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Gì phải theo ông trên hay ông dưới??? ... Bối rối qua!

Chờ Nghị Quyết!

Không ... lời!

Làm "đầu tàu" phải có bản lãnh chính trị vậy mới được chớ. Lật bánh tráng kiểu gì
cũng được.

Thằng nhãi ranh "lưu manh" này con của NSUT Kim Xuân. Chích xong Astra rồi giờ
xúi người khác chích vắc xin trung quốc. Tiên sư cái lũ tinh hoa ... lưu manh.

Đồng chí ra đường không khẩu trang, không lý do phạt 3 củ, không nói nhiều.
Tao với mày như nhau - cùng ... ngoài đường, mà sao mày đòi phạt tao!?

Banh mì dưới cai nhìn của can ... bộ!

SÀI GÒN là thế đó!

Thế lực thù địch quá nguy hiểm đi à!
Sau khi lên đỉnh Olympia...( Chất xám trong nước đi hết còn đâu )
Mily Kim
Trâm Phương Lương Phương Thảo, quán quân năm thứ ba, là cháu ruột gọi ôx em là
bác. Cháu là người duy nhất tốt nghiệp xong về nước, làm trong Sài gòn, lương 30
tr./tháng hồi đó gia đình cũng có điều kiện, không hề thiếu về kinh tế, muốn giữ cháu
ở lại trong nước. Nhưng cuối cùng cháu vẫn ra đi.
Hiện cháu định cư ở Canada. Các cháu không muốn làm việc trong nước, nhiều khi
không phải vì tiền mà còn vì môi trường làm việc không thích hợp với những người có
tài, rồi còn cả môi trường sống nữa... Muốn giữ người tài thì chế độ phải trong sạch!
Vĩnh Thanh Vân Trâm Phương Hơn nữa người có tài về nước sẽ làm việc dưới quyền
kẻ bất tài thì làm sao làm được.

- Trần Ngọc Minh (quán quân năm đầu tiên): đã tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật
Swinburne ngành telecom, hiện làm việc ở Canberra, Úc.
- Phan Mạnh Tân (quán quân năm thứ 2): PhD Software Engineering ở Đại học Kỹ
thuật Swinburne, đang làm việc cho IBM ở Melbourne.

- Lương Phương Thảo (quán quân năm thứ 3): tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing ở Đại
học Monash, Melbourne. Năm 2011, cô làm ở một công ty quảng cáo ở Thành phố Hồ
Chí Minh.
- Võ Văn Dũng (quán quân năm thứ 4): tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne,
ngành Information Systems & Business (Accounting), hiện là kế toán viên ở
Melbourne.
- Đỗ Lâm Hoàng (quán quân năm thứ 5): đã tốt nghiệp chuyên ngành Telecom, hiện
làm việc tại Melbourne.
- Lê Vũ Hoàng (quán quân năm thứ 6): đã tốt nghiệp chuyên ngành Electrical
Engineering, đang học lên PhD ở Đại học Kỹ thuật Swinburne.
- Lê Viết Hà (quán quân năm thứ 7): sinh viên năm cuối chuyên ngành Robotics ở
Đại học Kỹ thuật Swinburne.
- Huỳnh Anh Vũ (quán quân năm thứ 8): giảng viên ngành Kinh tế tại Đại học Kỹ
thuật Swinburne.
- Hồ Ngọc Hân (quán quân năm thứ 9): sinh viên năm 3 ở đại học Kỹ thuật
Swinburne.
- Phan Minh Đức (quán quân năm thứ 10): đã tốt nghiệp ngành Thương mại, đại học
Kỹ thuật Swinburne.
- Phạm Thị Ngọc Oanh (quán quân năm thứ 11): sinh viên năm 3 ngành Tài chính Ngân hàng, đại học Kỹ thuật Swinburne.
- Đặng Thái Hoàng (quán quân năm thứ 12): sinh viên năm 2 ngành Xây dựng tại
đại học Kỹ thuật Swinburne.
- Hoàng Thế Anh (quán quân năm thứ 13): sinh viên ĐH Kỹ thuật Swinburne.
- Nguyễn Trọng Nhân (quán quân năm thứ 14): học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne,
chuyên ngành Kỹ sư phần mềm từ năm 2015.
- Văn Viết Đức (quán quân năm thứ 15): sinh viên của ĐH Kỹ thuật Swinburne năm
2016.
- Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân năm thứ 16): du học tại ĐH Kỹ thuật
Swinburne.
- Phan Đăng Nhật Minh (quán quân năm thứ 17): chưa đi du học.
Swinburne nằm trong top 400 trường đại học hàng đầu thế giới theo danh sách xếp
hạng của Times Higher Education World University Rankings và nằm trong top 500
đại học hàng đầu theo QS World University Rankings.
Đại học Kỹ thuật Swinburne nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu chuyên
sâu hàng đầu thế giới, theo nhiều danh sách xếp hạng học thuật trên thế giới.
Nguyễn Thành Vinh, A quân Đường lên đinh Olympia năm đầu tiên chia sẻ lý do
không về nước:
"Tôi cũng định quay về sau khi học xong đại học. Nhưng khi đó tôi nhận thấy tôi
không có một cơ hội công việc nào rõ ràng cả.
Tôi vốn thích làm nghiên cứu nên tôi tiếp tục xin học bổng Tiến sĩ và ở lại học tiếp.
Rồi tôi chuyên tâm với con đường nghiên cứu giảng dạy, nên về Việt Nam khó cho tôi
làm được trọn vẹn con đường tôi chọn nên tôi quyết định ở lại nước ngoài.
Theo FB Vương Điền ( NPN )

Ai ăn cắp mốt của ai biết liền.

Ngày 20/10 ngày Phụ Nữ Việt Nam.
Những món quà ngày 20/10 của Dân Oan Việt Nam.
Trần Thị Nga
Ngày 20/10/2014 Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do
đảng cộng sản cầm quyền khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc Hội và Hội
Trường Ba Đình mới tại thủ đô Hà Nội.
Ngày 20/10/2014 hơn 50 dân oan của 3 miền Bắc, Trung, Nam kéo nhau đến văn
phòng Quốc Hội để dăng biểu ngữ biểu tình đón tiếp, yêu cầu các vị đại biểu Quốc
Hội của họ phải làm đúng trách nhiệm nghĩa vụ của họ với dân, yêu cầu họ phải giám
sát giải quyết các vụ dân oan 3 miền đã bị những quan tham của đảng cộng sản cướp
đất, cướp nhà, cướp Quyền Con Người.
Đoàn dân oan đi đến đường Hoàng Diệu cách nhà họp Quốc Hội khoảng 500m chưa
kịp giăng biểu ngữ biểu tình đón tiếp các vị Đại Biểu thì công an, côn đồ xông vào bắt
họ đẩy lên xe đưa hết về công an Tp Hà Nội số 1 Quang Trung, Hà Đông.
Ngày phụ nữ Việt Nam bà Nguyễn Thị Nguyệt dân oan được Quốc Hội khóa XIII tặng
cho món quà quý giá đó là CÔNG AN CÔN ĐỒ NÔI KÉO BÀ LÊN XE LÀM BÀ BỊ
NGẤT.

Món quà quý mà Quốc Hội khóa XIII tặng cho gần 50 bà con dân oan là họ bị công
an bắt từ 7h sáng đến 15h30 chiều mà không được ăn, nhiều người vì đói quá đã bị
tụt huyết áp.
15h30 hai nữ dân oan bị công an cướp các biểu ngữ rồi đuổi đi không bắt đã giúp
Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam mang cơm hộp đến tặng bà con dân oan ăn giữ
sức để tiếp tục đấu tranh đòi tài sản, đòi Quyền Con Người mà họ đã bị những quan
tham của đảng cộng sản an cướp.
Bà Hài dân oan Bình Dương và bà Quang dân oan Tiền Giang khênh thùng cơm hộp.
Bà con dân oan ăn cơm tại công an Tp Hà Nội. Công an và côn đồ canh giữ bà con
dân oan.

Trần Thị Nga
20/10/2014

Bà THAI ANH VĂN, Tổng Thống Đài Loan.
Cách đây không lâu, tình cờ trên YouTube, tôi có theo dõi video của bà Thái Anh Văn
trong bài diễn văn của bà tại Đại học Columbia, Mỹ. Tôi ngạc nhiên khi thấy bà nói
tiếng Anh thật tuyệt vời và chi nhìn rất thinh thoảng bài diễn văn.Sau đó, tôi tò mò

đọc tiểu sử của bà trên Google thì biết bà tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa tại Columbia
University (Mỹ ) và là tiến sĩ Kinh tế học (Anh Quốc).
Sau 1975, tôi phải đi dạy lý hóa lớp 12 tại Canada để phụ giúp gia đình tại Việt Nam
và cũng may tôi có bằng cử nhân lý hóa tại Pháp nên được nhận. Cũng vì lý do ấy,
theo tôi nghĩ, lảnh đạo một quốc gia vào thời buổi nầy cũng cần có một hiểu biết rộng
về kinh tế. Lẻ dĩ nhiên Anh văn đã trở thành một sinh ngữ quốc tế. Đi dự hội nghị thế
giới, gặp các lảnh đạo thế giới mà không nói tiếng Anh thì cũng buồn...
Sáng nay, tình cờ thấy bà Thái Anh Văn đọc diễn văn nhân dịp lể Quốc khánh Đài
Loan, tôi kính phục bà Thái Anh Văn ...bà không cần nhìn vào bài diễn văn...
Thấy trình độ của bà , tôi lại tò mò xem Google: Đài Loan được xếp hạng thứ hai thế
giới về chăm sóc y tế (dịch vụ y tế )
Tôi mơ ước một mai đây, Việt Nam của tôi sẽ đuổi kịp Đài Loan.…
Tho Nguyen
22/10/21
Quốc Liên: Mơ ước là những điều tốt đẹp mà ai cũng mong muốn có được. Tuy
nhiên để đuổi kịp Đài Loan với xã hội của VN hiện nay thì có lẽ đến Tết Công
Gô!!!
Trạm bảo vệ rừng số 1 Tuy Đức xây dựng trên 250m2 đất. Từ nền nhà tới mái,
thậm chí tới cả .. nhà vệ sinh, chỉ toàn bằng gỗ.
Nguyễn Mạnh Hiệp

Đức Thuận:
Nếu làm bằng gỗ rừng sản xuất thì không sao nhưng hơi phản cảm.
Nguyễn Mạnh Hiệp:
Đức Thuận Đúng vậy. Nếu làm bằng gỗ từ rừng trồng thì không ảnh hưởng tới việc
bảo vệ rừng, nhưng biểu tượng của ngành kiểm lâm không thể là một toà nhà gỗ.
Đức Thuận:
Nguyễn Mạnh Hiệp đúng anh ạ. Nó sẽ tác động trực tiếp vào ý thức, nói chung ở ta
nhiều thứ vẫn chi là khẩu hiệu.

Cong Tuan:
Trong Chế độ csVN hiện nay đầy những trò nầy cứ bác dẫn đường đi trước là được
hết đâu cần học nhiều, bởi vậy mỗi lần phát biểu là lòi cái ngu ra.
Vas Kiss:
2 từ tốt nghiệp là hơi xa rồi, chưa chắc nó có học quá lớp 5 chưa nữa mới là đáng
nói á!
CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRÊN MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ.
Giang Thanh
- Xe lửa cũ 40 năm thì xin về xài, còn sách giáo khoa mới in năm trước năm sau bỏ.
- Thiếu tiền mua vacxin. Nhưng thừa tiền xây tượng đài. Xây bao nhiêu tượng khủng
ko thèm hỏi đồng bào một câu, nay sửa cái ly hương tượng thánh Trần thì hỏi toàn
dân
- Đảng cs lập ra vô số hội đoàn để ăn lương ngân sách, nhưng khi đồng bào mình gặp
nạn tất cả các hội đoàn đều lặng mất tích.
- Tuyên bố đã nghiên cứu sản xuất được vacxin Covid-19. Nhưng lại xin “ tiếp cận
“ vacxin từ nước khác .

- Xây miễn phí bệnh viện, trường học cho Lào, Căm, Cu. Nhưng trong nước thì đại
dịch đang thiếu trang thiết bị Y tế, còn giáo dục lại không bằng họ.
- Không tự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng lại cho quân đi giữ hoà bình ở tận Châu
Phi.
- Tặng các nước khác cả trăm tấn gạo. Nhưng bao nhiêu người đang đói vì đại dịch
của đất nước.
- Nghiên cứu vũ trụ đưa người lên không gian. Nhưng nông nghiệp lạc hậu như thời
tiền sử.
- Chết bởi ung thư, TNGT, giết người khá cao. Nhưng người dân vẫn lạc quan yêu
đời.
- Những người thù ghét , đánh, chửi nước Mỹ. Nhưng chính kẻ đó lại rất muốn sang
Mỹ.
- Là đất nước có chi số hạnh phúc gần nhất thế giới. Nhưng ai cũng muốn bỏ trốn ra
đi.
- Nếu chúng ta muốn là con người, muốn tự do, muốn nói lên sự thật, muốn phơi bày
dối trá thì bạn là phản động, là kẻ thù của thể chế này....
Chúng ta im lặng trước bất công và và xảo trá là tự chà đạp lên giá trị sống và tương
lai của nhiều thế hệ chúng ta..
FB Giang Thanh

Làm một phép so sánh nhỏ để toàn dân thấy mấy con Bò lãnh đạo đất nước ta ra
sao !

VIETNAM “MẶT TRỜI TỎA SÁNG” THẾ GIỚI.

Tại phi trường, nhà hàng và nơi công cộng ở các nước trên thế giới có những cảnh
báo và để ý đến người Việt mà không phải là người Lào, Indonesia hay các nước
châu Phi, v.v…
1. Tại phi trường Singapore:
- Khi làm thủ tục nhập cảnh, các bạn nữ bị hỏi đủ điều, bị đưa vô phòng an ninh để
thẩm vấn và có thể bị trục xuất về nước.
Tại sao là người Việt mà không phải là người Nhật, Đại Hàn, Mỹ, Úc, Anh, Pháp,
Canada, v.v...?
2. Tại phi trường Đức :
- khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất trình passport "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM", thì lập tức bị hỏi "Đến nước Đức
làm gì?", "Ở bao lâu? Khi nào về?", "Mang theo bao nhiêu tiền?", v.v…
Tại sao khi thấy passport từ Vietnam thì bị hỏi rất kỹ trong khi đó thấy passport
của nước Mỹ, Anh, Úc, Canada, Nhật … thì cho qua và không cần phải hỏi kỹ ?

3. Tại Thái Lan:
- khi đi ăn buffet tại nhà hàng thì sẽ thấy bảng thông báo chi viết bằng tiếng Việt:
"Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến
500 bath. Xin cảm ơn.".
Tại sao không phải là tiếng của các nước khác như là tiếng Indonesia, Philippines,
Hàn, Phi Châu,… mà là tiếng Việt?
4. Tại Nhật:
• Trên xe bus, những tờ giấy thông báo dán "Không được vứt rác, hút thuốc bừa bãi
trên xe bus"
• Khắp các siêu thị và shop bán hàng, những tờ giấy cảnh báo dán "Ăn cắp là phạm
tội... Camera đang hoạt động". Tất cả viết bằng hai thứ tiếng Nhật, Việt.
Tại sao không phải là tiếng của các nước khác như là tiếng Thái, Lào, Philippines,
Ấn độ, Indonesia, Phi Châu,… mà là tiếng Việt?
5. Tại Hàn Quốc:
- Thinh thoảng những tờ cảnh báo bằng song ngữ Hàn-Việt "Không xả rác bừa
bãi....Nếu không sẽ bị phạt tiền.. Phạt tiền dưới 1 triệu won".
Tại sao không phải là tiếng của các nước khác như là tiếng Thái, Lào, Philippines,
Ấn Độ, Indonesia, Phi Châu,… mà là tiếng Việt?
6. Tại Đài Loan:
- Thinh thoảng những tờ cảnh báo răn đe tội ăn cắp vặt bằng song ngữ Trung-Việt ở
khắp nơi.
Tại sao không phải là tiếng của các nước khác như là tiếng Nhật, Hàn, Thái,
Philippines, Lào, Ấn Độ, Indonesia, Phi Châu,… mà là tiếng Việt?
7. v.v...
8.
-Tất cả ở trên là do Đảng Cộng Sản gây ra. Đảng Cộng Sản đã làm nhục quốc thể
Vietnam !
DAVID TRAN

