
VÁN BÀI LẬT NGỮA  

Đất Phú Lang Sa Mùa thu năm 2012 ,  

Tiếp theo sau những biến chuyển và những sự kiện đã và đang diễn ra trên đất nước VN , 
Chúng ta nhận thấy một vài dữ kiện đáng chú ý , đây là âm mưu của cộng sản VN , đã và 
đang chuẩn bị nước bài Chiến Tranh lạnh dựa theo những dữ kiện sau đây : Mà chúng ta 
người quốc gia thường nhìn xem với con mắt bàng quang , nếu không muốn nói là hờ hững . 
Từ hờ hững hững hờ cho đến ngày mất nước , cho đến hiện tại mất dần Vị Thế đặc biệt của 
Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản tại ngoại quốc .  

Các dữ kiện được trình bày sau đây là một viễn kiến dựa vào những sự kiện đã xảy ra . Những 
sự kiện ấy như sau : thứ nhất : 

1/ Sự việc bôi bác đời tư của Hồ Chí Minh , Hồ là biểu tượng của đảng cộng sản , và của thể 
chế chính trị Hà Nội . Vậy mà hiện tại có nhiều tin tức được phát tán trên các diễn đàn 
internet , liên quan đến đời tư của Hồ ???? ai là người trong tập thể Người Việt Quốc Gia mà 
lại hiểu rõ cuộc đời tình ái vụng trộm của Hồ ???? hàng bao nhiêu cuộc tình , dang víu với 
nhiều phụ nữ , ai , mà tài ba lỗi lạc như vậy ??? Phải chăng việc nầy chính là âm mưu của 
đảng cộng sản tung ra những dữ kiện như thế , nhằm mục đích chuẩn bị giải thể đảng cộng 
sản .  

2/ Thứ đến đảng cộng sản đã bố trí cho các đảng viên từ trung cấp cho đến cao cấp , nằm lồng 
vào * các đảng phái dỏm * mới xuất hiện sau nầy như Việt Tân , như đảng dân Tộc của chú 
Chánh , như Chính Phủ Lâm Thời Đào Minh Quân , như Chính Phủ Lưu Vong Cuả Ông 
Tướng Lý Tòng Bá v….v…Trong trường hợp đảng cộng sản tan rã , thì đảng viên cộng sản 
đã có chỗ nương thân , nhờ tiền bạc thế lực .  

3/ Thứ ba , đó là phong trào hay chiến dịch kêu gọi bỏ điều 4 hiến pháp cộng sản . ngoài ra 
các vụ việc xảy ra ở trong nước VN như mớ chỉ rối , hầu như hư hư thực thực , vàng thau lẫn 
lộn , khó lòng biết được thực hư , có khi đi biểu tình bị bắt nhốt , có khi giả vờ bị bắt , đó là 
khổ nhục kế như kiểu Cù Huy công tử , ngày nay lãnh bản án 7 năm tù , để mai kia ra tù được 
tôn xưng là anh hùng Dân Tộc hay chăng ???  

Cùng một lúc , mặt trận Việt tân đang giương đông kích tây , chuẩn bị âm mưu lập chính phủ 
( chú phỉnh ) và cùng lúc tại Paris với sự mưu định lập thêm Cộng Đồng Người Việt ??? nào 
vây ???? Phải chăng đây chính là tiền thân của Cơ Cấu Đại Diện cho tập thể Người Việt Quốc 
Gia tại Pháp , trong trường hợp đảng cộng sản VN bật đèn xanh cho việc giải thể đảng cộng 
sản qua cú đảo chính giả vờ , sau đó lập Chính phủ Liên Hiệp kiểu năm xưa ở Hà Nội . Ván 
cờ đang đi từng nước , nhưng thiên bất dung gian , vì thế chuyện ông bự cấp Đại Tá MVT / 
QLVNCH , lại to tìếng Biết Ơn đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh có công chống Pháp đưổi 
Mỹ và thống nhất đất nước VN . Sau khi ông cha đến ông thái tử MQM , lại thao túng Paris .  

Mọi sự mọi việc xin dành phần giải đáp cho các đương sự , và các diễn biến tiếp theo chắc sẽ 
ly kỳ và gay cấn , vì Paris vốn là Mảnh Đất Lắm Thầy Thối Ma , nên chắc chắn sẽ còn nhiều 
thú vị và hấp dẫn . / .  

Hoàng Lan * Người Vợ Lính năm xưa * 
 
 


