
 Ngan Phuong  

  

 Today at 1:21 AM 

To 

 contact@aihuuluatkhoa.com  

Thua qui hoi, 

Toi la mot cuu sinh vien ban kinh te truong luat Saïgon cu, co vai diem phap ly thac mac, e rang 

minh nghi sai, nen man phep gui den cac ban dong mon de nho giup do y kien ve van de phap ly 

cua su viec ma hom ray duoc pho bien tren mang, rang, mot cuu cong an Viet Cong vua dinh cu 

o My theo dien doan tu gia dinh voi dua con gai, nguyen la du sinh hay gi do, da thuong tru o 

My, bao lanh y, ten nay, theo tin pho bien tren mang, han da giet chet nhieu « linh nguy » tron 

hoc tap cai tao, song trong rung nhieu nam, theo su diem chi cua dan dia phuong, duoi ach thong 

tri cua han….ngoai ra han con lam nhieu toi ac giet dan lanh khac nua noi lanh dia cua han o 

Dinh Quan, tinh Lam Dong ….vay, thua qui hoi : 

  

1- theo luat phap My, co the xu toi thang cong an nay hay khong ? (chac no di qua voi dien doan 

tu voi con gai cua no, von la du sinh gi do, de no tiep tuc nam vung nua chac….) 

2-No co the  bi truy to truoc toa an hinh su quoc te La Haye ve toi « Toi ac chong nhan loai » hay 

khong ? hay theo toi gi ? 

3-Than nhan nan nhan cua no co the gui don len thua o toa an hinh su quoc te hay khong, va thua 

theo don dung tung ca nhan duoc khong ? va theo tap the gia dinh nan nhan duoc khong ? cho do 

ton tien muon luat su ! 

4-Giua My va VNCS co Hiep uoc dan do toi pham trong truong hop nay hay khong ? 

Chan thanh cam on qui hoi. 

Kinh chuc cac ban dong mon va qui hoi van su nhu y. 

  

 Ngan Phuong  

  

 Today at 1:53 AM 

To 

 contact@aihuuluatkhoa.com  

https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9n1i52353as9l
https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9n1i52353as9l


Thua qui hoi, 

Xin loi qui hoi cho toi hoi them mot cau nua, roi thoi ! 

  

-Truong hop, bi cao nao do, pham toi ac chong nhan loai vi da danh dap tra tan  nan nhan den 

chet mot , hay nhieu nan nhan, va han dang o tren dat Viet Nam , va sau khi nan nhan , hay gia 

dinh nan nhan da chet, da nop don di kien khap noi tren xu VN ma khong duoc xet xu  nghiem 

minh, thi nan nhan hay gia dinh nguoi nan nhan chet do co the nop don kien truoc toa an hinh su 

quoc te hay khong, va ve toi gi trong truong hop vua ke. 

  

Chan thanh cam on qui hoi.- 

  

 Ngan Phuong  

  

 Today at 6:24 AM 

To 

 contact@aihuuluatkhoa.com  

Xin dinh kem bai bao trich tu trang mang Vietland,  noi ro noi vu nhu toi da trinh bay trong may 

cai thu vua roi, de qui hoi biet ro hon, Xin cam on qui hoi 

 

1.     -                       —– The brutal killer 

 
Thượng tá Nguyễn Đức Chương..Một Trưởng Công An VC rất tàn ác đã được con gái bảo lãnh qua 
Mỹ : Hiện đang sống ở California 
Kính chuyển tiếp bản tin dưới đây về tên côn đồ máu lạnh viêt cộng Thượng tá Nguyễn Đức Chương 
có nợ máu với các Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện đã thoát được sang Hoa Kỳ để Quý 
Vị biết và cùng tìm cách theo dõi lôi đầu nó ra đòi lại nợ máu của hắn. 
Xin qúi vị phổ biến thật rộng rãi trên khắc các diễn đàn cho mọi người có thể nhận diện được hắn khi 
có dịp gặp được hắn ở ngoài đường, tuỳ theo trường hợp đối phó với hắn bằng pháp luật hoặc “luật 
giang hồ”. 
 
Đọc bản án tội ác của hắn dưới đây, riêng tôi chỉ muốn tặng hắn một vật gì đó có thể xuyên qua tim 
hắn. 
 
Tên Trưởng Công An Huyện Định Quán   Tân  hú  -ĐồngNai , là Nguyễn Đức Chương trên    tuổi 
,Câ  p bậc Thượng Tá .Vợ y là Nguyễn Thị Huệ , con của một Đại tá c c Hậu Cần ,thuộc Tổng C c    
Tình  áo Việt Cộng . Tên Chương , nó là tên sát máu đắc tội với nhân dân Việt Nam. 
N m      nó là Đội Trưởng Đội Điều Tra x t h i thuộc Huyện Tân  hú   Định Quán  , Đồng Nai – 
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Vào tháng  ,     có một số  inh Sĩ QLVNCH không chịu Trình diện học tập như lệnh  an Quân 
Quản ,họ l n trốn trong   ng  hương Lâm, gần cây số    . Cùng phá r ng làm r y tạm sống , bị 
dân phát hiện báo lại Công an “có một số tàn quân QLVNCH  n trốn làm r y trong r ng quanh đó   
” 
Được tin này , tên Nguyễn Đức Chương huy động toàn lực lượng Công An thuộc quyền y, vây bắt    
binh sĩ thuộc Tiểu đoàn   ,Trung Đoàn    thuộc Sư Đoàn    bộ binh VNCH ,đem về Huyện Tân  hú-
Đồng Nai để điều tra x t h i . Sau đó y cho lệnh tập trung toàn dân ở Huyện Tân  hú đến coi x  án 
nh ng tên lính tàn dư của ng y quân  Nó cho trói cả    người vào quanh cột cờ ,cho tra khảo và 
đánh đập rất tàn nh n, tiếp theo cho công an đi lấy nh ng mảng kiến vàng đổ lên đầu tư  ng người t  
  giờ sáng đến   giờ chiều , tiếp đó y cho đọc bản án t  hình . 
 
Trong đó có người gi  trong mình  iấy Chứng chỉ tại ngủ tên Nguyễn v n  húc ,cấp bậc Thiếu 
Tá,Chức v  Tiểu Đoàn Trưởng , Tiểu Đoàn   ,Trung Đoàn    , Sư Đoàn     ộ binh QLVNCH .Nhưng 
 ng này tự nhận là Trung  y Đại Đội Trưởng thôi , còn Chứng chỉ tại ngủ là của Vị chỉ huy tôi . Tên 
Chương giận lên   dí súng K   vào đầu nổ súng t ng người một.Hành động tàn ác này nhằm 
khủng bố tinh thần người dân lúc đó . 
 
Đến tháng  -     c ng chính y ,được  ân báo cho biết có một số tàn quân n a ở trong r ng quanh 
đó ,tối xuống lại hay ra chợ  hú Hoa mua lương thực   dân dành cho   , nghe vậy y cho mai ph c 
bắn chết   người tại chổ, bắt sống   người ,bốn người này c ng bị y bắn chết sau hai ngày. Tên bốn 
người này : Vòng A Lý , Lý  hát Sáng , Siêu Nhật Kiêu và Vòng A Sáng , bốn Anh này thuộc Lính Lôi 
h , dân tộc Nùng  ,người  hương Lâm 
 
T  đó tên Chương này được khen thưởng,th ng chức Đại  y ,Vế nhận chức Trưởng Công an 
Huyện Định Quán .  đây vào  -     , y ra lệnh cho hết binh sĩ VNCH ở trong vùng y trách nhiệm 
,đến Đồn Công an ngủ t    giờ chiều đến   giờ sáng hôm sau mới được về .Việc này k o dài đến 
mãi      mới nới l ng việc tập trung này .  địa danh Định Quán không ai mà không hay biết tên ác 
ôn Nguyễn đức Chương .Nh ng gia đình ở địa phương này có dính líu đến Chế độ củ tại Miền nam 
,khi nghe đến tên Chương là kinh hồn khiếp vía . 
 
N m      đến      y đã chiếu tướng riêng Tín đồ Cao Đài và tìm hại họ ở Định Quán .Y cho Công 
an đội lốt Côn đồ hảm hại cướp phá Thánh Thất Cao Đài nhiều lần không được. 
 
Nhưng cuối cùng Y cúng cướp được lấy đất bán chia nhau. 
 
Nhờ sự đở đầu của tên  iám Đốc Công An Đồng Nai , và tên Tư  u , y đá gạt số người Hoa giàu có 
ờ Đinh Quán vượt biên theo dạng bán chính thức ,lấy vàng người ta ,nhưng không hiểu sao tàu bị nổ 
,người đi chết hết   
 
N m       iám Đốc Công An chuyển y về Tỉnh ,nhưng Y xin ở lại tiếp t c làm Trưởng Công An Định 
Quán , y tự tuyên bố ,nếu y đổi đi kh i Định Quán thì không ai đắc lực để lo xuể công việc như y tại 
đây. Thế nên Y v n được ở nhiệm sở củ cho đến ngày C c Tình báo lo cho y  uắt cảnh đi Mỹ theo 
dạng con gái y bảo lãnh  vì y đã lo xa cho con gái y đi  u học, lấy chồng Việt Kiều để được ở lai Mỹ 
luôn t  trước ) -Hien no o Cali. 
Chúng tôi nh ng thân nhân của nh ng người lính VNCH ,thuộc Tiều Đoàn    –Trung Đoàn    Sư 
Đoàn   , bị tên Chương hành quyết n m      , in bà con Hãi Ngoại ,đặc biệt các  ia Đình Sĩ Quan 
đi theo dạng H  quê Định Quán -Tân  hú- Đồng Nai . 
 
Hãy mạnh dạn vạch mặt tên Chương ác ôn máu lạnh này với Chính  hủ Mỹ, và Cộng Đồng Người 
Việt vê   tội giết nh ng Anh em Đồng đội VNCH chúng ta .Trường họp các Anh có người thân đi tù CS 
về bị quản chế ,bị hành hạ như thế ,thì tâm trạng đớn đau như thế nào .Chính thế nhờ mọi người hãy 
vạch mặt nó cho mọi người biết ,đề x  tội nó  
 
 
* Sourrce: http://vrvradio.com/2014/09/06/nay-c...en-duc-chuong/ 
- http://www.youtube.com/channel/UCP7Ut6Q1oekfCqAXWbq19kQ  

http://vrvradio.com/2014/09/06/nay-co-hinh-anh-ten-thuong-ta-cong-an-viet-cong-nguyen-duc-chuong/
http://www.youtube.com/channel/UCP7Ut6Q1oekfCqAXWbq19kQ
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