
HOÀNG TỬ THUỐC LÀO (HTTL) 
 

Chào các bạn. 
Tớ là Dũng Hâm. 
Hiệu là HTTL. 
Nhảy dù xuống Yên Thành - xứ Nghệ - VN vào ngày 19/06/1986. 
Skype: adungz (*: Chỉ online khi có người pm trên fb). 
Bởi vì hâm, nên tớ có những ước vọng không được bình thường: 
  

+ Ngắn hạn : VNCH trở lại. 
+ Trung hạn : Hoàng Kỳ tung bay trên toàn lãnh thổ tự do 

+ Dài hạn : Lấy vợ, sinh con. 
  

Cũng bởi vì "hâm", nên chắc chắn tớ sẽ có những hành động không bình thường: 
 
+ Tháng 10/2013, tớ bắt đầu đọc Bên Thắng Cuộc: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262902150523433; 
 
+ Đọc xong, tớ nổi hứng làm thơ (Jan/20/2014): 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285563854923929; 
  

+ Làm xong thơ, tớ thấy chưa đủ độ nên tớ làm đơn ngỏ kiện đương kim tổng bí thư cộng 
sản Nguyễn Phú Trọng và đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288343734645941https://www.facebook.com/p
hoto.php?fbid=288350554645259; 
 
+ Sau đó tớ nhận ra kiện ông đương kim Tổng là chưa đủ, tớ viết luôn ĐƠN KIỆN ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢN BỘI TỔ QUỐC (Jan/26-Feb/5/2014): 
http://maudodavang.blogspot.com/2014/03/don-kien-dang-cong-san-viet-nam-phan-boi-to-
quoc.html  
  

(hoặc tại địa chỉ: 
https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-t%E1%BB%AD-thu%E1%BB%91c-
l%C3%A0o/%C4%91%C6%A1n-ki%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A3ng-
c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87t-nam-ph%E1%BA%A3n-
b%E1%BB%99i-t%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c/287585831388398 ); 
  

+ Bắt đầu làm ảnh để cảnh báo nguy cơ bắc thuộc thời hiện đại. Bắt đầu chính thức chọn 
cờ vàng (Feb/26/2014): 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297988587014789; 
 
+ Từ khi nhận ra lá cờ vàng 3 sọc đỏ là lá cờ tự do, lá cờ dân tộc, tâm tớ luôn thôi thúc tớ 
phải làm sao để có được 1 lá cờ. Không ai chỉ cách nên tớ đành tự tìm cách: 
http://maudodavang.blogspot.com/2014/04/cach-may-co-vang.html; 
 
+ Lần treo cờ vàng 3 sọc đỏ đầu tiên,, vào tháng tư đen: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310281512452163,https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=310300875783560; 
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+ Sau khi treo cờ, tớ viết lời tâm huyết, nhắn nhủ đến học sinh/sinh viên Việt Nam: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310578082422506; 
 
+ Sau hôm đó, cứ hôm nào "nắng đẹp, tôi thấy chim bồ câu bay lượn" (trích nguyên văn 
chữ trong biên bản công an ghi) là tớ lại treo cờ: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318659528281028,https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=318658824947765,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375461995
934114; 
 
+ Vào đầu tháng Sáu năm 2014, tớ chọn làm công dân của chính thể Việt Nam Cộng 
Hòa:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328829127264068; 
  

Từ khi là citizen của Republic of Vietnam, tớ ít đi chuyện viết bài, bởi tớ nhận ra tớ 
là người lưu vong ngay trên đất mẹ, bởi Tổ Quốc đã/đang bị VC chiếm đóng. Đây là 
bài thơ trải lòng tớ:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334282020052112; 
  

Thật ra chuyện viết nhiều cũng không cần thiết. Những gì tinh túy nhất, tớ đã/sẽ mang lên 
trang Chính Nghĩa Quốc Gia 

(http://maudodavang.blogspot.com). 
  

Không phải là tớ không biết những vụ bắt bớ của chế độ cộng sản, với những lý do không 
đâu vào đâu. 
Trốn thuế, gây rối trật tự công cộng, 2 chiếc bao cao su đã qua sử dụng, 2 xe máy đi 
hàng 3... Nhưng, sự sợ hãi sẽ biến chúng ta thành nô lệ. 
Tớ viết cái này, đính kèm với profile picture, chỉ với 1 mục đích duy nhất, là nếu sau này 
tớ có bị ngục tù, ít ra mọi người cũng biết lý do chính đáng khiến tớ ngồi trong đó. 
Thật ra nếu viết cái này với mục đích khác, thì tớ cũng chẳng việc gì phải nói ở đây  
Mà thật ra thì do tớ bị hâm, nên các bạn cũng đừng để ý nhiều làm gì  
Chỉ xin chúc bằng hữu sức khỏe tốt. 
 
Suy nghĩ thấu đáo. 
Muốn phán xét, hãy thu thập đủ dữ kiện và làm việc theo lý tính, đừng làm theo cảm tính. 
Tớ khuyên vậy thôi, chứ tớ ưng làm việc theo cảm tính. Bởi tớ thấy như vậy đong đầy 
tình người. 
  

[♫]"Tình yêu đây là khí giới,  
Tình thương đem về muôn nơi  
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người " 

Chúc bằng hữu vững tâm, vững trí. Biết đâu VNCH sẽ trở lại thật cũng nên. Bởi lịch sử 
thường hay lặp lại. 
  

Chúc các bạn tất cả. 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285563854923929; 
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Vua  uang t ung vì  ân vì nướ  
  ng   n tham tàn   n nướ  h i  ân 
Tư    h gì đ    i l y tiền nhân  
Và l i   ng ngài đ  làm điều  hi ngh a  
 
  ng   n đ t   ngàn n m v n hiến 
đ t  ờ vàng  ó t  thu   à T ưng 
đ t đền tiền nhân lệ m u  h y đ   ông 
đ t hết    h v n minh Việt t   
 
  n l i gì h i l ài   n đ    
  y     tàn đ  tiếng nói nhân  ân 
  y đê h n đ i tàu   ng xuôi nam 
 ướ   i n đ  , xây đ y làng t ung   ng 
 
  n l i gì h i l ài     v t  
    iến  ân thành m t l  vô tâm 
    iến  ân thành kh n khó  ơ   n 
 ân lươn l  ,  ân   i lu n t a     
 
Tiền nhân ơi  Tiền nhân ơi   ó th u  
N i l ng này   a   n  h u       ng  
 in  h  h    n đ    n l i thành  ông 
 ưa  ân t   th  t đường l m l   
 
Và l y đ t t ời này gi    h  người kh   
nh ng người đang t anh đ u như   n 
th  t t  đày, th  t   nh g y m n 
  ng đưa đ t nướ  đến  ến  ờ h nh  h   
 
Th  t t i nh  , th  t kiế  làm   n v t 
đ  vươn lên đ ng th ng làm người 
gây   ng l i nền v n hiến ngàn đời 
gây   ng l i n n  ông đ t nướ   
 
 ứ Nghệ, ngày 1 +1 năm 2014. 
HTTL. 
 

 


