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Resolutions 1991/41, 1994/32, 1997/50, 2000/36, and 2003/31 were adopted by the UN
Commission on Human Rights to extend the mandate of the Working Group on Arbitrary
Detention. The Human Rights Council, which “assume[d]… all mandates, mechanisms,
functions and responsibilities of the Commission on Human Rights…” pursuant to UN General
Assembly Resolution 60/251, GA Res. 60/251, March 15, 2006, at ¶ 6, later extended the
mandate through Resolutions 6/4, 15/18, and 24/7.

QUESTIONNAIRE TO BE COMPLETED BY PERSONS
ALLEGING ARBITRARY ARREST OR DETENTION
I.

IDENTITY
1.

Family Name: Nguyen Huu Quoc

2.

First Name: Duy

3.

Sex: Male

4.

Age at the Time of Detention: 32 years old (Born on April 13, 1985).

5.

Nationality: Vietnam

6.

(a) Identity document (if any): unknown
(b) Issued by: unknown
(c) On (date): unknown
(d) No.: unknown

II.

7.

Profession and/or activity (if believed to be relevant to the arrest/detention): The
Applicant’s profession as a market worker had no relevance to his arrest and
detention.

8.

Address of usual residence: At the time of his arrest, the Applicant was living in
Khanh Hoa Province.

ARREST
1.

Date of arrest: August 31, 2015 and November 23, 2015

2.

Place of arrest (as detailed as possible): Khanh Hoa Province, Vietnam.

3.

Forces who carried out the arrest or are believed to have carried it out: Khanh
Hoa Provincial Police.

4.

Did they show a warrant or other decision by a public authority? No.

5.

Authority who issued the warrant or decision: Unknown.

6.

Relevant legislation applied (if known): The Applicant was ultimately charged
with “conducting propaganda against the State of the Socialist Republic of
Vietnam” under Article 88 of the Vietnamese Penal Code.
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III.

DETENTION
1.

Date of detention: The Applicant was arrested on August 28, 2015, then released
on August 31, 2015 due to a lack of evidence; the Applicant was then re-arrested
on November 21, 2015; convicted and sentenced on August 23, 2016.

2.

Duration of detention (if not known, probable duration): The Applicant has been
detained since November 23, 2015. He was sentenced to three years
imprisonment on August 23, 2016.

3.

Forces holding the detainee under custody: Ministry of Public Security

4.

Places of detention (indicate any transfer and present place of detention): After
his arrest, the Applicant was detained in Ninh Hoa Prison in Khanh Hoa Province.
After his conviction, the Applicant was held in Phuoc Dong Prison in Khanh Hoa
Province. On February 13, 2017, the Applicant was transferred to An Diem
Prison in Quang Nam Provice, where he is currently detained.

5.

Authorities that ordered the detention: The People's Court of Khanh Hoa Province

6.

Reasons for the detention imputed by the authorities: The Applicant was
convicted of the crime of “conducting propaganda against the State of the
Socialist Republic of Vietnam” on August 23, 2016. His conviction was upheld
on appeal on December 26, 2016. There is no further appeal pending as there are
no other avenues of appeal open to the Applicant.

7.

Relevant legislation applied (if known): The Applicant was convicted of
conducting propaganda against the state under Article 88 of the Vietnamese Penal
Code.
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IV.

DESCRIBE THE CIRCUMSTANCES OF THE ARREST AND/OR THE
DETENTION AND INDICATE PRECISE REASONS WHY YOU CONSIDER
THE ARREST OR DETENTION TO BE ARBITRARY
A.

Statement Of Facts

Nguyen Huu Quoc Duy (the “Applicant”) is an unlikely victim of Socialist Republic of
Vietnam’s (“Vietnam”) crackdown on freedom of expression. The Applicant was detained and
prosecuted for merely posting statements and links to articles critical of government corruption,
police brutality, and deficiencies in the education system on his personal Facebook page. As
explained below, after a trial that violated the Applicant’s due process rights, he was sentenced
to three years imprisonment for these activities on social media.
This Statement of Facts first sets forth relevant background information about the
Vietnamese Government’s (the “Government”) history of human rights violations regarding the
suppression of the freedom of expression, denial of fair trial rights, and the arbitrary detention of
the country’s citizens. Next, it details what is known about the events surrounding the
Applicant’s arrest, detention, conviction and appeal.
1.

Background on the Socialist Republic of Vietnam

The Constitution of Vietnam (the “Constitution”) contains articles designed to protect the
rights of citizens, including the right to freedom of opinion and speech, 2 to a fair trial, a defense
counsel of his or her own choosing, and to conduct a legal defense. 3 Vietnam is also a party to
the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”). 4 In real life, however,
Vietnamese citizens do not enjoy the rights guaranteed to them by the Constitution or the
2

Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, art. 25.

3

Id. at arts. 31 and 103.

4

UN Treaty Collection, Status of ICCPR at 08-09-2017 05:00:49 EDT,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV4&chapter=4&clang=_en.
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ICCPR. The Government has a history of violating those basic human rights, as described
below.
a.

Freedom of expression in Vietnam

The Constitution and Vietnamese law provide for freedom of speech, but the Government
has used broad national security and anti-defamation provisions to undermine these rights,
including for those who use social media to disseminate information regarding government
corruption and reform. 5 The Government controls all print and broadcast media. 6 Vietnamese
journalists and bloggers who are critical of the regime are actively silenced through arrest,
prosecution, and other harassment. 7 The “national security” provisions of the Vietnamese penal
code, including Article 88, used to convict the Applicant, also have long-been used to oppress
Vietnamese citizens’ freedom of expression. These criminal provisions “make no distinction
between violent acts such as terrorism and the peaceful exercise of freedom of expression. 8
Human Rights Watch has found that “[t]he Vietnamese government systematically suppresses
freedom of expression,” finding that “Criminal penalties apply to authors, publications, websites,
and internet users who disseminate materials deemed to oppose the government, threaten
national security, reveal state secrets, or promote "reactionary" ideas. The government blocks
access to politically sensitive websites, requires internet café owners to monitor and store

5

Vietnam: Country Reports on Human Rights Practices for 2015, U.S. Department
of State, p. 22, http://www.state.gov/documents/organization/253025.pdf (hereinafter, “U.S.
State Dept. Vietnam Report”).
6

Vietnam: Freedom in the World 2016, https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2016/vietnam.
7

Id.

8

See Arbitrary Detention in the Socialist Republic of Vietnam, testimony by Vo
Van Ai (Que Me: Action for Democracy in Vietnam) to the Tom Lantos Human Rights
Commission Hearing on Vietnam: Continuing Abuses of Human Rights and Religious Freedom
(May 15, 2012) at 8, http://www.queme.net/eng/docs_detail.php?numb=1837.
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information about users’ online activities, and subjects independent bloggers and online critics to
harassment and pressure.” 9 A 2003 law banned the receipt and distribution of anti-government
email. 10 Decree 72, issued in 2013, increased the Government’s powers to control speech on
blogs and social media by requiring companies operating those web platforms to store posted
information, available to the Government upon request, and to have a mechanism to remove
prohibited content upon notification by authorities. 11
b.

Independence of courts in Vietnam

Vietnam’s judiciary system is subordinate to the Communist Party of Vietnam (“CPV”),
including the courts at all levels. Judges are generally members of the CPV and undergo
screening by the CPV and local officials during the selection process. 12 Despite constitutional
declarations that the judiciary is independent and follows only the law, 13 political influence,
endemic corruption, and inefficiency are rife within the judicial system, with high-profile cases
drawing particularly heavy party influence. 14
c.

Due process violations in Vietnam

The U.S. State Department’s Human Rights Report stated that the inadequate protection
of due process rights in Vietnam was one of “the most significant human rights problems in the
country.” 15 For instance, defendants were not always informed promptly of the charges levied

9

Human Rights Watch Country Summary: Vietnam (Jan. 2012) at 1-2,
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/vietnam_2012.pdf.
10

Id.

11

U.S. State Dept. Vietnam Report, supra note 5, at 27

12

Id. at 16

13

Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, art. 103.

14

Id.

15

U.S. State Dept. Vietnam Report, supra note 5, at 1.
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against them. 16 Trials were generally open to the public, but in some sensitive cases were
closed. 17 Although the new criminal procedure codifies presumption of innocence for the
accused, defense lawyers regularly complained that judges appeared to make a determination of
guilt prior to conducting the trial. 18 Authorities generally upheld the rights of defendants to be
present with legal counsel at trial, but did not always allow defendants to choose their lawyer. 19
Defense lawyers routinely reported due process issues, including restricted communication with
their client, inability to examine evidence against their client before the trial, and lack of
opportunity to cross-examine witnesses. 20
2.

Nguyen Huu Quoc Duy

The Applicant is a 32-year-old resident of Khanh Hoa province, Vietnam. The Applicant
graduated from college with a degree in education, and, prior to his detention, worked with his
mother at a local market. 21 The Applicant was also active on social media, specifically
Facebook, on which he made statements and reposted articles criticizing governmental
corruption, acts of police violence, and deficiencies in the local educational system on his
personal Facebook page. 22

16

Id. at 17.

17

Id.

18

Id.

19

Id.

20

Id.

21

Confidential Communication with “AB,” on file with Freedom Now (hereinafter,
“Communication with AB”).
22

See Facebook Page of Nguyen Huu Quoc Duy, provided in Appendix I (English
version on file with Freedom Now).
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a.

The Applicant’s arrests

On August 28, 2015, the Applicant was arrested in his home by Khanh Hoa Provincial
Police, in the presence of his parents. 23 At no point did the arresting officers show the Applicant
an arrest warrant, nor did they inform him of the charges or reasons why he was being arrested. 24
The arrest was made by both uniformed and plainclothes police officers, who confiscated the
Applicant’s laptop and mobile phone. 25 Three days later, on August 31, 2015, the Applicant was
released from police custody. The Applicant’s mother reports that the police released the
Applicant due to a lack of evidence.
On the same day as the Applicant’s initial arrest, August 28, 2015, his cousin, Nguyen
Huu Thien An, was arrested for spray painting the initials “DMCS” on the side of a police
station. The initials stand for “Địt Mẹ Cộng Sản,” which can be translated as “fuck
communism,” the origin of which is also the title of a rap song that inspired an anti-communist
youth movement called the Viet Tran movement, or the “Zombie” movement, who have
primarily been a presence on social media. 26 The members of this movement have been
persecuted by the governmental authorities in Vietnam as they move from activity on social
media into more public demonstrations of their opposition to the corruption of public officials

23

Communication with AB.

24

Id.

25

Id.

26

Amnesty International Public Statement, “Conviction of youth activists highlight
authorities’ retrograde attitude to human rights,” (Aug. 27, 2016) https://www.amnesty.org/
download/Documents/ASA4147252016ENGLISH.PDF (hereinafter, “Amnesty International
Public Statement”); Patrick Winn, “A rap anthem called ‘F*ck Communism’ is going viral in
Vietnam,” PRI.org, July 24, 2015, https://www.pri.org/ stories/2015-07-24/rap-anthem-calledfck-communism-going-viral-vietnam.
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and the Government. 27 While An is a known member of the Zombie movement, the Applicant is
not a member of that movement, nor does he associate himself with that movement.
After his release on August 31, 2015, the Applicant not only resumed his criticism of
government corruption, he also began to advocate for the release of his cousin, An, on social
media. As a result of these posts, the Applicant was arrested again on November 21, 2015 by
the Khanh Hoa Provincial Police. 28 As with the prior arrest, the police produced no written
arrest warrant, nor did they inform the Applicant of the charges or reasons why he was being
arrested. 29 The police also confiscated the Applicant’s laptop and mobile telephone. 30
b.

Applicant’s pre-trial detention

From the time of his arrest on November 21, 2015 to the start of his trial, the Applicant
was held incommunicado by the Khanh Hoa Provincial Police. 31 The Applicant’s mother,
Nguyen Thi Nay, ascertained that the Applicant was being held at Ninh Hoa prison and
attempted to see her son on multiple occasions, but was not permitted to do so. 32 Nguyen Thi
Nay was also aware that there was no canteen at the prison, so she attempted to deliver food to
the Applicant every week. 33 The police at the prison "looked up [her] son's name in the book and
told [her] Duy was not allowed to receive any supplies." 34 Nguyen Thi Nay engaged two

27

Id.

28

Id.

29

Communication with AB.

30

Id.

31

Amnesty International Public Statement, supra note 26.

32

Radio Free Asia, Interview: ‘I Have Never Seen Any Trial Like This Before'
(Aug. 24, 2016) http://www.rfa.org/english/news/vietnam/vietnam-mother-0824201616493 7
.html
33

Id.

34

Id.
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lawyers, Vo An Don and Nguyen Kha Thanh, to represent her son at trial. 35 When Nguyen Thi
Nay informed the prosecutor's office that Vo An Don and Nguyen Kha Thanh Vo An Don and
Nguyen Kha Thanh would represent the Applicant, the prosecutor’s office claimed that the
Applicant had chosen a different lawyer, named Bach Mai. 36 When Nguyen Thi Nay met with
Bach Mai, he told her that he met her son in prison when visiting another client and had agreed
to represent the Applicant free of charge. 37 Bach Mai was likely chosen by police to represent
her son 38 and there are concerns that the Applicant did not meet with Bach Mai until the day of
the trial.
c.

Applicant’s trial, conviction, and sentencing

The Applicant and his cousin An were tried on August 23, 2016 in the south-central
province Khanh Hoa in the city of Nha Trang. The Applicant's family attempted to attend the
trial, but police at the courthouse claimed that the family needed an invitation from the court to
do so, and prevented them from entering the court. 39 The Applicant’s mother, Nguyen Thi Nay,
was not only denied access to her son’s trial, but was physically detained by police for the
duration of the trial. The scene unfolded as follows:
I shouted: 'Why can't I attend the trial of my son?' Right after that, female police
officers surrounded me. I asked one woman why, if she was police, is she
hugging me like she was about to pick my pocket. One policeman took my phone
from me as soon as I was about to record the scene. He then pushed me into a
jeep. They grabbed my arms so tightly that they were bruised. They drove me
very far away from the court. They let me stay in a local commune police station.

35

Id.

36

Id.

37

Id.

38

Id.

39

Id.
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They gave me a loaf of bread lo eat and told me that I could only leave when the
trial was over. 40
In addition to the Applicant’s family, eleven activists from Ho Chi Minh City traveled to Nha
Trang to attend the trial, but were detained by police en route. 41
As a result of the actions of the Government, the Applicant and An’s trial was closed to
the public. 42 After only one day of trial, both the Applicant and An were convicted for spreading
anti-government propaganda under Article 88 of the penal code. The Applicant was sentenced to
three years in prison, while An, [

REDACTED
]43 was sentenced and two years in prison.44 As the trial

was closed to the public, the Vietnamese state media's description of the trial is the only account
available. That account states that the Applicant was convicted for posting articles that distorted
the policies of the Communist party and had called for the overthrow of the Government, while
An was convicted of writing "reactionary" slogans on the wall of a police station.45 The trial
judge stated that the Applicant and An’s actions were very serious and had damaged confidence
in the leadership of the Communist party and hurt social order.46

40

Id.

41

Id.

42

Id.

43

[

REDACTED

] Communication

with AB.
44

Vietnam Right Now, "Activists sentenced for 'propaganda',” Aug 24 2016,
http://vietnamrightnow.com/2016/08/activists-sentenced-for-propaganda/.
45

Id.

46

Id.
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d.

Applicant’s post-trial detention and appeal

Immediately following his conviction, the Applicant was placed in solitary confinement 47
in Phuoc Dong prison in Khanh Hoa province. 48 As he was still being held incommunicado,
little is known about the conditions of his imprisonment in Phuoc Dong.
On December 25, 2016, the Applicant was notified that his appeal would be heard the
next day, December 26, 2016. 49 While the Applicant was finally allowed to meet with a lawyer
(hired by the Applicant’s mother) prior to the hearing, the lawyer was only given a short period
of time to speak with the Applicant to prepare. 50 The Applicant’s appeal was rejected, and his
three year sentence upheld. 51
e.

Applicant’s current status

On February 13, 2017, the Applicant was transferred to An Diem prison in Quang Nam
province, which is over 500 km away from his family in Khanh Hoa province. On February 23,
2017, the Applicant's mother was able to visit the Applicant in prison for the first time since he
was arrested in November, 2015. The Applicant’s mother is now permitted to make monthly
visits to the Applicant, and to send him food. During the visits, the Applicant and his mother are
allowed to meet for only one hour. The Applicant is not able to discuss the conditions of his

47

Nhan Quyen, "Vietnam Prisoner of Conscience Placed in Solitary Cell after Trial,
Not Allowed to Meet Family," Defend the Defenders, August 30, 2016,
http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2016/08/30/vietnam-prisoner-of-conscienceplaced-in-solitary-cellafter-trial-not-allowed·to-meet·family/.
48

Communication with AB.

49

Nhan Quyen, “Vietnam Upholds Sentences against Two Bloggers for Anti-state
Propaganda,” Defend the Defenders, December 27, 2016,
http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2016/12/27/vietnam-upholds-sentences-againsttwo-bloggers-for-anti-state-propaganda/.
50

Id.

51

Id.
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detention with his mother, aside from telling her that he is no longer in solitary confinement and
that he lives in a small room with another prisoner. The Applicant also said that this prison is
better than the temporary prison but because he is unable to preoccupy his time with any sort of
paid labor, his days are longer. At the time of submission of this petition, the Applicant is still
confined in An Diem prison. 52
B.

Legal Analysis

The Applicant’s detention constitutes an arbitrary deprivation of liberty 53 under
Category II and Category III as defined by the Working Group. 54 The detention is arbitrary
under Category II because it resulted from the Applicant’s peaceful exercise of his freedom of
expression. The detention is arbitrary under Category III because the Government’s detention
and prosecution of the Applicant failed to meet minimum international standards of due process.
1.

Deprivation of Liberty for Exercising his Freedoms of Opinion and
Expression under Category II

Deprivation of liberty is arbitrary under Category II when it results from the exercise of
the rights or freedoms guaranteed by Articles 7, 13, 14, 18, 19, 20, and 21 of the Universal
Declaration on Human Rights (“UDHR”) and Articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26, and 27 of the
52

Communication with AB.

53

An arbitrary detention of liberty is defined as any “deprivat[ion] of liberty except
on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law.”
International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR
Supp. (No. 16), at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23,
1976, at art. 9(1) (hereinafter, “ICCPR”). Such a deprivation of liberty is specifically prohibited
by international law. Id. “No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.”
Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810, at art 9 (1948)
(hereinafter, “UDHR”). “Arrest, detention or imprisonment shall only be carried out strictly in
accordance with the provisions of the law . . . .” Body of Principles for the Protection of Persons
under Any Form of Detention or Imprisonment, at Principle 2, G.A. Res. 47/173, Principle 2, 43
U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 298, U.N. Doc. A/43/49 (1988) (hereinafter, “Body of
Principles”).
54

Human Rights Council, Methods of work of the Working Group on Arbitrary
Detention, ¶¶ 8(b)-(c), U.N. Doc. A/HRC/30/69 (Aug. 4, 2015) (hereinafter, “Methods”).
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ICCPR. 55 This case meets the requirements of Category II because the Applicant’s detention is a
result of his exercise of his fundamental freedoms of opinion and expression guaranteed by the
UDHR, to which Vietnam is bound, and the ICCPR, to which Vietnam is a party.
The freedoms of opinion and expression are protected by international and regional
instruments and include the freedom to seek, receive and impart information of all kinds, either
orally or in writing. 56 Article 19(2) of the ICCPR provides that “everyone shall have the right to
freedom of expression.” 57 Article 19 of the UDHR provides an analogous guarantee of freedom
of opinion and expression. 58 Furthermore, Article 25 of the Constitution guarantees to freedom
of opinion and freedom of speech. 59 The UN Human Rights Committee (“HRC”) has clarified
that Article 19 of the ICCPR “protects all forms of expression and the means of their
dissemination.” 60 This includes “all forms of audio-visual as well as electronic and internetbased modes of expression.” 61
The crime of “conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam” under
Article 88 of the Vietnamese Penal Code is, on its face, violative of an individual’s free
expression as it penalizes an overly broad array of non-violent expression critical of the
Government. Pursuant to Article 19(3) of the ICCPR, the freedom of expression and opinion

55

Id. at ¶ 8(b).

56

Id.

57

ICCPR, supra note 53, art. 19(2). Vietnam acceded to the ICCPR in 1982 and
entered no reservations to this provision.
58

UDHR, supra note 53, art. 19.

59

Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, art. 25.

60

Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of
opinion and expression, ¶ 12, U.N. Doc. CCPR/C/G/34 (Sep. 12, 2011) (hereinafter, “General
Comment No. 34”).
61

Id.
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may only be restricted as necessary for either the respect of the rights and reputations of others or
the protection of national security or public order, health or morals. 62 Although the offense of
“conducting propaganda” is classified as a crime infringing upon national security in the Penal
Code, such permissible limitations on the right to freedom of expression do not apply in this
case. The HRC has emphasized the narrowness of the limitations set forth in Article 19(3) of the
ICCPR by noting that “when a State party imposes [a limitation] on the exercise of freedom of
expression, [it] may not put in jeopardy the right itself.” 63 As such, any limitation “must meet a
strict test of justification.” 64 To guide states, the HRC has established three requirements for any
limitation on the right to freedom of expression. A permissible limitation must be (1) “provided
by law,” (2) for the protection of one of the “enumerated purposes,” and (3) “necessary” to
achieve that purpose. 65 In this case, the limitation on the Applicant’s freedom of expression fails
to meet the second and third requirements. It would be difficult to for Vietnam to make a good
faith argument that preventing propaganda is a legitimate national security interest. Moreover,
imprisonment of an individual for such alleged propaganda is not necessary to safeguard national
security.
Although governments frequently invoke such limiting principles – especially in the
context of arbitrary detention – the latitude afforded is quite narrow. A government may not
merely invoke the national security rationale without a searching review of that claim. Indeed,
the government must “specify the precise nature of the threat” posed by the protected activity

62

ICCPR, supra note 53, art. 19(3).

63

General Comment No. 34, supra note 60, ¶ 21.

64

Park v. Republic Korea, Communication No. 628/1995, U.N. Doc.
CCPR/C/64/D/628/1995 (adopted Oct. 20, 1998), ¶ 10.3.
65

Shin v. Republic of Korea, Communication No. 926/2000, U.N. Doc.
CCPR/C/80/D/926/2000 (adopted Mar. 16, 2004), ¶ 7.3.
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and then demonstrate the proportionality of the limitation by establishing a “direct and
immediate connection between the expression and the threat.” In short, general allegations
claiming that an individual’s expression threatened security – without evidence of a specific
threat and a proportional response – will not meet this high burden.
Thus, the Applicant’s use of electronic social media to broadcast his opinions clearly falls
under his right to freedom of opinion and expression. The Applicant merely made his opinions
known and disseminated information on Facebook that was critical of government corruption,
police brutality, and problems with the education system. Ultimately, the Government detained
the Applicant for making statements that the Government simply found to be disagreeable.
National security and the public order were not threatened, nor did the Government specify the
precise nature of the perceived threat or demonstrate any connection between the Applicant’s
statements and the perceived threat. Rather, the Government detained the Applicant as part of its
attempt to silence critical voices.
Because the Applicant was detained for making statements that were protected by his
freedoms of opinion and expression, his detention is arbitrary under Category II of the Working
Group’s methods.
2.

Deprivation of Liberty under Category III

A detention is arbitrary under Category III “[w]hen the total or partial non-observance of
the international norms relating to a fair trial, established in the [UDHR] and in the relevant
international instruments accepted by the States concerned, is of such gravity as to give the
deprivation of liberty an arbitrary character.” 66 Articles 5, 7, 8, 9, 10 and 11 of the UDHR and
Articles 9 and 14 of the ICCPR provide international norms of fair trial. In addition to the due

66

Methods, supra note 54, ¶ 8(c).
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process requirement established by the ICCPR and UDHR, the Working Group may also look to
the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment (“Body of Principles”) and the Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (the “Mandela Rules”) in making a determination as to the arbitrary nature of a
detention. 67 Vietnam failed to observe the minimum international standards of due process by
denying the Applicant of his rights to not be subjected to an arbitrary arrest, to a prompt habeas
corpus review, a hearing by an independent and impartial tribunal, equality before the court, a
presumption of innocence, to prepare a defense and be represented by counsel of his own
choosing, to be released pending trial and to be tried without undue delay.
a.

Vietnam violated the Applicant’s right not to be subjected to
arbitrary arrest

Article 9(1) of the ICCPR, which confirms the right to liberty and freedom from arbitrary
detention, guarantees that “[n]o one shall be deprived of his liberty except on such grounds and
in accordance with such procedure as are established by law.” 68 This right is reiterated by
Article 9 of the UDHR, and Principles 2 and 36(2) of the Body of Principles. 69 The HRC has
interpreted this right to mean that “procedures for carrying out legally authorized deprivation of
liberty should also be established by law and States parties should ensure compliance with their
legally prescribed procedures.” 70 Article 9(1) requires compliance with domestic rules that

67

Id. at ¶ 7(a) and (b).

68

ICCPR, supra note 53, art. 9(1).

69

UDHR, supra note 53, principles 2 and 36(2).

70

UN Human Rights Committee, General Comment No. 35, ¶ 23, UN Doc.
CCPR/C/GC/35, (16 Dec. 2014) (hereinafter, “General Comment No. 35”).
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define such procedures for arrest such as identifying the officials who are authorized to make
arrest. 71
Under Article 80 of the Vietnamese Criminal Procedure Code, an arresting officer should
present an arrest warrant which specifies the full name and address of the arrestee, as well as the
reasons for the arrest. 72 Such arrest warrant must be read out loud to the arrestee. 73 An
emergency arrest, i.e., an arrest without a warrant, is only permitted where there is evidence that
the suspect is going to commit an extremely severe felony, that the suspect is a flight risk or
where there is a risk that the suspect will dispose of evidence. 74
The arrest of the Applicant did not comply with international law; indeed, the arrest
failed to meet the standards of Vietnam’s own laws, as the Applicant was not shown an arrest
warrant at the time of his detention. Such failure to follow the legal arrest procedures violated
the Applicant’s right to freedom from arbitrary arrest under Article 9(1) of the ICCPR, Article 9
of the UDHR, and Principles 2 and 36(2) of the Body of Principles.
b.

Vietnam violated the Applicant’s right to release pending trial
and habeas corpus

Article 9(3) and (4) of the ICCPR protect an individual’s right to challenge the legality of
his continued detention. This right is reiterated by Principles 4, 11, 32 and 37 of the Body of
Principles. 75 Article 9(3) of the ICCPR requires that a detainee “be brought promptly before a
judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” and “applies even before
formal charges have been asserted, so long as the person is arrested or detained on suspicion of
71

Id.

72

Criminal Procedure Code of Vietnam, Law No. 19/2003/QH11 (November 26,
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Id.
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Body of Principles, supra note 53, principles 4, 11, 32 and 37.

2003).
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criminal activity.” 76 The HRC has interpreted the term “promptly” to be within about 48 hours,
except in exceptional circumstances. 77 This guarantee not only serves as a check on arbitrary
detention, but also provides an important safeguard for other related rights, such as freedom from
torture. 78 Article 9(4) of the ICCPR extends this principle of habeas corpus to non-criminal
detainees as well. 79
The HRC has also determined that incommunicado detention inherently violates Article
9(3) of the ICCPR 80 and Principles 15 and 18 of the Body of Principles confirm that a detainee
has the right to communicate with his family and counsel. 81 In addition, Principle 19 of the
Body of Principles states that detainees “have the right to be visited by and to correspond with …
members of his family and shall be given adequate opportunity to communicate with the outside
world. 82
As well as requiring that detainees be allowed to promptly challenge their detention,
Article 9(3) of the ICCPR also enshrines the right to an individual’s release pending trial by
confirming that “[i]t shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in
custody . . . .”. 83 The HRC has found that“[d]etention pending trial must be based on an
individualized determination that it is reasonable and necessary taking into account all the
circumstances, for such purposes as to prevent flight, interference with evidence or the
76
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77

Id. at ¶ 33.
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Id. at ¶ 34. Other rights that may be at risk are those guaranteed by articles 6, 7,
10 and 14 of the ICCPR. Id. at ¶ 35.
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recurrence of crime… Pretrial detention should not be mandatory for all defendants charged with
a particular crime, without regard to individual circumstances.” 84 Principle 38 and 39 of the
Body of Principles further confirm that, except in special cases, a criminal detainee is entitled to
release pending trial. 85
Because the Applicant was held in incommunicado from November 21, 2015 to
December 24, 2016 (from the time of the Applicant’s second arrest to the day before his appeal
hearing when he was allowed to meet with his attorney), it is uncertain whether we was promptly
brought before a judge to adjudicate the legality of his detention. In the unlikely event that the
Applicant was promptly (or ever) brought before a judge to exercise his habeas corpus rights,
such arraignment was held in secret and without the Applicant being represented by an attorney,
in violation of his rights under Articles 9(3) and 9(4). Moreover, the Applicant was never
released on bail pending trial. Without publicly assessing the detention of the Applicant with
regards to the requirement that pre-trial detention be the exception rather than the rule and that
such pre-trial detention be based on an individualized determination that it is both reasonable and
necessary to deny release given each defendant’s circumstances, the Government impermissibly
defaulted to continuing the detention of the Applicant.
Even after the Applicant was first permitted to meet his attorney on December 24, 2016,
he was unable to see his family until February 2017, after he was transferred to An Diem prison,
in violation of Principle 19 of the Body of Principles.
Not only does this incommunicado detention violate the Applicant’s human rights, as
described above, but it also makes it is likely that other violations, such as torture, occurred
while the Applicant was being held without access to his attorney or family. Moreover, even
84
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85
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though the Applicant has been able to meet with his family since February 2017 while detained
at An Diem prison, there are still limitations on what the Applicant can tell about the conditions
of his detention.
Indeed, it is worth noting that while torture is widespread and routinely used against
detainees in Vietnam, given the Applicant’s lengthy incommunicado detention and the current
limitations on the his ability to speak freely, the authors of this petition have been unable to
ascertain whether the Applicant was tortured. There are other potential violations which may
have occurred during the period where the Applicant was being held incommunicado as well; for
instance, it is not clear whether the Applicant was promptly informed of the charges against him,
as required under Article 9(2) of the ICCPR.
By holding the Applicant incommunicado, by refusing to publicly bring the Applicant
promptly before a judge to challenge the detention, and by denying the Applicant release
pending trial without public explanation, Vietnam violated Articles 9(3) and (4) of the ICCPR
and Principles 4, 11, 15, 18, 19, 32, 37, 38 and 39 of the Body of Principles. Such
incommunicado detention may also be masking other violations would might have occurred,
such as torture or failure to promptly inform the Applicant of the charges against him.
c.

Vietnam violated the Applicant’s right to trial without undue
delay

Article 14(3)(c) of the ICCPR guarantees that every defendant shall have the right to “be
tried without undue delay.” 86 This right “relates not only to the time between the formal
charging of the accused and the time by which a trial should commence, but also the time until

86

ICCPR, supra note 53, art. 14(3)(c).
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the final judgment on appeal.” 87 The right to be tried without undue delay is reiterated by
Principle 38 of the Body of Principles. 88
The HRC has confirmed that the reasonable amount of time in which a trial must be held
must be “assessed in the circumstances of each case, taking into account mainly the complexity
of the case, the conduct of the accused, and the manner in which the matter was dealt with by the
administrative and judicial authorities.” 89 As stated by the HRC, “[a]n important aspect of the
fairness of a hearing is its expeditiousness,” 90 and “in cases where the accused are denied bail by
the court, they must be tried as expeditiously as possible.” 91
As explained above, the Applicant was not granted, much less given the opportunity to
request, bail and pre-trial release. Yet, contrary to the HRC’s guidance for Article 14(3)(c) of
the ICCPR, the Applicant was not tried as expeditiously as possible. In fact, the Applicant was
held incommunicado in pre-trial detention for over nine months. As the Applicant was on trial
for the content of his Facebook posts, this was not a complex case that required additional time
before a trial could take place. Therefore, the Government violated Article 14(2)(c) of the
ICCPR and Principles 38 of the Body of Principles.
d.

Vietnam denied the Applicant a fair and public hearing in
front of an independent and impartial tribunal and the
presumption of innocence.

Article 14(1) of the ICCPR guarantees that “[a]ll persons shall be equal before the courts
and tribunals” and that criminal defendants enjoy the right “to a fair and public hearing by a
87
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UN Human Rights Committee, General Comment No. 32, ¶ 30, UN Doc.
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competent, independent and impartial tribunal established by law.” 92 Articles 7 and 10 of the
UDHR reiterate these requirements. 93
The HRC has emphasized the importance of a public hearing as it “ensures the
transparency of proceedings and thus provides an important safeguard for the interest of the
individual and of society at large.” 94 Moreover, a public hearing requires not just that some
individuals unconnected with the proceedings are permitted into the courtroom, rather the
hearing must be open to the general public, including media, without limiting entrance to a select
group of people. 95 Here, however, the August 23, 2016 trial was fully closed to the public—a
decision enforced by the police who blocked the courtroom to the public. Not even the
Applicant’s attorney or family, much less the media, were permitted to attend. In fact, the
Applicant’s mother was detained by the police at a police station until the trial was over to
prevent her attendance.
The right to a fair trial is enshrined in the ICCPR and requires, inter alia, that a defendant
enjoy trial before an independent and impartial tribunal. The HRC has stated, “[t]he requirement
of independence refers, in particular, to . . . the actual independence of the judiciary from
political interference by the executive branch and legislature.” 96 The HRC continued,
[t]he requirement of impartiality has two aspects. First, judges
must not allow their judgement to be influenced by personal bias
or prejudice, not harbor preconceptions about the particular case
before them, nor act in ways that improperly promote the interests
of one of the parties to the detriment of the other. Second, the
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tribunal must also appear to a reasonable observer to be
impartial. 97
There can be no fair trial without an independent and impartial court. This is an absolute right
not subject to any exceptions. 98
Article 14(1) of the ICCPR also provides that “[a]ll persons shall be equal before the
courts and tribunals.” 99 This guarantee requires equality of arms, namely that both parties have
the same procedural rights and, specifically, that “each side be given the opportunity to contest
all the arguments and evidence adduced by the other party.” 100
Under Article 14(2) of the ICCPR, every criminal defendant is also entitled to “the right
to be presumed innocent until proven guilty.” 101 This right is reiterated by Article 11(1) of the
UDHR and Principle 36(1) of the Body of Principles. The HRC has explained that the right to
be presumed innocent requires that the defendant be given the “benefit of the doubt” and that “all
public authorities refrain from prejudging the outcome of the trial.” 102 This right is also
enshrined in Article 31 of the Constitution.
In the Applicant’s case, the court was not independent, did not grant the Applicant
equality of arms and did not grant him a presumption of innocence. First, as discussed in section
IV.A.1.b above, Vietnamese courts are subordinate to the CPV, which has great control over the
judicial system. In practice, the Vietnamese courts do not operate independently and free from
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political influence, as was evidenced here by the court’s failure to secure the Applicant’s
procedural rights. Second, the Applicant was not allowed to prepare and present his own case –
although he had a lawyer with him during the trial, Bach Mai, it is likely that the attorney was
acting on behalf of the Government, further restricting the Applicant’s ability to present his case.
The fact that the Applicant was unable to be represented by his own choice of attorney shows
that the court did not afford the Applicant the same procedural rights as the prosecution, in
violation of the principle of equality of arms guaranteed in Article 14(1) of the ICCPR. Finally,
the Applicant was tried jointly with his cousin, An, who was arrested for an act of vandalism,
i.e., defacing a police station. The state-owned Vietnam News Agency identified An as a
member of the Viet Tan reactionary group, also known as the “Zombie Movement.” By trying
both men at the same time, the Government conflated the two alleged offenses which were based
on completely separate facts. Underlying An’s prosecution was an act of alleged vandalism;
underlying Duy’s prosecution was an act of alleged online propaganda (i.e., his Facebook posts
denouncing government corruption and the Government’s treatment of An). In doing so, the
Government was clearly not trying Duy on the merits of his own case, but rather tarring him with
an alleged vandalism brush and possibly attributing An’s membership in the Zombie Movement
to Duy. Such impermissible conflation of the two offenses interfered with the Applicant’s right
to the presumption of innocence.
Because the Government denied the Applicant his right to a public trial, an independent
and impartial court, equality of arms, the opportunity to cross-examine witnesses and a
presumption of innocence, Vietnam violated Articles 14(1) and (2) of the ICCPR, Articles 7, 10,
and 11(1) of the UDHR and Principle 36(1) of the Body of Principles.
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It is worth noting that, because the Applicant’s trial was closed, the authors of this
petition have been able to ascertain other violations that may have occurred within the procedure
itself, for example, whether the Applicant was presented to the court in shackles or another
manner that violated his presumption of innocence; whether the Applicant was permitted to
cross-examine witnesses or present his own witnesses as guaranteed under Article 14(3)(e) of the
ICCPR (though, any such cross-examination would have occurred without legal representation);
whether the Applicant was compelled to testify against himself in violation of Article 14(3)(g) of
the ICCPR, etc.
e.

Vietnam prevented the Applicant from meeting with his
attorneys and from adequate and independent legal
representation at trial

Articles 14(3)(d) and 14(3)(b) of the ICCPR guarantee that an individual may defend
himself “through legal assistance of his own choosing” and that a criminal defendant has the
right “to have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate
with counsel of his own choosing.” 103 These rights are reiterated by Principles 11(1), 15, 17(1)
and 18 of the Body of Principles, which states that such right “may not be suspended or restricted
save in exceptional circumstances . . . .” and Rule 61(1) of the Mandela Rules. 104 The HRC has
confirmed that the right to prepare a defense is “an important element of the guarantee of a fair
trial;” 105 it has further clarified that such guarantees “require[] that the accused is granted prompt
access to counsel” 106 and that “[s]tate parties should permit and facilitate access to counsel for
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detainees in criminal cases from the outset of their detention.” 107 Moreover, Paragraph 1 of the
Basic Principles on the Role of Lawyers confirms that the right to assistance of an attorney
covers all stages of criminal proceedings and that access to an attorney should be granted in no
case later than 48 hours after the individual’s arrest. 108
Prior to the trial of first instance, the Applicant’s mother hired two attorneys to represent
him. However, these attorneys, in addition to the Applicant’s mother, were barred from meeting
with the Applicant both before and during the trial. In fact, the police held the Applicant without
access to these attorneys until his appeal hearing. There were no “exceptional circumstances” to
justify preventing the Applicant from speaking with his attorney. The attorney was not present
for the Applicant’s interrogation by the police subsequent to his arrest, which also increases the
likelihood that the police used torture in an attempt at obtaining information.
Additionally, while the Applicant was provided an attorney during the trial of first
instance, that attorney was not of his own choosing, and most likely was working on behalf of
the interests of the Government, not of the Applicant. As such, the Applicant was not only
without an attorney advocating in his best interests during the trial of first instance, but his
attorney was, in fact, actively working against his interests on behalf of the state.
In light of this refusal to allow communication between attorney and detained client and
in preventing the Applicant from being represented by counsel at the trial of first instance and in
advance of his appeal trial, the Government violated the Applicant’s right to communicate with
and to have assistance of legal counsel and to prepare a defense.
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f.

Vietnam improperly searched and seized the Applicant’s home
and property

Article 17 of the ICCPR prohibits unlawful interference with home privacy, stating that
“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, home or
correspondence.” An identical guarantee is provided by Article 12 of the UDHR. 109
As explained above, on two separate occasions the police searched the Applicant’s home
without a search warrant, confiscating the Applicant’s mobile phone and laptop computer. The
search of the Applicant’s home took place without the Applicant being present, however, the
Applicant’s parents were present at both and witnessed the search. Through the arbitrary search
of the Applicant’s home and seizure of his personal property, Vietnam violated Article 17 of the
ICCPR and Article 12 of the UDHR.
g.

Vietnam violated the Applicant’s right to freedom from torture
and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
through the use of solitary confinement

The right to freedom from cruel, inhuman and degrading treatment and torture is well
protected by international and Vietnamese law. Article 7 of the ICCPR guarantees that “No one
shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” 110
Article 10(1) of the ICCPR further provides that “All persons deprived of their liberty shall be
treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.” 111 This
right is reiterated by Article 5 of the UDHR, Articles 1, 2 and 16(1) of the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”) -- to which
Vietnam is party -- Principles 1 and 6 of the Body of Principles, and Rules 1 and 43(1) of the

109

UDHR, supra note 53, art. 12.

110

ICCPR, supra note 53, art. 7

111

Id. at art. 10(1).

27

Mandela Rules. 112 In addition, Article 26 of the Constitution guarantees citizens the right to
freedom from torture. 113
The Committee against Torture has concluded that the use of solitary confinement in
prisons should be abolished or strictly and specifically regulated 114 and General Comment No.
20 to the ICCPR confirms that prolonged solitary confinement can amount to acts prohibited by
Article 7 of the ICCPR. 115 The UN Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman and
degrading treatment or punishment (“Special Rapporteur on Torture”) dedicated an entire report
to the use of solitary confinement, concluding that “where the physical conditions and the prison
regime of solitary confinement cause severe mental and physical pain or suffering, when used as
a punishment, . . . it can amount to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and
even torture.” 116 This report specifically confirmed that:
“Solitary confinement, when used for the purpose of punishment,
cannot be justified for any reason, precisely because it imposes
severe mental pain and suffering beyond any reasonable retribution
for criminal behaviour and thus constitutes an act defined in article
1 or article 16 of the Convention against Torture, and a breach of
112

UDHR, supra note 53, art. 5; Convention against Torture and Other Cruel,
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article 7 of the International Covenant on Civil and Political
Rights. This applies as well to situations in which solitary
confinement is imposed as a result of a breach of prison discipline,
as long as the pain and suffering experienced by the victim reaches
the necessary severity.” 117
The Mandela Rules state that the confinement of a prisoners for 22 hours or more a day
without meaningful human contact qualifies as solitary confinement. Moreover, the Mandela
Rules prohibit that any person be subjected to prolonged or indefinite solitary confinement. 118
According to Rule 44 of the Mandela Rules, solitary confinement is prolonged if it is “for a time
period in excess of 15 consecutive days.” 119 Rule 45(1) adds that “solitary confinement shall be
used only in exceptional cases as a last resort, for as short a time as possible and subject to
independent review, and only pursuant to the authorization by a competent authority.” 120
As explained above, following his conviction during the trial of first instance on August
23, 2016, the Applicant was placed in solitary confinement. 121 Due to the Applicant being held
incommunicado for so long, as well as the limitations placed on the Applicant’s current
communications with his family and the outside world, it is unknown how long the Applicant
spent in solitary confinement, but the Applicant’s mother learned through another prisoner that
her son was kept in solitary confinement for a considerable length of time during the Applicant’s
time at Phuoc Dong prison. 122 As a result, Vietnam violated Articles 7 and 10(1) of the ICCPR,
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Article 5 of the UDHR, Articles 1, 2 and 16(1) of the CAT, Principles 1 and 6 of the Body of
Principles, and Rules 1, 43(1)(b) and 45(1) of the Mandela Rules.
C.

Conclusion

As established above, the detention of the Applicant is a result of his use of social media
to read and disseminate information critical of government corruption, police brutality, and
deficiencies in the education system and to protest against his cousin An’s imprisonment, in
violation of his rights to freedom of expression. In detaining and prosecuting the Applicant, the
Government failed to meet certain minimum international standards for due process. As such,
the Applicant’s detention is arbitrary pursuant to Categories II and III.
V.

INDICATE INTERNAL STEPS, INCLUDING DOMESTIC REMEDIES, TAKEN
ESPECIALLY WITH THE LEGAL AND ADMINISTRATIVE AUTHORITIES,
PARTICULARLY FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING THE DETENTION
AND, AS APPROPRIATE, THEIR RESULTS OR THE REASONS WHY SUCH
STEPS OR REMEDIES WERE INEFFECTIVE OR WHY THEY WERE NOT
TAKEN.
The Applicant was initially sentenced to three years imprisonment by the trial court on

August 23, 2016. He appealed the trial court judgment, and the court of appeal rendered its
decision on December 26, 2016. As the Applicant has no further route of appeal, he will
continue to be confined in abhorrent prison conditions until the end of his sentence, all in
violation of his basic human rights guaranteed by international law.
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VI.

FULL NAME AND ADDRESS OF THE PERSON(S) SUBMITTING THE
INFORMATION (TELEPHONE AND FAX NUMBER, IF POSSIBLE).
Freedom Now is a non-profit, non-governmental organization that works to free
individual prisoners of conscience through focused legal, political and public relations advocacy
efforts. Freedom Now, in collaboration with King & Spalding LLP, has been retained by the
Applicant as his international counsel.
Benjamin J. Bay
King & Spalding LLP
1700 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006
United States of America
+1 (202) 626-5449 (tel)
+1 (202) 626-3737 (fax)
bbay@kslaw.com

Maran Turner
Kate Barth
Freedom Now
1750 K Street NW, 7th Floor
Washington, DC 20006
United States of America
+1 (202) 223-3733 (tel)
+1 (202) 223-1006 (fax)
kbarth@freedomnow.org
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APPENDIX I
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Duy Nguyen

Duy Nguyen
(Sói)
Timeline

Add Friend

About

Friends

Photos

Message

More

DO YOU KNOW DUY?

To see what he shares with friends, send him a friend request.

Add Friend

Duy Nguyen
22 November 2015 · Change.org ·

Mọi ng tham gia ký tên bằng cách đăng nhập để kêu gọi Mark Zuckerberg
trả lại tên Sài Gòn trên fb.

Mark Zuckerberg, Facebook: Facebook should allow users
to correctly set place of origin, i.e. Saigon  Sign the
Petition!
DUY NGUYEN JUST SIGNED THIS PETITION ON CHANGE.ORG.

Share
47
Tâm Apple Fuck thằng Mark, vì nó lấy con vợ Tàu cho nên nó theo Tàu khựa.
See translation
1 · 22 November 2015 at 01:49
Duy Nguyen replied · 4 Replies
Long Thành Nguyễn Ok đã xong
See translation

ko biết thằg mark có trả lại ko

1 · 22 November 2015 at 03:03
Du Nguyen đã signed vài hôm trước
See translation
1 · 22 November 2015 at 03:31
Duy Nguyen mới vài ngày mà sắp đạt mốc 10.000, kỷ lục à
See translation
22 November 2015 at 04:16

Posts from 2015
https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953
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1/27/2017

Duy Nguyen

Duy Nguyen
28 August 2015 ·

Làm cán bộ xứ lừa khỏe thiệt, cứ làm bậy là đc kỷ luật chuyển công tác lên
trên.
See Translation

Bị kỷ luật, 4 công an huyện được chuyển công tác lên tỉnh 
Tuổi Trẻ Online
TTO  4/11 lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị kỷ luật vì liên quan đến…
TUOITRE.VN | BY TUỔI TRẺ

Share
78
1 share
Tigon Hoa ủa e đang bi CA giu ma van dang tin dc ha ta?? La qua??
See translation
28 August 2015 at 12:09
Truong Nguyen CÔNG AN TỈNH KHÁNH HOÀ BẮT GIỮ HAI NGƯỜI VÌ TỘI "BỊ
PHẢN ĐỘNG XÚI GIỤC"
(Vui lòng copy toàn bộ nội dung khi share)... See more
See translation
28 August 2015 at 12:46
Do Manh Thang Làm việc trong ngành CA thích thật, lương cao, nhiều mầu, dọa
được nhân dân, nếu có sơ xẩy thì lại được thăng chức.
See translation
1 · 29 August 2015 at 02:35
Đức Trận Từ huyện len tỉnh cơ đây
See translation
29 August 2015 at 02:42

chuyển lời rồi

Duy Nguyen shared Nhân Thế Hoàng's post.
28 August 2015 ·
Nhân Thế Hoàng
28 August 2015 ·
Bạn thờ ơ với mọi thứ, cứ nghĩ mình sống tốt, lo cho gia đình bản thân là được,
mọi chuyện ngoài xã hội thì mặc kệ. Bạn thờ ơ với những cảnh đời khó khăn, thờ
ơ...
See more
See Translation
Share
24
Tigon Hoa sao e đăng bài đc khi đang bị tạm giữ ở phường đc? Lạ wá hà
See translation
28 August 2015 at 12:11
Ky Bui Lập luận rất hay
See translation
28 August 2015 at 19:40

Duy Nguyen
28 August 2015 ·

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953
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Duy Nguyen
Sáng nay em họ mình là An Hữu đc công an TP Cam Ranh mời lên làm việc
và hiện đang đc giữ lại để điều tra. Hi vọng sau cuộc đàm đạo hòa nhã 2
bên sẽ thông suốt và nhận ra lẽ phải. Dự là cũng sắp tới lượt mình.
Quan ở trong Triều mãi, chán quá nên muốn đi thị sát dân tình. Quan tìm
đến một làng nghèo nhất của đất nước để xem dân chúng sống có vui hơn
mình không. Trên đường vào làng, Quan thấy một ông lão chăn bò. Quan
kêu lính dừng kiệu:
– Lão cho tôi hỏi? Dân cư vùng này sống... See more
See Translation

Share
122
3 shares
View 7 more comments
Ky Bui

28 August 2015 at 09:05
Nguyễn Thanh Vân Nhiều rận lắm, toàn rận chúa thôi, giặt tẩy không hết, phải
đốt chăn thôi!
See translation
28 August 2015 at 10:10
Truong Nguyen CÔNG AN TỈNH KHÁNH HOÀ BẮT GIỮ HAI NGƯỜI VÌ TỘI "BỊ
PHẢN ĐỘNG XÚI GIỤC"
(Vui lòng copy toàn bộ nội dung khi share)... See more
See translation
28 August 2015 at 12:46
Gió Heo May Không lý bị zính 258 blhs hả trời
See translation
29 August 2015 at 14:07

Duy Nguyen
27 August 2015 ·

Giáo dục chạy theo thành tích, nhồi nhét cho lắm cốt để lấy cái danh này
đây. Chả trách ra trường toàn giáo sư tiến sĩ giấy ko có 1 nghiên cứu nào ra
hồn. Cha mẹ VN cũng chẳng khác, con trẻ mới vào mẫu giáo, lớp 1 đã ép
học thêm linh tinh cả ngày trong khi cần nhất là rèn luyện nhân cách cho trẻ.
Xã hội chạy theo thành tích bỏ quên lễ nghĩa thành ra học sinh giỏi thì thiếu
lễ phép, học sinh kém thành lưu manh côn đồ cho nên bạo lực học đường
tràn lan còn xã hội thì bất an như bây giờ.
See Translation
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Việt Nam vượt Anh, Mỹ trong bảng xếp hạng giáo dục
toàn cầu  VnExpress
Dựa vào kết quả kiểm tra môn Toán và Khoa học ở học sinh, Tổ chức Hợp tác và
Phát triển Kinh tế (OECD) công bố bảng xếp hạng chất lượng giáo dục toàn cầu,…
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
42
Tuan Ta Ngoc sao ko có mẽo sang Việt học. chỉ Việt sang Mẽo học ???
See translation
1 · 27 August 2015 at 10:29
Paul Vu Nguyen #DMcs
1 · 27 August 2015 at 12:34
Duy Anh NguyenNda Nghi sao ma VN vuot Anh va My , voi cai program day
cho Lop 1 !! Are u kidding me ?
See translation
28 August 2015 at 05:03

Duy Nguyen shared Hoàng Bình's photo.
27 August 2015 ·

Thg ngu Tố Hữu này bợ ass theo đuôi cs còn hơn cún. Nghĩ lại thời đi học
và các e bây giờ hàng ngày phải nhét đống shit thg này vào đầu mà tức ói
máu.
See Translation

Hoàng Bình with Bình Hoàng.
6 June 2015 ·
... bà con đọc và chia sẻ hay copy thoải mái...!!
nhớ là phải rưng rưng... nhé..! hé hé.!
Xíttalin! xíttalin!
Yêu biết mấy,nghe con tập nói...
See more
See Translation
Share
69
View 1 more comment
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Duy Nguyen
Ky Bui Kẻ nịnh bợ không biết nhục
See translation
1 · 27 August 2015 at 20:07
Loan Le Ong Ta co biet thu doi Dien lang Ong Ho
See translation
1 · 28 August 2015 at 00:24
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Hoàng Nhật Minh Em đang năm cuối cấp đây!
See translation
1 · 28 August 2015 at 02:52
PanPan Lee Không biết giờ này dưới suối vàng, ông ấy đã sáng mắt ra chưa
See translation
1 · 28 August 2015 at 08:48

Duy Nguyen with Gia Bình.
27 August 2015 ·

Suy nghĩ và hành động của ng truyền giáo ảnh hưởng rất lớn đến lẽ sống
của đa số tín đồ và ng dân. Thế nên ng truyền giáo cần thiết phải có trí tuệ
và kiến thức sâu rộng. Người truyền giáo chân chính phải đưa đc ý nghĩa
giáo lý tốt đẹp vào thực tế cuộc sống và lên tiếng cho bất công xã hội. Chứ
ko phải chỉ giảng đi giảng lại những giáo lý sách vở mà tín đồ đã nằm lòng
từ nhỏ.
See Translation

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong:
Bài giảng lễ công lý và hòa bình 
26.7.2015
Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Bài giảng lễ
công lý và hòa bình  26.7.2015
YOUTUBE.COM

Share
18
1 share
Gia Bình e có làm cha đâu @@
See translation
27 August 2015 at 02:14
Gia Bình replied · 2 Replies
Duy Nguyen J. Trần Minh Tâm sao hồi đó ko đi tu cho dân nhờ ku
See translation
27 August 2015 at 03:03
Duy Nguyen replied · 2 Replies

Duy Nguyen
27 August 2015 ·

Thời đại internet và smartphone lên ngôi cũng đồng nghĩa với thời đại các
chế độ độc tài cũng sắp kết thúc. Khi ko còn chuyện gì có thể che giấu ng
dân và ng dân tự tin chuyện xấu của chính quyền sẽ đc cả thế giới biết, họ
sẽ ko còn hèn nhát và sẵn sàng phản kháng lại những bất công.
See Translation

Người dân cắt cờ, không cho Công
An treo cờ trước nhà.

YOUTUBE.COM

Share
41
Ky Bui Đã tới lúc rồi
See translation
1 · 27 August 2015 at 20:27
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Duy Nguyen
26 August 2015 ·

Loại hèn nhát ngu dốt này còn nhiều vô kể. Bài viết rất hay, hãy share để
thức tỉnh nhiều ng hơn.
See Translation

Căn bệnh SỢ CHÍNH TRỊ của người Việt
Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị. Nói chuyện với bạn bè trên FB,mình vẫn hay bắt
gặp những câu đại loại như : "Thôi, nói chuyện khác đi, đụng tới ba cái chính trị nhức
đầu lắm" hoặc "Rảnh quá h...
TTXVA.NET

Share
111
13 shares
Long Thành Nguyễn thực sự trong danh sách bạn bè của e chỉ có bác mới là
người ko sợ chính trị
See translation
3 · 26 August 2015 at 09:11
Tinh Huy Bi nhồi so nhiu wa voi lai người việt mình an phận la nhiu
See translation
1 · 26 August 2015 at 09:19

Duy Nguyen
26 August 2015 ·

Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn...
See Translation
Ngân An
25 August 2015 ·
Cũng may là thằng Kim Jong Un nó hèn (kết quả cuối cùng: Bắc Hàn nhận lỗi vụ
gài mìn làm 2 lính Nam Hàn trọng thương còn Nam Hàn tắt dàn loa tuyên truyền
chống ...
See more
See Translation
Share
23
Long Thành Nguyễn biết nghĩ tới sự sống chết của dân là được rồi. đâu có như
cộng sản Vn, dùng người việt đánh người việt sau đó viết sách đổ tội cho mỹ.
See translation
1 · 26 August 2015 at 09:08
Phạm Thái Dương Lịch sử mỗi giai đoạn mỗi khác, thời này là của Việt Minh.
Các chú muốn tuyên truyền dân chủ thì nên đọc kỹ lịch sử đã
https://vi.wikipedia.org/.../C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3...
See translation

Cách mạng tháng Tám – Wikipedia tiếng
Việt
VI.WIKIPEDIA.ORG

26 August 2015 at 20:19
Duy Nguyen Biết là thời của Viêt Minh nhưng cũng là do Đcs lãnh đạo và tinh
thần "Dù cho có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn..." vẫn còn đến cuộc nội
chiến sau này.
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A cũng tôn kính bác Nguyễn Tất Thành nhg chú coi chừng lâu nay thờ nhầm
bác Hồ Minh TQ. Chú xem thê... See more
See translation
27 August 2015 at 00:20
Duy Nguyen Chú có nghe về hiệp ước hội nghị Thành Đô giữa 2 đcs khi cs VN
sang nịnh bợ cs TQ xin viện trợ đánh miền Nam chưa. TQ đang dần chi phối
mọi mặt kinh tế lẫn chính trị với các khu tự trị của công nhân TQ và còn nhiều
chuyện mà chính phủ "tay sai" VN che giấu. Chính trị VN ko đơn giản như
những gì chúng ta đã học và nghe.
See translation
27 August 2015 at 00:29
Duy Nguyen replied · 2 Replies

Duy Nguyen shared BBC Vietnamese's photo.
26 August 2015 ·

Ko đả động gì đến chính trị cũng bắt, mẹ cha cái lũ súc sinh ăn shit cs quen
nên trung thành mù quáng.
See Translation

BBC Vietnamese
26 August 2015 ·

Like Page

Bạn Hoàng Thành trong ảnh vừa mới bị công an bắt về đồn công an ở phố Nguyễn
Khang, Hà Nội.
Hiện chưa rõ lý do tại sao.
Hồi đầu tuần, bạn Thành đã một mình tới ...
See more
See Translation
Share
91
Long Thành Nguyễn hi vọng anh này vào đó ko ăn đậpp
See translation
26 August 2015 at 08:59
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Ky Bui

27 August 2015 at 19:41

Duy Nguyen
26 August 2015 ·

Con cháu của sản toàn tuổi trẻ tài cao. Tài năng nổi trội nhất là sinh ra đã
làm con trai của đương kim bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải, cháu cuả cựu phó
chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.
See Translation
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TP.HCM bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt cán bộ
(TNO) Ông Lê Trương Hải Hiếu (34 tuổi), Phó bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1
được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 12, giữ
chức Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12.
WWW.THANHNIEN.COM.VN

Share
52
Quang Hd Đm nó, chủ tịch Quận ko phải do dân bầu lên mà do chúng nó điều
động, thế thì việc đéo gì nó phải phục vụ nhân dân, nó chỉ phục vụ đảng của nó
thôi.
See translation
3 · 26 August 2015 at 10:04
Thang Nguyen Manh con vua thì lại làm vua.....
See translation
3 · 26 August 2015 at 10:34
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Tèo Ngu Khìn's video.
26 August 2015 ·

Đệt bựa gấp ngàn lần cái phim hài bựa The Dictator.
See Translation

2:24
52,230 Views
Tèo Ngu Khìn added a new video.
22 July 2015 ·
KIM JONG ỦN ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI
(Chỉ định: mở âm thanh vừa lớn để âm nhạc thấm sâu vào hồn).
Ủn ơi tim ủn mênh mông thế...
See more
See Translation
Share
37
View 10 more comments

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953

8/112

1/27/2017
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Đàm Kim jong ủn đẹp nhất tên người
See translation
26 August 2015 at 08:06
Nguyễn Hữu Hoàng Tội nghiệp cho nhân dân Triều tiên quá thôi !
See translation
1 · 26 August 2015 at 08:52
Ky Bui Cả một lũ cuồng tín, còn hơn thời phong kiến
See translation
1 · 27 August 2015 at 03:46
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Quang Hd Tội nghiệp dân Bắc hàn và cả dân Việt nữa, vừa là nạn nhân của cs
mà cũng chính là thủ phạm đã tạo ra cs bởi sự cuồng tín ngu dại.
See translation
1 · 27 August 2015 at 04:20

Duy Nguyen shared Ngân An's photo.
26 August 2015 ·

Từng nói dlv và ngu dân cs ko khác lũ Hồi giáo cực đoan khủng bố IS. Bất
chấp thủ đoạn đạo lý, mù quáng bảo vệ lãnh tụ thần thánh và lý tưởng viễn
vong của mình.
See Translation

Ngân An with Tran Huyen Tran and 19 others.
30 December 2013 ·
Vladimir Ilyich Lenin (tiếng Nga: Влади́мир Ильи́ч Ле́нин), một trong những trùm cộng
sản đã từng nói những câu sau, thế mới biết cộng sản nó khốn nạn thật
 Ch...
See more
See Translation
Share
43
Hoang Anh Tuan The Devil
26 August 2015 at 01:06
Gia Khoa và thằng hcm lại đi tin lấy tin để thằng lenin, rồi áp dụng lên VN. Ôi...
See translation
2 · 26 August 2015 at 08:26

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
26 August 2015 ·

Tốt nhất gặp lũ súc sinh này cứ hỏi thẳng mất bao nhiêu tiền thì xong việc
cho đỡ nhọc. Mẹ cha cái lũ mặt dày hơn da khủng long muốn ăn thì nói mẹ
ra cứ giả vờ sĩ diện làm khổ dân.
See Translation
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Nhật ký yêu nước
25 August 2015 ·

Like Page

Đâu phải là họ không làm được, chỉ là hạch sách, quan liêu, moi tiền của dân tôi. Công
chức XHCN đây ư? Học tập theo đạo đức đây ư?
[R]
See Translation
Share
54
View 3 more comments
Quang Hd Phải dũng cảm mà đấu lý với bọn nó thôi, mình càng ngại đấu tranh,
càng sợ mất thời gian và công sức thì chúng nó sẽ càng lấn tới. Bạn đã hối lộ
bọn nó 5 Tr chỉ vì cái giấy chứng nhận độc thân thì bọn nó sẽ càng hành hạ để
moi thêm tiền. Cứ yêu cầu nó giở số đăng ký kết hôn ra, nếu có tên thì cấp giấy
chứng nhận đã kết hôn, còn không có thì PHẢI cấp giấy chứng nhận độc thân.
See translation
1 · 27 August 2015 at 04:29
Duy Nguyen replied · 5 Replies
VU Thinh thiên đường mờ.....kkkk
See translation
27 August 2015 at 06:37
Kim Chi Kim Cho nó dọng vô họng jt tiền là cái gj cũng dc ha,nhìu cái động trời
lắm mà k ai làm gj dc bọn khốn này
See translation
27 August 2015 at 07:14
Kim Chi Kim Trc mjk cũng lần đi làm giấy CN độc thân giấy KS hộ khẫu CM ở
địa phương rõ zậy mà nó còn nói tui k ở đia phuong này .bà nội cha thấy zậy bỏ
bao thư cho nó cái là cười OK liền ..
See translation
27 August 2015 at 07:17
Duy Nguyen replied · 9 Replies

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
26 August 2015 ·

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953
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Duy Nguyen

Nhật ký yêu nước
26 August 2015 ·

Like Page

Em bé người Mông ngủ quên. Bữa sáng em ăn mèn mén với nước muối loãng. Bé ở
nhà, đợi Mẹ, rồi ngủ quên. Tối Bé cũng ăn thế ... Bé ở xóm Khauvai  Khâu vai  Mèo
Vạc  Hà giang .
Ảnh fb Ha quyen chụp ngày 11/8/2015
fb Lan Le
Kili
See Translation
Share
59
Hoang Anh Tuan Tiền thuế chuột lông đỏ chúng nó đục khoét hết rồi...lấy đâu ra
nữa mà lo cho đời sống Nhân Dân...
See translation
2 · 25 August 2015 at 23:26
Ky Bui Tội nghiệp quá
See translation
1 · 25 August 2015 at 23:51
Duy Nguyen Share thật nhiều hình ảnh như vầy đám ngu dân đang cảm thấy
"hạnh phúc" mới tỉnh ra.
See translation
1 · 25 August 2015 at 23:52
Hai Tran tội
See translation
1 · 10 September 2015 at 02:15

Duy Nguyen
25 August 2015 ·

Những tranh luận về chiến tranh VN rất đáng suy ngẫm.
 Bạn chưa hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh này là chiến tranh xâm
lược hay là cuộc nội chiến giữa 1 bên là đồng minh cộng sản (đc các nước
cộng sản ủng hộ) và 1 bên là đồng minh tư bản (đc các nước tư bản ủng
hộ). Nếu nó là 1 cuộc chiến tranh xâm lược thì Mỹ đã đưa quân ra chiếm
miền bắc lâu rồi, nhưng Mỹ chỉ muốn duy trì tình trạng chặn đứng cộng sản
lan xuống miền Nam chứ Mỹ ko muốn đánh chiếm miền bắc để có thể Tr...
See more
See Translation
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Duy Nguyen
Share
94
12 shares
View 9 more comments
Ngoc Tran Van Những bằng chứng Đồng minh biết rất rỏ chủ nghĩa bất
nhân(Duy Ác) .
See translation

3 · 25 August 2015 at 18:22
Trung Kem Tụi nó xâm chiếm miền nam thì có
See translation
25 August 2015 at 22:12
Tâm BuBu Ngày xưa thuê bọn hàn quốc sang nạo vét sông, còn bây giờ tôi
ước dc đi lao động xuất khẩu bên hàn quốc, hazz bèo ra lương cũng 30tr gấp 6
lần lương tôi đang làm ở vn
See translation
26 August 2015 at 02:17
Nguyễn Trọng Minh Duy Gud job
See translation
26 August 2015 at 03:14

Duy Nguyen shared Dân Làm Báo VN's photo.
25 August 2015 ·

Pó tay.
See Translation

Dân Làm Báo VN
24 August 2015 ·

Like Page

Có bác tài nào ở đây không, giúp bé với
Anh Hà Phước Nam chia sẻ trên Facebook cá nhân: Lái xe 8 năm giờ mới biết chiêu
này đó nghen!...
https://www.facebook.com/photo.php…
See Translation
Share
42
View 1 more comment
Đức Trận Sau khi bác xì hết bánh xe bác nhận ra rằng đường kính của bánh
chỉ có 50 phân
See translation
2 · 25 August 2015 at 07:18
Đức Trận replied · 2 Replies
Đức Trận Max nhọ
See translation
25 August 2015 at 07:18
Nguyễn Phạm Nhật Anh Thật sáng tạo
See translation
25 August 2015 at 07:25
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Long Thành Nguyễn sau khi xả lốp xe
bác tài xế nhận ra gần đây ko có tiệm
nào bơm xe thế là chiếc xe của bác tài phải nằm luôn dưới cầu
See translation
1 · 25 August 2015 at 09:25
Trương Gia Huy replied · 2 Replies

Duy Nguyen
25 August 2015 ·

Chửi hay lắm.
See Translation

+3
Kim Phuong Nguyen Thi added 7 new photos — with Kim Phuong.
25 August 2015 ·
Đây, tội ác của Mỹ...40 năm, qua 2 thế kỷ...tao sẽ nhớ daiiiiiiiiiiiiii nháchhhhhhhhh...vì
mày cho tao ít tiền quá...nên tao sẽ nhớ quàiiiiiiiii tội ác của mài.....(địt mẹ cộng sản)
Tao sẽ bỏ dân tao đói để dằng mặt mày nghe Mỹ.
#ĐMVS.
See Translation
Share
29
Ngoc Tran Van Vì minh chứng cho thời đại hcm rực rở nhất trong lịc sử dân tộc
VN nên dinh thự của đầy tớ phải dát vàng còn chủ thì phải bị lấy sạch để tụi đế
quốc thấy tội mà viện trợ ,ODA ,cho tàu...đó là chính sách nhất quán của nhóm
đỉnh cao trí tệ.
See translation

2 · 25 August 2015 at 18:50

Duy Nguyen shared Trần Văn Hoàng Phúc's photo.
25 August 2015 ·

Cho cái quân đội "anh hùng" chuyên "động viên" về vườn đc rồi.
See Translation
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Duy Nguyen

Trần Văn Hoàng Phúc
25 August 2015 ·
TIN VUI......ĐẠI TÁ ...LÊ BÁ HÙNG ĐƯỢC THĂNG CẤP PHÓ CHỈ HUY HẠM ĐỘI 7 HOA
KỲ ĐONG TẠI SINGAPORE...TRÁCH NHIỆM VÙNG BIỂN ĐÔNG TRONG ĐÓ CÓ
HOÀNG SA ..TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM
See Translation
Share
70
Long Giao Pham Tin này hình như chưa chính xác. Vì ông Lê Bá Hùng đc
phong làm hải đội trưởng hải đội 7 mà. Chứ đâu phải phó.
See translation
1 · 25 August 2015 at 06:29
Thành Nguyên Nguyễn Anh Dung Ta
25 August 2015 at 07:04
Thành Nguyên Nguyễn Lộc Nguyễn
25 August 2015 at 07:04

Duy Nguyen shared Minh Tran's photo.
25 August 2015 ·

Minh Tran
24 August 2015 · Ho Chi Minh City, Vietnam ·

Follow

Tổng thống Hoa Kỳ không bằng một bộ trưởng của Việt Nam.
Không đâu sung sướng bằng làm quan ở thiên đường xã hội chủ nghĩa.
See Translation
Share
60
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Meo Kho Ldao cs bgio song nhu VUA chua ngay xua vay! Nuoc Viet Nam cua
HCm ma.
See translation
25 August 2015 at 05:47
Ky Bui

25 August 2015 at 23:55
Phú Quý Lê so sánh ghê đấy ;))
See translation
1 · 26 August 2015 at 00:19
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
25 August 2015 ·

Ai ngượng chứ mấy thg ôn dịch ở trên làm gì còn dây thần kinh nhục mà
ngượng.
See Translation

Ô tô Campuchia giá 100 triệu đồng, Việt Nam thêm
"ngượng"
Chiếc xe ôtô điều kiển bằng smartphone được sản xuất tại Campuchia mang tên
ngôi đền cổ Angkor  Angkor EV có giá 5.000 USD.
BAODATVIET.VN

Share
144
11 shares
View 4 more comments
Minh Trí Tín

25 August 2015 at 09:06
Nguyen Tran CoCo Sin
25 August 2015 at 11:04
Nguyễn Công Sáng nhảm nhí.
trâu bò thì làm gì biết ngượng.
See translation
2 · 25 August 2015 at 22:44
Đinh Hồng Quân Việt nam ko so về giá xe với cam dc .
See translation
26 August 2015 at 06:21
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
25 August 2015 ·

Đã hiểu vì sao dlv chúng nó ngu thế, lấy điểm thấp thế cơ mà. Lực lượng kế
cận là đây chứ đâu.
See Translation
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Nhật ký yêu nước
24 August 2015 ·

Like Page

Các bạn sinh viên đang du học khắp các nước, cho ad hỏi là có nước nào có các
chuyên ngành học như vậy không?
(R)
See Translation
Share
31
Hiên Vũ Năm nay hai kỳ thi gộp làm một, nếu 15 điểm thì thuộc loại xếp hạng
trên yếu chứ chưa đạt trung bình ,khá phải 21 điểm ...
See translation
25 August 2015 at 01:56
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Lê Ánh ad ơi, đã gọi là ngu thì 15đ đã là cao so với chúng nó rồi. có khi công bố
điểm thì thế nhưng thực tế còn lấy thấp hơn nữa mới tuyển được thêm dlv ngu
như thế chứ
See translation
1 · 25 August 2015 at 11:07
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
25 August 2015 ·

Hẳn là bị thg giám đốc ăn bớt cái chảo nên có hơi hư cấu tí, thông cảm đi.
See Translation
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Nhật ký yêu nước
24 August 2015 ·

Like Page

Có gì đó hư cấu
Lính quân cảnh VNCH đang luộc tù binh CS trên chảo gang.
Ảnh tại Nhà tưởng niệm trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc.
... See more
See Translation
Share
28
Ngoc Tran Van Đây là nghề chính của nhà sản.
See translation

4 · 25 August 2015 at 02:57
Phanxicô Phanxicô

4 · 25 August 2015 at 04:03
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Anh Dung Có that không day ? Hay chi là
See translation
25 August 2015 at 18:33
Duy Nguyen replied · 5 Replies

Duy Nguyen
25 August 2015 · Báo Điện tử Dân Việt ·

Hẳn là nữ hiệp này đã dùng tuyệt kỹ "Phiêu Diêu Cực Lạc" làm cho hàng
chục tên giặc ác ôn chết trong tê tái.
See Translation

Tuyệt chiêu điểm huyệt giết địch của nữ du kích Việt
Nam
Nhờ bài điểm huyệt này mà nữ du kích đã nhiều lần trà trộn vào đội ngũ giặc Pháp,…
BY DANVIET.VN

Share
67
View 2 more comments
Trần Thiện Thành Toàn điểm vào chim cả
See translation
1 · 25 August 2015 at 01:52
Nguyễn Thanh Vân Xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, chỉ cần 15' là "hạ gục" lính
Pháp ... chỉ có thể là "THƯỢNG MÃ PHONG"
See translation
2 · 25 August 2015 at 04:03
Hoang Le Mong du...
See translation
25 August 2015 at 09:39
Nguyen Dzu Lan hoa phất huyệt thủ : tuyệt kỷ của Đảo Đào Hoa .
See translation
25 August 2015 at 10:26

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's video.
25 August 2015 ·

Pha cuối thanh niên côn an lên gối bà già thì phải, đẹp mặt thật.
See Translation
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10,394 Views
Nhật ký yêu nước added a new video.
25 August 2015 ·

Like Page

"CÔNG AN KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHÂN DÂN"
Đó là những tiếng la hét liên tiếp của người dân tại Khu 3 Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh,
Phú Thọ. Trong video mô tả hình ảnh nhiề...
See more
See Translation
Share
56
View 1 more comment
Tigon Hoa Het noi....
See translation
1 · 25 August 2015 at 01:28
Nghê Nhỏ Khổ cho kẻ bé mọn.
See translation
1 · 25 August 2015 at 01:45
Trí Dũng Bà ấy tự nâng đùi của chiến sĩ kia đặt vào bụng thôi.
See translation
1 · 25 August 2015 at 02:06
Dung Nguyen Chu cong an nay co vo danh bg
See translation
25 August 2015 at 10:51

Duy Nguyen
25 August 2015 ·

Giả mèo khóc chuột chứ cái trò bẩn này ở đâu ko có, còn ai ko biết còn đợi
trả lời. Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam
(VLAP) có thủ tục chuyển đổi miễn phí “sổ đỏ” (GCN quyền sử dụng đất)
sang “sổ hồng” (GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở).
Tưởng đâu chính quyền ăn phải bả khi tốt đột xuất cho triển khai VLAP trên
nhiều tỉnh thành trong đó có TP Cam Ranh làm nhiều ng mừng hụt. Triển
khai đo đạc cả năm đến giờ chưa thấy hộ nào đc cấp "sổ hồng" ngoại trừ vài
hộ chấp nhận chi tiền sớm còn mua bán.
Chưa kể việc đo đạc đất đai còn xảy ra đo thiếu đo bớt, nhất là đất nông
nghiệp có nhiều nhà mất đến mấy trăm m2.
Thiết nghĩ ko quản đc thì đừng có bày ra trò mị dân. Cho dù đám lãnh đạo
ăn no bụng nên tốt đột xuất nhưng còn đám cán bộ cấp dưới khi còn chưa
đc miếng nào thì luật vua cũng thua luật rừng.
See Translation

Ông Nguyễn Sỹ Cương: 'Gần một năm mà Hà Nội không
trả lời về bôi trơn sổ đỏ'  VnExpress
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng không có quy định nào yêu cầu đại biểu khi
chất vấn phải đưa ra bằng chứng. Và ngay cả khi đã cung cấp bằng chứng như vụ…
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
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26
3 shares
Son Nguyen Lại một màn bịp nữa
See translation
1 · 25 August 2015 at 17:12

Duy Nguyen shared Cerebro Digital's video.
24 August 2015 ·

Cerebro Digital added a new video.
2 March 2014 ·

Like Page

Lindos gatitos
Share
17
Lam Phương cực kì thích ly miêu
See translation
1 · 24 August 2015 at 12:06

Duy Nguyen shared Ngân An's photo.
24 August 2015 ·

Thì ra là có tật giật mình.
See Translation

Ngân An
24 August 2015 ·

Follow

Hehe, cái thằng ĐẢNG "2 tay 2 dao, mồm sặc sụa mùi rượu, gặp ai là chém" chỉ sau
chưa đầy một ngày đã được đổi tên là ĐẢN
(tất cả các báo ra ngày hôm nay đều đã đổi tên nhân vật, nhà em chụp 1 tờ để làm ví
dụ)
See Translation
Share
46
Hoang Duc Nguyen Cái tên này ko được để nguyên được, làm ảnh hưởng đến
uy danh của phe ta hehe
See translation
2 · 24 August 2015 at 08:14
Duy Nguyen replied · 1 Reply
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Nguyễn Thanh Vân Cả nước đang chửi ĐM thằng Đảng khốn nạn!
See translation
2 · 24 August 2015 at 08:26
Quang Hd Hay nhỉ, kẻ giết người tên là Đảng mà lại đổi thành Đản. Cũng giống
như đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM nhưng tệ nạn thì lại gắn cho tên SG, như là
cave SG, cướp SG. Đúng ra báo trí phải viết là gái HCM, điếm HCM, Cave HCM,
cướp HCM.
See translation
5 · 24 August 2015 at 08:40

Duy Nguyen shared Thuy Trang Nguyen's photo.
24 August 2015 ·

Nghe cũng có lý, ko thể tin hóa chất nổ lớn đến vậy.
See Translation

Thuy Trang Nguyen with Quy Le and 6 others.
23 August 2015 ·
GIANG TRẠCH DÂN BỊ BẮT VÌ ÂM MƯU ÁM SÁT TẬP CẬN BÌNH.
Theo nguồn tin dân mạng TQ thì vụ nổ ở Thiên Tân là nổ kho đạn chứ không phải kho
hóa chất như báo chí TQ...
See more
See Translation
Share
30
Anthony Le cu viec thanh trung lan nhau va nen kinh te dang tren da di xuong,
hy vong dua den che do CSTQ sup do.
See translation
24 August 2015 at 09:03
Hoang Anh Tuan Cắn nhau thật lực vào nhé,chúng mày cũng sẽ sớm xụp đổ
thôi trung cộng
See translation
24 August 2015 at 11:06

Duy Nguyen
24 August 2015 ·

Nghĩ kỹ thì việc Triều tiên đe dọa chiến tranh Hàn quốc là 1 cơ hội lịch sử để
ngu dân VN đc sáng mắt sáng lòng.
Nghĩ xem nếu bây giờ Triều tiên tiến vào "giải phóng" Hàn quốc, thống nhất
đất nc tiến lên XHCN thể nào Seoul cũng đc đổi tên thành Kim Nhật Thành
City và ng dân sẽ hát vang ca khúc "Như có bác Thành trong ngày vui đại
thắng".
Diễn viên, ca sĩ thần tượng của sô bít Hàn sẽ bị túm hết đưa đi cải tạo vì là
sản phẩm đồi trụy của Ngụy quyền Seoul. Nhờ thế các thanh niên...
See more
See Translation
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Share
101
1 share
Trang Czepat Oh man nhà sản nói éo biết ngượng mồm hén...rên siết...cái mã
cha bây chứ đồ
See translation
23 August 2015 at 23:31
Ngô Quốc Vương Ôi snsd của tui , làm sao đây làm sao đây
See translation
24 August 2015 at 00:47
Duy Nguyen replied · 3 Replies
Van Huynh Nguyen Mỹ bỏ rơi Hàn Quốc thì lịch sử sẽ dc lặp lại như Việt Nam
thôi :))
See translation
1 · 24 August 2015 at 12:16
Duy Nguyen replied · 3 Replies
Ky Bui Hay
See translation
25 August 2015 at 02:11

Duy Nguyen
24 August 2015 ·

Ai chưa xem nên xem nhé. Một phim cực hay và ý nghĩa, nhất là đối với
những ai còn đang mê muội mù quáng.
See Translation

Ngây thơPK (Peekay) (2014) [HDVietsub]
Phim kể về một anh chàng người ngoài hành tinh xuống Trái Đất và làm mất điều
khiển tàu vũ trụ của mình. Anh đi khắp nơi và làm mọi cách để tìm lại điều khiển của
mình. Cũng nhờ đó anh có dịp tiếp xúc với nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác…
Save

WWW.PHIMMOI.NET

Share
24
Phong Nguyen lại của chàng diễn viên này. phim nào cũng giáo dục rất hay
See translation
23 August 2015 at 21:03 ·

1
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Duy Nguyen Aamir Khan, phim nào của hắn cũng hay và ý nghĩa, nhất là 3
Idiots.
See translation
23 August 2015 at 21:25
Duy Nguyen Ngoài đời cũng như trên phim, một nhân cách đẹp.
http://news.zing.vn/AamirKhanniemtuhaocuadienanh...
See translation

Aamir Khan  niềm tự hào của điện ảnh Ấn
Độ
NEWS.ZING.VN | BY ZING.VN

23 August 2015 at 21:31
Trần Quốc Đạt Aamir Khan.. e kết nhất là bộ phim Ghajini, anh ấy đóng phim
tình cảm luôn lấy đc nước mắt của khán giả.
See translation
24 August 2015 at 00:26 ·

1

Duy Nguyen
23 August 2015 ·

Ủn ngu chứ ko đến nỗi khùng mà gây chiến khi đang yên quyền cố vị mập
thây. Giờ mà đánh để Mỹ có cớ nhảy vào thì ko những ko "giải phóng" đc
Hàn mà còn mất luôn cả chế độ.
See Translation

Triều Tiên chuẩn bị chiến tranh
(PL) Quân đội Triều Tiên ra tối hậu thư 48 tiếng với Hàn Quốc. Các lực lượng Hàn
Quốc và Mỹ nâng mức báo động.
PHAPLUATTP.VN

Share
70
Long Thành Nguyễn Đất nước bị chia đôi cứ như Vn hồi trước vậy
See translation
23 August 2015 at 01:14
Wander Man Mấy nh nghi nghi nguy co xung dot se rat kho co the xay ra.du co
vay chung ta cung the ngan duoc so menh giua 2 ban dao nay.cai gi vung co
cai ket va hay de TAI KHOAN nay giua hai nuoc duoc dut khoat
See translation
23 August 2015 at 01:18
Courtney Ai Jamieson Đánh đê...Đánh mất thằng cộng sản Hàn thì còn lại
thằng cha Tq Và thằng con Vn.
See translation
23 August 2015 at 02:35

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
21 August 2015 ·

Làm chính trị mà ko quyết đoán, nghĩ cho dân thành ra hại dân rồi bác ơi.
See Translation
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Nhật ký yêu nước
20 August 2015 ·

Like Page

[Có thể bạn chưa biết]
TRẦN TRỌNG KIM TỪ CHỐI KHI NHẬT ĐỀ NGHỊ GIÚP TẤN CÔNG VIỆT MINH
Ngày 17 tháng 4 năm 1945, Nội các chính phủ Trần Trọng Kim ra mắt. Chính ...
See more
See Translation
Share
22
Son Nguyen Tên Hồ Quang, với sự toa rập của đảng CSTQ lập nên cái gọi là
đảng CSVN trong mưu đồ từ ngàn năm: thôn tính quê hương ViệtNam yêu dấu
của chúng ta. Chúng theo những trình tự sau:
1/ Cướp chính quyền hợp hiến + hợp pháp vì nước vì dân Trần Trọng Kim
(T... See more
See translation

1 · 21 August 2015 at 11:09

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
21 August 2015 ·

"Một người cô họ của tôi đã kể cho tôi nghe rằng: sau khi tràn vào miền
Nam, ĐCS đã thực hiện chính sách đánh tư sản bằng cách: lấy của người
giàu để xung vào ngân khố NN. Trong đợt đánh tư sản đó, cô họ tôi lúc bấy
giờ đang là sinh viên cũng được vận huy động đi theo đoàn để ghi chép sổ
sách. Cô tôi bảo, số vàng mà chúng lấy của người ta nhiều vô số kể. Nhưng
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điều lưu manh nhất mà chúng làm đó là : có gia đình, chúng lấy của người
ta 1 ngàn cây vàng, nhưng chúng bắt cô họ tô... See more
See Translation

Nhật ký yêu nước
20 August 2015 ·

Like Page

Nhân ngày kỉ niệm CMT8, cùng đọc lại một bài báo cũ
Ông bà tổ tiên đã đúc kết mà dạy con cháu đời sau rằng "Chơi dao có ngày đứt tay"
quả không thừa. Trường ...
See more
See Translation
Share
50

Duy Nguyen
21 August 2015 ·

"Ngày 17.8, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng công an xã Tam Lãnh (H.Phú
Ninh, Quảng Nam) cho hay chiến dịch vận động người dân thôn Bồng Miêu
nộp quặng vàng đã đạt kết quả tốt khi người dân tự giác nộp khoảng 10 tấn
quặng. Sau đó, quặng được đem cho vào bao để đưa đi tiêu hủy."
A đù lần đầu tiên nghe tiêu hủy vàng. Vàng có phải ma túy đồ nhựa đâu mà
đem tiêu hủy. Kiểu này mấy quan lại xung phong hi sinh tiêu hủy trong vườn
nhà rồi.
See Translation

Người dân tự nguyện nộp 10 tấn quặng vàng
Ngày 17.8, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng công an xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh,
Quảng Nam) cho hay chiến dịch vận động người dân thôn Bồng Miêu nộp quặng
vàng đã đạt kết quả tốt khi người dân tự giác nộp khoảng 10 tấn quặng.
THANHNIEN.COM.VN

Share
63
2 shares
Thắng Nguyễn bao chi viet nhu cai ,,,l ,,,on
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Duy Nguyen
See translation
1 · 21 August 2015 at 00:40
Long Thành Nguyễn tiêu huỷ vào túi đấy mà
See translation
2 · 21 August 2015 at 01:23
Hoang Le Chỉ có thứ đại ngu mới đem tiêu hủy Vàng nha...
See translation
1 · 21 August 2015 at 02:27
Nam Duong Nó tiê hủy trong hầm nhà nó thì có
See translation
1 · 21 August 2015 at 19:50

Duy Nguyen
21 August 2015 ·

Đéo biết nói gì nữa, cứ cảnh cáo kỷ luật xong là lên chức. Cũng hợp lý thôi,
phải rút ruột nhà nc mới có đủ shit đắp vào mồm đám lãnh đạo thì mới kiếm
đc chân Bí thư đảng ủy này.
See Translation

Vụ “Tuần tra biển khống, rút ruột
nhà nước”: Sĩ quan trong danh sách
“xử lý nghiêm” trúng cử Bí...
Như Lao Động đã thông tin, sau loạt bài về Bộ đội…
LAODONG.COM.VN | BY BÁO LAO ĐỘNG

Share
34
Huan Vu Ngoan ngoãn đóng thuế đi
See translation
20 August 2015 at 23:52
But Bi khốn nạn thật
See translation
1 · 21 August 2015 at 00:29
SơnDương Nguyễn replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
21 August 2015 ·

Anh hay gần nhất Thái Lan cũng theo thể chế quân chủ lập hiến. Nếu ko có
cuộc cách mạng vô nghĩa này thì VN với tài nguyên rừng vàng biển bạc dám
chắc đã vượt qua Thái Lan.
See Translation

Nhật ký yêu nước
20 August 2015 ·

Like Page

Một cuộc cách mạng vô nghĩa
Lê Diễn Đức
Vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, công chức Hà Nội được lệnh của Khâm Sai Phan Kế
Toại tổ chức một cuộc mít tinh ở trước Nhà...
See more
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See Translation
Share
46
AB Hoàng Nhật Bản còn lo xách dép chớ Thái thì cái mốc gì
See translation
1 · 21 August 2015 at 00:17
Duy Nguyen replied · 3 Replies
Son Nguyen http://tohai.blogspot.com/2010/11/tuankiso16.html
Đối với học sinh và gần như cả toàn dân Việt Nam dưới 70 tuổi ngày nay, có lẽ
câu hỏi này sẽ được trả lời là: Bắt đầu từ 19/8. Nhưng với tớ đã hơn 1 lần tớ viết
là : Tớ đã từng sống qua 4 chế độ... See more
See translation

3 · 21 August 2015 at 11:02
Huan Vu Lịch sử là không bao giờ thay đổi được.
See translation
21 August 2015 at 23:13
Thắng Nguyễn replied · 7 Replies

Duy Nguyen
21 August 2015 ·

"Khi nghe đến những than thở của một doanh nghiệp tại khu công nghiệp
Nomura Hải Phòng về thủ tục nhiêu khê hiện nay, ông cứ nắm chặt bàn tay,
đấm liên tục vào mép bàn, liên tục lắc đầu thể hiện sự bức xúc."
Xem ra lâu nay Đam chỉ giả mù giả điếc hoặc còn đang bận nghiên cứu Triết
học MacLe và Tư tưởng HCM để đưa vào Bách khoa toàn thư. Bây giờ a đã
xuất sơn thay trời hành đạo lũ súc sinh hãy liệu hồn.
See Translation

Phó thủ tướng bức xúc khi nghe chuyện doanh nghiệp bị
'hành'  VnExpress Kinh Doanh
Ngồi âm thầm phía dưới trong bộ thường phục, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam liên tục
lắc đầu, tay nắm chặt đập vào góc bàn khi nghe doanh nghiệp kể về những bất…
KINHDOANH.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
79
2 shares
View 6 more comments
Duy Nguyen Xưa có Trần Quốc Toản bóp nát quả cam nay có Vũ Đức Đam bóp
tan quả quít. :))
See translation
1 · 21 August 2015 at 00:02
VU Thinh
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21 August 2015 at 00:19
từ long thanh Lâu lắm rùi thưa ông
See translation
21 August 2015 at 01:05
Nguyễn Dũng Gia vo thoi cung tu dan ma ra ca
See translation
21 August 2015 at 08:42

Duy Nguyen
21 August 2015 ·

"Em được 19,5 điểm, không còn hy vọng gì ở ngành Điện  Điện tử. Ở
ngành Nhiệt thì em đang ở vị trí thứ 66, trong khi trường lấy 140 chỉ tiêu. Em
chỉ sợ trong chiều nay các bạn điểm cao nhưng trượt Bách khoa sẽ ồ ạt
chuyển sang khiến em bị bật ra", mồ hôi rịn trên trán, Dũng cho biết dự định
rút hồ sơ để nộp sang Đại học Điện lực vì có nhiều cơ hội hơn.
Video http://video.vnexpress.net/…/thisinhsaigonbatkhocphu…
Y như học chơi chứng khoán vậy. Lão Bộ trưởng GD Phạm Vũ Luận nói "Thí
sinh lo lắng để trưởng thành hơn". Hẳn là trưởng thành hơn kinh nghiệm
hơn cho việc lướt sóng vàng, đô và chứng khoán sau này.
See Translation

Bi hài ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển  VnExpress
Bỏ công việc, phụ huynh nhiều ngày nay cùng con lên Hà Nội ở trọ để theo dõi điểm
chuẩn tạm thời, lượng hồ sơ rút ra nộp vào rồi tính toán tìm cơ hội.
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
51
2 shares
Trangthuy Hoangvu Thấy xót xa cho con cái của mình quá
See translation
1 · 20 August 2015 at 22:24
Huy Hung Hoang dung la thuc thi xa hoi bon chen de sau nay tap cho xap nho
manh mung....
See translation
1 · 21 August 2015 at 00:52

Duy Nguyen shared Tạp Chí Mị Dân's photo.
20 August 2015 ·

Lâu ko ghé page vẫn chất như ngày nào.
See Translation
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Tạp Chí Mị Dân
17 August 2015 ·

Like Page

MỖI NGÀY 1 THẰNG NGU
Hội ghiền phân đảng đang là nhân vật được lên hình nhiều nhất trong chuyên mục này
. Từ hội đăng bài bênh vực chặt cây Hà nội đến nay, HGPĐ bị các fan chửi khá
nhiều, quả là không có gì nhục sịp hơn
)
Note: VK
See Translation
Share
62
View 2 more comments
Hiên Vũ Chỉ cần một thằng quan tham nó vơ vét nửa NSNN ,vạn thằng dân
tham vẫn chưa sánh bàng một quan tham
See translation
1 · 20 August 2015 at 09:52
Martin Trieu Hết sức vậy đó
See translation
20 August 2015 at 10:14
Son Nguyen Xin mượn vài câu của tác giả "Bản chúc thư của một người Việt
Nam": Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng... See more
See translation
1 · 20 August 2015 at 16:35
Long Thành Nguyễn Bè lũ phản động công khai của nước VN anh hùng
See translation

1 · 21 August 2015 at 02:37

Duy Nguyen shared Tạp Chí Mị Dân's video.
20 August 2015 ·

Thg sư bệnh làm đẹp mặt Phật giáo nhỉ, bợ ass cs ko biết ngượng mồm.
Bởi vậy mới nói giáo lý tôn giáo tốt đẹp nhưng về VN bị những ng truyền
giáo làm cho lệch lạc cả. Mình là Công giáo nòi nhưng từ lâu ko còn tin vào
tôn giáo, thần thánh hay ma quỷ gì cả.
Vì nói về tàn ác thì ma quỷ nếu có cũng ko có tuổi so với con ng. Còn thần
thánh như nhiều ng vẫn nói là ng tạo ra hay phù hộ loài ng nên xem như là
cha là mẹ. Nếu thế thì có thứ cha mẹ nào sinh ra con cái xong bỏ mặc con
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cái tự sinh tự diệt. Nhìn con cái chém giết lẫn nhau vì miếng ăn vì đồng tiền
vì tham vọng. Nếu có thì thứ cha mẹ đó đáng đc tôn trọng hay xem như cầm
thú.
Thêm nữa chẳng có thần thánh tốt đẹp nào mà lại muốn tín đồ suốt ngày chỉ
dâng lễ đọc kinh tôn vinh mình thay vì dành thời gian tiền bạc đó làm việc có
ích cho ng nghèo cho xã hội.
See Translation

109,571 Views
Tạp Chí Mị Dân added a new video.
30 November 2014 ·

Like Page

THÍCH CHÂN QUANG BỊA ĐẶT, NÓI XẤU CÔNG GIÁO
Sư quốc doanh Chân Quang tiếp tục phát huy vai trò của ban tuyên giáo trá hình khi
luôn tuyên truyền 1 cách bịa đặt ...
See more
See Translation
Share
63
View 10 more comments
Long Thành Nguyễn thầy tu này ăn thịt chó cmnr
See translation
1 · 20 August 2015 at 13:30
Hoàng Tuấn hư cấu vồn, vô sỉ
See translation
20 August 2015 at 19:57 · Edited
Hằng Nguyễn Bài chia sẻ thì hay, rất đáng để like. Nhưng đọc cái stt thì buồn
cười! Buồn cười từ khúc "...Mình là Công Giáo nòi...ng nghèo cho xã hội". Đã là
"CG nòi" mà k biết con ng tàn ác là do ma quỷ xui khiến sao còn nói ma quỷ k ác
bằng con ng!? Thần thánh t... See more
See translation
4 · 21 August 2015 at 01:16
Duy Nguyen replied · 9 Replies
Håi Là Chính Mình

21 August 2015 at 06:25

Duy Nguyen shared Thanh Lan's photo.
20 August 2015 ·

))))
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Thanh Lan
14 August 2015 ·
Nguyễn phú Trọng sang Mỹ gặp Obama và hỏi:
"Ông làm sao mà điều hành được một chính phủ hiệu quả như thế?"
Obama trả lời:
"Rất đơn giản, ngài chỉ cần được vây q...
See more
See Translation
Share
53
View 4 more comments
Emily PageLe Ngu có tổ chức :)))
See translation
1 · 20 August 2015 at 15:33
Trung Hào

1 · 20 August 2015 at 21:54
Keneythang Nguyen

1 · 20 August 2015 at 22:38
Trung Kem Hay lắm
See translation
1 · 21 August 2015 at 02:23

Duy Nguyen
20 August 2015 ·

Nhân vụ lình xình tuyển sinh ĐH năm nay nhiều ng lôi bài báo năm 2013 này
ra. Nhưng có vậy mới thấy sự thần kinh của đám ng bộ GD có từ lâu tới giờ
còn nặng hơn. Con lạy mấy bố, vẽ vời cải cách đủ kiểu cũng chỉ nhằm kiếm
chác chi bằng bê nguyên cái mô hình tiến bộ đâu đó về áp dụng rồi tăng thu
học phí. Tin rằng vì tương lai của con em dân mình cũng ráng cày mà đóng
thôi còn hơn để con em làm chuột bạch rồi ko biết tương lai về đâu.
See Translation

'Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn' 
VnExpress
"Bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin vào chiến thắng,
sẵn sàng trả giá. Tôi coi thực hiện để án đổi mới giáo dục lần này là một trận đánh…
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
56
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1 share
View 1 more comment
Tung Pham Coi cái máu l** chưa thấy đất nước nào đậu ĐH mà rớt tốt nghiệp
như xứ thiên đường này
See translation
1 · 20 August 2015 at 08:44
Nguyen Henry Co len 10 nam nua VN se bang Cambodia
See translation
1 · 20 August 2015 at 08:50
Hien Du Xưa "Cải cách", nay "đổi mới", mai là "cách... cái... mạng" hs luôn : Hs
ko cần đến trường lớp nữa, cứ ngồi nhà lướt web cũng dư kiến thức dùng, cần
thì chém gió, quăng gạch rèn kỷ năng sống...
See translation

1 · 20 August 2015 at 09:42
Hien Du Tổng tư lệnh Luận quăng bảo kiếm : " ...Nhưng cũng cần hiểu rằng, sự
nghiệp đổi mới giáo dục cần có thời gian dài nhất định. Vì vậy, người làm giáo
dục không thể tư duy theo nhiệm kỳ. ..."
Nhiệm kỳ sau thằng nào thay tao mà quay lại "cải cách" cái "đổi mới" này, hay
kách mệnh cái "đổi mới" là tao ko chịu trách nhiệm nhoa !
See translation
1 · 20 August 2015 at 09:50

Duy Nguyen
20 August 2015 · WordPress ·

Súc sinh thật, Tuổi trẻ chịu đăng thì rõ ràng ko phải bịa đặt như cs thường
gán. Mà cũng phải, cs bắt con đấu tố cha nên việc bắt mẹ giết con cũng là
chuyện thường đối với lũ mọi rợ. Việc đưa Mẹ VNAH thành biểu tượng cũng
như việc thần thánh hóa bác Hù chỉ là bình phong cho chúng nó hút máu.
See Translation

ĐÀO HIẾU  Giải cứu binh nhì Ryan
Tất nhiên tôi không có ý định kể lại câu chuyện trong
phim Giải Cứu Binh Nhì Ryan của đạo diễn Steven
Spielberg, do diễn viên Tom Hanks thủ vai chính. Và tôi
cũng không muốn làm công việc của một n...
DAOHIEU.WORDPRESS.COM

Share
24
Son Nguyen Trước đây hấp tấp chê trách ông này khi tả về nỗi khổ của một cán
binh CS. Nay thì có cảm tình.
See translation
20 August 2015 at 17:27
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
20 August 2015 ·

Đkm trộm cướp khắp nơi xem như ko thấy, dân nghèo làm ăn lương thiện thì
sách nhiễu đủ điều. Con mẹ Chiên za tâm lý học tội phạm, Trung tá, TS Hà
Thị Hồng Lan nói tội phạm nhiều do XH xuống cấp mà ko dám nói thẳng là
chính bởi lũ chó này mà ngày càng nhiều ng lâm vào đường cùng, con cháu
ko ai dạy dỗ mới thành trộm cướp cả.
See Translation
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+2
Nhật ký yêu nước added 5 new photos.
18 August 2015 ·

Like Page

Chuyện ở Đức Hoà, Long An
Một xe bán bắp dạo bị hốt về phường. Người bán hàng rong mắt rưng rưng, năn nỉ van
xin bất thành. Họ bỏ đồ đạc lại, hốt chiếc xe.
Ngườ...
See more
See Translation
Share
53
View 9 more comments
Wander Man Dung tai day nhe,minh ko muon to tieng lam gi,va lai nguoi dan ho
nen duoc huong va duoc doi xu cong bang va tu te hon
See translation
20 August 2015 at 02:00
Long Thành Nguyễn Mình không muốn giải thích thêm, xem xong hi vọng bạn
sẽ hiểu. Nếu vẫn không hiểu thì mình chịu luôn
See translation

20 August 2015 at 02:01
Wander Man Minh hieu ban nhung nguoc lai ban ko hieu minh muon noi gi.nhin
anh ban rat xinh day
See translation
20 August 2015 at 02:02
Trung Nguyen Minh thiệt khổ bởi vậy nạn trộm cướp ngày càng nhiều vì hết
đường mưu sinh
See translation
1 · 20 August 2015 at 04:25

Duy Nguyen
20 August 2015 ·

Chúng nó chỉ kéo điện về vùng nào đông dân hoặc đầu tư mau thu tiền chứ
vùng sâu vùng xa thì quên đi.
Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn để thay đổi đất nc, 1 là lên tiếng đấu tranh 2 là
gom tiền qua nc khác sống. Kẻ thừa tiền và hèn nhát thì sẽ chọn cách 2 còn
đại đa số hoặc sẽ lên tiếng đấu tranh hoặc tiếp tục kiếp ngu dân làm cừu
cho chúng nó xén lông. Mà đã chọn kiếp ngu dân thì cấm có mở miệng than
vãn hay kêu ca xã hội bất công nhá.
See Translation

Sống gần thủy điện lớn nhất VN, chưa một ngày có
điện
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Hàng nghìn hộ dân sống ở nơi đặt nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam nhưng…
M.DANVIET.VN | BY DANVIET.VN

Share
41
1 share
Long Thành Nguyễn Bọn này chỉ biết có tiền thôi
See translation
20 August 2015 at 00:20
Trung Snails Vãi lồn cộng!
See translation
20 August 2015 at 13:05

Duy Nguyen
20 August 2015 ·

Vỡ ống nc, cúp nc rồi bán với giá cắt cổ. Độc quyền kinh doanh nên khách
hàng là cục shit. Ko lên tiếng, cam chịu làm kiếp ngu dân thì cấm than vãn.
See Translation

Hà Nội: Người dân phải mua nước từ... xe rửa đường với
giá “cắt cổ“
Đã gần 1 tuần nay, người dân Hà Nội khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai... bị rơi
vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nhiều người đã phải bỏ ra 800 nghìn đồng để mua…
WWW.TIENPHONG.VN

Share
66
1 share
Long Thành Nguyễn vỡ ống nước 13 lần rồi... chuẩn bị vỡ thêm vài đợt mới cho
xem, Cuối tháng e phải ra Hn học nữa, phòng trọ đúng ngay cái chỗ khu vực bị
cắt nước luôn. Khổ quá
See translation
2 · 19 August 2015 at 23:53
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Wander Man Chúc mừng e khi ra đời đa biết đau thật sự là cuộc sống của dan
đen
See translation
1 · 20 August 2015 at 00:36
Trung Snails Thoãi con gà mái mà nói rằng: Cục cứt
See translation
20 August 2015 at 13:04
Son Nguyen Tôi là một thuyền nhân nay đã trên 70 rồi, hy vọng có thể sống qua
2020 đế thấy một ngay mai tươi sáng trên quê hương, mà không phải thấy cảnh
như Việt Khang mô tả “Ngàn năm tăm tối”.
Đất nước VN không lớn nhưng không quá nhỏ. Trải qua dòng lịch sử,
c... See more
See translation
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3 · 20 August 2015 at 15:21
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
20 August 2015 ·

Dân VN thường thán phục ý chí vươn lên và nền văn minh của ng Nhật. Dĩ
nhiên với 1 quốc gia nghèo tài nguyên lại động đất sóng thần liên miên thì
đc như ngày hôm nay quả là 1 thành tích to lớn.
Nhưng phải nói thêm rằng Nhật sau khi buông vũ khí đầu hàng nếu ko có
Mỹ can thiệp và chống lưng thì đã bị Liên Xô và cs Nhật thao túng đi theo
XHCN.
https://vi.wikipedia.org/…/H%E1%BB%93ng_qu%C3%A2n_Nh%E1%BA%…
Nhật phát triển được như bây giờ cũng nhờ tư tưởng triệt tiêu cs. Nhưng bản
... See more
See Translation

Hồng quân Nhật Bản – Wikipedia tiếng Việt
Hồng quân Nhật Bản (日本赤軍, Nihon Sekigun?, JRA) (âm Hán Việt: Nhật Bản xích
quân) là một tổ chức khủng bố vũ trang du kích thuộc phái cánh tả mới của Nhật Bản
do Fusako Shigenobu thành lập vào năm 1971 và giải tán vào năm 2001. Hồng quân
Nhật Bản đặt căn cứ tại Palestine nên đôi lúc cũng được gọi là…
VI.WIKIPEDIA.ORG

Share
29
2 shares

Duy Nguyen
20 August 2015 ·

Ôi đkm "anh hùng" cơ đấy. Quân đội ăn lương suốt kiếp là để cho những dịp
binh biến như vầy. Quân đội éo gì chỉ lo làm chính trị, kinh tế, thể thao
chuyên nghiệp. Đm đề nghị dẹp cái quân đội ăn hại này cho dân nhờ. Tiền
nuôi chúng nó để mướn lính đánh thuê tư nhân còn hay hơn.
See Translation

Share
117
3 shares
View 8 more comments
Phúc Toàn vì thằng tàu lạ ai cũng biết "thản nhiên bỏ đi khỏi hiện trường" nên
ANH HÙNG quái mới dám xuất hiện.
See translation
3 · 20 August 2015 at 04:24
Ngô Quốc Vương Anh hùng tàu lạ đông viên là những tính từ rất sâu sắc
See translation
1 · 20 August 2015 at 05:17
Nhak Ga Tai ko biet chu nen goi la tau la con ko thi kai tau do no nhin do toan
thay tien ko nen tau do rat la kaka kan nua chi kip thoi an ui dong vien la co
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gang chiu dung de lan sau no dam them may tau nua nhe hihi
See translation
20 August 2015 at 11:44
Giang Cam Giang Cong sản ngu dot.chê do này sap suy tàn.
See translation
31 August 2015 at 01:49

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
20 August 2015 ·

Trao đổi với BBC, ông Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến
lão thành ở Hà Nội, người đã có nhiều năm sống và làm việc dưới thể chế
'xã hội chủ nghĩa', cho biết ông từng ngộ nhận về những điều mà Đảng cho
là công lao này.
“Tôi đã có một thời trẻ và cho đến cách đây 10 năm vẫn thấy rằng Đảng
Cộng sản Việt Nam có công với đất nước, với dân tộc là đánh đuổi ngoại
xâm, giành lại độc lập,” ông Giang nói.
“Qua một quá trình, tôi nhận ra cuộc kháng chiến chốn... See more
See Translation

Nhật ký yêu nước
18 August 2015 ·

Like Page

TRẢ LẠI CHO LỊCH SỬ NHỮNG GÌ CỦA LỊCH SỬ...
Cuộc độc diễn "cướp chính quyền" của Việt Minh ngày 19/8/1945.
Lâu nay sử sách luôn dạy học sinh rằng, Đảng đã lãnh ...
See more
See Translation
Share
43
Son Nguyen Ngày 17/8/45 CS cướp chính quyền:
http://tohai.blogspot.com/2010/11/tuankiso16.html
Đối với học sinh và gần như cả toàn dân Việt Nam dưới 70 tuổi ngày nay, có lẽ
câu hỏi này sẽ được trả lời là: Bắt đầu từ 19/8. Nhưng với tớ đã hơn 1 lần tớ viết
là ... See more
See translation

Nhat Si Bao Thu (Tô Hải's Blog): Tuấn kí
số 16
TOHAI.BLOGSPOT.COM

1 · 20 August 2015 at 15:20
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen commented on a movie.
19 August 2015 ·

Có WEBDL 720p rồi đấy ad
See Translation
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Săn lùngBig Game (2014) [Bản đẹpVietsub]
Âm mưu nhằm vào Tổng thống Mỹ (Samuel L.Jackson) đã được hé lộ khi máy bay
chở ông trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan phát hiện tín hiệu
tên lửa đang tiến tới. Để bảo vệ tổng thống, mật vụ Morris (Ray Stevenson) quyết…
WWW.PHIMMOI.NET

Save

Share
10

Duy Nguyen shared Ngân An's photo.
19 August 2015 ·

Đã ko chống tham nhũng còn hợp pháp hóa để tham nhũng. Éo thể tin đc.
See Translation

Ngân An
19 August 2015 ·

Follow

Bằng cái quyết định này (có hiệu lực từ 21/9/2015), “tứ trụ triều đình” khi về hưu được
lấy luôn “xe công” mà các ông vẫn sử dụng khi còn đương chức, và cái xe ...
See more
See Translation
Share
51
Trương Gia Huy Móa... em ko biết nói gì anh ơi... :|
See translation
2 · 19 August 2015 at 08:27
Trương Gia Huy Đất nc này đi về đâu bây h??? :|
See translation
1 · 19 August 2015 at 08:27
Trương Gia Huy replied · 2 Replies
Long Thành Nguyễn Chúng ta chỉ có thể nhìn chúng gặm nhấm đất nước này
See translation
1 · 19 August 2015 at 13:17
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Duy Nguyen
18 August 2015 ·

Hôm nay nhà vợ chồng chú ruột và 2 nhóc sát nhà đã nhận đc giấy báo của
Trung tâm Visa Đại sứ quán Mỹ sau một thời gian dài chờ đợi. Theo kế
hoạch thì bên bà con cô mình sẽ dần dần đc đưa qua hết. Vui cho tụi nhỏ
nhưng nghĩ lại buồn cho đất nc. Một năm ko biết bao nhiêu ng đã, đang và
sẽ tìm cách rời bỏ quê hương qua miền đất hứa.
Hầu hết những ng mình từng tiếp xúc, nhất là những ng có bà con ở Mỹ đều
nghĩ có cơ hội nhất định sẽ qua ĐỊNH CƯ bên đó. Khi hỏi lý do thì tất cả đ...
See more
See Translation

Đầu tư tiền tỉ để định cư nước ngoài, rủi ro cao  Tuổi
Trẻ Online
TT  Không ít người đã chuyển tiền cho các công ty dịch vụ tư vấn đầu tư  định cư…
TUOITRE.VN | BY TUỔI TRẺ

Share
53
View 13 more comments
Son Nguyen Tên Hồ Quang, với sự toa rập của đảng CSTQ lập nên cái gọi là
đảng CSVN trong mưu đồ từ ngàn năm: thôn tính quê hương ViệtNam yêu dấu
của chúng ta. Chúng theo những trình tự sau:
1/ Cướp chính quyền hợp hiến + hợp pháp vì nước vì dân Trần Trọng Kim
(T... See more
See translation

3 · 18 August 2015 at 18:17
Thái Nguyễn Đình Hoàn nói hay quá thằng bạn
See translation
18 August 2015 at 23:28
Truong Nguyen Nước Mỹ có trách những ng.nhập cư là chực hưởng thụ những
cái nó đấu tranh mà có không? có cái giá của nó hết chứ đâu phải sẵn nhảy vô
"chực" đâu mak trách được a
See translation
19 August 2015 at 01:52
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Truong Nguyen Vậy a còn trách gì ng.ta làm gì? Sao phải buộc họ phải làm
công việc khó khăn với mình..Cứ tự nhiên là tốt nhất, tốt ở xấu đi, sống ko hợp
chỗ này thì di chuyển chỗ khác, chế độ ko tốt tới thời điểm thích hợp sẽ đc thay
đổi.. an toàn cho mình trước tiên, ai khôn ai ngu ai anh hùng ai hèn chưa biết đc
See translation
1 · 19 August 2015 at 02:20
Duy Nguyen replied · 7 Replies

Duy Nguyen
18 August 2015 ·

 Người bình thường làm từ thiện bằng cách cho con cá
 Người hiểu chuyện làm từ thiện bằng cách cho cần câu
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 Người khôn ngoan tìm cách cải tạo dòng nước và khu rừng ko còn bị ô
nhiễm để ai cũng có thể tự làm cần câu và tự câu đc cá
==> Cách làm từ thiện tốt nhất là tìm cách cải tạo xã hội để giảm đến mức
tối đa số hoàn cảnh cần phải làm từ thiện.... See more
See Translation

Share
73
3 shares
Ohtake Nelson Nhắc tới nước, nhà em hnay nước vàng khè :))))))) chả xài
được
See translation
1 · 18 August 2015 at 08:59
Ohtake Nelson replied · 4 Replies
Hoàng Nhật Minh ''Ô hay, chúng tôi đã có những biện pháp mạnh cho việc này.
Bằng chứng cụ thể là hằng năm vẫn có những việc làm từ thiện, chúng tôi và
những cấp cao lãnh đạo luôn tạo được mọi điều kiện thuận lợi để cho người
dân thoát khỏi đói nghèo''.  Trích dẫn lời từ một con khỉ.
See translation
4 · 18 August 2015 at 09:20
Phuong Nguyenphi Nhìn thấy bà cụ không được nuôi dưỡng ôi thật đau lòng
See translation
18 August 2015 at 13:47
Kim Nam Ky Vậy trong khi chờ cải tạo xã hội chưa đến, thì giúp người cũng
cần thiết chứ sao, ít nhiều cũng là tạo phước.
See translation
18 August 2015 at 22:55

Duy Nguyen
18 August 2015 ·

Đã có link drive, userscloud cho phép xem online ko cần tải về. Vào nhóm
TED Sharing để lấy link update nhé mọi ng.
Các clip của TEDvn cũng sẽ đc up dần lên web http://phimtienganh.vn/
Một web xem phim luyện nghe nói tiếng Anh rất hay.
See Translation
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PhimTiengAnh | Học Tiếng Anh Qua Phim, Qua Bài Hát
Phụ Đề Song Ngữ.
Học tiếng Anh qua phim, học tiếng anh qua bài hát có phụ đề song ngữ AnhViệt.
Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất, nhanh nhất hiện nay.
PHIMTIENGANH.VN

Share
19
1 share
Quốc Thắng Ynwa còn cái link fshare của TED ko bạn?
See translation
19 August 2015 at 23:14
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
18 August 2015 ·

Sắp mạt nên cố níu kéo đây mà. Ngoài lũ bệnh dlv và con cháu, có thần kinh
mới cho con theo học ngành này.
See Translation

Miễn học phí cho sinh viên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
 VnExpress
Sinh viên học chuyên ngành Mác  Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, học sinh, sinh
viên chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh... sẽ được miễn…
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
83
3 shares
View 5 more comments
Minami Gata Đung là những ý tuong chỉ có ở Việt Nam!
See translation
2 · 18 August 2015 at 08:35
Nguyễn Thiện Thành HCM là tên tội đồ dân tộc
See translation
1 · 18 August 2015 at 12:52
Đức Trận CHỉ có con cháu đoảng viên học chứ ai nhai nổi
See translation
1 · 18 August 2015 at 13:05
Quang Hd Đồ miễn phí toàn đồ kém chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc tệ hơn
thì là đồ ôi, thiu.
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See translation
1 · 19 August 2015 at 06:18

Duy Nguyen
18 August 2015 ·

Ví rơi cả tiếng ngay cây xăng vẫn nằm 1 chỗ đợi mấy a csgt đến nhặt.
Tuồng này có lộ quá chăng. Chuyện lẽ ra là bình thường trong xh văn minh
thì lại thành dịp quý hiếm để mấy chú côn an lấy lại hình ảnh. Làm gì thực tế
hơn đi, mấy trò này giờ có cún mới tin.
See Translation

CSGT nhặt được chiếc ví có hơn 20
triệu đồng
Anh Công trả tiền đổ xăng ở cây xăng trên phố Trần
Hưng Đạo và đánh rơi chiếc ví bên trong có hơn 20,6
triệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng mà không hay biết.
INFONET.VN

Share
104
View 7 more comments
Nguyễn Lập Thành Một vở hài kịch mà người xem đã biết phần cuối trước khi
xem ! Hay !
See translation
1 · 18 August 2015 at 11:31
Håi Là Chính Mình dien tro he
See translation
1 · 18 August 2015 at 19:56
Chung Lê Diễn hài nhưng kịch bản tồi và diễn viên tâm thần
See translation
3 · 18 August 2015 at 23:23
Đại Bàng Chủ Sạu lồn mà đéo có lương
See translation
19 August 2015 at 10:54

Duy Nguyen
18 August 2015 ·

TEDvn sẽ xóa tất cả clip vào ngày 20/8 nên những bạn vừa biết đến TEDvn
có thể tải về đầy đủ 851 videos, chất lượng từ 480  720p theo link này:
https://www.fshare.vn/folder/JQQAWE1O2ZID
Hoặc vào fanpage TEDvn và nhóm TED Sharing để có thêm thông tin.
TED.com có phần clip vietsub dành cho ng bản địa bổ sung, hi vọng nhóm
TEDvn vẫn dành tâm huyết.
http://www.ted.com/talks?language=vi
See Translation

Fshare  TEDvn
Fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến
hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với nền tảng công nghệ
điện toán đám mây (cloud computing) miễn phí và an
toàn cho người dùng có thể lưu trữ và chia sẻ dữ liệu
với khách hàng, bạn bè, gia đình.
FSHARE.VN | BY FPT TELECOM

Share
24
View 1 more comment
Huan Vu Sao nó xoa vậy. 851 video
See translation
18 August 2015 at 06:11
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Thái Nguyễn Đình Hoàn bị sờ gáy rồi nên xóa chứ sao
See translation
18 August 2015 at 07:37
Duy Nguyen replied · 1 Reply
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Minh Tam Tran Bản quyền của thằng ted mà nó dịch lại ăn tiền youtube đó mà
See translation
2 · 18 August 2015 at 08:06
Duy Nguyen replied · 4 Replies
Truong Nguyen muốn coi thì vô trang chủ coi, trên đó đã dịch rồi nó có cho tải
về thoải mái mak.. tự động đem video của nó đặt trang riêng ai mak không sợ
ảnh hưởng uy tín! bị kiện là đúng rồi
See translation
19 August 2015 at 11:15
Truong Nguyen replied · 11 Replies

Duy Nguyen
18 August 2015 · YouTube ·

Vladimir Lenin lật đổ Sa hoàng Nga Nicholas II và thành lập Liên bang Xô
viết, mãi mãi thay đổi khóa tài chính trị ở Nga. Nhưng ông có thực sự là anh
hùng khi lật đổ đc chế độ độc tài áp bức hay chỉ là kẻ thay thế chế độ độc tài
này bằng một chế độ độc tài khác?
See Translation

History vs. Vladimir Lenin  Alex
Gendler
View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/historyvs
vladimirleninalexgendler Vladimir Lenin overthrew
Russian Czar Nicholas II and founded the Soviet U...
YOUTUBE.COM

Share
28
1 share
Duy Nguyen bản vietsub chuẩn
https://www.youtube.com/watch?v=h2iwb3QEUzI
See translation

HISTORY VS. VLADIMIR LENIN
(LỊCH SỬ KIỆN LENIN)…
YOUTUBE.COM

3 · 18 August 2015 at 01:30
Ky Bui

18 August 2015 at 06:12

Duy Nguyen
18 August 2015 ·

Dạy học mà trực quan và thú vị như này thì học sinh thành bác học hết cả.
See Translation

[TEDEd Vietsub] Làm sao đo khoảng
cách trong không gian?  YuanSen
Ting
Bạn có biết 1 năm ánh sáng là bao xa không? 10 nghìn
tỷ kilomét? Nhưng làm sao để đo được những…
YOUTUBE.COM

Share
10
Duy Nguyen up lại link bị hỏng
See translation
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18 August 2015 at 00:14

Duy Nguyen
17 August 2015 ·

Cách truyền thụ khoa học của Tây sao trực quan và thú vị thế ko biết. Bạn
trẻ nào yêu thích khoa học công nghệ thì subscribe kênh này nhé.
See Translation

[TED Vietsub] Greg Gage: Điều
khiển tay người khác
Tại sao chúng ta có rất ít nhà khoa học thần kinh? Một lý
do chính là các thiết bị nghiên cứu quá phức tạp và đắt
tiền. Và Greg Gage cùng với các đồng nghiệp...
YOUTUBE.COM

Share
13
1 share
Ohtake Nelson Nhắc đến ted..anh làm em đau lòng, ngày 20 này ted xóa hết
clip vì vi phạm bản quyền
k biết kênh youtube xóa k.
Mà ở VN cũng có Tedx HN đó anh.
See translation
1 · 17 August 2015 at 12:56
Duy Nguyen replied · 4 Replies
Trương Gia Huy ;; x ;;
See translation
17 August 2015 at 18:34

Duy Nguyen shared Hung Tran's photo.
17 August 2015 ·

Phát ngôn của đỉnh cao trí tệ nó phải thế. Mà dự tính biên soạn cái Bách
khoa toàn thư này hết nhiu tỉ nữa đây mấy chú.
See Translation

Hung Tran
17 August 2015 ·
Câu này có phải ông ta nói không? Nếu đúng thì đề nghị cả nước tặng ông ta một tràng
pháo tay thật to và thật dài nào. Để chúc mừng nhà nước mình có những thằng lãnh
đạo thần kinh không thể cứu chữa.
See Translation
Share
66
Du Nguyen dự là nghìn tỷ. Ít hơn anh em tâm tư
See translation
1 · 17 August 2015 at 11:37
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Diep Nguyen

vãi cả theo quan điểm =)))))))))))))))

bách khoa toàn thư là kiến thức, mà kiến thức phải mang tính chính xác và
khách quan =)))))
See translation
17 August 2015 at 13:13
Duy Nguyen replied · 2 Replies
Duy Nguyen Cái Bách khoa toàn thư HCM này để tuyên truyền mị dân là chính
vì sợ wikipedia "nói xấu".
See translation
17 August 2015 at 20:45
Ky Bui Thật lố bịch, toàn một lũ sâu mọt phá hại đất nước. Cái gì cũng Max
Lenin HCM chán quá, ngủi không vô.
See translation
1 · 17 August 2015 at 21:16

Duy Nguyen
17 August 2015 ·

Khốn nạn thật. Nói lý ko xong lũ súc vật quay sang giở trò trù dập. Hiện nay
còn bao nhiêu ng cũng đang lâm vào hoàn cảnh như ng giáo viên tiểu học
này? Mọi ng hãy share cùng lên tiếng đòi lại công bằng cho cô và cho chính
mình sau này.
See Translation
Thanh Hai with Phạm Thanh Nghiên.
15 August 2015 · Ho Chi Minh City, Vietnam ·
Tôi là Võ Thị Thanh Hải hiện là giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Q2.
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại 22/8 đường 31, phường Bình Trưng Tây
Q2, T...
See more
See Translation
Share
31
Ky Bui Tôi là người chưa bao giờ biết chửi thề. nhưng lần này bắt buộc tôi phải
chửi một câu cho đả giận: " đồ tiểu nhân, đồ chó má "
See translation
2 · 17 August 2015 at 05:38
Duy Nguyen cũng vì chiêu trò bẩn thỉu này mà nhiều ng sợ liên lụy ko dám lên
tiếng
See translation
17 August 2015 at 06:17
Trương Gia Huy Em là em lên tiếng lâu rồi... xém bị đuổi học...
See translation
1 · 17 August 2015 at 06:32
Trương Gia Huy replied · 11 Replies

Duy Nguyen
17 August 2015 ·

Có ai mời bà chiên za tâm lý học tội phạm, Trung tá, TS Hà Thị Hồng Lan
giải thích giùm mấy trường hợp này.
See Translation

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953

44/112

1/27/2017

Duy Nguyen

Share
64
Ky Bui Những cảnh này chỉ có ở VN thôi
See translation
1 · 17 August 2015 at 03:20
Ohtake Nelson Đây là hiện tượng tâm lý học nghịch đảo, xảy ra ở khắp nơi và
mọi tình huống, kiểu như càng cấm càng kích thích, như mấy đứa trẻ bị cấm làm
này làm nọ càng muốn làm.
Ở VN chắc chỗ nào họ thấy đổ nhiều rác nên ms làm biển cấm, càng cấm càng
gây kích thích, và rác thì nó cũng có ở đó rồi nên họ cũng có bạn đồng hành nên
họ k ngại : D
See translation
17 August 2015 at 10:03
Ohtake Nelson replied · 2 Replies

Duy Nguyen
17 August 2015 ·

Cũng như hôm trc gặp thanh niên 27 tuổi đầu mà vẫn còn ngây thơ đến ngu
dốt. Khó trách đc, một phần bị cs nhồi sọ từ nhỏ, một phần lâu nay sống như
thú hoang nên thấy đc tí ánh sáng văn minh liền cho rằng đất nc đã phát
triển, hạnh phúc lắm rồi.
See Translation
Nhân Thế Hoàng
17 August 2015 ·
Chúng ta thấy báo đài nhà nước thường đưa tin những chuyện thời sự nóng hổi
như đánh bom liều chết ở các nước hồi giáo, chiến sự ở các nước đang xảy ra
tranh ch...
See more
See Translation
Share
24

Duy Nguyen
16 August 2015 ·

Làm cái phong trào quay clip xé sách yêu cầu bộ GD từ chức đc đấy.
See Translation
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Duy Nguyen

Dân Đài Loan xé sách giáo khoa, đòi bộ trưởng từ chức
(PLO) Hôm qua 28, gần một ngàn người đã tụ tập bên ngoài Bộ giáo dục Đài Loan,
yêu cầu Bộ trưởng Bộ giáo dục Đài Loan từ chức và xé bỏ những gì mà họ mô tả là
một chương trình học "lấy Trung Quốc làm trung tâm".
M.PHAPLUATTP.VN | BY BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM

Share
96
1 share
Cợ Điệc Bui Sao dân họ sướng quá nhỉ? Có thế lực thù địch nào xúi giục
không đây?
See translation
16 August 2015 at 11:46
Long Thành Nguyễn
See translation

đúng là nước ngoài. Vn đời nào mới có

16 August 2015 at 11:52
Long Thành Nguyễn replied · 2 Replies
Trịnh Việt Vn ỗng ko từ chức có kho thăng lên bộ trưởng quốc phòng thế ai kia
đó
See translation
17 August 2015 at 01:06
Nguyễn Thanh Vân hưởng ứng!
See translation
1 · 17 August 2015 at 22:19

Duy Nguyen shared Ngân An's photo.
16 August 2015 ·

Văn hóa nào xuống cấp chứ cái văn hóa rừng rú cs làm gì còn cấp thấp hơn
mà xuống.
See Translation
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Ngân An
16 August 2015 ·

Follow

Đây là nhận định của bà Trung tá, TS. Hà Thị Hồng Lan  Phó Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân.
Vậy thì, xin bà cho biết BỌN NÀO ĐÃ LÀM CHO VĂN HÓA ỨNG XỬ XUỐNG CẤP? Bà
có dám trả lời câu hỏi này ko?
See Translation
Share
46
View 1 more comment
Phong Nguyen câu phát ngôn 1 thằng chưa học vỡ lòng cũng biết
See translation
16 August 2015 at 10:46
Duy Nguyen ngu thì ko nói, vấn đề ở đây là do chúng nó mà xh mới xuống cấp
như vậy.
See translation
16 August 2015 at 10:55
Long Thành Nguyễn chuyên gia chưa đi học lớp 1
See translation
16 August 2015 at 11:51
Ky Bui Do nhiều yếu tố, nhưng cái chính là thế hệ trẻ bây giờ khủng hoảng
phương hướng, nhìn xung quanh thấy cái gì cũng tồi tệ cả, không biết đâu là
đúng sai. Mạnh ai nấy chỉ biết lo cho bản thân mình và gia đình mình, vơ vét đầy
túi tham, bỏ bê giáo dục đ... See more
See translation
17 August 2015 at 03:56

Duy Nguyen shared Nhân Thế Hoàng's post.
16 August 2015 ·
Nhân Thế Hoàng
16 August 2015 ·
Viết bài này trong thời điểm men say chiến thắng đang ngự trị trong lòng người
dân Quảng Trị, tôi chắc nó sẽ không được mọi người đón nhận nhiều.
Cuộc thi "đườn...
See more
See Translation
Share
15
Ky Bui Bài viết rất hay
See translation
1 · 17 August 2015 at 06:29

Duy Nguyen
16 August 2015 ·

Ngày nào cũng nhức đầu với loại ngu dân này. Công nhận cs quá thành
công trong việc ngu dân. Ai làm ơn gom đám này mở lớp thông não cho
chúng nó 1 lần. Chứ cứ thế này biết bao giờ đất nc mới thoát ngu thoát
nghèo.
See Translation

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953

47/112

1/27/2017
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Share
131
View 22 more comments
Sonny Nguyen Lý sự của bọn ngu thương gọi là cùn và những biện luận của
chúng đều là được học thuộc lòng + cài đặt auto cho nên khi có sự tranh luận
đều là các câu các từ đã đượ c lập trình sẵn... Nói về độ tư duy thì ôi thôi đến
zombie cũng phải cuối đầu
Gặp bọn ... See more
See translation
16 August 2015 at 05:33
Hoang Le Văn minh phát triển sống nhờ rác...
See translation

16 August 2015 at 05:34
Duy Nguyen 1 phần bị cs nhồi sọ từ nhỏ 1 phần vì dân còn nghèo nên thấy đất
nc phát triển đc tí thì cho là hp lắm rồi, loại này đáng thương hơn đáng trách.
See translation
1 · 16 August 2015 at 06:28
Minh Thiện Đặng

16 August 2015 at 08:38

Duy Nguyen shared Việt Tân's photo.
15 August 2015 ·
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Nghe cứ như thời cs mới vào miền nam, bất cứ 1 hành động nghe nhìn nói
nào cũng có thể bị cs quy kết là chống phá và khủng bố liên tục. Nhà thơ
Hữu Loan tác giả bài thơ nổi tiếng 1 thời "Đồi tím hoa sim", ông làm bài thơ
này để nhớ thương ng vợ trẻ chẳng may mất sớm. Thế mà cs quy kết ông
kích động chống phá và khủng bố tinh thần thể xác khiến ông chết già trong
đau đớn tủi nhục.
See Translation

Việt Tân
15 August 2015 ·

Like Page

AN NINH VIỆT NAM KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI, KHỦNG BỐ 1 CÔ BÉ LÀM VIỆC THIỆN!
MỘT CHẾ ĐỘ VÔ NHÂN TÍNH SẢN SINH RA LOẠI NGƯỜI MẤT TÍNH NGƯỜI.
 Ép Trung tâm dạy tiếng N...
See more
See Translation
Share
66
Tigon Hoa thap co be hong ma....phai chiu thoi
See translation
15 August 2015 at 06:11

Duy Nguyen
15 August 2015 ·

Hèn với giặc, ác với dân... Thôi thì tự lo thân thấy "tàu lạ" hãy quay đầu mà
chạy đừng nghe cs xúi dại bám biển giữ biển mà oan mạng.
See Translation

Đau đớn chứng kiến bạn tàu buông tay chìm giữa biển
(Dân trí)  “Chỉ trong mấy phút, con tàu lao tới đâm vào mạn tàu chúng tôi khiến tàu bị
lật nghiêng. Chúng tôi đều bị hất văng xuống biển... Bác Chính không bơi được
nhiều, nhanh chóng bị mất sức. Chỉ hơn 20 phút thì bác ấy nói: “chắc bác đi đây”…
DANTRI.COM.VN | BY VCCORP.VN

Share
94
11 shares

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953

49/112

1/27/2017

Duy Nguyen
Duy Nguyen
15 August 2015 ·

Nghe cs thì bán nhà mà ăn.
See Translation

Hoàng Bình added 2 new photos.
14 August 2015 ·

Follow

Liên quan đến diễn biến thực ngiệm hiện trường và nhiều tình tiết bí ẩn cần làm sáng
tỏ..!!
Mời bà con vào chém. ai chém hay nhất , chiều nay Bình mời cafe..!
See Translation
Share
27
Hiên Vũ Chẳng biết con gái người ta thế nào ,bây giờ chết rồi cũng khg được
yên ,đào bới đời tư của người ta lên, rõ khổ
See translation
15 August 2015 at 01:15
Mạch Trung Tín Có. Chó mới tin 2 thằng này giết người
See translation
1 · 15 August 2015 at 01:27

Duy Nguyen shared Nguyen Lan Thang's photo.
15 August 2015 ·

Nguyen Lan Thang
14 August 2015 · Quan Nhan, Vietnam ·

Follow

Những đoạn văn hay từ Đèn Cù của Trần Đĩnh.
Bà đầm xoè
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Nhân vật trong tự truyện Đèn Cù của Trần Đĩnh có cả trăm nhân vật. Cái khoái khi đọc
là ta được biết thêm...
See more
See Translation
Share
25

Duy Nguyen
15 August 2015 ·

Quá nản cho sự vô cảm ng dân dưới ách cs.
See Translation

Ngoc Nhi Nguyen added 4 new photos.
14 August 2015 ·

Follow

*** Mức độ vô cảm đến lạnh người của người dân sống trong chế độ cộng sản !!
Một tên khùng vác 1 cây kiếm Nhật dài cả thước đi lững thững giữa phố Uniglo , khu...
See more
See Translation
Share
55
Hiên Vũ Ở các nước châu Âu ,mọi người đã được giáo dục cách ứng xử và
cách học làm người ngay từ thưở nhỏ ,còn các nước cs chỉ ra rả trên cửa miệng
chỉ trơ mắt ếch nhìn ,mặc kệ người bị nạn ,vì họ sợ rằng dây vào công an điều
tra xét hỏi liên tục ,mất thời giờ
See translation
1 · 15 August 2015 at 01:23
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
15 August 2015 ·

Miền tây chân chất... Cái văn hóa rừng rú cs lan sâu mọi ngõ ngách đất nc
cmnr.
See Translation
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Bàng hoàng: Va chạm giao thông, lập tức đè người ra cắt
cổ
Va chạm giao thông, nổi nóng, hai đối tượng đã chạy vào nhà dân lấy trộm dao rồi
xúm lại đè nạn nhân xuống đường và cắt cổ anh này chết tại chỗ.
DANTRI.COM.VN

Share
35

Duy Nguyen shared Lê Hoàng's photo.
14 August 2015 ·

Hai tư tưởng triết lý cống hiến khác nhau đã nói lên tất cả.
See Translation

Lê Hoàng with Bình Minh and 9 others.
13 August 2015 ·
Xin một lời bình luận ạ....!!!!!
See Translation
Share
60
Giao Su Doan Hai bức ảnh đã nói lên tất cả miễn bình luận
See translation
2 · 14 August 2015 at 07:53
Long Thành Nguyễn học cũng chỉ cho vui thôi. học cả đống môn cuối cùng
cũng chỉ sử dụng 12 môn
See translation
14 August 2015 at 08:42
Long Thành Nguyễn replied · 2 Replies
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Duy Nguyen shared Tonny Do's video.
14 August 2015 ·

Clip với ý nghĩa quen thuộc, nhưng ko phải những ng ko giúp ko có lòng tốt
mà là còn 1 lý do khác. Có ai từng thấy trẻ em ăn xin ở Mỹ chưa.
See Translation

3:19
6,034 Views
Tonny Do added a new video.
13 August 2015 ·

Follow

Ai ở Mỹ, giải thích được chuyện này.
Tại sao họ cho tiền những người nghiện mà ko cho tiền những người nghèo có em bé
bịnh?
See Translation
Share
26
Ky Bui Vì ở Mỹ, chính phủ đã trợ cấp đầy đủ cho người nghèo, nhất là trẻ em
càng được ưu tiên hơn. Vì thế nếu xin vì cần tiền mua rượu thì người ta cho, còn
nếu xin vì con bịnh thì người ta biết anh này không thật nên người ta không cho.
Mà tụi Mỹ gian dối nó rất ghét và coi thường.
See translation
3 · 14 August 2015 at 22:48
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
14 August 2015 ·

Đúng là ở lâu trong chăn mới biết chăn có rận. Ng thường ko biết nên ko tỏ
rõ thái độ còn chị trong ngành lâu như thế đã thấy rõ mọi mặt xấu xa của bè
lũ cs nên mới phản kháng mạnh mẽ như vậy. Dù đc thả và trục xuất qua
Hoa Kỳ nhưng chị vẫn từ chối kiên quyết ko nhận tội. Khí phách hiếm có của
1 ng phụ nữ, nghĩ lại đám thanh niên cán bộ đảng viên mà nhục thay.
See Translation
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Nhật ký yêu nước
14 August 2015 ·

Like Page

Em gái của bà Tạ Phong Tần vừa nói rằng bà Tần đã từ chối làm đơn xin nhập cư sang
Hoa Kỳ trong tù.
Bà Tạ Phòng Tần, cựu đại úy ngành công an, người đang thọ án...
See more
See Translation
Share
83
Ngoc Tran Van Điểm sáng trong bóng đêm dày đặc VN,thật kính yêu chị.
See translation
3 · 14 August 2015 at 02:40
Nguyễn Bình kính nể chị
See translation
1 · 14 August 2015 at 03:01
Ky Bui Bái phục
See translation
1 · 14 August 2015 at 21:09

Duy Nguyen
14 August 2015 ·

Ko phải đến bây giờ mới có những án mạng kiểu này nhưng vì là dân nghèo
nên họ ko đc quan tâm. Sau vụ thảm sát 6 ng ở Hải Dương, báo chí và ng
dân bắt đầu quan tâm hơn. Âu cũng do cái đói cái nghèo cái văn hóa rừng
rú mà ra. Nếu đất nc ko có lũ sâu mọt đục khoét, ng dân đc bảo đảm đời
sống thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Thời đại HCM  thời đại rực rỡ nhất là
đây
See Translation
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Hiện trường vụ thảm sát gia đình 4 người ở Yên Bái 
VnExpress
Các thi thể nằm rải rác ở hai địa điểm khác nhau, hai người chết bên trong chiếc lán
nhỏ, còn vợ chồng anh Long được phát hiện cách đó khoảng 300400 m trên sườn…
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
35

Duy Nguyen
13 August 2015 ·

Hẳn là các bạn trẻ này chưa thấm nhuần câu nói của đồng chí trung tá côn
an Vũ Văn Hiển "Tự do là cái con cặc"
See Translation

Thức đêm đón mưa sao băng, hàng
trăm bạn trẻ 'ôm hận' ra về
Tập trung từ sớm để có chỗ ngắm mưa sao băng và
phải gửi xe với giá 'cắt cổ' (30.000 đồng/xe) nhưng khi
sát giờ thì lực lượng công an phường đến giải tán…
INFONET.VN

Share
39
Duy Nguyen Câu này của nó mình chỉ dẫn lại mà nó nói đúng thiệt
See translation
14 August 2015 at 00:47

Duy Nguyen shared Robbey's video.
13 August 2015 ·

"Chào mừng đoàn y bác sĩ BV mắt Cao Thắng tư vấn khám mắt cho hội
người cao tuổi P7". Ko biết mấy cụ xem xong có sáng mắt lên tí nào ko chứ
lên tăng xông là có. Mấy đứa thiệt đúng cháu ngoan bác Hù, biết bác ngồi 1
chỗ hoài buồn chán nên văn nghệ cho bác giải khuây.
See Translation

499,852 Views
Robbey added a new video.
12 August 2015 ·

Like Page

Quẩy lên nào chị em ơiiiiiiiiiii
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Gửi video hot vô inbox để được đăng liền nha !
See Translation
Share
28

Duy Nguyen shared FPT Software Ho Chi Minh's video.
13 August 2015 ·

Ng dân mình nhất là mấy bà mấy cô thường hay qua đường như thể đường
là của riêng mình ai cũng phải né. Những xe tải lớn tài xế thường ko quan
sát đc những gì di chuyển trong "điểm mù" nên dễ gây ra tai nạn đáng tiếc.
Mọi ng share để rút kinh nghiệm.
See Translation

173,835 Views
FPT Software Ho Chi Minh added a new video: Tai nạn Cồng khu Công nghệ cao quận
9 ngày 6/8/2015.
Like Page
12 August 2015 ·
Video clip được chia sẻ với mục đích cảnh báo các bạn đi xe máy hằng ngày qua ngã 3
khu công nghệ cao quận 9 nói riêng và khi tham gia giao thông nói chung. Chỉ...
See more
See Translation
Share
30
Ky Bui Cám ơn bạn đã chia sẻ để mọi người cẩn thận khi tham gia giao thông
See translation
15 August 2015 at 22:54 ·

1

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
13 August 2015 ·

Bởi thế mới nói con ng là giống loài tàn ác nhất trên địa cầu. Loài vật chỉ săn
khi đói còn con ng lấy đi săn làm thú vui. Để thỏa mãn nhu cầu giải trí dục
vọng của mình mà con ng sẵn sàng làm những chuyện đi ngc lại tự nhiên.
Điển hình là ngành công nghiệp sữa bò. Ko như quảng cáo Vinamilk "những
con bò hạnh phúc", để có thể cho sữa liên tục bò mẹ bị ép buộc phải mang
thai và sinh con liên tục đến chết, để rồi sau đó những bê con bị tách ra khỏi
mẹ, những con ko đủ phẩm chất... See more
See Translation
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Nhật ký yêu nước
12 August 2015 ·

Like Page

Sự thực về hổ trắng  điều các vườn thú muốn che giấu
Bạn có thấy hổ trắng rất đẹp? Vậy hãy xem những hình ảnh này:
http://cdn.onegreenplanet.org/…/…/2010/10//2...
See more
See Translation
Share
26

Duy Nguyen
13 August 2015 ·

Đảng cs là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân... Thôi cho e xin,
đảng có mà ông nội của đám côn đồ đầu gấu, chúng nó là ăn cướp phi pháp
chứ đảng là hợp pháp công khai luôn.
See Translation

Cơ quan chức năng bất lực, công nhân cam chịu để đầu
gấu bảo kê, trấn lột
Những người lao động nghèo khổ từ các tỉnh miền Bắc, miền Tây, miền Trung tới…
LAODONG.COM.VN | BY BÁO LAO ĐỘNG

Share
44

Duy Nguyen
13 August 2015 ·

Thêm 1 cung đường đắt nhất hành tinh.
Ai còn chưa biết giá đường cao tốc VN gấp bao nhiêu lần Hàn quốc thì xem
lại bài này
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=869170516476085&set=a.242583132468163.57482.10000149434737
0&type=1
Ngạc nhiên chưa @@
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See Translation

Chi hơn 1000 tỉ đồng xây dựng 6km đường qua thành
phố Thanh Hóa
Thực chất tuyến đường dài hơn 6km qua thành phố Thanh Hóa phải đền bù và xây
cầu vượt nên chi phí bị đội lên hơn 1000 tỉ đồng
BAODATVIET.VN

Share
51
Long Thành Nguyễn chi hơn 1000 tỉ đồng xây dựng tham nhũng, ăn bớt thì
đúng hơn.
Tiền của dân nên nó cũng chả ái ngại gì
See translation
13 August 2015 at 05:03
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Son Nguyen http://m.vietnamnet.vn/.../hanquocxaydungxalore...

Hàn Quốc xây dựng xa lộ rẻ nhất thế giới
như thế nào?  VietNamNet
VIETNAMNET.VN | BY VIETNAMNET NEWS

1 · 13 August 2015 at 20:53

Duy Nguyen
13 August 2015 ·

Cs 1 mặt gây chia rẽ dân tộc 1 mặt lại dỗ ngọt đồng bào nc ngoài hòng kiếm
ngoại tệ. Hễ thấy vị giáo sư, bác sĩ, doanh nhân, vận động viên, diễn viên
gốc Việt nào thành công nơi xứ ng là nhảy vào nhận vơ tự hào hưởng sái.
Lại thêm đám ngu dân a dua hễ nghe cái gì tốt có dính đến VN thì vỗ ngực
tự hào mà động đến thói hư tật xấu là bao biện đủ mọi lý lẽ.
See Translation

Diễn viên 19 tuổi gốc Việt đóng bom tấn 'XMen:
Apocalypse'  VnExpress Giải Trí
Lana Condor (Trần Đồng Lan) đóng một vai dị nhân quan trọng bên cạnh các ngôi
sao lớn trong phim bom tấn được mong đợi mùa hè năm sau.  VnExpress Giải Trí
GIAITRI.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
96
Mạch Trung Tín Gốc việt nam Cộng Hòa nhé
See translation
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8 · 13 August 2015 at 02:37
Duy Nguyen thành công nơi xứ ng đa số dân VNCH, bao nhiêu trí thức doanh
nhân tài giỏi đều phải chạy qua đó.
See translation
4 · 13 August 2015 at 05:21
Chân Đất Khúc ruột ngàn dặm đây mà
See translation
2 · 13 August 2015 at 07:07
Hoang Le Phải xưa lẳng lặng cho cả niềm Nam vượt biên...thì nay ngồi run đùi
hưởng ngọai tệ của cả chùm ruột hơn khúc ruột ngàn dặm gởi về...
See translation
1 · 14 August 2015 at 02:35 · Edited

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
13 August 2015 ·

Những lãnh đạo thanh liêm, tài đức xưa kia rất nhiều. Họ mới đáng là ng
được ghi vào lịch sử và in chân dung lên đồng tiền quốc gia chứ ko phải kẻ
nào đó danh tính còn chưa rõ ràng và bị thế giới xem như tội đồ diệt chủng.
See Translation

Nhật ký yêu nước
12 August 2015 ·

Like Page

[Bạn có biết]
VN ta từng có 1 quan chức nổi tiếng thanh liêm, thanh liêm hơn cả ông Diệm (ông
Diệm chỉ độc tài nhưng thanh liêm chứ không tham nhũng) và đậm ti...
See more
See Translation
Share
25

Duy Nguyen shared Trịnh Việt Anh's post.
13 August 2015 ·

+4
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Trịnh Việt Anh added 8 new photos.
12 August 2015 ·

Follow

TRẺ EM VIỆT NAM  NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
"Cách mạng" đưa trẻ em vào chỗ chết làm bia đỡ đạn
*
*
... See more
See Translation
Share
32

Duy Nguyen
13 August 2015 ·

Vụ này ngay từ đầu đã có nhiều khuất tất. Bây giờ lại còn cả trò giăng kín
hiện trường thực nghiệm ko cho phóng viên tham dự càng làm dấy những
nghi ngờ trc đó. Quyền tự do báo chí cũng như tự do ngôn luận rõ ràng ko
bao giờ có trên đất nc của sản.
See Translation

Nhiều phóng viên bị tấn công tại hiện trường thảm sát ở
Bình Phước
(TNO) Sáng nay 11.8, nhiều phóng viên các báo trong lúc chờ cơ quan chức năng
dẫn giải 2 nghi phạm đến thực nghiệm điều tra hiện trường vụ thảm sát 6 người ở…
THANHNIEN.COM.VN

Share
75
1 share
View 7 more comments
Thiện Ngọc Trần Có bác nào nghĩ thằng giang hồ đó là do ca thuê ko?
See translation
13 August 2015 at 02:46
Duy Nguyen côn an côn đồ lẫn lộn cần gì thuê
See translation
13 August 2015 at 05:22
Lam Thong Báo chí biết để làm gì?
See translation
13 August 2015 at 06:47
Mimosa Rk Chinh xac.neu minh bach ro rag viec j fai che giau
See translation
14 August 2015 at 04:00 ·

Duy Nguyen

1

feeling enraged.

12 August 2015 ·

Súc sinh ức hiếp dân đến bước đường này, lẽ ra bị thiêu sống phải là đám
súc sinh chúng nó.
See Translation
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Một phụ nữ tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất
(Dân trí)  Sáng nay (12/8), tại xã Phổ Nhơn (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã xảy ra
vụ tự thiêu bằng xăng. Người tự thiêu là một phụ nữ, được đưa đi cấp cứu trong tình
trạng nguy kịch.
M.DANTRI.COM.VN

Share
71
Đỗ Đức Hợp
12 August 2015 at 13:42
Duy Nguyen Link video https://www.youtube.com/watch?v=OKKzYqTE8PU
See translation

Một phụ nữ tự thiêu chống cưỡng
chế đất
YOUTUBE.COM

13 August 2015 at 08:36

Duy Nguyen
12 August 2015 · Báo Người Lao Động ·

Năm 1948 Việt Minh ra thông cáo 1 đồng tài chính có giá trị 375 miligam
vàng, tương đương với 0,48 USD tức 1 USD = 2 đồng. Năm 1959 cs phá giá
1 đồng cũ đổi đc 1.000 đồng mới tức chỉ trong 11 năm cs đã khiến tiền đồng
mất giá 1000 lần. Sau 67 năm cs đã phóng thành công tỉ giá USD/VND ra
ngoài trái đất với tỉ giá 1 USD = 22.000 VND tức VND đã mất giá 11.000 lần
kể từ năm đầu tiên ra mắt.
Trong khi đó năm 1953 tỉ giá đồng VNCH là 1 USD = 35 đồng. Đến năm
1975 tỉ giá cũng chỉ 1 ... See more
See Translation

USD ngân hàng vượt mốc 22.000 đồng
(NLĐO)  Sáng nay 128, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng biên độ tỉ
giá USD/VND từ mức +/1% lên +/2%.
NLD.COM.VN

Share
66
1 share
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View 1 more comment
Wander Man Qua la vay dung la mot bai hoai
Tien hoi VNCH van xuong co gia tri hon nhieu
See translation
1 · 12 August 2015 at 11:41
Liam Pham Cầm AK giỏi. biết mẹ gì kinh tế mà làm?
See translation
1 · 12 August 2015 at 15:14
Duy Nguyen VN ng tài ko thiếu nhưng ko chen nổi đám cocc, mà có vào đc
cũng bị chúng nó tha hóa.
See translation
12 August 2015 at 20:17
Wander Man Nguoi gioi no bat bo vo tu het roi con gi nua,de lai may ten chang
co oc nhu Nguyen Tan Dung chang ra tro trong gi
See translation
12 August 2015 at 22:27

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
12 August 2015 ·

Cs miệng lưỡi hô hào hòa giải, hòa hợp dân tộc nhưng hành động thì trái
ngc hoàn toàn. Từ việc xét vào đảng, xin làm công chức, cán bộ nhà nc hay
đi học các trường sĩ quan cao cấp đều yêu cầu lí lịch 3 đời. Lạ là học làm sĩ
quan thì xét lí lịch chứ nhập ngũ làm lính thì éo cần xét đảng cũng nắm đầu
đi hết. Ng tài giỏi mấy mà ko có lí lịch "đẹp" thì đừng mơ chen chân vào
hàng lãnh đạo. Chả trách mỗi ngày lại lòi thêm 1 thg ngu hay phát biểu.
Phân biệt giai cấp, chia rẽ dân tộc, cs ngu dốt tự mình hại mình.
See Translation

Nhật ký yêu nước
12 August 2015 ·

Like Page

Một trong những điều vô lý chỉ có ở Việt Nam
fb Cafe Ku Búa
Kili
See Translation
Share
50

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
12 August 2015 ·

WTF?? Thu nhập bình quân đầu ng ở Sing là 80.000 SGD/năm vị chi 220
SGD/ngày = 3.520.000 VND/ngày = lương tháng 1 ng bình thường VN @@.
VN thu nhập bình quân đầu ng khoảng 2.200 USD/năm vị chi 6 USD/ngày,
ngày lương qua đó ăn đc hơn dĩa cơm gà :')
http://kinhdoanh.vnexpress.net/…/thunhapnguoivietsapch…
See Translation
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Nhật ký yêu nước
12 August 2015 ·

Like Page

[TẠI SAO ?]
Sau 50 năm Lập Quốc (không phải Độc Lập, mà là thành lập nước từ một Làng Chài 
Lý Quang Diệu). Giờ đây thu nhập bình quân mỗi người dân ở Singapor...
See more
See Translation
Share
39
Minh Tam Tran 80000 đô sin chú éo phải đô mỹ
See translation
1 · 13 August 2015 at 01:11
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
12 August 2015 ·

Con mẹ nó, họp và bàn tốn bao nhiêu tiền thuế dân cuối cùng những cái cần
nhất lại ko cho trưng cầu dân ý. Mấy cái luật này chủ yếu đưa ra để đối phó
yêu cầu của Mỹ về tự do dân chủ và nhân quyền khi tham gia TTP. Hẳn cs
nghĩ Mỹ cũng ngu và dễ bị lừa như dân mình
See Translation

Nhật ký yêu nước
12 August 2015 ·
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Quốc hội VN đang bàn thảo về Luật trưng cầu dân ý.
Các "đại biểu" đang bàn về chuyện dân được trưng cầu ý kiến những vấn đề gì.
Có đề xuất là quyền lãnh đạo của...
See more
See Translation
Share
51
Thắng Nguyễn dat nuoc nay la cua rieng bon chung ma ,,,DCM
See translation
1 · 12 August 2015 at 05:48
Quang Hd Bọn cs láo thật, làm đày tớ mà cướp quyền ông/bà chủ.
See translation
1 · 12 August 2015 at 06:08
Van Quang Duong Thảo luận tìm cách đối phó đây mà.
See translation
12 August 2015 at 09:45

Duy Nguyen
11 August 2015 ·

Cs giỏi nhất rước giặc vào nhà, bây giờ chúng nó đòi lập đặc khu kinh tế chứ
lâu dài là khu tự trị rồi thành thuộc địa TQ? Quá trình hợp nhất Việt Trung có
vẻ đang diễn ra êm thấm như kế hoạch.
See Translation

<p>Formosa Hà Tĩnh "được voi đòi tiên"</p>  Tuổi Trẻ
Online
<p>TT  Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Đài Loan) được…
TUOITRE.VN | BY TUỔI TRẺ

Share
44
1 share
Trung Snails Duy Nguyễn mọi thứ đang quay về theo kiểu Liên xô xưa  nền
tảng của CNXH ( Sản ) . Đứa tự trị >< đứa bị trị +++ CS = Mị dân! Rồi sao?>>>>
không cần diễn ai cũng biết đáp án nhưng không, xin thưa với đồng bào rằng:
???????? vạn nghìn câu hỏi hay vạn lời chứng minh trong thế trận thế này. Ai
là người đưa ra đáp án đúng?????? Nhân dân!    Nền tảng của mọi thể chế.
See translation
11 August 2015 at 17:46
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
11 August 2015 ·

Đấy mới nói xong, từ từ mà tận hưởng nhé ngu dân. Cứ im lặng nữa đi.
See Translation
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Giá khám, chữa bệnh có thể tăng gấp 5 lần
Ngày 10.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII họp và cho ý kiến về Dự luật Phí và
Lệ phí. Theo dự luật, sẽ chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ. Câu hỏi được
đặt ra là việc chuyển đổi có làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp và…
M.LAODONG.COM.VN

Share
53
1 share
View 1 more comment
từ long thanh
11 August 2015 at 22:35
Duy Nguyen Im lặng cam chịu bị khống chế trong khi mình đông hơn thì là hèn
nhát đến ngu dốt.
See translation
11 August 2015 at 23:18 ·

1

Trung Snails Vì nó mang sặc mùi Sản. Nhân dân  đôi khi có kẻ này gọi là thế
này hoặc thế kia theo cách riêng của mỗi người nhưng trên thực tế hai tiếng "
Nhân dân " vẫn là nhân dân không nhầm lẫn vào đâu. Có điều cuộc đấu tranh
nào cũng phải có thời gian và sự chờ đợi thời cơ, mỗi người dân như là một
lưỡi dao lam  tuy nó mỏng nhưng một khi biết cách dụng thì đừng có hỏi tại
sao?
See translation
11 August 2015 at 23:23 ·

1

Duy Nguyen Vì đa số quá hèn nhát chứ mấy chục tr dân cùng lên tiếng thì cs
cũng phải xuống nc.
See translation
11 August 2015 at 23:37 ·

1

Duy Nguyen
11 August 2015 ·

Đây chỉ là con số nổi còn số chìm cũng phải tới hàng trăm ngàn tên. Thuế
dân để nuôi cái đám thối tha này tốn ko biết bao nhiêu. Lẽ ra tiền đó xây đc
bao nhiêu trường học, bệnh viện, chăm lo dân nghèo. Chỉ có những chế độ
thối nát sắp tàn mới cần đám này theo đuôi bảo vệ. Vì nếu tốt đẹp thì ng
dân đã tin yêu tuyệt đối ko cần cậy đám này làm trò mị dân.
“Một đồng chí báo cáo viên từng nói tình hình KTXH Việt Nam hiện nay như
ở Liên Xô những năm 90". Xem ra cũng sắp rồi sản à.
See Translation

Cả nước có gần 80.000 tuyên truyền viên miệng
Ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp
tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2.950 người . Đến 2011 đã có 3.240.
Tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên. Đội ngũ…
M.LAODONG.COM.VN | BY BÁO LAO ĐỘNG
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Duy Nguyen
Share
65
1 share
View 1 more comment
Kevin Nguyen Nuoi duoc 1 dan heo voi so luong nhu the chac se giup duoc rat
nhieu cho dong bao ngheo o vung xa heo lanh. Ton tien thue cua Dan de nuoi
mot dam khong cong roi nghe,con do,ngu xuan cuong Dang de phuc vu che do.
Thiet la qua lang phi......de nuoi cai dam CHUI THUE An hai nay.
See translation
1 · 11 August 2015 at 17:20 · Edited
Duy Nguyen Thứ vô học kém cỏi mới phải đi làm nghề bám váy đảng dù bị dân
chửi mãi.
See translation
1 · 11 August 2015 at 22:58
Hien Du Dẹp lực lượng này cùng đám an ninh mạng, an ninh chính trị, CA bảo
vệ linh tinh... tiết kiệm ngân sách hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ/ năm, đưa kinh
phí này vào sản xuất, đầu tư GD, phát triển KT Kỹ Thuật... giúp VN thoát khỏi đói
nghèo, giậm chân tại chỗ như wolrd bank chế giễu ! mong lắm thay ...
See translation

1 · 11 August 2015 at 23:14
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Hien Du Hãy để XH phát triển tự nhiên theo nhu cầu của chính nó, đừng dùng
sức người gượng ép cản lại đà tiến của nó ! chẳng khác nào dùng tay mà muốn
giữ nước yên lặng không còn sóng trên mặt biển, cản gió, cản mây bay...
See translation

1 · 11 August 2015 at 23:21
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Việt Tân's photo.
11 August 2015 ·

Mẹ cha cái lũ báo đảng, tưởng dân ai cũng ngu như đám dlv và cán bộ
chúng nó nên ba hoa bố láo quen thói.
See Translation

Việt Tân
9 August 2015 ·
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Duy Nguyen
VOV hãy ngưng ngay những trò bố láo coi thường độc giả...
UPI tường thuật thế này đây:
"In the speech he was critical of Vietnam's human rights record, noting V...
See more
See Translation
Share
37
Díorder Jocker Tông môn cs
See translation
11 August 2015 at 10:16
Trương Gia Huy Móa! Xin lỗi anh chứ... đọc xong muốn chửi cả vào mặt đám
VOV...
See translation
11 August 2015 at 10:57 ·

2

Díorder Jocker Ơ vn lam j co thư j đk goj la nhân quyên kơ chưnưc cươj
See translation
11 August 2015 at 11:23 ·

1

Duy Nguyen shared Triệu Vy's photo.
11 August 2015 ·

Đừng ức hiếp dân quá kẻo dân mà bị tâm thần hết là mấy chú côn an mệt
mỏi à. Mấy chục triệu dân lận đóa, mỗi ng 1 búa... eo ôi ko dám nghĩ đến
đâu
)))
See Translation

Triệu Vy
11 August 2015 ·
Bắc Giang: Trưởng công an xã bị đánh tử vong
16:20 10/08/2015
(Kiến Thức)  Đang ngồi ở khu vực trạm bơm, trưởng công an xã bị đánh tử vong bất n
...
See more
See Translation
Share
66
View 5 more comments
Hòa An đảng búa đã xuất hiện chỉ chờ đảng liềm nữa là đủ bộ :))) Gậy ông đập
lưng ông rồi
See translation
1 · 11 August 2015 at 13:32 · Edited
Chau Nguyen Van Sao ít người tâm thần thế
See translation
11 August 2015 at 20:17
Tuan Ta Ngoc
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1 · 11 August 2015 at 20:59
Ky Bui

11 August 2015 at 22:10

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
11 August 2015 ·

Hoan nghênh a về với nhân dân.
See Translation

Nhật ký yêu nước
10 August 2015 ·

Like Page

Mục tiêu 1.400, kết quả 5.899 like
fb Những Công Dân Tự Do
Kili
See Translation
Share
25
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Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
11 August 2015 ·

Cũng có câu "bạn im lặng có nghĩa bạn đồng lõa với kẻ xấu". Nên nếu bạn
là ng tốt thì đừng im lặng, còn đã im lặng thì ko phải ng tốt. Cũng như ng
học vấn cao, làm tiền giỏi mà chỉ biết im lặng trc cường quyền thì ta khinh.
See Translation

Nhật ký yêu nước
10 August 2015 ·

Like Page

Câu nói tuy được nhắc lại khá nhiều nhưng độ thấm vẫn còn kém :?
Ảnh: st
NB #NKYN
See Translation
Share
53
Ky Bui Theo tôi nghĩ phải cần thời gian, khi đủ duyên rồi thì không có một thế
lực nào cản nổi.
See translation
11 August 2015 at 04:36
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
11 August 2015 ·

Hẳn là bắt về làm thịt
See Translation

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953

69/112

1/27/2017
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Nhật ký yêu nước
10 August 2015 ·

Like Page

"Đi hỏi già, về hỏi trẻ"
. Trẻ con nó khôn mà hồn nhiên lắm, chúng không biết diễn
sâu như các anh/chị CSGT bây giờ đâu
.
Ảnh: st
NB #NKYN
See Translation
Share
44
View 1 more comment
Ohtake Nelson Hồi xưa vẽ kỉ niệm 40 năm gì ấy ở trường, quất nguyên ảnh hai
anh lính Mỹ, rớt cái bịch trong khi ai cũng ns đậu chắc rồi :))))))))
See translation
11 August 2015 at 04:34 ·

1

Duy Nguyen sự thật mất lòng... cs :))))
See translation
11 August 2015 at 07:59
Ohtake Nelson Có cảm tình với lính Mỹ hơn, nhất là khi lính Mỹ là người mắc
chứng rối loạn ám ảnh hậu chấn thương tâm lý sau khi chiến tranh nhiều nhất
(trong khi đó ở VN chưa nghe qua), đọc bài viết tâm sự về chiến tranh (hình như
ở VN) của anh kia mà xúc động
See translation
11 August 2015 at 08:13 ·

2

Duy Nguyen lính Mỹ cũng là con ng, họ cũng căm giận khi đồng đội ngã xuống
bởi tay lũ ngu dân đi theo cs nên gây ra những vụ thảm sát ko đáng có. Nếu cs
chịu để yên cho miền Nam ko đâm chọt làm nhiều dân thường và binh lính
VNCH thiệt mạng thì Mỹ cũng ko bực tới mức phải rải bom trụ sở cs HN. Khi
không bị cuốn vào chiến tranh phi nghĩa và phải bắn giết ng dân bị cs lừa gạt thì
ng lính nào chẳng bị ám ảnh tâm lý.
See translation
11 August 2015 at 08:39

Duy Nguyen
11 August 2015 ·
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Xem ra thực dân Pháp phải gọi sản bằng cụ. Vì sản rõ ràng cao tay hơn khi
thay vì thu thật cao vài loại thuế phí thì chia thành hàng ngàn loại thuế phí
khác nhau cho dân từ từ tận hưởng.
See Translation

Nông dân gánh trên 1.000 loại phí, lệ phí  VnExpress
Kinh Doanh
Dù dần được "cởi trói" gần đây, song các khoản phí được quy định rải rác còn rất lớn.
Quốc hội đang yêu cầu luật hóa danh mục này.
KINHDOANH.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
64
1 share
Tinh Huy Giết người từ từ
See translation
11 August 2015 at 05:50 ·

2

Duy Nguyen Page THĐP có bài nói về những thành tựu Pháp làm cho VN, cho
mặt xấu 2 thg ngang nhau thì xét mặt tốt Pháp vẫn hơn cs nhiều lần.
See translation
11 August 2015 at 13:20 ·

1

Duy Nguyen
11 August 2015 ·

Con mẹ nó, dân đã phản đối vẫn cố lôi hết tổ tông dòng họ nhà sản ra phát
biểu mị dân. Ngu ko chịu hiểu hay cố đấm ăn xôi. Xem ra kỳ này chúng nó
đã quyết xây cho bằng đc. Cũng tốt, cứ xây cứ ăn nữa đi để ngu dân sớm
thấy đc bản chất bè lũ cs và tỉnh ra.
See Translation

Ông Dương Trung Quốc nói gì về việc xây khu tượng đài
1.400 tỷ?
Ông Dương Trung Quốc cho rằng, lãnh đạo tỉnh Sơn La cần cân nhắc thực tiễn,…
M.SOHA.VN | BY SOHA.VN

Share
40
Tigon Hoa nghe cai ten la ko khoai roi
See translation
1 · 12 August 2015 at 11:55
Tigon Hoa replied · 2 Replies
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Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
11 August 2015 ·

Và còn là ông tổ của luật rừng.
See Translation

Nhật ký yêu nước
10 August 2015 ·

Like Page

Thời đại HCM là thời đại rực rỡ nhất đối với người cs
Ở thời này, người cs ngoài là ông nội của dân thì còn là ông nội của luật pháp
Ảnh : fb Sóc Và Nhím (t...
See more
See Translation
Share
27
Huu Tran Bản số xanh to hơn bản cấm !
See translation
11 August 2015 at 04:09
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Giao Su Doan Việt Nam Luật Pháp làm ra để trị dân đen làm quan có quyền
dam lên luật pháp
See translation
2 · 11 August 2015 at 04:17
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Wander Man Day la xe quan chuc cua dcs ma nen du co bien bao cam xe bon
banh cha qua,no cung chay nhu thuong ay ma.loi dung chuc vu la nhu vay
See translation
1 · 12 August 2015 at 02:16

Duy Nguyen
11 August 2015 ·

Chính xác phải là "đéo thèm phát triển". Phát triển để dân khôn ra thì cs đâu
còn đất sống.
See Translation
Nhật ký yêu nước
11 August 2015 ·
MÔ HÌNH KỲ LẠ NHẤT THẾ GIỚI
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Thế giới có nhóm các nước phát triển; đang phát triển; chậm phát triển. Riêng Việt
Nam được các chuyện gia quốc tế nói đùa là thuộc ...
See more
See Translation
Share
24
Hien Du Muốn phát triển thì 100 $ đưa vào đầu tư phải chi hết 100 $, lấy chi sơ
múi !
chi chừng 50 % để cho có chứng cứ đầu tư thui , còn 50% để bôi trơn, lót ổ, lót
tay ...
See translation

1 · 11 August 2015 at 07:48
Duy Nguyen replied · 1 Reply

Duy Nguyen
11 August 2015 ·

Cán bộ hành dân, trường hành thí sinh, bệnh viện hành ng bệnh... Bao
nhiêu mô hình quản lý hành chính, giáo dục, y tế... tiên tiến ko học theo.
Ngu dốt nhưng vẫn vẽ vời đủ trò cải cách hòng kiếm chác. Mặc dân chửi vẫn
khư khư cái ghế ko để ng tài lên thay thì lấy đâu ra cải cách đúng đắn. Tóm
lại còn để lũ ngu dốt lãnh đạo thì dân còn ăn hành dài dài.
See Translation

Thí sinh bật khóc vì không rút được hồ sơ xét tuyển 
VnExpress
Vượt hàng trăm km lên TP HCM, ngồi đợi hơn 3 giờ vẫn không rút được hồ sơ nên
Vân Anh bật khóc, lủi thủi ra bến xe về nhà.
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
75
View 3 more comments
Bùi Đức Việt Anh Dân Viêt nam minh hay bi bon co tu chưc ty quyên cho ăn
hanh ăn toi...Tô sư cha chung no...Chi khô em hoc sinh kia thôi...Nhưng co Bac
dân đương la ok ngay...Xa hôi no vây ma...
See translation
1 · 11 August 2015 at 04:49
Do Trinh Huu nhung lu ngu dot nay toan cocc nen ko nghi duoc!
See translation
11 August 2015 at 07:04
Hường Hoàng Đã thuộc bài hát đêm qua em mơ gặp bác Hồ chưa vậy?
See translation
11 August 2015 at 11:15
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Vu Xuân Văn Dân ăn hành nhiều sẽ sung và sung sẽ tiếp tục bị hành.
See translation
11 August 2015 at 17:49

Duy Nguyen
10 August 2015 ·
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Dự án tuy lỗ "khủng" nhưng đám lãnh đạo tập đoàn TKS và nhà thầu TQ
vẫn lãi và lãi rất to.
See Translation

Bauxite Tây Nguyên lỗ “khủng”?
Theo tính toán của chuyên gia, trong năm 2015, 2 nhà máy bauxite Nhân Cơ và Tân
Rai lỗ khoảng 37,4 triệu USD
NLD.COM.VN

Share
61
1 share
View 2 more comments
Phạm Thái Dương http://vietnamnet.vn/.../thutuongdathaylamboxit...

Thủ tướng: Đã thấy làm bôxit hiệu quả, an
toàn  VietNamNet
VIETNAMNET.VN | BY VIETNAMNET NEWS

1 · 10 August 2015 at 21:00
Phạm Thái Dương Trước có một tháng thôi đó, một tờ của Bộ Thông tin truyền
thông và một tờ của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh
See translation
1 · 10 August 2015 at 21:01
Duy Nguyen replied · 1 Reply
Huy Hung Hoang lo la nha nuoc lo chu nha thau va chu khai thac van loi vi
toan la bao cao man khai...lay dau no dap dau kia...
See translation
1 · 10 August 2015 at 21:24
Duy Nguyen Cơ sở hạ tầng là tiền thuế dân nên lỗ dân chịu ít bữa đóng thuế
mà bù. Một thg lấy của trời bán rẻ, thg kia mua đc của rẻ nên 2 thg đều lãi to.
See translation
10 August 2015 at 21:51

Duy Nguyen
10 August 2015 ·

Đã hiểu vì sao đám dlv và cán bộ nhà sản ngu lâu đến thế, là nhờ đc những
thg ngu như này chỉ dạy.
See Translation

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị tố học
"không giống ai"
https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953
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(Dân trí)  Sau khi đã có giấy làm y sĩ, ông Nguyễn Sanh  Giám đốc Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị huyện Đức Cơ (Gia Lai)  tiếp tục đi học THPT. "Oái oăm" hơn, học…
Share
36

Duy Nguyen shared Nhật ký yêu nước's photo.
10 August 2015 ·

Bài hơi dài nhưng có thể tóm tắt như vầy:
 Cẩu miêu quyền ở các nước phát triển đc quan tâm bởi vì cuộc sống và
nhân quyền đã đc đảm bảo nên ng dân mới có thời gian lo đến con này con
nọ. Kiểu như ở VN khi ko còn lo cái ăn thì sinh ra lễ nghĩa hình thức vậy.
 Biểu tình là bất ổn? Bất ổn là khi văn hóa đạo đức suy đồi, trộm cướp
hoành hành. Ng dân có quyền biểu tình đến khi nào chính phủ phải lắng
nghe và đưa ra những quyết sách hợp lòng dân. Họ cũng biểu tình để nói
lên ngu... See more
See Translation

Nhật ký yêu nước
10 August 2015 ·

Like Page

Tại sao chế độ độc tài có thể tồn tại ở Việt Nam?
“Ôi! Cái đất nước gì mà quái lạ, chó mèo còn quan trọng hơn người.” “Ôi! Cái đất nước
gì bất ổn! Tuần nào cũn...
See more
See Translation
Share
53
Ky Bui

10 August 2015 at 21:26
Ky Bui Bài viết rất hay
See translation
10 August 2015 at 21:26

Posts from 2014

Duy Nguyen via VOA Tiếng Việt
28 December 2014 ·

Có cần bợ đít tàu cộng vậy ko
See Translation
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Việt Nam ra mắt Học viện Khổng Tử
Việt Nam chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính
Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dự lễ gắn
biển.
VOATIENGVIET.COM

Share
3
Khanh Nguyen
See translation

..cai nay em vua doc xong...Cam thay mac cuoi...lo bich..

28 December 2014 at 03:52 ·

1

Dân Nẩu S k làm học viện Ái Quốc? Khổng là của bọn khựa liên wan wái j Việt
Nam. Đập dập mặt mý đứa ăn cơm Việt mà bợ đít Tàu đi.
See translation
28 December 2014 at 04:04
Minh Tam Tran Mỹ với canada nó dẹp vn mới bắt đầu thành lập. Ôi vkl
See translation
28 December 2014 at 12:29 ·

1

Duy Nguyen shared a link.
23 December 2014 ·

Drawing Time Lapse: McDonald's
McFragbite burger  hyperrealistic art
http://www.marcellobarenghi.com Support my
FACEBOOK page:
https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi :)…
YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen
23 December 2014 ·

Ko còn là viễn tưởng
See Translation

[TED Vietsub] Dean Kamen: Cánh tay
giả cho binh lính
Hơn 1.600 người lính Mỹ trở về mất hẳn một cánh tay,
thậm chí còn nhiều loại tổn thương khác nặng hơn. Và
nhiệm vụ của Dean Kamen là làm cho họ một cánh…
YOUTUBE.COM

Share
1

Duy Nguyen shared VnZoom's photo.
20 December 2014 ·

Cứ thik troll a Ủn nhỉ
See Translation
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VnZoom with Nguyễn Thành Đông and 3 others.
20 December 2014 ·

Like Page

Cái gì thế này ! điểm 10 IMDB đầu tiên Ad thấy ? Không sợ bị tấn công sao hả IMDB ơi
See Translation
Share
1

Duy Nguyen
19 December 2014 ·

Cái kết bất ngờ
See Translation
VnZoom
18 December 2014 ·
Chuyện xảy ra tại một trường đại học.
Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,
 "Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi...
See more
See Translation
Share
2

Duy Nguyen
18 December 2014 ·

Happy holidays

Freshpet Holiday Feast  13 Dogs and
1 Cat Eating with Human Hands
http://freshpet.com Everyone! We would LOVE to see
your pets and will be giving out some special prizes! If
your pet has what it takes, feel free to post a p...
YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen
18 December 2014 ·

Ko phân biệt nổi trailer và gameplay nữa
See Translation

Official Call of Duty®: Advanced
Warfare  Customization Items
Trailer
Customization Items Available Now! Check out the
diverse selection of new customization items in Call of…
YOUTUBE.COM

Share
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Duy Nguyen via Dưa Leo  Stand up comedian
17 December 2014 ·

Tư bản lm éo j có công nghệ này
See Translation

“Đường 5 kéo dài  mặt cầu trơ lõi gỗ ép”: Cục Giám định
truy tìm nguyên nhân
TP  Trước việc Đường 5 kéo dài sau 2 tháng thông xe mặt cầu trơ lõi gỗ ép, đại
diện Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho biết, Cục…
TIENPHONG.VN

Share
Nguyễn Đình Thiên Phước Công nghệ của thiên đường, của tương lai, tư bản
ko có là đúng rồi.
See translation
17 December 2014 at 01:06 ·

1

Minh Tam Tran Good job
17 December 2014 at 01:10 ·

1

Duy Nguyen
16 December 2014 ·

Is there!
· See original · Rate this translation

Top Hits of 2014 in 2.5 Minutes  Us
The Duo
Follow us on Twitter, Instagram, Facebook, Spotify and
Vine at @ustheduo http://www.ustheduo.com/
http://shop.ustheduo.com/ "All Of Me"  John Legend…
YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen
12 December 2014 ·

Ai nhìn ra điểm j đặc biệt
See Translation
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Duy Nguyen

Share
1
Maria Gioan Earth airfire
12 December 2014 at 09:40
Duy Nguyen Water nữa, 4 thành tố tự nhiên, chị lật ngc lại xem mới thấy điều
đặc biệt
See translation
12 December 2014 at 21:44 ·

1

Thái Nguyễn Đình Hoàn Đất, không khí, lửa, nước
See translation
13 December 2014 at 09:15 ·

1

Duy Nguyen
11 December 2014 ·

Cđv mà như lày trách s hậu vệ vn mất tập trung
See Translation
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Duy Nguyen

Share
5
Thy Anh Trương coi da banh chan pheo. Thôi để dành coi u 19 đá
See translation
11 December 2014 at 21:15
Duy Nguyen Thôi xem u10 đá cho nó đỡ ức
See translation
12 December 2014 at 00:07
Duy Nguyen Bt ko thấy đâu, có gái là nhảy ra hả m
See translation
12 December 2014 at 22:10

Duy Nguyen
11 December 2014 ·

Muôn đời ko ra nổi cái ao làng, thôi chấp nhận số phận, về lập giải tứ hùng
mời lào, campuchia và brunei kiếm cái vô địch an ủi
See Translation
Share
8
View 1 more comment
Trường Giang Sông Dkm
See translation
11 December 2014 at 09:34
Duy Nguyen Vài năm nữa mời đông timo thế chỗ lào
See translation
11 December 2014 at 19:57
Thy Anh Trương chắc chỉ có vậy.
See translation
11 December 2014 at 21:16
Bao Toan co moi cai ao thi lam hoai cung vay ha
See translation
11 December 2014 at 23:08

Duy Nguyen
11 December 2014 ·

Đã sinh Long Thành sao còn sinh Jewel Changi

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953
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Duy Nguyen
See Translation

Singapore xây sân bay đẹp như mơ  VnExpress Du Lịch
Sân bay Jewel Changi dự kiến sẽ xây dựng xong vào năm 2018, hứa hẹn trở thành
điểm đến hấp dẫn của Singapore ngay từ khi du khách bước ra khỏi phi cơ.
DULICH.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
1

Duy Nguyen
10 December 2014 ·

Tính năng đơn giản mà mãi mới đưa ra
See Translation

Facebook cho phép tìm kiếm thông tin trong status
Điều người dùng mong đợi từ lâu cuối cùng đã thành hiện thực khi giờ đây họ có thể
tra cứu nội dung từ các status đã đăng lên Facebook.
SOHOA.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share

Duy Nguyen updated his profile picture.
8 December 2014 ·
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Duy Nguyen

Share
4

Duy Nguyen was

feeling comfortable.

7 December 2014 ·

Kết cmn thúc
See Translation
Share
3

Duy Nguyen
7 December 2014 ·

Tuy ko hào hứng với đt TQ nhg phải thừa nhận nhờ chúng nó mà giá đt mấy
đại gia kia mới trở về mặt đất
See Translation

Phablet tám nhân, camera 13 'chấm' giá 3 triệu đồng
Jiayu S3 có màn hình Full HD 5,5 inch, chip xử lý 64bit của MediaTek, RAM lên đến
3 GB và cảm biến máy ảnh chính do Sony cung cấp.
SOHOA.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
3
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Nguyễn Đình Thiên Phước ko biết chạy có ổn định ko? nếu ổn định, ko hư vặt
thì cũng đc
See translation
7 December 2014 at 01:42
Duy Nguyen Hư vặt là do ng dùng 1 phần, 3tr mà cấu hình như 13tr thì ko đòi
hỏi hơn đc
See translation
7 December 2014 at 06:59
Thy Anh Trương T cũng thích hàng TQ. Ai ko xài t xài cho. Hehe
See translation
7 December 2014 at 20:47
Duy Nguyen Xài hàng TQ đc cái mất đỡ tiếc
See translation
8 December 2014 at 00:04 ·

1

Duy Nguyen shared a link.
6 December 2014 ·

Gary Kovacs: Theo dõi kẻ theo dõi
Internet thường bị hiểu nhầm là một không gian riêng tư, nhưng thực ra thì ngược lại.
Mọi hành vi của bạn đều đang bị ghi lại, bạn bị theo dõi đến mức khó ti...
YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen shared Những Câu Nói Bất Hủ's video.
6 December 2014 ·

Đkm
See Translation

26,767 Views
Những Câu Nói Bất Hủ added a new video.
5 December 2014 ·

Like Page

Vì khúc gỗ nó nằm giữa đường
See Translation
Share

Duy Nguyen
30 November 2014 ·

Đkm
See Translation
Lê Nguyễn Hương Trà
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Duy Nguyen
30 November 2014 ·
Có mấy điểm chốt, vầy:
1. Theo kết luận điều tra và cáo trạng, trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT 
Công an Long An đã phát hiện, lưu giữ một số dấu vết vân ...
See more
See Translation
Share
1

Duy Nguyen
29 November 2014 ·

Vụ này tn nhỉ
See Translation

Giết Hồ Duy Hải không cần giải oan !? « – Tin Nổi Bật
« Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
VRNs (29.11.2014) – Sài Gòn – Hồ Duy Hải nguyên là một sinh viên bị kết tội tử hình
do giết chết hai nữ nhân viên Bưu điện…
CHUACUUTHE.COM

Share
2

Duy Nguyen shared Art Collective's photo.
28 November 2014 ·

Cool

Art Collective
26 November 2014 ·

https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953

Like Page
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Duy Nguyen
Check out this stunning chair by the awesome HAROW Its amazing mix of geometric
shapes and traditional styling mean that this chair would look badass in any
environment.
Share
1

Duy Nguyen
28 November 2014 ·

Thú vị
See Translation

Chợ ‘ve chai’ cuối tuần giữa lòng Sài Gòn  VnExpress
Du Lịch
Thưởng thức ly cà phê trong tiếng nhạc du dương hay dạo quanh các bàn trưng bày
để tìm món đồ ưa thích là những điều bạn nên thử trong phiên chợ “ve chai” giữa…
DULICH.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share

Duy Nguyen shared Ngân Trần's post.
27 November 2014 ·

Ngân Trần added 5 new photos.
20 November 2014 ·

Follow

Làm ơn share giúp .Không cần like.
"Con sinh ra đã mang hai chữ Bất hạnh ."
Nhận được lời cầu cứu của mẹ bé em đã đến và tiếp nhận trường hợp này.
Nguyễn Hoàng...
See more
See Translation
Share

Duy Nguyen
26 November 2014 ·
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Thg này mà sát vách TQ thì xác định
See Translation

Bộ sưu tập 7.000 xế khủng của quốc vương giàu nhất
thế giới  VnExpress
Hassanal Bolkiah, quốc vương Brunei sở hữu 7.000 chiếc xe hơi, chủ yếu là siêu xe
và xe sang, tổng giá trị khoảng 5 tỷ USD.
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
4

Duy Nguyen
25 November 2014 ·

Lướt web siêu ẩn danh, ai biết trang darkweb nào ko
See Translation

Secutity In A Box | hộp công cụ an
ninh  công cụ và sách lược cho an
ninh số
Security inabox is a collection of guides and free tools
to secure your computer, protect your information or…
SECURITYINABOX.ORG

Share

Duy Nguyen shared an article on HaiVN.com.
23 November 2014 · HaiVN.com ·

Lý do chị e thích nuôi chó xù
See Translation

)
Click để xem và chém gió cùng tác giả
HAIVN.COM

Share

Duy Nguyen shared an article on HaiVN.com.
23 November 2014 · HaiVN.com ·

Đi chết đây
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Duy Nguyen
See Translation

Tuổi trẻ tài cao
Click để xem hình ảnh và xả stress mỗi ngày với haiivl.com
HAIVN.COM

Share

Duy Nguyen shared 9GAG's photo.
22 November 2014 ·

Đek
See Translation
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Duy Nguyen

9GAG
22 November 2014 ·

Like Page

Solving Math problems like a boss.
Share

Duy Nguyen
20 November 2014 ·

See Translation

DOCTOR VOX  Frontier (Free DL in description)
Free DL: https://www.facebook.com/doctorvox/app_208195102528120 This is the
first track from the "FRONTIER EP" More information on how to get the full album
early on: https://www.facebook.com/do
SOUNDCLOUD.COM | BY DOCTORVOX

Share

Duy Nguyen
16 November 2014 ·
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Toán lớp 3, test não tí
See Translation

Share
1
View 25 more comments
Thy Anh Trương còn lâu nhé! Sẽ mau phục hồi thôi kaka
See translation
23 November 2014 at 08:53 ·

1

Thái Nguyễn Đình Hoàn 5 kon gà
See translation
24 November 2014 at 23:44
Duy Nguyen Chúc mừng bạn thông minh hơn hs lớp 3
See translation
24 November 2014 at 23:46
Thái Nguyễn Đình Hoàn vãi cả gà
See translation
24 November 2014 at 23:47

Duy Nguyen shared Nguyễn Cảnh Bình's photo.
15 November 2014 ·

Nguyễn Cảnh Bình
13 November 2014 ·

Follow

Vô vọng..
Mấy tuần nay, tôi thử chạy marathon với các buổi nói chuyện liên tục cho các bạn trẻ ở
Sài Gòn, rồi ở Hà Nội, rồi đi Thái Nguyên. Sáng thứ 7 này sẽ nó...
See more
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Duy Nguyen
See Translation
Share
1

Duy Nguyen shared a link.
12 November 2014 ·

Đại tướng quân hai lúa chế tạo xe bọc thép: Làm khoa
học xứ mình buồn lắm!
Chế tạo thành công xe bọc thép ở nước bạn Campuchia, cha con Đại tướng quân…
MOTTHEGIOI.VN | BY MỘT THẾ GIỚI

Share
1
View 1 more comment
Duy Nguyen haha e mà làm mấy a giáo sư tiến sĩ kiện chết đó
See translation
13 November 2014 at 04:09 ·

1

Maria Gioan Thiên Phước Nguyễn Đình e qua CPC làm đi. Chế ra thuốc tẩy
não càng tốt
See translation
13 November 2014 at 05:10
Tigon Hoa che thuoc chong tham nhung la đc roi
See translation
13 November 2014 at 08:33 ·

1

Nguyễn Đình Thiên Phước CPC là cục phân cục hả chị? thôi e ko làm đâu
See translation
14 November 2014 at 00:03 ·

1

Duy Nguyen shared Tony Christopher's photo.
10 November 2014 ·

Tony Christopher
feeling crazy.
10 November 2014 ·
HEROIN không phải là chất kích thích. Nó là một chất hỗ trợ thần kinh giống như thuốc
ngủ hay đại loại như vậy. Nếu bạn uống 1 chục viên thuốc ngủ thì đó là lần...
See more
See Translation
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Duy Nguyen
Share
2

Duy Nguyen shared Liroy's video.
8 November 2014 ·

See Translation

Liroy added a new video: Nie śpij.
19 December 2011 ·

Like Page

nie spać !;)
Share
3
Truong Nguyen

8 November 2014 at 07:45
Hoàng Fantômas Phim tài liệu kinh dị hài hước hay nhất năm
See translation
8 November 2014 at 07:52
Duy Nguyen giật mình rớt đt là có
See translation
8 November 2014 at 23:55

Duy Nguyen shared a link.
5 November 2014 ·

Sally Kohn: Hãy nhấp chuột có trách
nhiệm
Sally là một chuyên gia phân tích tin tức và truyền
thông. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, cô kêu
gọi mọi người hãy nhấp chuột có trách nhiệm hơn, vì ...
YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen
1 November 2014 ·

pin trâu vồn

))

See Translation

[Review Máy] Trên tay em Linh Miu
chính hãng, bảo hành 12 tháng 
AppStoreVn
https://www.facebook.com/huuquocduy?lst=803295104%3A100000265986568%3A1485545953
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Duy Nguyen
Trên tay Linh Miu chính hàng  Linh miu
========================================…
YOUTUBE.COM

Share
1

Duy Nguyen shared 97.9 La Raza's video.
1 November 2014 ·

???

2:38

97.9 La Raza added a new video.
11 July 2014 ·

Like Page

For a little and they take him away from tie, but someone explain to me what just
happened!!! Take a look at the video and song
· See original · Rate this translation
Share

Duy Nguyen
30 October 2014 ·

Raffaello D'Andrea: Khả năng tuyệt
vời của Quadcopter
Một triết lý được đưa ra sau phần trình diễn của nhóm
nghiên cứu Flying Machines Arena là thúc đẩy máy móc
tới giới hạn của chúng bằng cách khiến chúng phải ...
YOUTUBE.COM

Share
2

Duy Nguyen
30 October 2014 ·

Phonebloks update  Ara Prototype
We went to see the progress of the Ara prototype. Here
is an update video to show you how it looks.
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Duy Nguyen
YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen shared 小老婆汽機車資訊網's video.
24 October 2014 ·

小老婆汽機車資訊網 with Martial Attitso.
11 August 2014 ·

Like Page

玩到最後應該是會下來吐啦XDD
See Translation
Share
3
Thái Nguyễn Đình Hoàn game công nghê cao
See translation
24 October 2014 at 02:11
Duy Nguyen Cũng xưa nhưng đc cái đem về nhà chơi cho sướng
See translation
24 October 2014 at 02:17

Duy Nguyen
24 October 2014 · Zing.vn ·

ờ....thế phụ nữ nhìn cái j thì sống lâu hơn nhở

Nhìn ngực phụ nữ giúp đàn ông sống lâu hơn
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu thực hiện việc ngắm nhìn ngực phụ nữ vài phút
mỗi ngày sẽ giảm các nguy cơ về đột quy hay trụy tim.
NEWS.ZING.VN

Share
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Duy Nguyen
View 2 more comments
Thái Nguyễn Đình Hoàn nhìn lại ngực đàn ông
See translation
24 October 2014 at 02:13
Duy Nguyen Thế thì bt quá....t nghĩ là nhìn mông hê hê
See translation
24 October 2014 at 02:19
Thái Nguyễn Đình Hoàn mông thì có cái quái gì mà dc sống lâu, t nghĩ là cái
khác, "xúc xích" chẳng hạn, kaka
See translation
24 October 2014 at 02:22 ·

1

Duy Nguyen Hơ thế mà t ko nghĩ ra, thg này thông minh
See translation
24 October 2014 at 02:25 ·

1

Duy Nguyen shared Hội những người thích đọc tin tức 24h's
photo.
21 October 2014 ·

Hội những người thích đọc tin tức 24h with Lê Trà and 34 others.
8 November 2013 ·

Like Page

Đừng Like nếu bạn không hiểu ...
See Translation
Share
8

Duy Nguyen added a new photo.
20 October 2014 ·

Share
5
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Duy Nguyen
Duy Nguyen posted from YouTube.

Duy Nguyen
2 October 2014 · YouTube ·

Drawing Taylor Swift
Prismacolor colored pencil drawing of Taylor Swift.
My Facebook
page:https://www.facebook.com/ArtistHeathe...
Twitter: https://twitter.com/Heather12ooney
Instagram: http://instagram.com/heather12ooney
Music:
Shake It Off (DeAf Remix) by Taylor Swift
WWW.YOUTUBE.COM

Share
1

Duy Nguyen
27 August 2014 · YouTube ·

Nev Plays With Himself: Zedd 
Spectrum (Ft. KDrew Remix)
Launchpad S Cover
This Launchpad performance of Spectrum is meant
to be played by two people, however my regular…
WWW.YOUTUBE.COM

Share

Duy Nguyen shared a link.
1 October 2014 ·

Robert Full: Ứng dụng những bí mật
của gián vào robot
Nghiên cứu dựa trên sự tò mò thuần túy luôn dẫn đến
những khám phá bất ngờ thú vị. Đây cũng là một trường
hợp như thế. Những câu hỏi về loài gián đã giúp tạo...
YOUTUBE.COM

Share
1

Duy Nguyen shared a link.
1 October 2014 ·

Thu nhập thực của người Việt là bao nhiêu?
Theo báo cáo môi trường kinh doanh “Doing Business 2014” của Ngân hàng Thế
giới công bố cuối tháng 7 năm nay, Việt Nam nằm ở bậc 99 về năng lực cạnh tranh
toàn cầu, và với vị thế này lẽ ra thu nhập bình quân đầu người của VN phải đạt…
RFA.ORG

Share
Khanh Nguyen
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1 October 2014 at 00:35

Duy Nguyen shared Hoàng Nam's photo.
30 September 2014 ·

mọi ng cẩn thận, toàn link đến http://thegioisachhanoi.com/ trang này có 5
website login fake fb:
http://thegioisachhanoi.com/wpcontent/proxy/doiproxy.html
http://thegioisachhanoi.com/wpcontent/…/thaydoiproxy.html
http://thegioisachhanoi.com/wpcontent/…/thaydoiproxy.html
http://thegioisachhanoi.com/wpcontent/…/thaydoiproxy.html ... See more
See Translation

Hoàng Nam with Phạm Hoài Thanh and 27 others.
30 September 2014 ·
CÁCH ĐỔI TÊN FACEBOOK KHÔNG PHẢI ĐỢI 60 NGÀY
(Theo nguồn tin từ các báo uy tin như vnexpress, dantri thì ngày 1/10 Facebook sẽ xóa
các tài khoản dùng tên giả ho...
See more
See Translation
Share

Duy Nguyen
28 September 2014 ·

Nuôi kiến tạo trầm hương kiếm hàng chục tỷ đồng 
VnExpress Kinh Doanh
Nhờ thuần dưỡng và nuôi hàng vạn con kiến để lấy tinh chất tạo trầm hương mà ông
Khoan, 61 tuổi ở Đồng Nai, đang nắm trong tay hàng chục tỷ đồng.
KINHDOANH.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share

Duy Nguyen
27 September 2014 ·

dự là ip6s sẽ có mh cong với tính năng có thể bẻ thẳng lại khi cần nhét túi
)))
See Translation
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Loạt ảnh chế về iPhone 6 dễ bị uốn cong
Sự cố với chiếc iPhone 6 Plus không chỉ trở thành đề tài phân tích của giới công
nghệ mà còn là nguồn cảm hứng với loạt ảnh châm biếm được chia sẻ trên Internet.
SOHOA.VNEXPRESS.NET

Share
1

Duy Nguyen shared Nguyen Tuan Anh's post.
23 September 2014 ·

Nguyen Tuan Anh added 4 new photos.
23 September 2014 ·
DESKNOTE may tinh lien man hinh cho van phong ,phuc vu hoc tap svhs gia chi tu
1,5tr >>>>ai can lien he 0908709639
See Translation
Share

Duy Nguyen via VOA Tiếng Việt
17 September 2014 ·

hờ con rồng *** châu Á
See Translation
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Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu
Lý Quang Diệu từng nói lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị
trí địa lý chiến lược...
VOATIENGVIET.COM | BY CAO HUY HUÂN

Share

Duy Nguyen
5 September 2014 ·

me.zing.vn/b/biz.camcuoi

Share
7
Thy Anh Trương hay
See translation
4 September 2014 at 20:24
Khanh Nguyen Thật là chí lí...keke...
See translation
4 September 2014 at 23:45
Sa Nguyễn Oh the thi moi mieng lam
See translation
5 September 2014 at 04:23
Duy Nguyen Cười ra nc mắt
See translation
6 September 2014 at 01:34

Duy Nguyen shared a link.
30 August 2014 ·
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Video công nghệ nổi bật: 7 thủ thuật chụp ảnh bằng
smartphone
Với một số mẹo đơn giản, người sử dụng có thể chụp ảnh panorama với các hành
động liên hoàn, ảnh cận cảnh, ảnh dưới nước... dễ dàng.
SOHOA.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
3

Duy Nguyen shared Nguyen Tuan Anh's photo.
29 August 2014 ·

Nguyen Tuan Anh
29 August 2014 ·
PANASONIC cf_T8
intel core 2 U9400 1.6Ghz /6m 12inches
Ram 2G
Hdd 120G
Chipset VGA intel HD 4500...
See more
See Translation
Share
1

Duy Nguyen via Đài Á Châu Tự Do
29 August 2014 ·

2/9 mới hài
See Translation
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Duy Nguyen

Trung Quốc tổ chức tour du lịch đến Hoàng Sa
Tháng tới, Trung Quốc sẽ tổ chức các tour du lịch tới quần đảo Hoàng Sa, đây được
đánh giá là động thái mới nhất xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
RFA.ORG

Share
1

Duy Nguyen shared Nguyen Tuan Anh's post.
28 August 2014 ·

Nguyen Tuan Anh added 3 new photos.
27 August 2014 ·
Laptop Core 2 Duo chạy mạnh, hàng Nhật chất lượng bền khỏi chê. Laptop nội địa
dành cho người Nhật sử dụng cực bền, máy nhập về còn nguyên Windows Nhật, vừa
cài...
See more
See Translation
Share
1
Tigon Hoa hieu j gia bao nhieu ban cho c 1 cai
See translation
28 August 2014 at 01:24

Duy Nguyen shared a link.
25 August 2014 ·
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Duy Nguyen

Xin lỗi, nước Mỹ còn lâu mới bằng chúng ta!!!
Tôi có thời gian qua Mỹ khá lâu. Và nói thật đến giờ này tôi vẫn còn thấy hối hận vì
sự lựa chọn đó!...
NGUYENTANDUNG.ORG | BY WWW.NGUYENTANDUNG.ORG

Share
1

Duy Nguyen shared a link.
21 August 2014 ·

[Gamescom] Mãn nhãn với phim ngắn về Titanfall
Tại triển lãm Gamescom 2014, EA đã làm người hâm mộ "hoa mắt" với đoạn phim
ngắn về siêu phẩm bắn súng Titanfall, khiến người xem cảm nhận được những giây
phút hào hùng trong game.
GAMEK.VN

Share
1

Duy Nguyen
21 August 2014 ·

nhào zô a chấp hết

))))

See Translation
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Duy Nguyen

Share
6

Duy Nguyen shared a link.
18 August 2014 ·

Tranh cực thực vẽ người bơi trong nước  VnExpress Giải
Trí
Họa sĩ người Venezuela Gustavo Silva theo trường phái tranh cực thực, tạo ra những
tác phẩm vô cùng sống động.  VnExpress Giải Trí
GIAITRI.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share
1

Duy Nguyen shared a link.
14 August 2014 ·
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Duy Nguyen

Bé 12 tuổi bị nhốt cùng thi thể mẹ cho đến chết 
VnExpress
Âm thanh duy nhất vang ra từ ngôi làng bị cách ly ở Liberia chỉ là tiếng khóc của cô
bé Fatu Sherrif. Phía bên ngoài, cửa ra và cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín, em bị…
VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share

Duy Nguyen shared a link.
3 August 2014 ·

Một đòn tắt 8 ngọn nến của võ sĩ Amir Khan 
VnExpress
Chỉ với một cú đấm, võ sĩ Amir Khan có thể làm tắt 8 ngọn nến.
VIDEO.VNEXPRESS.NET | BY VNEXPRESS

Share

Duy Nguyen
2 August 2014 ·
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Duy Nguyen

Không uổn 5p của các bác đâu
)

e hứa e thề e đảm bảo

Click để xem video và tham gia chém gió
HAIVL.COM

Share
1

Duy Nguyen shared Những Câu Nói Bất Hủ's photo.
2 August 2014 ·

Những Câu Nói Bất Hủ with Phạm Quý and 2 others.
2 August 2014 ·

Like Page

Thật là phiền não quá đi |
See Translation
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Forever And One  Helloween | 320
lyrics

It's complicated

ForeverAndOne Helloween download tải nhạc chờ bài
hát Forever And One Helloween 320 kbps lossless
What can I do? Will I be getting throught? Now that I…
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Duy Nguyen
31 December 2013 ·

Have a nice day!

Turn on chat to see who's
available.
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Have A Nice Day  Bon Jovi | 320 lyrics
Duy Nguyen
Duy Nguyen
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Have A Nice Day Bon Jovi download Benjamin
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Home
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320 kbps lossless Why, you wanna tell me how to live my life? Who, are you to tell me
if its black or ...
Add Friend
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It's complicated
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Duy Nguyen
31 December 2013 ·
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Carley Ann Graham

Cai dek! the FA thi xuong dia nguc het cmn a!?
See Translation
Cười Vỡ Bụng
29 December 2013 ·
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5m

Sarabeth Rees

Theo quy định của Thiên Đường, khi chêt đi mà muốn lên thiên đường thì phải
xuống địa ngục trước, một hôm có 1 anh chàng không may phải lìa đời .... anh ta
thẳn...

Will Newton

2m

See more
See Translation
Share
2
View 7 more comments
Duy Nguyen Ờ 10 tieng ha kon, chac may ba son son khoai lam day!!!
See translation
1 January 2014 at 03:34
Thái Nguyễn Đình Hoàn ko sao, vì nước quên thân, vì dân phục vụ
See translation

Turn on chat to see who's
available.
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Duy Nguyen Vai may co ma vi gai quen than, vi *** phuc vu thi co kaka
See translation
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Share
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Duy Nguyen
28 December 2013 ·

Kiểu này chị em tha hồ lên mặt, cứ cầm cái máy thu âm và quẩy thôi!

)

See Translation

Turn on chat to see who's
available.

Từ ngày mai, chồng chửi vợ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng
(Dân trí)  Chồng chửi vợ hoặc vợ chửi chồng có thể bị phạt đến 1 triệu đồng; đối xử
tồi tệ với thành viên gia đình, bắt ăn đói mặc rách,... có thể bị phạt tới 2 triệu đồng.
DANTRI.COM.VN | BY VCCORP.VN
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See translation
28 December 2013 at 00:24
Nguyễn Quang Bình thế thi minh nhan tin chửi vợ có bị phat ko nhi
See translation
28 December 2013 at 01:00

Photos

Duy Nguyen Phat them cai toi ngu, tn lam bang chung thi khoi choi nhe kon!
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Cấy ghép thành công tim nhân tạo ở
người  VnExpress
Các nhà khoa học Pháp hôm 18/12 thực hiện thành
công ca cấy ghép tim nhân tạo đầu tiên vào cơ thể
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Vương Từ E ko tin ne a Duy con oi oi...
See translation
28 December 2013 at 02:00
Duy Nguyen Vai e...
See translation
28 December 2013 at 21:20
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Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ with Minh Trí Phạm and 3
others.
Like Page
28 December 2012 ·

2m

MỘT BINH SỸ BỊ BA PHỤ NỮ CƯỠNG BỨC
Trang tin Bulawayo 24 của Zimbabwe ngày 27.12 đưa tin một binh sĩ thuộc Quân đội
Quốc gia Zimbabwe (ZNA) đã bị ba phụ nữ cưỡn...
See more
See Translation
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Zoom to thi doi ti moi ro nhe!
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Bức ảnh khổng lồ cỡ 2 tỷ pixel  Số Hóa VnExpress
Những ai chưa có cơ hội trèo lên đỉnh núi Everest có thể chiêm ngưỡng "nóc nhà
của thế giới" qua tấm hình 2.000 gigapixel của nhà làm phim David Breashears.
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Duy Nguyen shared Hội những người đỡ không nổi những người
khó đỡ's post.
19 December 2012 ·
Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ
18 December 2012 ·
KenRy :" Tình hình xã hội hiện nay: (Chuẩn )
1. Con trai: Anh yêu em ko phải vì em xinh
2. Con gái: Em yêu anh ko phải vì anh giàu
3. Bạn bè: Không, tao cũng là...
See more
See Translation
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Duy Nguyen shared Hội những người đỡ không nổi những người
khó đỡ's post.
17 December 2012 ·
Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ
16 December 2012 ·
KenRy :" Vui thôi! Đừng xoắn!"
Một lần nọ, Interpol tổ chức cuộc thi cho cảnh sát các nước trên thế giới. Sau các
vòng loại, cuối cùng chọn được 3 nước vào chun...
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