
 
DỰ MƯU THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG  

 
Kính thưa Quý vị,  
  

Info những bài viết có tính chất trung thực của những tác giả xứng 
đáng đến các Diễn đàn hay đến các chiến hữu, bạn hữu gần xa, đôi khi 
làm cho những kẻ ‘‘vọng chuộng’’ cộng nô phải chột dạ, để rồi bị họ 
đem lòng câm thù oán ghét và bị cho là Delta81BCD (Hồ Hoa Sen) 
chuyển tin không thật. Thôi thì Delta81BCD (Hồ Hoa Sen) đành phải 
dùng bút, mượn mực để viết lên thành bài bản cho rõ ngọn ngành hầu 
để không bị mang tiếng là phổ biến những bài vở có nội dung không 
tốt (vạch mặt chỉ tên), là cố ý phá hoại tinh thần đoàn kết của một 
nhóm người có chủ trương đẻ ra cái CỘNG ĐỒNG VIỆT 
NAM (Việt gian+Việt cộng) trong tương lai tại Paris, khi Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Tỵ Nạn CS tại Pháp 
(CĐNVQGTDTNCS/TP) đã có trên cả chục năm nay, mà Vị Chủ tịch 
đương nhiệm của CĐNVQGTD/TP là Bác sĩ Phan Khắc Tường cùng 
các vị trong Ban Chấp hành, như : Ông Nguyễn Hữu Xương (Tổng 
Thư Ký), ông Lê Minh Triết (Phó CT/Nội Vụ), ông Nguyễn Cao 
Đường (Phó CT/Ngoại Vụ), ông Dương Tấn Lợi (Thủ Quỹ) cùng 15 
Thành viên (Tổ chức, Liên Hội, Hội đoàn...) trong số đó có Hội Quân 
Nhân/QLVNCH của chúng tôi và 19 nhân sĩ.  

  
Bài bản và phạm vi hoạt động của CS và phần tử ‘‘ăn cơm Quốc 

gia thờ ma già Hồ’’ tại Việt Nam và Hải ngoại nói chung thời nào 
cũng có. Tình trạng Việt cộng nằm vùng ở miền Nam VN trước năm 
1975, đem đặt vào tình trạng tại Hải ngoại hiện nay chúng ta mới thấy 
rõ bài bản gian thuật của CS và bọn ăn cơm Quốc gia thờ ma già Hồ. 
Bọn này, chúng luôn ẩn nấp dưới muôn hình vạn trạng ‘‘củi đậu nấu 
đậu’’ tức là dùng người Việt Tỵ nạn kinh tế, loại (Việt kiều yêu 
nước) làm tay sai trong mưu đồ đánh phá, gây lũng đoạn hàng ngũ 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Tỵ Nạn Cộng sản ở hải 
ngoại dưới muôn ngàn hình thức khác nhau. Bài bản và phạm vi hoạt 
động của chúng tới nay không có gì là mới mẻ và tinh vi. Chúng càng 
lập ra những mưu đồ đánh phá, chúng càng tạo cho tập thể Người Việt 
Quốc Gia Tự Do Tỵ nạn CS ý thức hơn, đoàn kết hơn và phản pháo 



ngày càng mãnh liệt hơn nữa là đằng khác, vì mỗi lần chúng ngo ngoe 
ra chiêu đánh lận con đen là mỗi lần tập thể Người Việt Quốc gia Tự 
Do Tỵ nạn CS phát giác ngay, vô hiệu hóa ngay về những công tác trá 
hình, nghi binh của chúng trong việc thực hiện cái nghị quyết 36 cũ kỹ 
kia. 

  
Theo suy luận, nhận định của anh Nguyễn Văn Dõng, Bác sĩ 

Quân y thuộc Sư đoàn TQLC/QLVNCH và anh Trần Hữu Sơn về ông 
quan năm tình báo Mai Viết Triết thì đây là một bằng chứng vô cùng 
xác đáng và rất hẳn nhiên, tương tựa như tên Đại tá Đỗ Mậu trong tâm 
thư của ông ta: ‘‘Hồ Chí Minh và đảng CS đã có công đánh đuổi được 
thực dân Pháp năm 1954 và thống nhất đất nước năm 1975, thu giang 
sơn về một mối. Không lẽ lịch sử dân tộc không ghi lại sự nghiệp 
nầy cho ông Hồ Chí Minh và đảng CS của ông ta’’, cũng như những 
nhân vật có tên Võ Long Triều với Đỗ Ngọc Yến và Báo Người Việt. 
Võ Long Triều giở giọng dạy đời, khuyên đọc giả Người Việt Tỵ nạn 
CS hãy quên đi quá khứ, nên xóa bỏ hận thù với CS mà chỉ nên 
nghĩ đến đất nước và dân tộc mà thôi, do đó tờ báo này phải đình bản 
vĩnh viễn không để lại một chút nuối tiếc nào trong đáy tâm hồn của 
những Người Việt Quốc gia Tỵ nạn CS tại Paris.  

  
Khi nói đến những nhân vật này, tôi xin được khẳng định một 

điều là tôi không cần thiết nhắc lại chuyện xa xưa của năm 1995 về lời 
phát biểu hớ hênh một cách vô tâm của ông quan năm tình báo MVT 
trong bài ‘‘Hiện tình đất nước và diễn ảnh tương lai’’ ngày 
30/09/1995 tại Đông Đức, ‘‘Người CS, 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 nữa, đó cũng là một công lao, dân tộc VN sẵn 
sàng ghi nhận và biết ơn’’, mà tôi chỉ muốn nói ngay trong cái 
thời điểm hiện tại, hiện tại trong năm 2011 mới đây thôi, vì 
nó vẫn còn đang nóng hổi như ổ bánh mì mới ra lò qua ‘‘lá Thư 
Không Niêm’’ của ông MVT gửi cho ông Hứa Vạng Thọ, chủ nhiệm 
Diễn đàn Tin Paris (đính kèm Pièces jointes vào phần dưới bài viết). Ông MVT đã 
không tự kiềm chế được tâm tư, tình cảm và tư tưởng ‘‘vọng chuộng’’ 
lũ Việt gian Cộng sản nên ông đã thốt ra những lời khẳng định chắc 
nịch rằng : ‘‘Việc cách đây hơn 16 năm, tôi đề cao CSVN và thay mặt 
dân tộc VN tỏ lòng biết ơn chúng đã có công mang lại độc lập và 



thống nhất đất nước là một việc làm ‘‘đúng đắn’’, vì đó là ‘‘sự thật’’. 
Tiếp đến, cũng trong năm 2011 này, ông MVT gửi thư giải thích cho 
Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Hoa Kỳ, ngày 07/10/2011 
(đính kèm Pièces jointes vào phần dưới bài viết), ông viết : ‘‘Hơn nữa tôi tỏ ra 
biết ơn cộng sản có công thống nhất đất nước... chớ tôi đâu có biết 
ơn chế độ cộng sản đâu’’. Sự tái khẳng định lập trường này của ông 
MVT trên giấy trắng mực đen qua những lá thư ‘‘Thư Không Niêm, 
Thư Giải Thích’’ đó trong năm 2011 vừa qua. Chính vì lẽ đó nên 
trong ngày 19/11/2011, ngày Đại Hội Thường Niên của Trung Tâm 
Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Âu Châu có đưa sự việc khó có 
thể chấp nhận được của ông quan năm MVT ra để thảo luận. Kết qủa 
sau cuộc thảo luận là TTĐH/TTCSVNCH/ÂC ra quyết định khai trừ 
ông MVT và Hội của ông ra khỏi  TTĐH/TTCSVNCH/ÂC cùng 
ngày. Chiếu theo tỷ lệ các phiếu thuận chiếm đại đa số (11/11 Hội 
Thành viên có mặt). ‘‘trong số 11 phiếu này có lá phiếu thuận của Hội viên 
trong Hội CQN của ông quan năm MVT’’ (đính kèm Pièces jointes vào phần dưới bài 
viết). Tôi tin chắc rằng, những sự việc này không một ai có thể phản 
biện hay gở gạc được gì cho ông quan năm tình báo MVT, ngoại trừ 
những kẻ mất trí hay những tên Việt gian nằm vùng. 

  
Bài bản và phạm vi hoạt động của CS và phần tử ‘‘ăn cơm Quốc 

gia thờ ma già Hồ’’ tại Hải ngoại này nói chung và tại Âu Châu nói 
riêng ví như ‘‘cây kim giấu kỹ trong bọc, lâu ngày phải lòi ra’’, nói 
thế không có nghĩa là vu khống, vì khi nói phải có sách, mách phải có 
chứng. Nhân tiện đây tôi xin đính kèm văn bản ‘‘KÍN’’ (nếu không 
muốn nói là mật) của Ủy Ban Vận Động Sơ Bộ (UBVĐSB) 
do nhóm của ông MVT soạn thảo ra ngày 31/8/2012 và người đứng 
tên cuối văn bản là Mai Quốc Minh gửi đến các nhân sự có tên trong 
UBVĐSB ngày 12/9/2012 lúc 21 giờ 05 phút, (giờ Paris) và sau đó, 
việc ‘‘KÍN’’ trong cái trò đánh lận con đen này nếu được thuận buồm 
xuôi gió thì UBVĐSB sẽ công bố thành hình CỘNG ĐỒNG VIỆT 
NAM tại Pháp trước ngày 31/12/2013 (đính kèm Pièces jointes vào phần dưới 
bài viết). (Thiết nghĩ nếu bọn Việt Gian+Việt Cộng là người Miên, Lào, Thái 
Lan, Mã Lai hay Miến Điện chắc chắn là họ sẽ không được cho gia nhập vào 
cái Cộng Đồng Việt Nam sắp được đẻ ra này. Vì đây là Cộng Đồng Việt Nam cơ 
mà (đúng thôi). Ngược lại nếu bọn Việt Gian+Việt cộng là người Việt Nam hay 
có lai chút xiú Chệt (Tàu cộng) thì chắc bọn này sẽ được vinh hạnh đón nhận 



ngay khi chúng xin gia nhập vào cái Cộng Đồng Việt Nam mới sắp được đẻ ra 
này). 

  
Đọc qua cái hồ sơ hình thành dự thảo bản điều lệ, nội quy 

‘‘KÍN’’ của các vị có thủ thuật cao cơ này cười chết được đi thôi

 (Hồ sơ hình thành dự thảo Bản Điều Lệ, Nội Quy chỉ giữa 
những nhân sự như sau, không phổ biến tin ra ngoài: * NT 
MVTriết, NT TCBằng, Anh NTTâm, Anh MQTuấn, Anh MQMinh, Anh 
BắcNinh, Anh ĐLThanh, Anh TNHiệp).  Hồ sơ, tài liệu dự thảo bản 
điều lệ, nội quy quá ‘‘KÍN’’, quá  ‘‘MẬT’’ cho nên người chưa bao 
giờ được đào tạo trong nghề ‘‘tình báo’’ như tôi vẫn lượm xem được.  
 
Đọc hồ sơ ‘‘mật’’ để rõ biết bài bản và phạm vi hoạt động của cái 
Cộng Đồng Việt Nam mới này một mình thì hẹp hòi ích kỷ quá, 
không đáng mặt quân tử chút nào hết chứ đừng nói chi là người chiến 
sĩ mũ xanh thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù trong QLVNCH, 
nên tôi xin chuyển Hồ sơ hình thành dự thảo Bản Điều Lệ, Nội 
Quy ‘‘KÍN’’ này (đính kèm Pièces jointes vào phần dưới bài viết), đến các Diễn 
đàn, các Niên trưởng và các chiến hữu, thân hữu cùng các bạn hữu 
gần xa xem cho biết bài bản và phạm vi hoạt động của CỘNG SẢN và 
phần tử ‘‘ăn cơm Quốc gia thờ ma già Hồ’’ tại Paris, cái nôi của 
bọn Việt gian cộng sản. 

  
Clermont-Ferrand, 11/10/2012 (Pháp Quốc), 
  
Mũ xanh.Delta81BCD,  
Hồ Hoa Sen.    

 


