sau ba ngày đại hội (12, 13, 14 tháng 10-2012) đuợc tổ chức tại ổ lợn 7100 

Clairwood Drive. Nguyễn Thanh Sơn ra lệnh cho hai thằng chó đẻ HDH và 

Nguyễn Tấn Trí tóm cổ hết lũ chó ghẻ này đến lãnh sự quán của csVN để bái 

kiến Nguyễn Thanh Sơn. Trong số này cũng có Ngô Thanh Hải. Vì thế khi 

tung ra tin Nguyễn Thanh Sơn đến nhà HDH để gặp riêng Ngô Thanh Hải là 

sai hoàn toàn. Nắm vào điểm sai này, Ngô Thanh Hải mới có lý đính chính và 

kêu oan vang vọng toàn cầu. Đây là mưu chuớc qủy độc của hai thằng HDH 

và Nguyễn Tấn Trí đề ra để đánh bóng cho thằng HDH và để nhục mạ Ngô 



Thanh Hải; 1 TNS của 1 QG lại đi đêm với csVN Nguyễn Thanh Sơn tại ổ lợn 

của HDH. 

Chúng ta, đừng nên tin lời phịa này của 2 thằng chó đẻ HDH và Nguyễn Tấn 

Trí. Đây là tin đồn thất thiệt. Nhưng tin chính xác nhất là Ngô Thanh Hải đa 

đến bái kiến VC Nguyễn Thanh Sơn tại lãnh sự quán csVN là đúng 100%. 

Chúng tôi viết lên bài này để những nguời VQG đang tỵ nạn hoặc đang còn 

đấu tranh trong nuớc am tuờng về những mưu mô thâm độc của 2 thằng chó 

đẻ HDH và Nguyễn Tấn Trí. 

Nguyễn Vân Tùng 

Houston, ngày 11-05-201 

 

 


