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Kính gửi

: Hội đồng Đại diện / Tập thể Chiến sĩ VNCH Hải ngoại (TTCSVNCH/HN)
: Hội đồng Điều hành / TTCSVNCH/HN
: Hội đổng Tư vấn / TTCSVNCH/HN
: Hội đồng Giám sát / TTCSVNCH/HN
: Quý Trung tâm, Tổng hội, Liên hội / TTCSVNCH/HN
: Quý Liên hội, Hội đoàn / Trung tâm Điều hợp TTCSVNCH vùng
: Quý Liên hội, Hội đoàn QLVNCH ngoài TTCSVNCH/HN
: Quý Đoàn thể Hậu Duệ

Kính thưa Quý vị,
Sau khi nhận được và xem qua hai ‘‘thư giải thích’’ của ông Mai Viết Triết (MVT),
Liên hội trưởng Liên Hội cựu Quân Nhân QLVNCH tại Âu-Châu, gửi HĐGS/TTCS
VNCH/HN và Tổng Hội Cânh Sát Quốc Gia VNCH/HN (TH/CSQG/VNCH/HN), TTĐH/
TTCSVNCH/ÂC chúng tôi, trên tư cách một thành viên của TTCSVNCH/HN, không thể
không lên tiếng trước những ‘‘xảo ngôn’’, những ‘‘ngụy biện’’ ngốc nghếch, lố lăng, ngang
bướng, không một chút tự trọng và thiếu lịch sự của ông MVT đối với Quý Niên trưởng
trong HĐGS và TH/CSQGVNCH/HN.
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC không cần ông MVT hồi âm, vì TTĐH/TTCSVNCH/ÂC
không công nhận một con người như ông trong vai trò PCT/HĐĐD và CT/HĐĐH mà PĐĐ
Hồ Văn Kỳ Thoại (HVKT) và Đại Hội Bất Thường đầu tháng 9/2011 đã bổ nhiệm ông, dù
biết làm như vậy là vi phạm nghiêm trọng Bản Điều Lệ - Nội Quy của TTCSVNCH/ HN !!...
Hơn nữa, trong Thư Ngỏ ‘‘Tiếng Chuông Cảnh Báo’’ ngày 14/9/2011, TTĐH/
TTCSVNCH/ÂC đã công khai thông báo rộng rãi việc khai trừ ông ra khỏi
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC vào Đại Hội tháng 11/2011 sắp tới của chúng tôi, vì lý do : tư tưởng
của ông hoàn toàn đi ngược lại Chủ Trương, Lập Trường và Mục Tiêu của
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC, đặc biệt trên lãnh vực lằn ranh Quốc-Cộng. Ông MVT không đủ tư
cách nằm trong hàng ngũ QLVNCH và không xứng đáng mang danh hiệu người Quân nhân
QLVNCH.
Sau đây TTĐH/TTCSVNCH/ÂC xin được phân tích rõ ràng từng điểm một những
ngụy biện xảo trá, ngốc nghếch, lố lăng, ngang bướng, không một chút tự trọng của ông
MVT trong hai ‘‘thư giải thích’’ của ông gửi HĐGS/TTCSVNCH/HN và TH/CSQG/
VNCH/HN, để rộng đường công luận. Xin Quý vị vui lòng dành chút thời giờ xem hết, để

biết và thấy được âm mưu đen tối vô cùng hiểm độc của nhóm ông MVT quyết nắm cho
bằng được TTCSVNCH/HN, để lèo lái cái tổ chức Quân nhân có tầm vóc và là mục tiêu
đánh phá hàng đầu của lũ Việt gian Cộng sản Bán nước (VGCSBN) này vào con đường Hòa
Giải Hòa Hợp (HGHH) để từ đó tự trói mình làm theo chỉ thị của lũ VGCSBN, mà trước mắt
là làm lũng đoạn hàng ngũ và vô hiệu hóa sức đấu tranh của Lực lượng QLVNCH ở hải
ngoại nói riêng và của các Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn CSVN nói chung. Nói cách khác là
phá nát ‘‘hậu phương vững chắc’’ hàng chục năm qua của Lực lượng Dân tộc đang ngày
càng nổi dậy mạnh mẽ trong nước.

I)- PHÂN TÍCH LÁ THƯ CỦA Mai Viết Triết GỬI CHO HĐGS
- 1)- : Mở đầu lá ‘‘thư giải thích’’ gửi ông Chủ tịch HĐGS, ông MVT đã ‘‘giả đò sa
mưa’’, muốn biết trong 2 ngày Đại Hội Bất Thường đầu tháng 9/2011 của TTCSVNCH tại
Houston, Texas, Hoa-Kỳ, đã có những sự kiện đáng tiếc nào khiến cho nhiều tổ chức
thành viên của TTCSVNCH/HN hoang mang, kinh hoàng.
Ông MVT không cần phải giả đò ‘‘ngây thơ cụ’’ nữa. Đây là mấu chốt của vấn đề
‘‘Đại Hội Bất Hợp Lệ’’ vừa qua đã gây ‘‘kinh hoàng’’. ‘‘phẫn nộ’’ trong các Cộng đồng
Người Việt Tỵ nạn CSVN (quân cũng như dân), nên TTĐH/TTCSVNCH/ÂC xin trình bày
cùng Quý vị : từng vi phạm một trong một loạt vi phạm ‘‘động trời’’ đã ngang nhiên, trắng
trợn tự do diễn ra một cách thô bạo và vô tội vạ trong cái Đại Hội, đúng là ‘‘Bất Thường’’
này, của TTCSVNCH/HN dưới quyền lãnh đạo và hướng dẫn của ông Phó Đề Đốc Hồ Văn
Kỳ Thoại. Những vi phạm ‘‘động trời’’ với chủ tâm ‘‘chà đạp xuống tận bùn đen’’ Bản Điều
Lệ – Nội Quy cũng như uy tín của chính Tổ chức, Đơn vị mình như thế này, thì quả thật
chưa bao giờ xảy ra trong lịch sữ oai hùng của QLVNCH mà tâm niệm Tổ Quốc – Danh
Dự – Trách Nhiệm luôn khắc ghi sâu trong tâm khảm của từng người.
a)- Để bịt miệng, dập tắt tiếng nói của các thành viên sáng lập phản đối việc Đại hội
vi phạm Nội Quy, Điều Lệ trong phần bầu cử và bổ nhiệm, ỏng PĐĐ/HVKT đã không ngần
ngại vứt bỏ trách nhiệm thiêng liêng của một vị lãnh đạo đứng đầu TTCSVNCH/HN, dõng
dạc bước ra tuyên bố một câu ‘‘xanh rờn ’’ để đời : ‘‘Không sao, không cần Nội quy vì
chính cá nhân tôi cũng là một CHỦ TỊCH BẤT HỢP LỆ ’’ !!...
Lời tuyên bố vô trách nhiệm này của ông PĐĐ/HVKT đã ‘‘bật đèn xanh’’, ‘‘dẫn lối
đưa đường’’ cho những sai phạm nghiêm trọng có tính cách ‘‘bôi bác’’ tận cùng uy tín của
TTCSVNCH/HN.
Điều 39 Bản Điều Lệ nói rõ : Đại Hội Đồng giữ thẩm quyền chế tài đối với Chủ
tịch, Phó Chủ tịch và thành viên HĐĐD nếu các giới chức này vi phạm các Điều 4, 5, 6 bản
Điều Lệ, có hành vi bất xứng gây thiệt hại tới uy tín, tới quyền lợi tinh thần và vật chất
của Tập Thể.

b)- Quyết định bổ nhiệm ông MVT vào vai trò Phó Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện
(CT/HĐĐD) và Chủ tịch Hội đồng Điều hành (CT/HĐĐH) của TTCSVNCH/HN đã vi phạm
trầm trọng các Điều 4.1, 4.2 và 6.3 Bản Điều Lệ TTCS VNCH/HN :
- Điều 4.1 nói rõ TTCSVNCH/HN quyết tâm giữ vừng lập trường Quốc gia Dân tộc,
thì tại sao chúng ta lại ngang nhiên giẫm lên Điều này để nhắm mắt bổ nhiệm một người có
lập trường, tư tuởng ‘‘vọng Cộng nô’’ hạng nặng vào một chức vụ lãnh đạo quan trọng
then chốt hàng đầu của TTCSVNCH/HN như vậy ?
Chúng ta nên nhớ cách đây 16 năm, ông MVT đã ‘‘khổ nhục kế’’ cúi đầu xin lỗi mọi
người rằng vì lối viết tiếng Việt của ông không chững chạc, nên đã gây hiểu lầm trầm trọng
về lập trường ‘‘quốc gia’’ dứt khoát của ông. Nhưng nay (tháng 3/2011), ông lại công khai,
lớn tiếng khẳng định lại rằng lập trường, tư tưởng ‘‘vọng Cộng nô’’ cách đây 16 năm của
ông là một việc làm ‘‘đúng đắn’’, vì đó là ‘‘sự thật’’. Hơn nữa, chỉ mới đây mấy ngày thôi,
trong ‘‘thư giải thích’’ gửi TH/CSQGVNCH/HN ngày 7/10/2011, ông MVT lại tỏ rõ hơn
nữa lập trường ‘‘thiên Cộng nô’’ ngày càng nặng của ông qua lời ngụy biện ngây ngô rằng :
‘‘tôi tõ ra biết ơn Cộng sản có công thống nhứt đất nước….. chớ tôi đâu có biết ơn chế độ
cộng sản đâu’’.
Xin hỏi, đối với một người đã có chủ đích ‘‘xé rào’’ mà vũ khí duy nhất của họ để lòn
lách phá hoại hàng ngũ QLVNCH là ‘‘mặt dày’’ và ‘‘cãi chày, cãi cối’’, bất chấp liêm sỉ và
đạo lý, thì chúng ta lấy gì bảo đảm TTCSVNCH/HN sẽ giữ vững được lập trường Quốc gia
Dân tộc ?
- Điều 4.2 nói rõ TTCSVNCH/HN quyết tâm không chấp nhận HHHG với CSVN,
thế mà chúng ta lại chấp nhận một người cầm đầu có đầu óc thán phục và biết ơn hết cỡ lũ
VGCSBN đã có công giải phóng và thống nhất đất nước, thì còn tệ hại, nguy hiểm hơn gấp
ngàn lần Hòa Hợp Hòa Giải !
- Điều 6.3 nói rõ quyết không chấp nhận chế độ CSVN,.nhưng qua sự bổ nhiệm thiếu
cẩn trọng và coi nhẹ dư luận anh em Lực lượng Quân nhân QLVNCH hải ngoại, nên cũng lại
giẫm lên Điều Lệ mà đi !
Sự bổ nhiệm này đã sai lầm từ căn bản, nên không thể đáp ứng lại được sự kỳ vọng,
lòng trông cậy và niềm tin của Quân-Dân Miền Nam VN trong và ngoài nước. Danh xưng
TTCSVNCH/HN hay bất cứ một danh xưng nào có liên quan ỉt nhiều đến QLVNCH đều là
căn cước vô giá của Người Quân Nhân QLVNCH. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm
không để cho bất cứ ai dùng danh nghĩa QLVNCH để gây tiếng xấu và làm ung thối hàng
ngũ chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau làm sạch hàng ngũ chúng ta và cùng nhau bảo vệ
những thành quả tốt đẹp mà Đại hội 2003 tại Nam Cali đã vun xới xây dựng lên
TTCSVNCH/HN.
c)- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Thiện Ngọ (LTN) vào vai trò Phó Chủ tịch HĐĐD
đã vi phạm các Điều 4.1-4.2-6.3/Bản Điều Lệ TTCSVNCH/HN :
Ông LTN mang nặng tư tưởng muốn tiếp tay giúp đỡ lũ VGCSBN được biểu lộ rõ
nét qua tài liệu ‘‘Đại Hoạ Mất Nước’’ của ông, mà ông PĐĐ/HVKT đã có đọc qua và vì rất

đắc ý với tài liệu này nên ông PĐĐ/HVKT đã mạnh mẽ cho biết đó là con đường tương lai
của TTCSVNCH/HN sau khi ‘‘học tập’’ xong tài liệu này !!...
Trong phần 2, mục ngoại giao của tài liệu cho biết hình thức đấu tranh là : VẬN ĐỘNG
HOA-KỲ VÀ ĐỒNG MINH ỦNG HỘ LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM CHỐNG LẠI TC TRÊN CÁC DIỄN
ĐÀN QUỐC TẾ.

Khi được yêu cầu xác nhận cho cử tọa Đại Hội hôm đó biết TTCSVNCH/HN có chấp
nhận ủng hộ ‘‘Lập trường của CSVN chống TC không’’, thì ông PĐĐ/HVKT không trả lời
mà dành cho Trung tá Lê văn Trang (LVT), sáng lập viên TTCSVNCH/HN, lên giải đáp
ngắn gọn rằng ‘‘Từ khi thành lập năm 2003, TTCSVNCH/HN không bao giờ chấp nhận
HHHG với VGCS’’. Nhưng ông Lê văn Trang vừa rời bục micro, thì ông LTN chụp micro
nói lớn : ‘‘Giờ phút này làm gì còn Cộng sản nữa mà còn lằn ranh Quốc-Cộng’’.
d)- Việc thay đổi danh xưng các cơ cấu trong TTCSVNCH/HN mà không chờ tu chỉnh
Bản Điều Lệ trước khi mang ra áp dụng (danh xưng HĐĐH trở thành TTĐH/TƯ) đã vi
phạm Điều 11.5 và Điều 14.1/Bản Điều Lệ TTCSVNCH/HN
- Điều 11.5 nói rõ : Đại Hội Đồng có nhiệm vụ tu chỉnh Điều Lệ theo nhu cầu điều
hành.
Như vậy ‘‘tu chỉnh Điều Lệ theo nhu cầu điều hành’’ là nhiệm vụ của Đại Hội Đồng
chứ không phải nhiệm vụ của Đại Hội Bất Thường.
- Điều 14.1 nói rõ : Các quyết định của Đại Hội Đồng chỉ có hiệu lực khi được
những thành viên tham dự chấp thuận bằng đa số tuyệt đối 2/3 thành viên tham dự đối với
các quyết định tu chỉnh Điều Lệ, bãi nhiệm và khai trừ các chức vụ do Đại Hội Đồng bầu ra
hay chuẩn nhận.
Điều này cho thấy tu chỉnh Điều Lệ là một việc tối ư quan trọng, chứ không phải tùy
hứng. muốn làm gì thì làm, ‘‘lấy vú lấp miệng em’’ để đạt mục đích. Muốn thay đổi HĐĐH
thành TTĐH/TƯ thì phải chờ Đại Hội Đồng chuẩn nhận xong, thì mới mang ra áp dụng
được. Không một cá nhân nào, từ ông Chủ tịch HĐĐD trở xuống, có quyền làm trái những gì
đã quy định trong Bản Điều Lệ – Nội Quy của TTCSVNCH/HN, trừ phi có chủ đỉch làm xáo
trộn kỷ luật trong Tổ chức của mình. Bản Điều Lệ – Nội Quy cũng tương tự như Luật pháp
trong một Quốc gia vậy, nhưng ở một cấp bộ (échelle) nhỏ hẹp hơn nhiều.
Trong một Đại Hội của một Tổ chức chống Cộng có tầm vóc, mà lại để xảy ra quá
nhiều vi phạm nghiêm trọng về chủ trương, lập trường chống Cộng, thì thật là cần phải đặc
biệt đặt lại vấn đề người lãnh đạo. Chủ trương và lập trường chống Cộng là những lãnh vực
tối quan trọng, đòi hỏi một tinh thần cảnh giác cao độ và liên tục không ngừng. Tại sao ông
PĐĐ/HVKT lại quá coi nhẹ việc này như vậy, khi tự bịt tai bịt mắt bổ nhiệm 2 nhân vật có
tư tưởng ‘‘vọng Cộng nô’’ hạng nặng vào những chức vụ then chốt của TTCSVNCH/HN.
Không biết bao nhiêu chuyện ‘‘động trời’’ như thế, ông MVT có thấy đủ để khiến
cho đại đa số Tổ chức thành viên của TTCSVNCH/HN phải hoang mang, kinh hoàng,
phẫn nộ chưa ?
2)- Ông MVT tưởng mình khôn nhưng lại hóa ngố khi ông hỏi vặn Chủ tịch HĐGS :

‘‘Niên trưởng không tham dự Đại Hội mặc dù đã được thông báo kính mời…. thì
làm sao biết rõ các sự việc xảy ra ? Niên trưởng chỉ nghe ai đó nói lại, phải không ?’’
Một câu hỏi vừa ấu trĩ, vừa dư thừa. Thật tội nghiệp cho một con người, từ mấy năm
qua, mang nặng nhiệm vụ phải nắm và vô hiệu hóa cho bằng được TTCSVNCH/HN, một cái
đinh đâm vào mắt lũ VGCSBN, nay vì hớ hên, vi phạm quá nhiều sai lầm trong vận động,
nên hụt hẳng, lúng túng, đặt ‘‘những câu hỏi cho có hỏi’’ hay đưa ra những ‘‘ngụy biện chỉ
tổ cột tội thêm cho mình’’ để xả bớt những ứ động ‘‘mặc cảm’’ trong lòng. Một cấp Tá tự vỗ
ngực là ‘‘tình báo’’ mà đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, thì thú thật chỉ có ‘‘một không
hai’’ trong lịch sử QLVNCH từ khi thành lập đến nay.
Một người bình thường, không cần phải là tình báo, cũng thừa biết rằng ông Chủ tịch
HĐGS (hay bất cứ ai còn quan tâm đến sự hưng thịnh của hàng ngũ QLVNCH) không cần
phải có mặt tại Đại Hội mà vẫn có thể có đầy đủ cả tin tức, tài liệu, băng ghi âm về Đại Hội,
lẫn tư tưởng, chiều hướng của những thành phần cần lưu tâm theo dõi.
3)- Ông MVT viết ‘‘Tôi xin giãi thích với tư cách Trung Tâm Trưởng TTĐH TƯ’’
a)- Theo ‘‘Điều Lệ Bầu Cử’’ của TTCSVNCH/HN ấn định trước thời gian bầu ông
PĐĐ/HVKT vào vai trò Chủ tịch HĐĐD thì quyền hạn số lượng phiếu bầu giữa các TTĐH,
TH, LH không còn chênh lệch nhau như trong thời NT Nguyễn Xuân Vinh làm Chủ tịch
nữa, có nghĩa là tất cả các đơn vị thành viên chỉ được 1 phiếu đồng đều mà thôi.
Vậy con số 52 phiếu (42 phiếu cho ông MVT + 4 phiếu cho ông Trương văn Cao
(TVC) + 1 phiếu trắng) lấy ở đâu ra, tại sao có ? Phải chăng trong 58 người tham dự Đại Hội
Bất Thường đầu tháng 9/2011 vừa qua đã có 52 Trung tâm, Tổng hội, Liên hội, Hậu duệ
(những thành viên chính thức) /TTCSVNCH/HN có mặt ?
b)- Theo Biên bản Đại Hội, tổng số người tham dự trong hai ngày 3 và 4/9/2011 là 58
người. Trong số 58 người này có bao nhiêu TTĐH, TH và LH ? Mỗi TTĐH, TH và LH
được quyền xử dụng bao nhiêu lá phiếu ?
Nếu tôn trọng ‘‘Điều Lệ Bầu Cử’’ của TTCSVNCH/HN thời ông PĐĐ/HVKT về
quyền hạn số phiếu đồng đều cho các đơn vị thành viên, tức 1 phiếu cho mỗi đơn vị có mặt,
thì số 52 phiếu (47 phiếu cho ông MVT + 4 phiếu cho ông TVC + 1 phiếu trắng) trên 58
người có mặt từ đâu mà có ?
Hai dẫn chứng cụ thể nêu trên đủ để HĐGS/TTCSVNCH/HN xét lại tính hợp lệ của
cuộc bầu cử mờ ám, thiếu trong sáng này. Việc ông MVT ký tên TTT/TTĐH/TƯ/
TTCSVNCH/HN là một sự tiếm danh, nếu không muốn nói ông là một kẻ tham danh,
hám chức, gian lận phiếu bầu.
4)- Xin kính mời Quý vị thưởng lãm con người trần truồng, con người thật của ông
MVT. Một con người ngoan cố, càng sai càng làm, càng ngụy biện càng làm cho người
chung quanh coi thường và khinh khi ông. Phải mặt dày, lì lợm lắm mới có đủ khả năng vứt
bỏ đi liêm sỉ để ‘‘chịu đấm ăn xôi’’ như ỏng.

Như trình bày dẫn chứng ở phần 1.b, thay đổi danh xưng các cơ cấu thuộc
TTCSVNCH/HN mà không tu chỉnh Bản Điều Lệ –Nôi Quy trước là vi phạm các Điều 11.5
và Điều 14.1/Bản Điều Lệ TTCSVNCH/HN. Trên nguyên tắc, TTCSVNCH/HN, từ trước
đến nay vẫn tôn trọng và thi hành triệt để các điều này. Có nghĩa là muốn thay đổi danh xưng
các cơ cấu, hay nói cách khác là ‘‘tu chỉnh Bản Điều Lệ’’, thì phải chờ Đại Hội Đồng biểu
quyết thông qua. Đây là nguyên tắc chung của các Hội đoàn, Tổ chức, Đảng phái Quân nhân
cũng như Dân sự khắp nơi trên thế giới.
Chắc chắn trên tư cách LHT/LHCQN/QLVNCH/ÂC, một thành viên của TT
CSVNCH/HN, ông MVT đã thông suốt việc này từ lâu, nên đáng lẽ ông phải nhìn nhận việc
ông làm là sai trái, là vi phạm Điều Lệ – Nội Quy, chứ ai lại cố rống gân cổ lên ‘‘cãi chày cãi
cối’’ với những lời xách mé, hợm hĩnh như :
‘‘Xin Niên Trưởng cho biết trong Bản Điều Lệ có Điều nào qui định như thế
không ? Nếu không có qui định mà NT nêu lên bắt bẻ thì có đúng với nhiệm vụ và tinh
thần giám sát không ? Xin NT đừng để TTCS mang tiếng không biết làm việc. Đó là chưa
nói đến lần đại hội trước, khi thay đổi danh xưng từ TTĐH TƯ thành HĐĐH, sao tôi
không nghe NT đặt vấn đề nầy ? Hơn nữa sự thay đổi danh xưng lần nầy do tôi đề nghị
sau khi được bầu và được Đại Hội chấp thuận. Như thế là họp pháp thưa NT’’.
Bản Điều Lệ – Nội Quy của một Hội đoàn, một Tổ chức cũng tương tự như Luật pháp
trong một nước. Một khi Bản Điều Lệ – Nội Quy hay Luật pháp đã được soạn ra và ban hành
thì mọi người phải tuân theo. Nếu có một hai sơ xuất trong việc áp dụng kỷ luật đối với
những vi phạm, thì không có nghĩa mình có toàn quyền giẫm lên Bản Điều Lệ – Nội Quy
hay Luật pháp mà đi, rồi bảo như thế là mình làm đúng. Đó là ngụy biện, là xảo ngôn hạng
bét.
5)- Để ngụy biện cho ‘‘tư tưởng vọng Cộng nô’’ ngày càng nặng của mình, ông MVT
đã có những câu hỏi và lập luận ngốc nghếch, ‘‘tự tố cáo mình’’ như sau :
a)- Bài nói chuyện của tôi 16 năm về trước cho hơn 200 ‘‘lao công thanh thiếu niên
VN ở bên Đông Đức sắp bị trả về nước là một bài tham luận chứ không phải một văn thư
như NT viết. Bài tham luận và văn thư khác nhau thưa NT.
Xin NT chứng minh cho tôi và anh em quân nhân biết sự vi phạm tôn chỉ và lập
trường của tôi như thế nào ? Qua sự việc gì ? Lúc nào?Tại đâu ? Lời khen và ghi ơn
CSVN đâu có phải là tôn chỉ, lập trườngcủa TTCSVNCH/HN. NT đừng để đàn em cười vì
nói không đúng chỗ nào hết.
Lấy lời khen và ghi ơn CSVN để cho là vi phạm tôn chỉ, lập trườngcủa TT
CSVNCH/HN thì tôi không thể ‘‘hiểu đỉnh cao trí tuệ’’của những người đánh phá tôi cao
siêu như thế nào.
Tại sao những người thường đánh phá tôi chỉ nói đến 4 hàng khen nầy mà không
bao giờ nói đến hơn 4 trang chữ còn lại ? Trích một đoạn để đánh phá gây nghi ngờ chia
rẽ…. là phương cách cộng sản thường áp dụng
.

Vâng, đúng như thế. Bài tham luận khác với một văn thư ở tầm đặc biệt quan trọng
của nó về mặt truyền thông báo chí, được quảng đại quần chúng biết tới và phổ biến đi rộng
rãi theo cấp số lũy thừa. Trong khi văn thư chỉ gửi giới hạn cho một số người liên quan cần
biết tới (who need to know) mà thôi.
[[ Người Cộng sản, sau nhiều chục năm gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, đã
thực hiện được độc lập thống nhất, dù có thật hay không đi nửa, đó cũng là một công lao,
dân tộc VN sẵn sàng ghi nhận và biết ơn ]] ( trích bài : « Hiện tình đất nước và viễn ảnh
tương lai, ngày 30/9/1995 – MVT ).
Tầm tác hại của mấy hàng chữ trên vô cùng to lớn. Nó đầu độc đầu óc của những
thanh niên lao công VN. Những người này, nhờ được sống vài năm ở một nước Tự do, Dân
chủ nên mới có điều kiện tìm hiểu được lịch sử chính thống của đất nước và mở mắt hiểu
được phần nào bộ mặt thật đầy tội ác man rợ, bất nhân bất nghĩa của lũ VGCSBN. Trước
những lời hiểm ác này của ỏng MVT, họ đâm ra hoang mang tự hỏi, tại sao VGCSBN đầy
tội ác đốn mạt như vậy, mà một Sĩ quan cấp Tá bên phía đối nghịch lại bảo Dân tộc VN,
trong đó có họ, phải biết ơn chúng, dù chúng có thực hiện được Độc lập và Thống nhất
đất nước hay không đi nữa ? Sự hoang mang đó sẽ được nhân lên rất lớn khi họ trở về
đến VN. Chắc chắn Phong trào đấu tranh trong nước tất phải gặp vô cùng khó khăn
trong việc vận động quần chúng (binh vận, dân vận).
Lời tuyên bố vô liêm sĩ này của ông MVT là một hành vi độc hại do sự vô tâm, ác tính
của ông đối với tâm linh của con dân nước Việt, những nỗi khổ đau tột cùng của từng người
trong Tập thể Dân-Quân-Cán Chính VNCH và Cộng đồng người Việt Quốc gia Tỵ nạn Cộng
sản trong mọi giới, mọi đảng phái, mọi giai cấp xã hội tại Hải ngoại. Ông đã muối mặt phủ
nhận công lao vô bờ bến của toàn thể Dân-Quân miền Nam VN. Ông xem thường sự hy sinh
cao cả của những Chiến sĩ đã Vị Quốc Vong Thân. Ông đã chà đạp lên bao nỗi bất hạnh của
hơn 84 triệu dân lành trong nước đang ngày đêm bị đày đọa dưới gông cùm tàn bạo, cay
nghiệt của lũ VGCSBN, tay sai đắc lực của Tàu Cộng.
Do ai, vì ai mà ông có được những bông mai bạc đeo trên cổ áo, để hôm nay ông ca
ngợi, tôn vinh đảng CSVN đã có công thống nhất đất nước, Dân tộc VN sẵn sàng ghi nhận
và biết ơn. Những bông mai bạc ông có đó là do xương máu của hàng ngàn Chiến sĩ, người
chết, kẻ bị thương, vợ mất chồng, con thiếu cha, ông có biết không ? Vậy ông MVT là Ai ?,
Quốc gia hay Cộng sản ? Chiến hữu hay kẻ thù ? Những câu hỏi này, chúng tôi xin dành lại
cho những ai còn mang nặng ưu tư đối với tiền đồ Dân tộc, với Tổ Quốc VN công tâm phán
xét hộ.
Như trình bày ở trên, Quý vị đã nhận thấy rõ, chỉ cần mấy hàng chữ thật ngắn gọn,
thật đơn giản nhưng đầy nọc độc, ẩn giấu thật kỹ trong một rừng chữ (hơn 4 trang) nêu lên
toàn những tội ác của VGCSBN mà ai cũng biết rồi, là đủ để gây tác hại lớn theo kẻ chủ
mưu. Đó là là phương cách Cộng sản thường áp dụng, đúng như lời ông MVT nói.
b)- Ông MVT viết : ‘‘Bài tham luận tôi phát biểu từ năm 1995, khi TTCS chưa
thành lập (2003), mà nói rằng tôi đã vi phạm tôn chỉ và lập trường của TTCS…. thì thật
không đúng chút nào cả’’.

Một Quân nhân QLVNCH chân chính luôn sống và chết với tâm niệm Tổ Quốc –
Danh Dự – Trách Nhiệm. Lập trường bất di, bất dịch của họ là chống Cộng để bảo vệ cho
người dân được sống an bình, Tự do, hạnh phúc, không bị lũ VGCSBN cướp phá, giết hại.
Nếu ông MVT tự nhận là một Quân nhân QLVNCH, thì lập trường của ông phải là
chống Cộng, không thể tự cho mình làm khác được. Trong Bản Điều Lệ – Nội Quy của tất cả
các Tổ chức, Hội đoàn, Đảng phái chân chính, dù Quân hay Dân, trong các Cộng Đồng
Người Việt Tỵ Nạn CSVN đều ghi rõ : ‘‘Tất cả các Điều trong Bản Điều Lệ – Nội Quy đều
có thể được tu chỉnh hay sửa đổi, ngoại trừ Điều 4 (Tôn chỉ), Điều 6 (Lập trường), Điều 5
(Mục tiêu) không được đụng tới, bởi vì 3 Điều này nhấn mạnh đến việc chống và giải trừ lũ
VGCSBN.
Năm 1995, ông MVT đã làm một chuyện vô cùng tai hại cho cuộc đấu tranh chống
Cộng chung của toàn dân VN và vô cùng có lợi cho lũ VGCSBN. Như vậy ông đã vi phạm
một cách trầm trọng Lập trường bất di bất dịch của một Quân nhân QLVNCH, cũng như vai
trò TTK của ông trong Ủy Ban Điều Hợp cựu Quân Nhân Âu Châu, (giai đoạn đó
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC chưa thành lập.)
Từ năm 2003 trở đi. ông là một thành viên của TTCSVNCH/HN. Tháng 3/2011, trong
một lá thư không niêm gửi ông ký giả Hứa Vạng Thọ, Diễn đàn Tin Parism ông đã mạnh mẽ
khẳng định rằng : [[ việc 16 năm trước, ông ca ngợi và thay mặt Dân tộc VN tỏ lòng biết
ơn VGCSBN đã có công giải phóng và thống nhất đất nước là một việc làm đúng đắn vì
đó là sự thật . ]]. Và mới đây vài ngày, trong ‘‘lá thư giãi thích’’ gửi TH/CSQGVNCH/HN
ngày 7/10/2011, ông lại xác nhận thêm nữa rằng : ‘‘Hơn nữa tôi tõ ra biết ơn cộng sản có
công thống nhứt đất nước….. chớ tôi đâu có biết ơn chế độ cộng sản đâu’’
Những dẩn chứng điển hình này cho thấy tư tưởng ‘‘vọng cộng nô’’ của ông ngày
càng sâu đậm, nặng nề, đi ngược lại chủ trương, lập trường của TTCSVNCH/HN trong lằn
ranh Quốc Cộng.
Chuyện ông dùng chiêu thức khổ nhục kế, cúi đầu tạ tội trước các Tổ chức, Hội đoàn
và nhân sĩ tại Paris mười mấy năm trước về trước là chuyện đã qua, không ai muốn nhắc lại
những biện luận xảo ngôn khó tin của ông làm gì, Điều đáng nói là ông Tá tình báo MVT
này đã không ngần ngại khẳng định lại nhiều lần rằng những câu ca ngợi và biết ơn
VGCSBN của ông hồi 16 năm về trước là việc làm đúng đắn vì đó là sự thật. Đây mới là
vấn đề để kết luận về chân tướng con người của ông, của một cấp Tá vô ý thức, thiếu trách
nhiệm, bất tài vô tướng lại cộng thêm cái tư tưởng ‘‘vọng cộng nô’’.
6)-: Ông MVT nói rằng : ‘‘Nội dung phát biểu của ông Lê Thiện Ngọ (LTN) về đề
tài Đại Họa Mất Nước là ý kiến, là quan điểm cá nhân của ông… chớ đâu có phải là lập
trường của TTCS. Cần phân biệt ý kiến của thuyết trình viên với lập trường của
TTCSVNCH/HN có ghi rõ trắng đen trong Bản Điều Lệ (Điều 6). Hơn nữa các điểm trình
bày của ông LTN đâu có được Đại Hội biểu quyết chấp thuận hay từ chối gì đâu. Chỉ là
một sự trình bày và đóng góp ý kiến mà thôi.
Rất đồng ý, bình thường là như vậy. Ý kiến, quan điểm của Diễn giả không nhất thiết
là quan điểm, lập trường của đơn vị đứng ra tổ chức, nhưng không cho phép vượt quá một

giới hạn khả dĩ chấp nhận được, để tránh những chuyện hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Vì
thế, đơn vị tổ chức thường xin Diễn giả vui lòng gửi trước cho mình bản copie bài tham luận
để có ý kiến đóng góp nếu cần, ngoại trừ trường hợp đã biết rõ lập trường vững chắc của
Diễn giả.
Trong trường hợp cụ thể này, thì có nhiều điểm cần lưu ý :
- Ông LTN là người rất thân cận với ông PĐĐ/HVKT và được ông này tin tưởng tự
tay bổ nhiệm vào làm PCT/HĐĐD mà không cần tham khảo ý kiến với ai cả. Mọi người chỉ
được biết và giới thiệu trong ngày Đại Hội mà thôi.
- Bài tham luận ‘‘Đại Họa Mất Nước’’ của ông LTN đã được ông PĐĐ/HVKT
nghiền ngẫm kỷ lưỡng và cho biết ông rất ‘‘tâm đắc’’ với tài liệu này nên ông dõng dạc cho
biết đó là con đường tương lai của TTCSVNCH/HN sau khi ‘‘học tập’’ xong tài liệu
này !!...
Như thế thì không còn là chuyện như bình thường nữa, mà rõ ràng quan điểm, lập
trường, đường lối của Diễn giả LTN là quan điểm, lập trường, đường lối của
TTCSVNCH/HN. Nếu không có sự phản đối mạnh mẽ của những người Quân nhân chân
chính quyết không để cho bất cứ ai làm ô danh của TTCSVNCH/HN, thì coi như tiêu tùng
lập trường triệt để chống Cộng của TTCSVNCH/HN từ 8 năm qua, mặc dù các Điều 4-5-6/
Bản Điều Lệ vẫn còn nguyên vẹn đó để đánh lừa, qua mắt thiên hạ, chờ cho đến khi chính
mùi thì dẹp một cái rụp cho tiện.
Trong phần 2, mục ngoại giao của tài liệu nàycho biết hình thức đấu tranh là : VẬN
ĐỘNG HOA-KỲ VÀ ĐỒNG MINH ỦNG HỘ LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM CHỐNG LẠI TC TRÊN
CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ.

Không những thế, trong lúc bốc đồng, ông LTN đã phun ra tư tưởng sâu kín của mình
‘‘Giờ phút này làm gì còn Cộng sản nữa mà còn lằn ranh Quốc-Cộng’’.
Xin hỏi ông LTN thuộc thành phần nào, mà lại được ông PĐĐ/HVKT, CT/HĐĐD, ưu
ái bổ nhiệm vào HĐTV và chọn làm diễn giả trình bày một đề tài ‘‘học tập’’ nhắm biến
TTCSVNCH/HN thành một dụng cụ tiếp tay giúp đỡ lũ VGCSBN mau chóng dâng nộp đất
nước VN cho lũ giặc bành trướng Tàu Cộng ? Sự sắp đặt này có phù hợp với lập trường của
TTCSVNCH/HN hay không ?. Nếu ông MVT hay ông PĐĐ/HVKT hay Ban Tổ chức cho
đây là một ‘‘accident tragique’’, thì thành thật mà nói địa vị và vai trò của Quý vị trong quá
khứ và trong hiện tại thật là quá ư kém cõi. Nếu sự kém cõi này do tật bẩm sinh, thì Quý vị
nên rời khỏi hàng ngũ của những người đã và đang dấn thân cho đại cuộc, vì Quý vị không
xứng đáng là người lãnh đạo của TTCSVNCH tại Hải Ngoại này.
7)-: Cuối thư, ông MVT còn cố gắng chua thêm ‘‘Tóm lại xin quý Niên Trưởng và
quý Chiến hữu yên lòng, anh em thành viên TTCSVNCH/HN vẫn còn đây’’
Nói lời nói này ông MVT có cảm thấy thẹn và tủi hổ lắm không ? Làm sao anh em
thành viên trong TTCSVNCH/HN yên lòng cho được khi một người có tâm địa như ông mà
lại được PĐĐ/HVKT, CT/HĐĐD bổ nhiệm làm PCT/HĐĐD và qua những lá phiếu không
hợp lệ. được ngoi lên làm CT/HĐĐH của TTCSVNCH/HN ?
Đúng ra ông MVT phải nói rằng : ‘‘ Tóm lại xin Quý Niên trưởng trong HĐTV,
trong HĐGS, trong các TTĐH vùng, các TH, LH và Đoàn thể Hậu Duệ hãy yên lòng vì

TẤT CẢ QUÝ VỊ VẪN CÒN ĐÂY. Còn đây để chặn đứng mọi âm mưu có chủ đích làm
lủng đoạn hàng ngũ những người đấu tranh chân chính, chia rẽ tình Huynh đệ Chi binh
và làm giảm tinh thần đoàn kết, mà kẻ đó chính là tôi (MVT) người đã từng thực hiện
chiêu bài này trong mấy chục năm qua tại Âu Châu nói riêng và tại Hoa- Kỳ, Canada và
Úc Châu nói chung. ’’ Và chính tôi cũng là một trong những tay nối gót theo tên phản
gián “Vũ Ngọc Nhạ. (tên phản gián VNN này đã từng làm cố vấn cho 3 đời Tổng Thống VNCH (Vũ
Ngọc Nhạ tên Thánh là Pièrre ), Vũ Đình Long (còn gọi là Hai Long), bí danh Lê Quang Kép. Ngoài ra với
các biệt danh như Thầy Bốn (do bà con Giáo xứ Bình An đặt vì VNN là thầy giảng đã tu 4 chức), Ông cố
vấn (vì từng được xem là cố vấn của một số quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng hòa).

SAU ĐÂY LÀ PHẦN TRẢ LỜI LÁ THƯ GIÃI THÍCH CỦA Mai Viết Triết
GỬI CHO
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA
1)-‘‘Đây có phải là tại vì Đại Hội được tổ chức ở Houston và MVT được chọn bầu
nên sống gió mới nổi lên. Có phải vậy không ?’’
Ông MVT đặt những câu hỏi trên đủ cho thấy bản chất và tâm địa của một kẻ tham
danh, hám chức, chuyên tạo đố kỵ trong hàng ngũ QLVNCH. Đại Hội TTCSVNCH/HN dù
tổ chức ở nơi nào, không cứ phải ở Houston-Texas hay California, ông MVT cũng gặp sóng
gió, cũng gặp phản đối gay gắt. Phải nói đa số nhân sự trong TTCSVNCH/HN không chấp
nhận những lãnh đạo thiếu đạo đức, thiếu khả năng và nhất là có tư tưởng ‘‘vọng cộng nô’’
như ông MVT, vì thế mới có sự chống đối mãnh liệt khi MVT được ông HVKT, CT/HĐĐD
bổ nhiệm làm PCT/HĐĐD và được ngoi lên làm CT/HĐĐH nhờ mánh mung trong hình thức
bầu cử,
2)- ‘‘Vấn đề nầy tôi cũng đã gởi Thơ Không Niêm giãi thích từ điểm một cho TTĐH
AC rồi…. vì nó đã xãy ra nhiều lần trong 16 năm qua mỗi khi tôi lên tiếng hoạt động.’’
Ông MVT bắt đầu có triệu chứng Alzheimer rồi.Thư không niêm ông gửi cho ký giả
Hứa Vạng Thọ, Diễn đàn Tin Paris chứ không phải gửi cho TTĐH/TTCSVNCH/ÂC. Chúng
tôi chưa lần nào nhận được lá thư không niêm này của ông mặc dù ông có địa chỉ E-mail của
chúng tôi. Nhưng điều này không quan trọng vì những lời giãi thích của ông trong lá thư
không niêm đó, nó hoàn toàn vô nghĩa đối với TTĐH/TTCSVNCH/ÂC. Vì
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC không thể chấp nhận lối lập luận xảo ngôn của một người, một thời
từng hưởng bổng lộc của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, rồi nay manh tâm muối mặt
công khai lên tiếng ca ngợi, biết ơn lũ VGCSBN, kẻ thù của Dân tộc, là ; ‘‘có công thống
nhất đất nước dù có thật hay không đi nửa, đó cũng là một công lao, dân tộc VN sẵn
sàng ghi nhận và biết ơn’’. Câu nói bất hủ ‘‘vọng cộng nô’’này của ông MVT sẽ được lưu
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Những dẫn chứng ở những phần trước là câu trả lời minh bạch của
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC nói riêng và của đại đa số Người Việt Tỵ Nạn CSVN nói chung
phủ nhận việc ông MVT nắm giữ mọi chức vụ lãnh đạo quan trọng trong TTCSVNCH/HN.

Ông MVT không cần tốn công, mệt sức đặt câu hỏi : ‘‘ Nói rằng tôi có lập trường
không phù hợp với chủ trương đường lối của TTCS vì đã tõ ra biết ơn cộng sản đã có
công thống nhứt đất nước…. thì xin hỏi TTĐHAC “lập trường của tôi như thế nào ? “
mới nói phù hợp hay không phù hợp được.’’
3)- Ô MVT viết ‘‘Về việc Niên Trưởng HVKThoại đã tuyên bố từ chức Chủ tịch
HĐĐD vì Đại Hội không chấp nhận ý kiến của Ông…. Việc này có ghi trong Biên bản vì
đã xãy ra khi trao đổi ý kiến ….. nhưng không có sự chấp thuận của Đại Hội và cũng
không có sụ biểu quyết nào cả…. nên cương vị của Niên Trưởng HVKT không có gì thay
đổi ’’
PĐĐ/HVKT, CT/HĐĐD đã tuyên bố từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐĐD vì không
được đa số ủng hộ 3 giải pháp đầu của ông đưa ra, mà chỉ chọn giải pháp 4 (Giãi pháp 4 :
Giữ TTCSVNCH/HN như cũ (Bình cũ rượu cũ, sửa Điều Lệ thôi). Việc ông PĐĐ/HVKT
tuyên bố từ chức lui, tù chức tới trong ngày ĐH để làm eo, làm xách, đó là quyền của ông ấy.
Nhưng mới đây, ngày 5/10/2011, TTĐH/TTCSVNCH/ÂC tình cờ đọc được vài lời ngắn
ngủi của cựu Đại tướng, Cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm như sau :
From: Khiem Tran [mailto:khiemtran25@yahoo.com]
> Sent: Tuesday, October 04, 2011 6:38 PM
> To: anquantran@socal.rr.com
> Subject: van de hvkt
ANH AN
HVKYTHOAI CO E_MAILCHO TOI CACH DAY VAI NGAY CHO
BIET RANG HVKT KHONG CON DINH LIU VOI TTCSVNCH NUA
VAY TOI XIN ANH AN THONG BAO CHO ANH CHU TICH HOI DONG
GAIM SAT VA CAC THANH VIEN KHAC TRONG TTCSVNCH_HN
> DE TUY NGHI
> TRAN THIEN KHIEM
THANH VIEN TRONG HDTV
Mail thông báo này của ông TTK có giá trị hay không thì hậu xét. Nhưng trên vai trò
CT/HĐĐD của TTCSVNCH/HN thì PĐĐ/HVKT không thể im lặng hoặc cao bay xa chạy
một cách tầm thường như vậy được. PĐĐ/ HVKT đã mạnh dạn tuyên bố từ nhiệm chức vụ
Chủ tịch HĐĐD vì không được đa số đồng tình ủng hộ 3 giải pháp đầu của ông đưa ra trước
Đại Hội, thì nay ông cũng cần phải mạnh dạn gửi văn thư từ nhiệm chính thức vai trò của
mình đến TTCSVNCH/HN giống như cung cách của Gs Nguyễn Xuân Vinh trước đây. Có
được vậy mới phù hợp với cuốn hồi ký mang tên “Can Trường Trong Chiến Bại, hành
trình của một Thủy thủ ” mà tác giả là Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã cho ra mắt cuốn
hồi ký này tại Orange County,California.

Trong sự việc này PĐĐ/HVKT đủ sáng suốt để nhận định và thực hiện chủ đích của
ông về lời tuyên bố thật tâm đó trong ngày Đại Hội vào tháng 9/2011 tại Houston – Texas
(Hoa Kỳ) để bảo toàn danh dự của một CT/HĐĐD/TTCSVNCH/HN và cũng là cựu PĐĐ
của một Quân chủng Hải Quân VNCH. Ông MVT không cần phải tốn công, hao sức biện
minh cho một ông Tướng ,
3)- Trong 4 mục a,b,c,d của ông MVT chê trách TH/CSQG vô kỷ luật (vì đã công khai
phát biểu không chấp nhận sự đại diện hay điều hợp của ban lãnh đạo TTCS hiện thời), mâu
thuẩn Tự do Dân chủ, chống đối HVKTvà MVT, bản chất không thay đổi...v..v.
Lối lập luận này của ông MVT cho thấy thêm bẩm tính hạ tiện, tâm địa đê hèn cũng
như có chủ trương phân hóa hàng ngũ Dân-Quân-Cán Chính VNCH và đi ngược lại tinh thần
Dân chủ trong đường lối đấu tranh của TTCSVNCH/HN. Kẻ gián tiếp chứng minh cho dư
luận thấy sự phân chia giai cấp và màu áo là ông MVT chứ không phải TH/CSQG như ông
nói ở mục b: ‘‘ Mâu thuẩn Tự do Dân chủ : chuyện gì không do phe nhóm mình sắp xếp
tổ chức thực hiện thì « không chấp nhận »….. gián tiếp chứng minh dư luận CSQG muốn
nắm TTCS, chỉ huy quân đội.’’
Trước hay sau, dưới nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Quân sự hay Bán Quân sự
cũng đều là những người con yêu của Tổ Quốc, đều là những Chiến sĩ có bổn phận và trách
nhiệm bảo vệ Quê hương. Vai trò của người Quân nhân là trấn giữ chốn biên cương không
để cho kẻ thù xâm chiếm. Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của người Quân nhân là
đây. Còn vai trò của người Cảnh sát là bảo vệ an ninh từ thành thị đến thôn quê cho người
dân có được những ngày tháng an lành cũng vì Tổ Quốc – Công Minh – Liêm Chính . Trên
hai diện này không ai hơn ai và cũng không ai chỉ huy ai. Tất cả chỉ vì Tổ Quốc và Dân tộc.
Ông MVT cần hiểu cho phần hành của mỗi cơ cấu, lãnh vực và vai trò của mỗi tổ chức khác
nhau dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa, xin ông đừng tạo ra lằn ranh dị biệt giữa Quân đội
và Cảnh Sát. Nếu như ông có thành kiến hay ác ý phân chia giữa quân sự và bán quân sự thì
thế hệ Hậu Duệ là thành phần nào dưới cái nhìn dị biệt của ông vậy ông MVT ? Các cháu
Hậu Duệ này có ngày nào là lính đâu, nhưng tinh thần và ý chí cũng như lòng yêu nước của
các cháu cũng không thua gì bậc Cha, Ông. Các cháu cũng không có ngày nào hứng chịu
những gian lao khổ ải của thân phận người tù trong các trại giam tận chốn rừng sâu núi thẳm,
nhưng các cháu vẫn không ngần ngại dấn thân cho đại nghĩa cũng chỉ vì các cháu nhìn thấy
Dân tộc VN đang sống trong khổ đau tuyệt vọng trước cái Đại Hoạ Mất Nước. Như vậy
trước nghĩa cử cao quý này của thế hệ con em, các cháu có xứng đáng được đứng ra nhận
lãnh trách nhiệm chung với TTCSVNCH/HN không ? Hay là lúc đó ông MVT vẫn nói rằng :
‘‘Hậu Duệ muốn nắm TTCS, chỉ huy quân đội.’’ Một người lãnh đạo như ông MVT trong
TTCS thì làm sao tuổi trẻ đặt được niềm tin, làm sao tuổi trẻ được vươn lên như một con Đại
bàng tung gió. Bản chất xấu cùng tâm điạ dị biệt có sẳn đó của ông MVT thật là ê chề cho
cái TTCS này nếu ông MVT là người lãnh đạo.

Ông gán cho những anh em của TH/CSQG là muốn nắm TTCS, chỉ huy Quân đội,
điều này hoàn toàn sai trái, điều này chính ông tưởng tượng ra chỉ vì ước vọng của ông trong
vai trò lãnh đạo không thực hiện được một cách dễ dàng. Nói có sách, mách có chứng nên
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC xin đưa ra đây hai dẩn chứng cụ thể để rộng đường công luận.
a)- Đính kèm là thư của ông Bùi Bách Diệp, Chủ tịch ỦBĐHCQN/QLCNVH/ÂC
viết gửi ông MVT và phổ biến đến các thành viên trong ỦBĐHCQN/ÂC trước khi
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC được thành lập.
b)- Trong Đại Hội tháng 10 năm 2010, đến khi bầu Chủ tịch HĐĐH, khi TH/CSQG
được đề cử, CH Trần Quan An (Hội Đồng Quản Trị) và Chiến hữu Phan Tấn Ngưu (THT
TH/CSQG) đã mạnh mẽ khước từ sự đề cử. Như vậy, sự từ khước đề cử nắm chức vụ Trung
Tâm Trưởng của hai Chiến hữu CSQG này có đáng được trân quý không thưa ông MVT ?
Hai Chiến hữu này có phải là những người hám danh, thèm chức để nắm TTCS như ông nói
không ông MVT ? Hay chính ông là người thèm muốn chức vụ TTT/TTĐH/TƯ của
TTCSVNCH/HN này như ‘‘cẩu chực xương’’. Hành vi ngậm máu phun người của ông thật
hạ cấp, vậy thử hỏi làm sao ông có đủ tư cách, thể diện cũng như tài năng để điều hành một
tổ chức có tầm vóc lớn mạnh như TTCSVNCH/HN ?
Nhân phẩm, tính nết, tài trí và sự hiểu biết của ông gom lại đem cân không quá nửa
cân. Liên Hội CQNVNCH/ÂC của ông trên dưới không quá 1 tiểu đội mà ông còn chưa tạo
được sự đoàn kết, chưa điều hành nổi và cũng không biết lý do gì, LH/ CQNVNCH/ÂC của
ông ngưng hoạt động gần 7 năm qua, còn riêng cá nhân ông, ông còn bị khai trừ ra khỏi
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC vào ngày Đại Hội tháng 11 của năm 2011 tới đây vì TTĐH/ÂC
không thể chấp nhận một thành viên có tư tưởng ‘‘vọng Cộng nô’’ như ông ở trong một tổ
chức có lằn ranh Quốc-Cộng kiên định. Vậy thử hỏi làm sao ông có thể điều hành nổi
TTCSVNCH/HN hay ông chỉ cố bám vai trò này để đưa TTCSVNCH/HN xuống hố sâu theo
chủ đích của các ông, đúng với nỗi quan tâm sau đây của cháu Lữ Anh Thư, một trong 7
sáng lập viên và là cựu Đệ nhất PCT đặc trách hậu duệ nói : ‘‘Không thay đổi thành phần
lãnh đạo từ trên xuống dưới, TTCS không còn có uy tín nào để làm việc nữa. Với ông
HVKT và ông MVT lãnh đạo TTCS thì cháu e rằng sẽ đào hố chôn TTCS chứ không phải
chỉ dậm chân tại chổ.’’
4)- Ông MVT nói ‘‘Tôi đã biết và đã nói ngay tại Houston là anh em đã liệng lên
vai “người lính già ” nầy một bao muối quá nặng, e rằng sẽ vác không nổi….’’
Việc đảm nhận vai trò CT/HĐĐH có ai kề dao vào hông, chỉa súng vào đầu ông đâu
mà ông than van ‘‘Tôi đã ăn cơm nhà vác ngà voi từ sau 1975 đến nay.’’ Với tuổi già ngoài
80 của ông MVT mà còn có kẻ mướn vác ngà voi là sáng giá lắm rồi, vì ngà voi rất quí, chỉ
có bọn mafia tư bản đỏ mới có những thứ ngà voi quí giá này, người được mướn vác như
ông sẽ lảnh được tiền thù lao trọng hậu lắm. Trong khi đó có biết bao nhiêu người kể cả các
con em của người Chiến sĩ VNCH, thành phần Hậu Duệ đang cúi cổ, khòm lưng ra thân

gánh vác những cây củi mục để xây lại mái nhà VN đổ nát bởi sự tàn phá của quân thù Bắc
cộng, thế mà họ có than khóc gì đâu, trái lại họ còn hảnh diện khi họ làm được chút gì lợi ích
cho đại nghĩa trong công cuộc đấu tranh diệt trừ lũ bán nước, hại dân Việt gian Cộng sản
(VGCS).
Còn về lời tuyên bố của ông MVT ‘‘Có thể trong trận chiến chót này tôi sẽ được tự
do quyết định hơn trước nhiều.’’ Lời tuyên bố này có phải là ông MVT muốn làm tròn sứ
mạng của một người biết ơn CS vì CS có công thống nhất đất nước trước khi ông giã từ
cõi thế không ? Lời nói này của ông MVT cũng tựa như lời tuyên bố của tên phản gián Vũ
Ngọc Nhạ (VNN) trước khi chết (07/08/ 2002) ‘‘rất sung sướng và hãnh diện vì đã làm
xong sứ mạng của một Cán Bộ Cộng sản ’’. Nếu như ông MVT muốn trở thành thầy Bốn,
anh Hai Long, ông Cố vấn... như Vũ Ngọc Nhạ, thì ông nên lấy danh xưng là “linh mục
Giải phóng” giống như tên phản gián VNN, cụm A22 để ông được trở thành một mẫu chiến
sĩ tình báo độc đáo, để không ai nghi ngờ vị trí, ảnh hưởng của ông trong TTCS/HN cũng
như trong chính trường chống Cộng cuội của ông hiện tại. Từ một Trung tá thực thụ dưới
quyền của Đại Tá Hồ Văn Lời từ năm 1969 đến 1975 cho đến khi được Phan Gia Ân tại
Paris gọi giởn chơi là Đại tá thì từ đó ông MVT mang luôn 3 cái bông mai bạc giả định và
chắc năm 2011 này ông MVT sẽ được mọc thêm sao ‘‘quân hàm Thiếu tướng (Vẹm không có
Chuẩn Tướng, vẹm là từ Đại Tá lên thẳng ThiếuTướng)’’ dễ dàng thôi nếu ông MVT thực hiện được
ý đồ phá vỡ TTCSVNCH/HN ra làm nhiều cụm. (sic…)
Năm xưa chuyện “linh mục Giải phóng Vũ Ngọc Nhạ” đã làm cho những kẻ ngồi ghế
quan tòa phải lúng túng, không dám tuyên bố bản án tử hình đối với 4 tên chủ chốt, gồm: Vũ
Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thúy, Nguyễn Xuân Hòe, vì các bị cáo này đều dính
tới các chóp bu trong chính quyền, từ Tổng Thống, Bộ Trưởng đến Dân Biểu...
Năm nay 2011 không biết trong TTCS/HN có những vị quan toà nào dám lên tiếng
phán xét không hay cũng lúng túng trước những kẻ có mưu đồ phá hoại TTCSVNCH/HN ?
Hoặc ngược lại có thể còn ghi nhận MVT là người có công lớn đối với bọn VGCSBN, là một
vệ sĩ nhiều công đức trong điệp vụ trở cờ. Hài kịch này của MVT gần giống như thầy bốn
Phêrô Vũ Ngọc Nhạ năm xưa.
KẾT LUẬN :
Tóm lại TTĐH/TTCSVNCH/ÂC hoàn toàn phản đối vai trò PCT/HĐĐD và
CT/HĐĐH bất hợp lệ của ông MVT và không hợp tác với bất cứ nhân sự nào có tư tưởng
‘‘vọng Cộng nô’’. TTĐH/TTCSVNCH/ÂC không hợp tác với những tổ chức, Hội đoàn,
Đoàn thể có chủ trương HHHG trên mọi hình thức.
Chủ Trương, Lập Trường và Mục Tiêu của TTĐH/TTCSVNCH/ÂC trong lằn ranh
Quốc-Cộng kiên định. TTĐH/TTCSVNCH/ÂC kiên quyết không ngừng tố cáo hầu chận
đứng những thành phần tay sai làm lợi cho bọnVGCSBN trong mọi hoàn cảnh với những
phương thức thích hợp, thuận tiện và nhanh chóng.

Trân trọng kính chào.

Paris, ngày 11 tháng 10 năm 2011.
Trung Tâm Trưởng
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC
Nguyễn Nhựt Châu

* Đính kèm dưới đây hai lá thư của ông MVT để rộng đường dư luận.
- 1 THƠ GIẢI THÍCH GỞI HĐGS
- 1 THƠ GIÃI THÍCH GỞI TH/ CSQG.

- Văn thư lên tiếng của TH/CSQGVNCH/HN
- Thư lên tiếng của Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa
- Thư của Ông Bùi Bách Diệp, Cựu Chủ tịch Ủy Ban Điều Hợp
CQN/QLVNCH/ÂC ( trước khi TTĐH/TTCSVNCH/ÂC thành lập)

( Những chử được tô màu đỏ đậm trong thư của ông MVT là những điểm cần trả lời ).

THƠ GIẢI THÍCH GỞI HĐGS
Thưa qúy Niên Trưởng và qúy Chiến Hữu,
Thật là một sự ngạc nhiên khi nhận được Văn Thư của Niên Trưởng Chủ tịch HĐGS gởi cho
Niên Trưởng Chủ tịch HĐĐD đề ngày 26 tháng 9 năm 2011 nói về Đại Hội Bất Thường ở Houston,
Texas vừa qua. Ngạc nhiên vì nội dung nói về tôi hoàn toàn sai, không đúng với trách nhiệm của một
Niên Trưởng Chủ tịch. Cụ thể như khởi đầu, NT đã viết « Rất tiếc có những sự kiện đưa đến nhiều
hoang mang của nhiều thành viên sinh hoạt trong TTCS » . Vậy những sự kiện nào mà đưa đến
nhiều hoang mang như thế ? Niên Trưởng không tham dự Đại Hội mặc dù đã được thông báo
kính mời…. thì làm sao biết rõ các sự việc xãy ra ? Niên Trưởng chỉ nghe ai đó nói lại, phải
không ? …. Nhưng thôi đó là chuyện nhỏ vì mục đích của điện thư nầy là để giãi thích 3 điểm của NT
nêu lên mà thôi. Tôi xin giãi thích với tư cách là Trung Tâm Trưởng TTĐH TƯ vì nội dung văn thư
của NT đề cập nhiều đến cá nhân tôi.
1. Việc thay đổi danh xưng của các cơ cấu trong TTCS cần tu chỉnh Bản Điều Lệ trước khi bầu
cử (HĐĐH trỏ thành TTĐH TƯ). Xin Niên Trưởng cho biết trong Bản Điều Lệ có Điều nào
qui định như thế không ? Nếu không có qui định mà NT nêu lên bắt bẻ thì có đúng với nhiệm
vụ và tinh thần giám sát không ? Xin NT đừng để TTCS mang tiếng không biết làm việc. Đó
là chưa nói đến lần đại hội trước, khi thay đổi danh xưng từ TTĐH TƯ thành HĐĐH, sao tôi
không nghe NT đặt vấn đề nầy ? Hơn nữa sự thay đổi danh xưng lần nầy do tôi đề nghị sau
khi được bầu và được Đại Hội chấp thuận. Như thế là họp pháp thưa NT.
2. Văn thư ghi lại nội dung phát biểu trước đây của CH Chủ tịch HĐĐH đã vi phạm tôn chỉ và
lập trường của TTCS. Xin lổi NT, đây là bài tham luận phát biểu trong buổi hội thảo hồi 16
năm trước chớ không phải văn thư như NT viết. Bài tham luận và văn thư khác nhau thưa
NT. Bài tham luận của tôi dài 5 trang giấy, nói lên tình trạng đất nước Việt Nam dưới chế độ độc
tài cộng sản và viễn ảnh tương lai…. cho hơn 200 lao công thanh thiếu niên VN ở bên Đông Đức
sắp bị trả về nước…. trong đó chỉ có 4 hàng chử gọi là tôi khen và ghi ơn cộng sản. Tại sao
những người thường đánh phá tôi chỉ nói đến 4 hàng khen nầy mà không bao giờ nói đến
hơn 4 trang chữ còn lại ? Trích một đoạn để đánh phá gây nghi ngờ chia rẽ…. là phương
cách cộng sản thường áp dụng. Hơn nữa bài tham luận tôi phát biểu từ năm 1995, khi
TTCS chưa thành lập (2003) và còn nói rằng tôi đã vi phạm tôn chỉ và lập trường của
TTCS…. thì thật là không đúng chút nào cả. Xin NT chứng minh cho tôi và anh em quân
nhân biết sự vi phạm tôn chỉ và lập trường của tôi như thế nào ? Qua sự việc gì ? Lúc
nào ? Tại đâu ? Lời khen và ghi ơn đâu có phải là tôn chỉ và lập trường của TTCS. NT và
tôi đều lớn hết rồi, đều là sĩ quan cấp tá QLVNCH cả, xin NT đừng để đàn em cười cho vì
nói không đúng chổ nào hết. Còn lấy một lời khen và ghi ơn cộng sản để cho là vi phạm tôn
chỉ lập trường của TTCS…. thì tôi không thể hiểu nổi « đỉnh cao trí tuệ » của những người
đánh phá tôi cao siêu như thế nào. Thôi đành vậy. Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin gởi kèm thêo
đây 3 tài liệu, trong đó có bài tham luận 16 năm trước, liên quan đến việc nầy.
3. Bài tham luận của TS Lê Thiện Ngọ, thành viên HĐTV, đã có lập trường không phù hợp với
đường lối của TTCS từ ngày mới thành lập. TS Lê Thiện Ngọ tham dự Đại Hội với tư cách

thuyết trình viên về đè tài « Đại Họa Mất Nước ». Nội dung phát biểu là ý kiến, là quan
điểm cá nhân Ông…. chớ đâu có phải là lập trường của TTCS. Cần phân biệt ý kiến thuyết
trình viên với lập trường của TTCS có ghi rõ trắng đen trong Bản Điều Lệ (Điều 6). Hơn
nữa các điểm trình bày của Ông LTNgọ đâu có được Đại Hội biểu quyết chấp thuận hay từ
chối gì đâu. Chỉ là một sự trình bày và đóng góp ý kiến mà thôi.
Tóm lại, xin qúy Niên Trưởng và qúy Chiến hữu yên lòng, anh em thành viên TTCS vẫn còn đây.
Chúng tôi hoàn toàn trách nhiệm những gì sai trái, vi phạm đến tôn chỉ, mục tiêu, lập trường,
đường lối của TTCS. Trân trọng chào,

Mai Viết Triết
Trung Tâm Trưởng TTĐH Trung Ương.
Ngày 4 tháng 10 năm 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THƠ GIÃI THÍCH GỞI TH CSQG.
Thưa qúy Niên Trưởng và qúy Chiến hữu,
Qua văn thư số 64/TH CSQG ngày 30-9-11 của Tổng Hội Trưởng Phan Tấn Ngưu, thay mặt Hội Đồng Chấp
Hành TH/CSQG ký phổ biến, có đề cập đến cá nhân và vị trí của tôi…. nên tôi xin được giãi thích như sau :
1. Trong điểm một có hai việc : Việc thứ nhứt nói về văn thư ngày 26-9-11 của HĐGS đã nêu vấn đề
đại hội cần phải tu chính bản Điều Lệ trước rồi mới bầu nhân sự sau mới đúng. Tôi đã giãi thích
với HĐGS rồi và xin cho biết phương cách vừa nói có qui định trong bản Điều Lệ không ? TTCS là
một tổ chức quân nhân…. mà quân nhân thì phải kỷ luật. Mỗi việc làm đều được qui định
trước….. hơn nữa đây là Đại Hội và việc thay đổi danh xưng không có dự trù trong chương trình
và trong bản Điều Lệ TTCS cũng không có điều nào nói về vấn đề nầy cả và việc thay đổi danh
xưng nầy cũng không phải là lần thứ nhứt và cũng không nghe HĐGS nêu lên lúc trước. Tại sao
bây giờ lại nêu lên ? Làm việc tùy hứng chăng ? Đây có phải là tại vì Đại Hội được tổ chức ở
Houston và MVT được chọn bầu nên sống gió mới nổi lên. Có phải vậy không ? Xin can đãm
nói thật với lương tâm đi. Thế thôi.
Việc thứ hai nói về thư ngõ ngày 14-9-11 của TTĐH AC cực lực phản đối việc NT MVT giữ chức
vụ Chủ tịch HĐĐH vì đã có lập trường không phù hợp với chủ trương đường lối của TTCS với bài nói
chuyện trước đây, có đoạn đã tõ ra biết ơn Cộng Sản đã có công thống nhứt đất nước. Vấn đề nầy tôi
cũng đã gởi Thơ Không Niêm giãi thích từ điểm một cho TTĐH AC rồi…. vì nó đã xãy ra nhiều lần
trong 16 năm qua mỗi khi tôi lên tiếng hoạt động. Nói rằng tôi có lập trường không phù hợp với chủ
trương đường lối của TTCS vì đã tõ ra biết ơn cộng sản đã có công thống nhứt đất nước…. thì xin hỏi
TTĐH AC “lập trường của tôi như thế nào ? “ mới nói phù hợp hay không phù hợp được. Còn nói
rằng “tôi đã tõ ra biết ơn cộng sản…… rồi lấy đó cho là lập trường của tôi…. thì thật là người viết
khong biết gì hết, con ếch đang phình bụng để trở thành con bò. Hơn nữa tôi tõ ra biết ơn cộng sản có
công thống nhứt đất nước….. chớ tôi đâu có biết ơn chế độ cộng sản đâu. Cần phân biệt rõ ràng sự
việc và can đãm nhìn nhận sự thật. Thêm nữa, lấy lập trường để nói không phù hợp với chủ trương

đường lối ….thì thật là quái gở vì đây là ba điểm chính trị khác nhau thì làm sao phù hợp cho được.
TTĐH AC nói thì nhiều mà chẳng hiểu gì cả.
2. Về việc Niên Trưởng HVKThoại đã tuyên bố từ chức Chủ tịch HĐĐD vì Đại Hội không chấp nhận
ý kiến của Ông…. Việc nầy có ghi trong Biên Bản vì đã xãy ra khi trao đổi ý kiến ….. nhưng không
có sự chấp thuận của Đại Hội và cũng không có sụ biểu quyết nào cả…. nên cương vị của Niên
Trưởng HVKThoại không có gì thay đổi. Tổng Hội Trưởng TH/CSQG viết đoạn nầy không rõ ràng
nên người đọc hiểu sao cũng được cả. Đó là sự thật.
3. Điểm chót của văn thư TH/CSQG là “ Hội Đồng Chấp Hành xin thông báo cùng qúy Niên Trưởng
và qúy Chiến hữu : Tổng Hội và các Hội CSQG không chấp nhận sự đại diện hay điều hợp của ban
lãnh đạo TTCS hiện thời cho đến khi các thành viên của TTCS cải tổ lại cơ cấu lãnh đạo TTCS
VNCH Hải Ngoại ”.
Thật là quá rõ ràng. Điểm nầy đã chứng tõ quan niệm và thái độ của TH/CSQG được tóm tắt như sau :
a. Vô kỹ luật : công khai phát biểu « không chấp nhận sự đại diện hay điều hợp của ban lãnh
đạo TTCS hiện thời…. ». Đây là bằng cớ giấy trắng mực đen. Trân trọng yêu cầu HĐGS và HĐTV cho
biết ý kiến.
b. Mâu thuẩn Tự do Dân chủ : chuyện gì không do phe nhóm mình sắp xếp tổ chức thực hiện thì
« không chấp nhận »….. gián tiếp chứng minh dư luận CSQG muốn nắm TTCS, chỉ huy quân đội.
c. Chống đối HVKT và MVT : Vì hai người nầy không nằm trong qủy đạo của họ.
d.
Bản chất không thay đổi : Hoạt động vì quyền lợi phe nhóm hơn là vì ích lợi chung, vì
quyền lợi dân tộc.
4. Tóm lại, tình trạng TTCS VNCH HN hiện nay là như thế. Tôi đã biết và đã nói ngay tại Houston là anh em
đã liệng lên vai “người lính già ” nầy một bao muối quá nặng, e rằng sẽ vác không nổi….. nhưng rồi lại tự
cho đây là cái nghiệp cái số và cũng tự nghĩ không còn bao nhiêu năm nữa….. thôi thì cố gắng tiếp tục làm để
lại cái gì cho con cháu và luơng tâm được an bình trước khi nằm xuống. Tôi đã ăn cơm nhà vác ngà voi từ
sau 1975 đến nay. Nhà tôi cũng vừa nằm xuống. Bổn phận đổi với con cháu cũng đã đầy đủ. Có thể trong
trận chiến chót nầy tôi sẽ được tự do quyết định hơn trước nhiều.
5. Sau những thơ giãi thích nầy, tôi sẽ tập trung vào công việc củng cố nội bộ, sắp xếp nhân sự, đặt chương
trình hoạt động để gây dựng niềm tin cho TTCS….. Rất mong được qúy Niên Trưởng và qúy Chiến hữu
giúp đở cho. Giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Trân trọng chào,

Mai Viết Triết.
Trung Tâm Trưởng TTĐH TƯ
Pháp quốc, ngày 7 tháng 10 năm 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
Tel : (714)775.0251 & (714)839.9189
E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

Số: ..64../THCSQG
Hội Đồng Chấp Hành Tổng Hội CSQG-VNCH
Kính gởi: Quý Chiến Hữu Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng và Đại Diện Tổng Hội
CSQG-VNCH.
Trích yếu : Hiện tình đối với Tập Thể Chiến Sĩ VNCH-Hải Ngoại
Kính thưa quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu,
NT.Hồ văn Kỳ Thoại, chủ tịch Hội Đồng Đại Diện(HĐĐD)TTCS.VNCH-HN đã quyết định tổ
chức Đại Hội vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 2011 tại Houston (Texas) để “chấn chỉnh nội bộ
TTCS và bầu chủ tịch Hội Đồng Điều Hành(HĐĐH)”. Căn cứ vào biên bản không đề ngày được
phổ biến 20 ngày sau Đại Hội thì có những sự kiện đáng chú ý sau đây :
1/ NT Mai Viết Triết được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch HĐĐD ngay trước khi bắt đầu Đại
Hội, sau đó lại được bầu vào chức vụ Chủ Tịch HĐĐH/ TTCSVNCH-HN. Ngày hôm sau NT.MVT
đề nghị đổi HĐĐH thành Trung Tâm Điều Hợp (TTĐH) Trung Ương. Do văn thư ngày 26-09-2011
Hội Đồng Giám Sát đã nêu vấn đề đại hội cần phải tu chính bản Điều Lệ trước rồi mới bầu nhân sự
sau mới đúng. Ngày 14-9-2011. Trước đó, Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu đã phổ biến Thư Ngỏ
cực lực phản đối việc NT.MVT giử chức vụ CT. HĐĐH vì đã có lập trường không phù hợp với chủ
trương, đường lối của TTCS với bài nói chuyện trước đây, có đoạn đã tỏ ra biết ơn Cộng Sản đã có
công thống nhất đất nước !
2/ NT Hồ văn Kỳ Thoại đã tuyên bố từ chức chủ tịch HĐĐD vì Đại Hội không chấp nhận ý
kiến của ông, khi muốn đổi Tập Thể Chiến Sĩ thành một Hội Đoàn Ái Hữu theo tổ chức của một hội
vô vị lợi tại Hoa Kỳ.
Qua những sự kiện nêu trên và sau khi thảo luận với Hội Đồng Quản Trị TH.CSQG, Hội Đồng
Chấp Hành xin thông báo cùng quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu:
* Tổng Hội CSQG duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các Tổng Hội và các Hội Đoàn Quân Binh
Chủng QL.VNCH, từ trung ương đến các địa phương, trong cuộc đấu tranh chung vì Tự Do, Dân
Chủ, Nhân Quyền và toàn vẹn Lãnh Thổ của quê hương Việt Nam.
* Các Liên Hội và Hội CSQG địa phương vẫn tiếp tục hổ trợ cho các Trung Tâm Điều Hợp
địa phương của TTCS như từ trước đến nay.
Tuy nhiên, Tổng Hội và các Hội CSQG không chấp nhận sự đại diện hay điều hợp của ban
lãnh đạo TTCS hiện thời cho đến khi các thành viên của Tập Thể cải tổ lại cơ cấu lãnh đạo
TTCS.VNCH Hải Ngoại.
Tổng Hội CSQG luôn hổ trợ cho TTCS khi nào tổ chức này còn thể hiện sự hợp tác của các
hội đoàn Quân Binh Chủng QL.VNCH, CSQG, Lực Lượng Bán Quân Sự cùng thế hệ Hậu Duệ
trong cuộc đấu tranh chung phù hợp với tôn chỉ, mục tiêu của Tổng Hội CSQG-VNCH.
Trân trọng kính chào quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu,
California, ngày 30 tháng 9 năm 2011
TM.HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH TH/CSQG
TỔNG HỘI TRƯỞNG

PHAN TẤN NGƯU

Các Anh Chiến Sĩ VNCH, Các Anh Đang Ở Đâu?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Trước hết người viết xin xác định với quí vị độc giả rằng: Bài viết này không có tính cách tường
thuật mà chỉ xin tâm sự với tất cả chiến sĩ VNCH đang hiện diện trên cùng khắp thế giới.
Ngày 3 tháng 9/ 2011 tôi vẫn còn công việc tại Florida nhưng quyết định mua vé máy bay về tham
dự buổi Đại Hội của Tập Thể Cựu Chiến sỹ VNCH Hải ngoại tại Houston .
Ban đầu thật tình tôi không rõ ràng về sự việc nội bộ của TTCCSVNCH nhưng khi thấy cựu Phó Đề
Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại bị phê phán có tinh thần hoà hợp hoà giãi, không có lập trường minh bạch,
chao đão vân vân và vân vân. Vì thế tôi nẫy sinh ý định tham gia đại hội. Do đó tôi email cho bà
Hồ Văn Kỳ Thoại là sẽ về tham dự và bà HVKT đã gởi thư mời cho tôi.
Thật ra, thâm ý của tôi lúc bấy giờ rất ngây thơ cho rằng mọi người phê phán ông HVKT là sai và
trong sự náo nức tham dự ngày đại hội cố ý sẽ nhìn thấy ông Hồ Văn Kỳ Thoại bằng xương bằng
thịt và sẽ nhìn thấy cung cách và thái độ của ông Phó Đề Đốc mà viết về cảm tưởng qua sự nhận
xét bằng tai nghe, mắt thấy
Tôi về Houston vài ngày trước và có nghe một số dư luận cho rằng tất cả Hội Hải Quân ở Houston
không tham gia vì họ không ủng hộ cho ông Phó Đề Đốc của họ.
Trong bài diễn văn không trang giấy khai mạc Đại hội TTCCSVNCH HN của Chủ Tịch Hội Đồng Đại
Diện Phó Đế Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cho biết buổi đại hội hôm nay không phải đến đây để điều
hành, liên hoan hay mưu cầu danh lợi mà tới đây trong tình huynh đệ chi binh để xây dựng một
sự liên kết. Hơn nữa, Phó Đề Đốc nhấn mạnh rằng: Việt Cộng rất sợ các hội đoàn đóng cửa
gặp nhau để bàn về viêc cứu nước Vì thế, buổi đại hội hôm nay sẽ đi sâu vào những lý
do tại sao 8 năm qua TTCCSVNCHHN không đem lại kết quả và tương lai của
TCCSVNCHHN sẽ quyết định trong ngày mai.
Phó Đề đốc trong tư cách Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện của TTCCSVNCHN cho biết thêm buổi Đại
Hội này sẽ ghi lại một "bước tiến" của TTCCSVNCHHN . Theo nguyên văn của PĐĐ thì buổi
đại hội "kín" này không phải để sửa lui, sửa tới Bản Nội Qui Điều Lệ mà "đóng cửa" để
tìm một đường lối "ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC". ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI CỦA
TTCCSVNCHHN.
Sau đó, Phó Đề Đốc ân cần giới thiệu Tiến Sĩ Lê Thiện Ngọ đến từ Seattle và cho biết Đại hội hôm
nay sẽ học tập tài liệu Đại Hoạ Mất Nước của chính tác giả Lê Thiện Ngọ mà Phó Đề Đốc đã có
đọc qua và rất đắc ý với tài liệu Đại Hoạ Mất Nước này.
TS Lê Thiện Ngọ đuợc PĐĐ HVKT giới thiệu là "TƯ VẤN CỦA TTCCSVNCH" sẽ trình bày việc chống
lại đại họa mất nước của TS Lê Thiện Ngọ và việc "đóng cửa" của đại hội TTCCSVNCHHN sẽ có
một con đường khác sau khi "học tập" ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC của TS Lê Thiện Ngọ.
TS Lê Thiện Ngọ tiến lên bục sân khấu demi và cho cử toạ biết ông là HỌC TRÒ CỦA
THÂN PHỤ PHÓ ĐỀ ĐỐC HỒ VĂN KỲ THOẠI VÀ ÔNG TA RẤT THẦN TƯỢNG GIA ĐÌNH
HỒ VĂN NÀY. (Có lẽ vì vậy mà ông LTN đã được PĐĐ HVKT ân cần mới làm Tư Vấn)
Tài liệu của Đại Hoạ Mất Nước do ông Lê Thiện Ngọ diễn giả duy nhất trong ngày đầu buổi đại hội
3/9/2011 về tài liệu ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC gồm có 3 phần:
A. TÓM LƯỢC DỮ KIỆN CĂN BẢN
B. CÁC GIÃI PHÁP CỨU QUỐC

C. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG=> PHONG TRÀO CỨU QUỐC THỒNG NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT
HẢI NGOẠI ===> CUỐI CÙNG LÀ THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ LƯU VONG.
Trong phần CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU TRANH CỦA TÀI LIỆU ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC do TS Lê Thiện Ngọ
trình bày đã được Phó Đề Đốc đọc qua và rất đắc ý trong phần mục ngoại giao . Trong phần ngoại
giao này ở phần 2 có câu:
* VẬN ĐỘNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH ỦNG HỘ LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT
NAM (CSVN) CHỐNG LẠI TRUNG CỘNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ.
Và cuối cùng trong phân Tổ Chức Hội Nghị Diên Hồng để hình thành một PHONG TRÀO CỨU
QUỐC (??)THỐNG NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI Đã được TS Lê Thiện Ngọ trình bày:
PHONG TRÀO CỨU QUỐC LÀM CÔNG VIỆC CỦA MỘT CHÍNH PHỦ LƯU VONG MÀ KHÔNG VI PHẠM
LUẬT PHÁP CỦA HOA KỲ VÀ KHÔNG GÂY KHÓ KHĂN NGOẠI GIAO CHO CHÍNH PHỦ HOA Kỳ
Sau bài diễn thuyết của TS Lê Thiện Ngọ lòng tôi bâng khuâng tự hỏi Đại Hoạ Mất Nước hay Đại
Hoạ Mất TTCCSVNCHHN. Bởi vừa mới đây qua lời giới thiệu của Phó Đề Đốc HVKT là buổi đại hội
"đóng cửa này" sẽ có một con đường khác sau khi "học tập" tài liệu ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC CỦA TS
LÊ THIỆN NGỌ
Để minh bạch sự việc cũng như giãi toả mọi thắc mắc đang xì xào chung quanh tôi. Tôi
giơ tay xin Phó Đề Đốc HVKT trong tư cách Chủ Tịch HĐĐD xác nhận cho tôi về việc
PĐĐ tuyên bố là TTCCSVNCHHN trong ngày mai sẽ có một đường lối khác sau 8 năm
TTCCSVNCHHN không đem lại một kết quả gì, sau khi học tập tư liệu Đại Hoạ Mất Nước
của TS Lê Thiện Ngọ mà trong tài liệu đó ở phần hai mục ngoại giao có câu:* VẬN
ĐỘNG CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH ỦNG HỘ LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT
NAM(CSVN) CHỐNG LẠI TRUNG CỘNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ.
Vậy xin ông Chủ Tịch xác nhận cho cử tọa hôm nay tại đây biết TTCCSVNCHHN có chấp
nhận ủng hộ LẬP TRƯỜNG CỦA CSVN CHỐNG TC KHÔNG?
Phó Đề Đốc HVKT không trả lời câu hỏi của cá nhân chúng tôi mà mời Đại Tá Lê văn Trang Sáng
Lập Viên của TTCCSVNCHHN lến giãi thích
Cựu Đại Tá Lê văn Trang không giãi thích mà đi thẳng ngay vào vấn đề với tôn chỉ:
TTCCSVNCHHN TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2003 KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN HOÀ HỢP
HOÀ GIÃI VỚI VIỆT GIAN CỘNG SẢN.
Lời của cựu Đại Tá Lê Văn Trang Sáng Lập viên của TTCCSVNCHHN đã làm cử toạ hân hoan tán
thưởng và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cựu ĐT Lê Văn Trang vừa rời bục micro thì TS Lê Thiện
Ngọ chụp micro nói lớn: GIỜ PHÚT NÀY LÀM GÌ CÒN CỘNG SẢN NỮA MÀ CÒN LẰN RANH
QUỐC CỘNG.
Xem ra vòi chửa lửa của Sáng Lập Viên Lê Văn Trang chưa Tune Up lửa lại bùng lên. Hội trường
ồn ào năm ba bàn tay giơ lên phản đối Lê Thiện Ngọ. Trong đó chúng tôi thấy có ông Đoàn Hữu
Định cựu Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hiền, Cựu Thiếu Tá Hoàng Bé Sĩ Quan HQ Nguyễn văn Lộc cựu
Thiếu tá Lê Văn Sanh và đằng sau có hai ba bàn tay khác mà tôi không biết tên.
Mc Hoàng văn Minh lịch lãm lấy micro từ tay ông Lê Thiện Ngọ và dập lửa bằng cách tuyên bố ai
muốn có ý kiến thì đợi đến ngày mai và Tôn Nữ Hoàng Hoa tôi trong giây phút đã trở thành tên tội
đồ phá hoại…
Sau khi bịt miệng sự phản đối của một vài cử toạ. Số người tham dự đã teo lại càng teo thêm. Một
số bỏ ra về. Nhà văn Lê Đình Cương bất mãn nhắn lại với tôi một câu: Tôi chờ bài viết của chị. Tôi
hứa với anh ấy là sẽ viết ngay tối thứ hai. Nhưng nghĩ lại nên thôi...
Thưa các anh Chiến sĩ VNCH:

Bài viết này viết ra không mang hàm ý chê trách hay phê phán ai nhưng cá nhân tôi vẫn bâng
khuâng về những hình ảnh oai hùng của Quân Lực VNCH trong tâm khãm. Tuy thời gian cuộc
chiến đã xa nhưng vẫn gần trong ký ức . Âm vang áo não của những thiếu phụ ngây thơ mất
chồng trong cuộc chiến vẫn mãi ám ảnh tôi qua những giọt lệ sáp nhỏ giọt trên bàn va ánh đèn
lung linh huyền ảo. Cá nhân tôi lúc bấy giờ không biết nhiều đến thời sự của VN. Nhưng khi chiến
tranh lên cao độ bạn bè thương vong mà không ai than phiền trước khi phải đi vào miền vĩnh cửu.
Trong những ngày mất Huế và Quảng Trị đồng bào bồng bế nhau chạy trên con đường tỵ nạn
pháo đạn của VC vẫn luân phiên nã vào đoàn người di tản. Những người lính Bộ Binh, Thủy Quân
Lục Chiến, Biệt Động Quân mũ nâu, mũ xanh, mũ đỏ tay nâng người già tay bồng em bé lầm lũi đi
trong mưa đạn bất nhân tàn ác của bọn VGCS để bảo vệ dân lành.
Ôi nếu có ai nhìn thấy được hình ảnh đó mà không bồi hồi xúc cảm nhớ ơn những anh lính VNCH
biết bao.. Nhất là khi tháng ba sóng vỗ ngậm ngùi trên những giòng sông góc biển của đất đá
niềm Trung. Đêm là âm vang của những linh hồn chưa siêu thoát. Ngày là nỗi hoang mang sợ hãi
tìm đường lánh nạn VGCS gần kề.
Hình ảnh những người lính VNCH dìu dân qua làn bom lửa đạn do bọn VC ném xuống trên đoạn
đường di tản sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng của người hậu phương miền Trung năm
đó. Cho dù gần 36 năm trôi qua . Cho dù một khoảng thời gian im lặng kéo dài của một dòng sử
lưu vong cũng không thể nào quên được hình ảnh Danh dư và Trách Nhiệm đó của quân nhân
Quân Lực VNCH
Nhưng hôm nay trong Đại Hội của TTCCSVNCH trong phần bầu cử có người đề nghị ứng cử viên
không có tư cách thành viên của tổ chức như nội qui điều lệ của ngày tháng năm 2003 đã thành
lập. Một số Sáng Lập Viên đã phải nhắc khéo về tư cách hợp lệ của Ứng Cử Viên thì Phó Đề Đốc
HVKT đã bước ra tuyên bố không sao không cần nội qui vì chính cá nhân tôi cũng là một
CHỦ TỊCH BẤT HỢP LỆ.
Thông thường một chủ tịch bất hợp lệ của một tổ chức thì kéo theo cả tổ chức đó bất hợp lệ.
Nhưng đây là Tổ Chức của TTCCSVNCH HN là danh xưng của những người lính VNCH. Chủ Tịch
HVKT đã quá "thật thà" khi tuyên bố ông ta bất hợp lệ có khác chi ông ta đã vô tình đi vào cái bẫy
tuyên truyền của VGCS khi chúng cho rằng Quân Lực VNCH "Chỉ là Lính Đánh Thuê, bất hợp lệ "
Trách ai đây thưa quí anh chiến sĩ VNCH? các anh đang ở đâu để không nhìn thấy cái cảnh trống
đánh xuôi kèn thổi ngược. Có phải chăng vì sự dị đồng mà các anh không đến để nhìn thấy cái
cảnh cười ra nước mắt trước một hình hài teo dần teo dần theo năm tháng mà phải buông xuôi
trong tình cảnh không có ...bắt mèo...
Viết ngang đây tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ mà chỉ khác nhau trong hai, ba chữ đã làm thay đổi
cả cục diện:
Cuộc cờ thạch thất đang đua
Chuyện chi tiếng búa tiều phu lại mòn.
Các anh CCSVNCH vẫn còn đây cho dù hôm nay mái tóc đã hết điễm sương mà là đã trắng như
sóng bạc đầu nhưng các anh khước từ hiện diện thì hào khí của Quân nhân QLVNCH sẽ phải mai
một theo dòng đời phiêu bạt. Do đó cần phải có sự hiện diện của các anh để hậu duệ noi
theo mà đứng lên làm lịch sử . Nếu không thì:
Cuộc cờ thạch thất đang đua
Hay đâu tiếng búa tiều phu đã mòn!
Như vậy có buồn không hỡi các anh Chiến Sĩ VNCH! các anh đang ở đâu? Cho dù các anh có lý lẽ
các anh cũng đang làm kiếp con tằm ăn dâu để nhả tơ trong khi người đại diện của các anh chối

từ sự hiện diện của hậu duệ. Tuyên bố TTCCSVNCHHN sẽ có một con đường khác qua tư liệu Đai
Hoạ Mất Nước kêu gọi hổ trợ cho lập trường của VGCS chống TC mà cho dù môt đứa con nít ở
trong và ngoài nước cũng rất rõ ràng chính VGCS đã dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng.
Vậy thì các anh đang ở đâu? có phải vì dị biệt, đành bỏ danh xưng của các anh mà trong đó có
máu xương và thịt da của đồng đội, của cha , anh đã hoà tan trong đất cũng như có nước mắt
khóc thầm của những người vợ lính mất mát người thân yêu.
Trong khi các anh ở từng nơi hãnh diện từng sinh hoạt trên từng binh chủng nhưng có biết đâu
Người Đại Diện cho các anh cũng đang làm kiếp tằm ăn dâu . Nhưng lại không nhả ra tơ mà lại
nhả ra toàn lá dâu thì sự hiện hữu của con tằm có còn cần thiết không?
Xin các anh hãy trở về! Hãy vì Tổ Quốc Danh Dự và Trách nhiệm mà trở về như một lần ào ào
sóng vỗ trong hội trường Annaheim Center 2003 ngày nào. Cho dù hôm đó mái tóc chưa bạc trắng
mái đầu nhưng khí phách và hào khí cũng đã hơn một lần rộn rã trong tiếng cười hội ngộ trên kiếp
sống lưu vong.
Xin các anh hãy trở về trong kỳ đại hội tới của TTCCSVNCH cho dù các anh đang ở đâu cũng xin
trở về cùng với hậu duệ để sửa soạn cho một hành trang mới trên công cuộc giãi thể chế độ Việt
Gian Cộng sản tại quê nhà cũng như đánh tan mọi âm mưu Hoà Hợp Hoà giãi với Việt Gian Cộng
Sản
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