
Bất Công Xã Hội  -  XHCN = Xiết Họng Con Người 
 

 
                       Trẻ em lao động khốn khổ tại các công trường để kiếm ăn.  



 

    
   Bà lảo phải khòm lưng ngồi tàn buổi chợ trưa. 

  
           Trẻ em mất nhà phải thất học, đi bụi đời lượm rác kiếm sống. 

   
Trẻ em phải nghỉ học vì nghèo            Trẻ em lang thang sống trên đường phố đói khát 



   
   Những kẻ không nhà phải sống trong các nghĩa điạ   Trẻ em lang thang ngủ trên vĩa hè đường phố 
 
 
Trong khi đó thì nhà cửa của mấy thằng cán bộ cao cấp đảng viên Cộng Sản 
tham nhũng thối nát phản dân hại nước như thế này: 

 

    
Biệt thự của chủ tịch huyện Hóc Môn, TPHCM, Nguyễn Văn Khỏe. Căn biệt thự của ông Đỗ Văn Công, bí thư Huyện ủy 
Tân Uyên. Bên hông sát tường là bãi xe của DNTN Phúc Thành  
 

   
  
Ngôi biệt thự màu trắng là của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình, toạ lac trên con đường chạy dọc bờ biển Mỹ 
Khê, Đà Nẵng, ngôi biệt thự này là “quà tặng “của thành phố Đà Nẵng, hay nói chính xác hơn là quà tặng của Bí thư 
thành uỷ Nguyễn Bá Thanh biếu không cho bà Bình. Dĩ nhiên, hiện nay Bình không ở trong ngôi biệt thự này, nhưng cho 
ngoại kiều thuê với giá 2.000 USD/tháng. ----------- Biệt thự của ông Phó Giám đốc Sở Giao thông Nguyễn Thanh Lèo 



    
Hai ngôi biệt thự nằm kề nhau này là của 2 cán bộ thành phố ĐN – con mẹ Lan và Hồ Việt (con của Hồ Nghinh nguyên bí 
thư thành uỷ Quảng Nam ĐN).------ Nhà Dương Quốc Xuân - phó bí thư Tỉnh ủy Long An. 

    
   Tòa biệt  thự của Đinh Văn Mười.      Dinh của TBT Nông Đức Mạnh tại Hồ Tây 

    
            Nhà của đại tướng Chu Huy Mân                               Dãy nhà này Nguyễn Hữu Khai  cb thường vụ Tỉnh uỷ 

       
    Căn biệt thự của cựu bí thư tỉnh ủy Vũng Tàu      Nhà thờ họ Nguyễn Tấn Dũng trị giá trên 40 tỷ VND. 



   
  Nhà của Lê Văn Hiền, chủ tịch Tiên Lãng trước cơ quan huyện ủy  Phố Lý Nam Đế nhìn từ dinh của Lê Khả Phiêu 
 

 
 
 
 
 
Nhà riêng của Nguyễn Tấn Dũng tại Kiên Giang.  
Trên khu đất rộng hơn 3.000 m2 tọa lạc tại đường 
Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa – Rạch Gía 
(lấy ruộng của dân với lý do là Quy hoạch) 
thời ông còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. 
Nay ông lên chức thủ tướng được thêm nhà mới ở Sài 
Gòn, còn ngôi nhà này cho công ty bảo hiểm thuê lại. 
 


