
Kính thưa quí vị thân hữu ở Pháp,  
   
Xin cảm ơn quí vị đã gởi bản tin này cho chúng tôi về việc ông Mai Viết Triết thành lập một 
cộng đồng người Việt tại Pháp  
 
Xin thưa rõ chúng tôi không phải cư dân ở Pháp cho nên chuyện sinh hoạt cộng đồng tại đây 
tôi thiết nghĩ phải do quí vị người Việt chống Cộng ở Pháp phải lên tiếng để tránh khỏi cái 
cảnh những người đang ca tụng Việt gian CS đã có công thống nhất đất nước đang "đại diện" 
cho sinh hoạt cộng đồng.  
   
 Vì sao? Bổi ở đó chắc chắn họ không sinh hoạt trên  lằn ranh Quốc/ Cộng . Một khi họ không 
sinh hoạt trên lằn ranh Quôc/Cộng tức là ở đó họ đang tiến hành công việc  VÔ HIỆU HÓA 
SỰ ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG SẢN TẠI ĐÂY .  
   
Thứ hai một khi đã ca tụng CS có công thống nhất đất nước tức là ở giữa sinh hoạt không có 
lập trường chính trị minh bạch. Một khi không có lập trường minh bạch thì đường lối sinh 
hoạt của cộng đồng sẽ không rõ rạng Và đường lối sinh hoạt không rõ ràng thì khó tạo được 
lòng tin của người dân .  
   
Những người chống Cộng ở Pháp cần suy nghĩ về vấn đề ông Mai Viết Triết tự ý lập một 
cộng đồng khác trong khi tại đây đang có sự hiện diện của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
tức là ông MVT không đồng thuận với đường lối của Người Việt QG tại đây. Do đó ông 
MVT cần phải có một tổ chức Cộng Đồng khác trên một âm mưu chính trị nào chắc quí vị đã 
rõ.  
   
Không biết việc ông Mai Viết Triết tự động thành lập cộng đồng ở Pháp có dính líu đến việc 
ông Đoàn Hữu Định đang ra tranh chức chủ tịch cộng đồng tại Hoa Thịnh Đồn hay không? 
Và đây có phải là một sự trùng hợp lạ kỳ hay là đã có kế hoạch liên kết chính trị mà tôi không 
biết ? Nhưng theo dư luận của những người sinh hoạt trong Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH cho 
biết ông Đoàn Hữu Định là phe phái của ông Mai Viết Triết?  
   
Ông ĐHĐ hiện nay cũng đang bị đánh te tua qua hình thức thư nặc danh tại D.C Nhưng theo 
tôi, nếu muốn đóng góp vào sinh hoạt của Cộng Đồng thì phải để rõ danh tánh. Hơn nữa nếu 
bảo rằng vì ông hay bà có cha chú cậu mợ là đảng viên VC thì automatic mấy ngừoi bà con 
PHẢI LÀ VC và đánh ngừơi ta là một việc không thuyết phục.  
   
Muốn nói ai là Việt gian VC thì phải có bằng chứng rõ ràng người đó có làm lợi cho VC hay 
không? Nhất là những ngừơi ra sinh hoạt cộng đồng không dính dáng gì đến hôn phối của họ. 
 Vậy xin quí vị muốn góp tiếng nói vào sự sinh hoạt cộng đồng thì phải có tên họ rõ ràng chứ 
theo những thư tố cáo dười hình thức nặc danh thì sẽ không có ai tin cho dù quí vị đã cất công 
viết một bài bình luận rất hay.  
   
Xin quí tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi  chỉ có thể xin đóng góp vài ý kiến này thôi để khỏi 
phụ lòng của quí vị ở bên Pháp.  Bởi chúng tôi không dám đi xa hơn giới hạn mà chúng tôi 
đang có  
 
Kính 
 Tôn Nử Hoàng Hoa  
   



From: yann delta81 <delta81bcd@yahoo.fr> 
Date: 2012/10/ 
 
INFO đến Quý Anh Chị xem bài viết của BS.Dõng, người chiến sĩ Mũ xanh thuộc Sư 
Đoàn TQLC. 
  
Mũ xanh.Delta81BCD. 
   
 Ông Mai Viết Triết dự mưu thành lập một hội lấy tên là Cộng Đồng Người Việt để gọi là có 
chút “chính danh”, chút ít đệ tử... để tiếp tục quậy theo lịnh của “cấp cao”. Ông ta vẫn chưa 
hiểu rằng bây giờ ông ta chỉ còn có mỗi một cái xú danh. Ông ta đã từng bị trục xuất khỏi 
TTCSVNCH tại Pháp và Hoa kỳ. Tại Paris đã có một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự 
Do Tị Nạn CS tại Pháp. Những người Việt nầy đã xưng danh một cách rõ ràng, không ấm ớ, 
tách hẵn ra với đám việt gian và việt cộng. Ông Triết học được thói đánh lận con đen của Bắc 
bộ phủ, nên cái cộng đồng của ông mơ hồ một cách rõ ràng : ông muốn “hoà hợp” tất cả 
người Việt ở Pháp - và khắp nơi -  tức là ông ta muốn đó là một Cộng Đồng Người Việt, Việt 
Gian và VC ! Mai Viết Triết trung thành với đường lối “hoà hợp hoà giải” ông đã chọn đi từ 
trước, và đáp ứng đúng “mục đích và yêu cầu” của Bắc bộ phủ. Với một người như ông Triết 
thì cũng chẳng có gì lạ. Như Đỗ Mậu trước đây, ông Triết cũng cao giộng ca ngợi “CS đã 
thực hiện được độc lập thống nhứt...”. Những cựu sĩ quan của miền Nam mà có đũ can đảm 
phát ngôn như vậy ta phải hiểu rằng họ đã đánh mất lương tri cùng trí khôn của một người 
bình thường. Tuy nhiên, cũng có người binh vực cho rằng người như ông Triết không thể là 
VC được. Đúng. Cở như Nguyễn Cao Kỳ và đồng bọn đã nhứt bộ nhứt bái, quì mợp trước 
bọn cướp ngày Bắc bộ phủ ngày ngày tháng tháng mà vẫn bị khinh khi, làm gì được chúng 
nâng lên hàng đồng chí. Những người đó chỉ có thể là việt gian, chẳng làm gì hơn được ngoài 
việc giúp các nhà chép sử ghi thêm một trang về những tên phản bội nhục nhã của thế kỹ 20 
và 21. Ông Triết cũng vậy thôi. Những ai gia nhập vào cái cộng đồng của Mai Viết Triết sẽ 
toàn là những kẻ nếu không có liên hệ gia đình, thì ắc là phải giống như ông ta : không ngu si 
cũng vô tri, vô liêm sĩ... đúng như người xưa đã dạy : Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.  
   
                                                                        Nguyễn văn Dõng. 
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