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"Tự hào" ghê... Đi tới đâu là tự trét dô mặt tới đó!

NƠI BÒ ÐÁI ÐÂU HÈ?





Mình có ba người...

MỘT TRONG NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM NGÀY
NAY!

RẤT MONG QUÝ VỊ LINH MỤC 63 TỈNH THÀNH NHẮC NHỞ, CHỈ BẢO CHO GIÁO DÂN
TẠI THÁNH ĐƯỜNG MÌNH QUẢN LÝ BIẾT: "NÓN CỐI DÉP RÂU LÀ QUÂN GIẾT

NGƯỜI".



HÌNH CHỤP TRÊN THIÊN ĐƯỜNG…



Thuc Nguyen Nguyen: Nghe các bố ní nuận ní ro có sương mù mịt ở Hà Lội mà phát
vãi. Con khấu đầu vạn vạn lạy các bố, dẹp tất tần tật nhà máy làm điên bằng đốt than
mà các bố thỉnh từ tàu khựa về là hết sương mù mịt liền liền, Ngu xuẩn!







Ngô Trường An: Bác lê đức thọ, bác phạm văn đồng, bác trường chinh, bác lê duẫn.
Cả 4 bác vui mừng, hồ hởi, phấn khởi, cảm xúc vơ òa khi nhận được tin trung cộng

đã chiếm được quần đảo Hoàng Sa từ tay VNCH ngày 19.01.1974.

Sau niềm hoan hỉ, hả hê của các bác là máu và nước mắt của ngư dân Việt Nam cs,
qua nhiều thế hệ đổ xuống vùng lãnh hải này từ đó đến nay, và chẳng biết đến bao
giờ mới kết thúc.
Tiên sư bố các bác!



TRỜI TRỒNG CÓ KHÁC
Anh hàng xóm cho xem tấm ảnh hai vợ chồng nhà nọ trồng cây. Anh ta bình:



- Vợ chồng nhà này nghe nói đã ngoài bảy mươi. Nhưng khoẻ hơn cả Thánh Gióng.
Chỉ hai vợ chồng mà vừa bứng vừa trồng được cái cây to gần bằng người ôm.
Tôi nhìn hình thấy quen quen:
- Ông thấy lạ chứ tôi chẳng lạ gì. Trời trồng phải khác chứ. Làm trời thì có thể dời
non lấp bể chứ trồng mỗi cái cây thì ăn thua gì?
Chu Mộng Long

Gương mặt Nhà khoa học tiêu biểu được Hội Phụ nữ, VTV vinh danh thành "Nụ
hồng học viện quân y" với thành tích ăn tại chỗ, ỉa tại chỗ cho ra kit-test

CẦN TRUY CỨU CÁC LOẠI HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, HỘI ĐỒNG KHEN
THƯỞNG VÀ CẤP DANH HIỆU

Đại án Việt Á và Chuyến bay giải cứu có thể xem là một cuộc chiến tổng tiến công đại
dịch trong một đại dịch. Những kẻ lợi dụng đại dịch Covid để hút xương hút tủy nhân
dân chính là một thứ virus gây nguy hiểm hơn cả con Corona vô hình. Có thể xem
những kẻ ấy đã tiếp tay cho virus gây chết hơn 30 ngàn người mà còn rút kiệt ngân
sách, hủy hoại lòng tin của nhân dân.

Những kẻ ấy đang bị Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cách chức, bị
kỷ luật. Chưa bao giờ có đại án mà bị can và đối tượng bị xử lý toàn thuộc cán bộ cao
cấp và đông đến như vậy. Dân gọi đúng tên là giòi bọ, tởm hơn con virus vô hình của
tự nhiên.
Cá nhân tôi hưởng ứng sự truy cứu rốt ráo mà Bộ Công an đang làm, nhưng vẫn băn
khoăn. Bởi muốn diệt tận gốc giòi bọ thì phải bắt ruồi và dọn cả đống phân. Một đàn
ruồi truyền thông tâng bốc cho Việt Á và chuyến bay giải cứu chưa bị xử lý để chúng
vẫn nhơn nhơn rồi vo ve hát ngược lại, từ bài hát ca ngợi giòi bọ bây giờ quay sang
hát bài ngợi ca tấn công giòi bọ do chúng đẻ ra và nuôi. Đến lúc ngành truyền thông
phải dẹp đám ruồi bu này để có được một nền truyền thông sạch và lành mạnh.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6665883600092493&set=a.1250972568250317&__cft__[0]=AZU-vdwdaaIVrRUwXywBBRAv_tRq3YiKCLHGsuSMC71x4yr9nF3wJtFEjPodFq30YZlmF5kwbPjo0HeI1yvvf1XcNKqlJTdJNyIz_YfxWL2jW14MWE2IyjFWg5BB5Zvs97bT9xoLAHFga4rRWUAI5CnFEI1PoA4ZH32tEXgfwBpk6mxHkcl2bgWWzp5U5k6CNmePGknACcC8v9RA9KXobmO6&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6665883600092493&set=a.1250972568250317&__cft__[0]=AZU-vdwdaaIVrRUwXywBBRAv_tRq3YiKCLHGsuSMC71x4yr9nF3wJtFEjPodFq30YZlmF5kwbPjo0HeI1yvvf1XcNKqlJTdJNyIz_YfxWL2jW14MWE2IyjFWg5BB5Zvs97bT9xoLAHFga4rRWUAI5CnFEI1PoA4ZH32tEXgfwBpk6mxHkcl2bgWWzp5U5k6CNmePGknACcC8v9RA9KXobmO6&__tn__=EH-R


Bài này nhấn mạnh đến vai trò của các hội đồng, bao gồm hội đồng khoa học, hội
đồng khen thưởng và trao tặng danh hiệu. Theo thống kê của Wiki, riêng Việt Á đồng
thời nhận một lúc hàng loạt các giải thưởng và danh hiệu:

1. Giải thưởng Techmart Quốc tế Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Giải thưởng Bảo Sơn về nghiên cứu và sản xuất bộ sinh phẩm real-time RT-PCR
phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

3. Chứng nhận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh trong
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 về nghiên cứu và sản xuất bộ sinh phẩm real-time
RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu và sản xuất bộ
sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

5. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu và sản xuất bộ
sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

6. Huân chương Lao động Hạng ba về thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, chế
tạo và ứng dụng bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 gây
dịch Covid-19.

Riêng Huân chương Lao động hạng ba đã bị Văn phòng Chủ tịch nước thu hồi. Còn
lại chưa có động thái gì.

Bảng thống kê trên chưa kể đến các giải thưởng và danh hiệu cho các cá nhân trong
dự án nghiên cứu Kittest của Học viện Quân y.
Tôi đặt vấn đề truy cứu các loại hội đồng này bởi hai lý do:

1) Các loại hội đồng này chính là cái bãi phân nuôi dương ruồi và giòi bọ trong vụ án,
đồng thời cũng là bãi phân từng làm méo mó các thành tựu khoa học và làm lệch lạc
các đánh giá thành tích lâu nay, gây hôi thối nhất trong hoạt động khoa học và khen
thưởng, trao danh hiệu, tạo điều kiện cho sự chạy đua thành tích ảo và danh hiệu giả.

2) Các vụ án trước, khi ra tòa, các bị can thường khoe cả đống thành tích và danh
hiệu để làm kim bài miễn tử, làm cho tòa án khi xét xử phải lúng túng, khi chính trong
luật có điều khoản dùng thành tích giảm trừ tội lỗi của bị can. Rất dễ hình dung,
trước khi hoặc đồng thời phạm tội, các đối tượng đã lo chạy thành tích và danh hiệu
để làm mặt nạ che đậy sự phạm tội, kể cả làm áo giáp để bảo vệ mình trước nguy cơ
bị lộ và đứng trước vành móng ngựa.
3)
Tại sao, một cá nhân viên chức đạt đủ chuẩn khoa học hay khen thưởng nhưng các
hội đồng đòi đủ loại "minh chứng thật" để gây khó? Trong khi bọn giàu có và quyền
lực thì bất cần minh chứng nào hoặc minh chứng giả vẫn có thể đoạt được đủ loại
thành tích và danh hiệu?

Nếu cơ quan chống tội phạm lấy phương châm không chỉ nhặt giòi và diệt ruồi mà
còn hốt luôn cả bãi phân thì theo tôi, cái bãi phân cần hốt lúc này chính là các hội
đồng khoa học, hội đồng khen thưởng và trao danh hiệu.



Chính cái thứ hội đồng này đã nuôi dương rất nhiều công trình khoa học giả rút kiệt
ngân sách, nuôi không ít giáo sư, tiến sĩ dốt và đẻ ra đủ các phần thưởng và danh
hiệu giả.
Chính cái thứ hội đồng này không chỉ đục khoét làm rỗng ngân sách của nhà nước và
nhân dân, gây hôi thối thể diện quốc gia mà còn nuôi dương đủ các loại bệnh hủy
hoại nhân cách: bênh thành tích, bệnh háo danh, bệnh vĩ cuồng, bệnh khoe khoang,
bệnh tự xưng bố đời của thiên hạ…

Chu Mộng Long

Theo những tên vẹm đầu bò trong nước, Va-Lăn-Thai (Valentine) đã có ở Việt
Nam từ thời vua Hùng Vương thứ 8..

Những thằng vẹm đầu bò này, không có việc gì làm, lâu lâu lại tạo nên sự việc thúi
như phân, tạo cơ hội cho người dân chưởi trên đầu cả lũ...
Đến hôm nay tôi mới được biết...
Và nhờ thế mới cảm thấy hãnh diện, vì tôi là con dân Việt Nam Cộng Hòa...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010048476222&__cft__[0]=AZU-vdwdaaIVrRUwXywBBRAv_tRq3YiKCLHGsuSMC71x4yr9nF3wJtFEjPodFq30YZlmF5kwbPjo0HeI1yvvf1XcNKqlJTdJNyIz_YfxWL2jW14MWE2IyjFWg5BB5Zvs97bT9xoLAHFga4rRWUAI5CnFEI1PoA4ZH32tEXgfwBpk6mxHkcl2bgWWzp5U5k6CNmePGknACcC8v9RA9KXobmO6&__tn__=<,P-y0.g-R


TẶNG RIÊNG CHO NHỮNG ANH CHỊ EM THÍCH HÁT KARAOKE
Nguyễn Phương Nhu chuyển

- Mấy bà hàng xóm nhà tôi - Có cái vùng lá me bay mà bay từ trưa đến giờ vẫn chưa
bay hết lá !

- Định mệnh !
Hôm qua 12h đêm vẫn : hót đi chim hót đi chim !
- 1h trưa cứ " cho con gánh mẹ 1 lần..." Trưa không để mẹ ngủ cứ đòi gánh mẹ đi đâu
không biết !
- Hàng xóm nhà tôi mấy hôm nay hôm nào cũng bị cướp con ngựa ô !
- Còn bên cạnh nhà tôi ngày nào cũng đắp mộ cuộc tình, nó đắp ngày 2,3 lần , đắp
ngày này qua tháng nọ vẫn chưa xong !
- Đắp mộ mà lâu thế chắc được mấy cái lăng rồi . Chắc sau khi bị quát xong chuyển
sang bốc mộ cuộc tình !
- Đâu bằng bà già hàng xóm nhà tôi 3 đời chồng rồi mà suốt ngày "phận là con gái
chưa 1 lần yêu ai".

Định mệnh !
- Nhà hàng xóm tôi có bố mẹ và 2 đứa con cũng bị cuồng cái bài Duyên phận này !
Đầu tiên mẹ hát, rồi bố hát, con gái hát, con trai hát.

Nghỉ mệt lại để Như Quỳnh hát. Đơ mệt thì cả nhà lại hát cứ xoay vòng thế !



- Hàng xóm nhà tôi mới ghê, 12h đêm rồi vẫn 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng. Có mỗi
mình mà bằng 5 đứa hét điếc cả tai !
- Nhà tôi thì ngày nào cũng khoan khoan hò khoan, khoan từ sáng đến tận chiều ngày
nào cũng khoan đi khoan lại mà vẫn chưa có dấu hiệu khoan xong !
- Ngày nào cũng hát đập vơ cây đàn , đập mãi mà chưa thấy vơ !
- Ở tôi là xứ Tây Nguyên bạt ngàn cà phê có con sông nào đâu mà thằng hàng xóm
suốt ngày cứ gọi đò ơi !
- Ngay lúc này , cạnh nhà tôi nó hát : " cho con gánh mẹ 1 lần" !

Định mệnh !
Nửa đêm không biết nó còn định gánh mẹ nó đi đâu không biết !

Nguyen Nguyen

Ở VN GIỜ CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ, CHỈ CÓ SỰ THẬT LÀ KHÔNG CÓ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9022335581140665&set=gm.1248125272752430&idorvanity=478509733047325&__cft__[0]=AZWMdWTLvakZlesHqDoVha9X3BWvtaQI32ktWnoq3n9Cmn_gEuE6GcwCyAiEsQ-FG3HbxU4cJnOA0e4puabqXgwIJ1gQ2hISPPxglEIkSK_nMlgtEpfdyhSdm_xb7bufIBFIKtVnQvLvynXVGegZ9frjioWsxktRDIu5Zhg1HV3X_2gaSGNG66m159LOPbjWjXc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9022335581140665&set=gm.1248125272752430&idorvanity=478509733047325&__cft__[0]=AZWMdWTLvakZlesHqDoVha9X3BWvtaQI32ktWnoq3n9Cmn_gEuE6GcwCyAiEsQ-FG3HbxU4cJnOA0e4puabqXgwIJ1gQ2hISPPxglEIkSK_nMlgtEpfdyhSdm_xb7bufIBFIKtVnQvLvynXVGegZ9frjioWsxktRDIu5Zhg1HV3X_2gaSGNG66m159LOPbjWjXc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9022335581140665&set=gm.1248125272752430&idorvanity=478509733047325&__cft__[0]=AZWMdWTLvakZlesHqDoVha9X3BWvtaQI32ktWnoq3n9Cmn_gEuE6GcwCyAiEsQ-FG3HbxU4cJnOA0e4puabqXgwIJ1gQ2hISPPxglEIkSK_nMlgtEpfdyhSdm_xb7bufIBFIKtVnQvLvynXVGegZ9frjioWsxktRDIu5Zhg1HV3X_2gaSGNG66m159LOPbjWjXc&__tn__=EH-R


Chạy ngang qua hàng trăm lần mà không đọc kịp nó viết cái gì …
Bữa nay dừng xe lại đọc cho nó … lú luôn..



LỊCH SỬ VIỆT NAM :

- Tàu xưa chiếm Việt nam , dân không bỏ xứ .

- Nhật chiếm Việt Nam không ai bỏ xứ.

- Pháp chiếm Việt Nam không ai bỏ xứ.

- Mỹ qua Việt Nam không ai bỏ xứ.

- Cộng sản chiếm Việt Nam dân tháo nhau chạy
mặc dù không biết sẽ đi đến đâu… và về đâu.

*** Có ai giải thích được không ?


