
Đại Diện Việt Nam Ngủ Gật tại Liên Hiệp Quốc. 
 
 
 
Theo bản tin của BBC ngày 29 tháng 9 2018 với tựa đề: Đại diện Việt Nam ngủ gật tại Liên Hiệp Quốc. 
Tấm ảnh được phóng viên Don Emmert của AFP chụp lại và đã được đăng tải trên nhiều tờ báo quốc tế ở 
Pháp, Đức, Mỹ và Trung Đông như Le Monde, CNN, Al Bawaba. 
Báo Pháp đăng hình ảnh nầy, bên dưới chú thích: "Một thành viên 
trong phái đoàn Việt Nam ngủ giữa phiên thảo luận toàn thể tại Đại 
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 73 ở New York." 
 
Khóa họp 73 Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã được khai mạc tại 
thành phố New York, khai mạc vào ngày 19/9. các nhà lãnh đạo 193 
quốc gia tham dự trong 8 ngày. 
 
Ông Nguyễn Nam Dương - Tham Tán, HĐBA & Ủy Ban 6, nhân vật 
thứ tư, nằm trong Danh sách cán bộ ngoại giao thuộc phái đoàn Đại 
Diện Thường Trực của VN tại Liên Hiệp Quốc. 
 
Có lẽ ở Mỹ lâu nhưng bên nầy và bên kia Thái Bình Dương, giờ giấc 
khác nhau nên thẻ hồn vào Giấc Mộng Nam Kha. Nào ngờ anh 
chàng paparazzi “chộp được”. Bản tin của BBC đã phát tán rộng rãi 
trên internet, nhiều comment cho rằng ngủ gà ngủ gật. Tư thế ngủ 
như thế nầy nên gọi Ngài Tham Tán say giấc nồng hay Ngài Tham 
Tán thả hồn Giấc Nam Kha. Nếu nói văn chương một chút thì con 
ngài hóa bướm cho “Hồn Bướm Mơ Tiên” (truyện của nhà văn Khái 
Hưng). 
 
Tớ thuộc loại dễ ngủ nhưng ngủ như thế nầy, xem như “mục hạ vô 
nhân” thì tớ chịu thua! Ngủ “vô tư” trong phiên họp ở Đại Hội Đống 
LHQ. Bái phục. –  
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