
PHỦ CỜ ĐỎ CHO MAI VIẾT TRIẾT  
 
Lóng rày , ở kinh đô hoa lệ Paris đang sục sôi lên một vấn đề ….mà những người còn đang quan 
tâm đến tổ quốc VN , không ai là không biết ! ! ! Ngôi sao sáng đang lên và sắp xuống chính là 
ông MVT , cộng đồng không ai ưa ông này cả , vì vẻ mặt phách lối cuả hắn ta . Tưởng cái lon 
ĐẠI TÁ là NGON lắm , nhất là lại thuộc ngành tình báo của QUÂN LỰC VNCH . Ừ thì OAI 
thiệt , có oai mới dám tuyên bố TOÀN DÂN VN PHẢI BIẾT ƠN CỘNG SẢN VN VÌ CÔNG 
LAO THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA BỌN KHỐN NẠN ! ! !  
 
Thử hỏi cộng đồng tị nạn cộng sản VN tại hải ngoại nghĩ như thế nào và có tha thứ cho hắn ta 
được không ????? Riêng kẻ viết bài này thì không bao giờ quên được câu nói VÔ LIÊM SỈ của 
hắn ta . Thế mà hắn ta lại dám TÁI XÁC NHẬN cái lời tuyên bố khốn nạn ấy với ông HVT chủ 
nhiệm tờ báo Tin Paris điện tử rằng thì là hắn ta nói đúng ! ! ! Lạy Chúa tôi , lạy Phật tôi xin tha 
thứ cho kẻ u mê lầm đường lạc lối ! ! Trời ơi đại tá tình báo gì mà …. Nói năng như thế ? Kiến 
thức chính trị của hắn ta để đâu rồi ? Hay ngày xưa hắn ta LÊN LON LÊN LÁ là nhờ ĐỒNG 
TIỀN ĐI TRƯỚC ĐỒNG TIỀN KHÔN ? Hoặc nhờ tài luồn cúi cấp trên nên mới được vinh thân 
phì da như thế ? Khi ra tới hải ngoại hắn ta vẫn một lòng thờ ông Nguyễn văn Thiệu (dù chế độ 
cộng hoà đã không còn ) và quân đội cũng bị bức tử Thầy trò hắn ta vẫn sống cuộc sống xa hoa 
nơi xứ người , không nhớ gì đến đồng bào đang lâm vào những hoàn cảnh khốn cùng đau thương , 
thê thảm ! ! !  
 
Tình nghĩa huynh đệ chi binh trong lòng hắn ta cũng không có anh em quân nhân chắc không 
quên vụ hành hung một chiến sĩ ngay tại Place Trocadero ? vì thế mới sinh ra cái cảnh cộng đồng 
chia năm xẻ bảy , bây giờ đã đến ngày gần đất xa trời , hắn ta không biết thân biết phận còn muốn 
QUẬY biết ? Để làm gì ? Hay có ý muốn HÒA HỢP HÒA GIẢI dâng cộng đồng tị nạn tại Pháp 
này cho quan thầy bắc việt ?  
 
Hắn tưởng hắn ngon lắm , mà phán quyết KHÔNG ĐƯỢC PHỦ CỜ VÀNG CHO TRUNG TÁ 
THIỆN vừa mới qua đời tại Pháp ????? Thiết tưởng trung tá Thiện còn XỨNG ĐÁNG được phủ 
cờ vàng hơn là con người vô ơn bội ngĩa MVT . Sự thật vẫn là sự thật dù sự thật mất lòng . Anh 
em quân nhân hãy sáng suốt nhìn về những hành vi của MVT để thấy hắn còn được chúng ta tôn 
kính nữa hay không ? Đừng bao che cho hắn làm gì HẮN CHỈ ĐÁNG ĐƯỢC PHỦ CỜ ĐỎ CỦA 
ĐÁM LƯU MANH VC  
 
Sợ đàn anh của hắn cũng không bằng lòng cho hắn trở về VN yên nghỉ như tên bại tướng Nguyễn 
Cao Kỳ , ca tụng nịnh bợ VC cho cố , cuối đời người chẳng được trả ơn mà còn bị tai tiếng muôn 
đời  
 
Trăm năm bia đá thì mòn  
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ  
 
Không ai quên câu nói của ông đâu Mai viết Triết ạ , tôi còn nhớ có một lần trong buổi họp , 
người bạn báo cáo với ông : hôm qua thiên hạ chửi ông quá trời  mặt mày ông vênh váo lên tôi có 
làm gì mà chửi tôi ????  
 
Thưa ông chỉ cần một câu nói BIẾT ƠN CỘNG SẢN là đã có TỘI rồi ông ạ và đáng để cho thiên 
hạ chửi rồi ! !!  
 
LÊ HOÀNG LAN  
 
 Người Vợ lính năm xưa 


