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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 đồng 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,
Trong Văn thư số : 056/11102011, ngày 11/10/2011, Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể
Chiến Sĩ VNCH/Âu-Châu (TTĐH/TTCSVNCH/ÂC), căn cứ trên những băng ghi âm và
những dữ kiện ‘‘mắt thấy, tai nghe’’ của những người tham dự gửi làm bằng chứng, đã cố
gắng phân tích một cách trung thực từng vi phạm một trong một loạt vi phạm ‘‘động trời’’đã
được ông Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (PĐĐ/HVKT) mở toang cửa ngõ cho phép ngang
nhiên, trắng trợn tự do diễn ra một cách thô bạo và vô tội vạ trong 2 ngày Đại Hội ‘‘Bất
Thường’’ 3 và 4/9/2011 của TTCSVNCH/HN. tại Houston, Texas (Hoa-Kỳ).
1)- 3 vi phạm nghiêm trọng Điều Lệ -Nội Quy của TTCSVNCH/HN :
a)- Ông PĐĐ/HVKT kêu gọi giẫm đạp lên Bản Điều Lệ – Nội Quy của
TTCSVNCH/HN mà đi
Xin lỗi, lời tuyên bố : ‘‘Không sao, KHÔNG CẦN NỘI QUY vì chính cá nhân tôi
cũng là một Chủ tịch BẤT HỢP LỆ’’ !!... của ông PĐĐ/HVKT không thể gọi cách nào
khác hơn là ‘‘vô trách nhiệm’’. Ông đã nêu gương xấu để đốc thúc, kêu gọi thành viên giẫm
đạp lên Bản Điều Lệ – Nội Quy mà đi, tức là phá rào, không cần phải giữ gìn, bảo vệ Trật
tự, Kỷ luật của TTCSVNCH/HN làm gì nữa, đúng như lời than thở sau đây của Trung tá Lê
văn Trang, một thành viên sáng lập TTCSVNCH/HN, trước tình trạng hổn độn, mất trật tự
và vô kỷ luật do lời kêu gọi xúi dục vô trách nhiệm của ông PĐĐ/HVKT gây ra trong chục
ngày qua :
‘‘Tập Thể trở thành một sân banh túc cầu, mọi người đều có quyên bầu cử và ứng
cử, mọi người đều có quyền viết Nội Quy và Điều Lệ theo ý thích của mình, bất chấp

nguyên tắc pháp lý căn bản. Con đường trước mắt : Tập Thể sẽ tan hàng…’’ (phần bỏ
thêm dẩu là do TTĐH/TTCSVNCH/ÂC để dễ đọc và tránh hiểu sai ý của tác giả).
Ngoài ra, việc ông PĐĐ/HVKT bổ nhiệm ông Lê Thiện Ngọ và ông Mai Viết Triết
(MVT), 2 phần tử ‘‘thiên Cộng’’ hạng nặng, vào những chức vụ lãnh đạo quan trọng hàng
đầu trong TTCSVNCH/HN là những vi phạm nghiêm trọng Điều Lệ – Nội Quy về Chủ
trương (Điều 4.1- 4.2) và Lập trường (Điều 6.3), vốn là những lãnh vực vô cùng quan
trọng, đòi hỏi nhiều cảnh giác, theo dõi và sưu tra.
Kính thưa Quý vị. Một đơn vị trưởng, một người Lãnh đạo mà hô hào kêu gọi thuộc
cấp, thành viên của mình không cần quan tâm, để ý tới kỷ luật nghiêm minh của đơn vị
mình, không cần tôn trọng, bảo vệ Điều Lệ – Nội Quy nghiêm ngặt của Tổ chức mình nữa,
mà cứ việc tự do làm theo nhu cầu và ý thích của mỗi người, thì người đơn vị trưởng này,
người Lãnh đạo này có xứng đáng được cho tiếp tục tại chức hay không ? Biện pháp chế tài
đối với tội làm lũng đoạn hàng ngũ, làm tổn hại nặng nề đến uy tín của đơn vị, thì ngoài việc
bị giáng chức, đương sự còn phải chịu những hình thức kỷ luật nào khác nữa ?
Kính thưa Quý Niên trưởng trong HĐGS và HĐTV,
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, hay có hành vi bất xứng gây thiệt hại tới uy tín, tới quyền lợi tinh thần và vật
chất của Tập Thể.
b)- Tất cả mọi bổ nhiệm vi phạm Chủ trương và Lập trường của TTCSVNCH/HN
đều bất hợp lệ và vô giá trị :
Như trình bày ở trên, việc ông PĐĐ/HVKT bổ nhiệm ông Lê Thiện Ngọ và ông Mai
Viết Triết (MVT), 2 phần tử ‘‘thiên Cộng’’ hạng nặng, vào những chức vụ lãnh đạo quan
trọng hàng đầu trong TTCSVNCH/HN (Phó CT/HĐĐD và CT/HĐĐH) là những vi phạm
nghiêm trọng Bản Điều Lệ – Nội Quy về Chủ trương (Điều 4.1- 4.2) và Lập trường (Điều
6.3) của TTCSVNCH/HN, nên bất hợp lệ và vô giá trị.
Hơn nữa, theo lời than thở, chán ngán của Trung tá Lê văn Trang rằng : ‘‘mọi người
đều có quyên bầu cử và úng cử, bất chấp nguyên tắc pháp lý căn bản’’ cho thấy tình hình
bát nháo, hổn độn, mất trật tự, vô kỷ luật và vi phạm nặng nề hình thức và nguyên tắc bình
bầu của TTCSVNCH/HN trong ngày Đại Hội, như TTĐH/TTCSVNCH/ÂC đã trình bày
trong Văn thư số 056/11102011, ngày 11/10/2011 :
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 Trung Tâm Điều Hợp (TTĐH), Tổng Hội (TH)
và Liên Hội (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, vì ai cũng rõ có rất ít đơn vị thành viên tham dự Đại Hội này ?

Như vậy, HĐGS/TTCSVNCH/HN có thêm một bằng chứng nữa về tính bất hợp lệ
của cuộc bầu cử mờ ám, thiếu trong sáng này.
2)- Tương lai của TTCSVNCH/HN :
Tương lai của TTCSVNCH/HN không bi quan như sự lo ngại của Trung tá Lê văn
Trang. Đây chỉ là một sự rối loạn nhất thời mà thôi. Thực tế thì tất cả những vi phạm nghiêm
trọng xảy ra trong cái Đại Hội ‘‘Bất Thường’’ đầu tháng 9/2011 của TTCSVNCH/HN tại
Houston, Texas (Hoa-Kỳ) như trình bày ở phần trên, đã được phân tích rõ ràng, trung thực
trong mấy ngày qua và đã được rộng rãi công luận chia xẻ, đồng tình.
Đã là Quân nhân QLVNCH, với tâm niệm Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm khắc
sâu trong tâm khảm, chúng ta quyết cùng với Quý Niên trưởng trong HĐGS và HĐTV duy
trì và bảo vệ kỷ luật cùng sự tôn nghiêm của Bản Điều Lệ – Nội Quy trong một tinh thần
‘‘Quân Pháp Bất Vị Thân’’, hầu không cho phép bất cứ một ai, bất cứ một nhóm người nào
manh tâm tiếm danh TTCSVNCH/HN để biến Tập thể Quân nhân này thành công cụ tiếp tay
làm lợi cho lũ Việt gian Cộng sản Bán nước (VGCSBN), một hành vi phản bội lại Chủ
trương và Lập trường chống Cộng truyền thống của mình.
- Điều 19.2 nói rõ : HĐGS có nhiệm vụ góp ý kiến, khuyến cáo HĐĐD khi có vi
phạm Điều Lệ.
- Điều 19.4 nói rõ : HĐGS có nhiệm vụ đề nghị biện pháp chế tài nếu cần thiết.
- Điều 19.4 nói rõ : Trường hợp Chủ tịch HĐĐD từ nhiệm hoặc không thể tiếp tục
đảm nhiệm chức vụ khi nhiệm kỳ còn trên 1 năm, việc điền thế sẽ do Đại Hội Đồng Bất
Thường quyết định. Nếu dưới 1 năm, PCT/HĐĐD sẽ thay thế cho đến hết nhiệm kỳ.
Như trình bày ở phần 1), ông PĐĐ/HVKT là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất
cả những vi phạm ‘‘động trời’’ trong chủ tâm ‘‘chà đạp xuống tận bùn đen’’ Bản Điều Lệ –
Nội Quy cũng như uy tín của chính đơn vị mình là TTCSVNCH/HN. Do đó, ông không còn
đủ tư cách tiếp tục đảm nhiệm chức vụ CT/HĐĐD nữa.
Đồng thời, tất cả những bầu cử / bổ nhiệm dưới sự ‘‘chủ tọa và chỉ huy’’ của ông
PĐĐ/HVKT trong kỳ Đại Hội đúng là ‘‘Bất Thường’’ này đều bất hợp lệ và vô giá trị, vì đã
vi phạm trắng trợn 2 Điều Lệ tối kỵ của TTCSVNCH/HN là Chủ trương và Lập trường
chống Cộng truyền thống của Người Quân nhân QLVNCH nói riêng và của Người Việt
Quốc gia Tự do trong và ngoài nước nói chung.
3)- Hành vi của một người nói lên bản chất thật sự của người đó :
Ông MVT cần phải bình tỉnh đầu óc lại để thấy rõ rằng tất cả những bầu cử / bổ nhiệm
dưới sự ‘‘chủ tọa và chỉ huy’’ của ông PĐĐ/HVKT trong Đại Hội ‘‘Bất Thường’’ vừa qua
đều bất hợp lệ. Vì một mặt, những người được bầu / bổ nhiệm là những thành phần có Chủ
trương và Lập trường hoàn toàn đi ngược lại Chủ trương và Lập trường chống Cộng truyền
thống của TTCSVNCH/HN. Mặt khác, do tình hình hổn độn, mất trật tự và vô kỷ luật trong
ngày Đại Hội, nên hình thức và nguyên tắc bình bầu của TTCSVNCH/HN cũng không được
tôn trọng và thực hiện đúng đắn.

Những ‘‘vẫy vùng’’ vừa qua của ông MVT chỉ tội làm cho công luận càng thêm chán
nản về bản chất con người thật sự của ông, sau khi họ được ông cho thưởng thức tài nghệ
ngụy biện ‘‘ngốc nghếch’’ của ông, kiểu như ‘‘Tôi tõ ra biết ơn Cộng sản có công thống
nhứt đất nước….. chớ tôi đâu có biết ơn chế độ cộng sản đâu’’.
Để giúp ông thấy rõ công luận nhận định như thế nào về con người của ông, TTĐH/
TTCSVNCH/ÂC xin trích lại đây một vài đoạn điện thư, mà tin chắc ông cũng đã nhận được
như chúng tôi :
a)- Văn Thư TTĐH Tây-Nam Hoa-Kỳ gửi CT/HĐĐD và CT/HĐGS ( 11/10/2011) :
- Phần 2 : Trong Đại Hội, NT MVT được đề cử CT/HĐĐH…… Để mọi sinh hoạt
được dễ dàng, chúng tôi phải tìm hiểu ít nhiều về người lãnh đạo mới. Qua các văn kiện
minh chứng, chúng tôi được biết vào năm 1995, tại Âu-Châu, trong một bài tham luận, NT
MVT đã thừa nhận CSVN đã có công thống nhất đất nước và kêu gọi toàn dân VN phải nhớ
ơn công lao của CSVN. Gần đây nhất, chính NT MVT, trong ‘‘Thư Không Niêm’’ gửi Hứa
Vạng Thọ, đã xác nhận là : ‘‘….Tôi khen CS cũng không có nghĩa tôi theo CS’’ (!). Thật là
một ý tưởng không thể biện minh được cho lập trường của người Chiến sĩ đang giữ một chức
vụ điều hành TTCSVNCH/HN. Điều này đi ngược lại đường lối của TTCSVNCH/HN là
không chấp nhận và không Hòa Hợp Hòa Giải với bọn VGCSBN.
Từ đó, TTĐH Tây-Nam chúng tôi thấy rất khó có thể hoạt động trong tương lai nếu
NT MVT vẫn giữ chức vụ điều hành nói trên, bởi vì có nhiều Chiến sĩ đang và sẽ quay
lưng với Tập Thể kể từ khi NT MVT được bầu chọn trong Đại Hội vừa qua. Lập trường của
NT MVT là một trở lực rất lớn cho chúng ta hiện nay trong vai trò kêu gọi mọi người đoàn
kết, để cùng nhau góp công sức cho cuộc đấu tranh hầu đem lại Tự do, Dân chủ, Nhân quyền
cho toàn dân.
b)- Điện thư 12/10/2011 của CH Huỳnh Bá Phụng, Hội cựu Quân nhân QLD – Úc
Châu :
Kính thưa các Niên trưởng ,
Đọc xong câu gạch đỏ bên dưới, tôi thật sự không hiểu ông Đại tá MVT có ấm đầu
hay không, hay là ông đã đến thời kỳ lẩm cẩm cũng không biết chừng ? Bây giờ thì những
nguồn tin nói rằng trong Đại Hội ở Houston vừa qua có những phần tử ‘‘thiên Cộng’’ quả
không sai ! Ông Triết nói :
"Tôi tỏ ra biết ơn Cộng sản có công thống nhất đất nước…. ".
Dù ngu đến cỡ nào cũng phải hiểu việc CSVN đánh chiếm Miền Nam để cho anh em
chúng tôi vào tù, còn ông thì bỏ lính chạy là đúng ? Lập trường của ông theo tôi không phải
‘‘thiên Cộng’’, mà ông là tên ‘‘nằm vùng’’ bây giờ mới lộ diện.
c)- LÍNH GIÀ ( 11/10/2011) : Ôi trời đất ơi ! viết như thế nầy mà còn cải chối thì là
hết nước nói…. Chẳng biết tí gì về kẻ thù mà đòi lãnh đạo, củng cố nội bộ, chỉ mới ló cái
mặt ra là đã thấy nát bét rồi, củng cố cái gì, có chăng củng cố cho Tập đoàn CSVN thì có.
Ông có hiểu là cái ơn thống nhất đất nước ấy của CSVN đã giết chết biết bao nhiêu thường
dân vô tội của cả 2 miền Nam Bắc, hàng trăm nghìn chiến sĩ VNCH đồng đội, thuộc cấp của

ông đã hy sinh để cho ông mang lon Đại tá còn sống đến ngày nay tại hải ngoại hay không ?
Nhìn những hệ lụy do sự thống nhất đất nước kiểu ấy của CSVN gây ra mà ông "biết ơn"
chúng, thì ông là một thằng ngu hết thuốc chửa, một tên rấp ranh làm tay sai cho CSVN
hạng bét. Dù ông có thể vào hàng cha chú của tôi, nhưng trong cuộc đấu tranh sanh tử QuốcCộng tôi không thể tha thứ cho một tên phản bội lý tưởng Quốc Gia như vậy được. Ông
không xứng đáng để tự gọi mình là " người lính già ", xin để danh xưng ấy cho những
người lính thấp cổ bé miệng, vô danh tiểu tốt như tôi, nhưng không bao giờ quên lời thề
Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm…
Việc làm đúng đắn nhất, hiểu biết nhất của ông bây giờ là nên trở về nhà trùm chăn
suy nghĩ , ăn năn về những lời tuyên bố ngu xuẩn của mình, giao lại nhiệm vụ cho những
anh em nào có tinh thần, sự hiểu biết và lập trường Quốc gia vững chắc điều hành
TTCSVNCH, thì đó mới là việc làm sáng suốt nhất, tốt đẹp nhất của ông.
Theo tôi, ông đã quá lú lẫn rồi. Cộng sản và chế độ Cộng sản bộ nó khác nhau sao
ông ? Nên tặng cho ông bằng khen đã khám phá ra Cộng sản không phải là chế độ Cộng sản,
nó là 2 thằng khác nhau, không thể lẫn lộn được. Thật là một phát kiến vĩ đại, một câu nói
đáng ghi vào kỹ lục thế giới và mọi người nên học tập nêu gương " Bác Triết ".
d)- Bs Ngô Gia Ấn, Biệt Động Quân, ở CHLB/Đức ( 12/10/2011) :
Lại thêm một thằng khùng MVT.
Ông nói về kỷ luật của Quân đội. Vậy sao không ai hỏi ổng khi ổng phát biểu nhớ ơn
VC như thế thì ai xử ổng ? Và ổng có còn xứng đáng ngồi cái ghế để viết tầm bậy tầm bạ và
ký tên Trung tâm Trưởng ... Trung tâm Trưởng cái đ. gì mà viết dấu hỏi dấu ngã không chỗ
nào trúng hết. Ai bầu ổng lên vậy ? Không phải cần thằng có học lên ngồi trên cao, nhưng ít
ra phải ăn nói, viết lách cho ra hồn để người ngoài nhìn vào nói mình hết người có học rồi
hay sao ?
Hồi trước 75, ông MVT làm cái chức gì ở đâu ? Cho tui biết với, hay tốt hơn cho tui
xin email address hay số phone của ổng, để nói chuyện với ổng. Tui biết nhiều chuyện vui
lắm ở Cảnh sát QG, hỏi ổng coi sao, nhiều khi ổng là tác giả những chuyện ly kỳ đó không
chừng. Không biết khi ông viết : ‘‘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’’, ông có còn hiểu được ông viết
gì không ? Sĩ quan cao cấp mà đầu óc bã đậu thế này, thì không mất nước về tay VC mới là
chuyện lạ.
Còn nhiều, rất nhiều nữa những bài viết, những điện thư như thế này về ông MVT.
TTĐHTTCSVNCH/ÂC đang cố gắng tập trung lại thành một hồ sơ.
Đáng lẽ với kinh nghiệm và tuổi đời trên bát tuần, nhất là nếu còn một chút liêm sỉ,
ông MVT đã phải nhìn thấy rõ con đường ‘‘xé rào’’ của ông đến đây là hết, là ‘‘ngõ cụt’’.
Ông nên về nhà trùm chăn suy nghĩ , ăn năn những việc làm ‘‘trái với đạo làm người’’
của mình. Đừng ngoan cố, mặt dày, cố đấm ăn xôi nữa, bởi vì không một người Quân

nhân chân chính nào lại có thể ngồi im lặng, nhìn bè nhóm của ông phá rối, bôi đen uy tín
hàng ngũ QLVNCH.
Việc ông MVT, mấy ngày gần đây, gửi văn thư ký tên Trung tâm trưởng bổ nhiệm
nhân sự hoặc ‘‘tự tay cạo sửa’’ Bản Điều Lệ – Nội Quy đã là chuyện được đưa vào kho
tàng châm biếm thời đại ngày nay rồi. Nhiều câu hỏi cắc cớ, mỉa mai được truyền miệng như
sau : Ai bầu ổng lên vậy ? Trung tâm của ổng có phải là Trung tâm Tâm thần không ? Ông
MVT có phải là Trung tâm trưởng Trung tâm BB không ? Hỏi ra mới vỡ lẽ BB là Bậy Bạ, là
Bừa Bãi. Hỏi nữa thì được giải thích thêm trong tiếng cười nhạo báng : Gọi Trung tâm Bậy
Bạ hay Trung tâm Bừa Bãi vì trong Trung tâm này, mọi người đều có quyên bầu cử và ứng
cử, không cần biết họ là ai, tay sai hay Cộng sản nằm vùng cũng được. Mọi người đều có
quyền tùy tiện viết Nội Quy và Điều Lệ theo ý thích của mình, bất chấp nguyên tắc pháp lý
căn bản
Thật đau lòng phải nghe những chuyện ‘‘cười ra nước mắt’’ này, nhưng nếu chịu khó
suy ngẫm chúng ta sẽ cảm nhận được cái thâm thúy của nó :
Ông MVT, nay đã hơn 80 tuổi, dù có hám danh cực độ đến đâu đi nữa, cũng chỉ có thể
‘‘chịu đấm ăn xôi’’ đến một mức giới hạn nào đó thôi, chứ không thể cứ mặt dày, lì lợm,
không cần biết đến dư luận lên án mình nặng nề như thế nào, không cần biết đến điều phải
trái, đúng sai như kiểu CSVN tại các Hội đàm Quốc tế như thế được. Hơn nữa, ‘‘xôi’’ ở đây
chỉ là cái chức CT/HĐĐH, mà giá trị quyền lợi vật chất thực sự chẳng có gì để hưởng cả,
ngoại trừ cái giá trị tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo phải hy sinh, chịu đựng tất cả
mọi khó khăn trở ngại để giữ cho con thuyền đi đúng hướng chống Cộng mà
TTCSVNCH/HN đã tin tưởng giao phó.
Khách quan mà xét, chưa nói tới lập trường ‘‘thiên Cộng’’ hạng nặng của ông ta, ông
MVT không có đủ điều kiện, tài năng, trí tuệ để hoàn thành tốt đẹp trách nhiệm nặng nề của
một Chủ tịch HĐĐH đúng nghĩa :
- Phải nói rõ rằng đại đa số Quý Niên trưởng và Chiến hữu trong cũng như ngoài TT
CSVNCH/HN không ai 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 PĐĐ/HVKT, CT/HĐĐD bổ nhiệm làm PCT/HĐĐD và được ngoi lên làm
CT/HĐĐH nhờ mánh mung trong hình thức bầu cử gian lận.
- Chỉ với một Liên hội CQN thật khiêm nhường của ông ở ngay tại Âu Châu thôi,
mà ông MVT còn chưa tạo được đoàn kết, chưa điều hành nổi, cuối cùng phải để cho Liên
hội này ngưng hoạt động gần 7 năm qua, thì thử hỏi ở cách quá xa Hoa-Kỳ như vậy, làm sao
ông MVT có thể điều hành nổi một Tập thể có tầm vóc rộng lớn như TTCSVNCH/HN ?
Như vậy, chỉ có một giải thích đích thực thỏa đáng nhất. Đó là, dù có phải hy sinh
mạng sống, ông MVT cũng phải cố bám lấy cho bằng được cái ghế CT/HĐĐH để từng bước
đưa cái Tập Thể Quân Nhân này đi vào quỹ đạo đã được lũ Việt Gian Cộng Sản Bán Nước
(VGCSBN) quy định và giao cho ông trách nhiệm phải thi hành ? Ông MVT hăng say làm
chuyện phản trắc này là do say mê chủ nghĩa Cộng sản mà lịch sử nhân loại đã cực lực lên án

và thẳng tay thải bỏ vào sọt rát, hay vì bị ma lực đồng tiền làm cho điên đảo tâm thần, mất
hết lương tri và nhân phẩm làm người, hay vì bị lũ VGCSBN nắm được yếu huyệt và cấy
đúng loại ‘‘sinh tử phù’’ bắt ông phải quy phục làm đúng theo mệnh lệnh của chúng ? Trong
3 câu hỏi vừa nêu trên, chắc chắn câu trả lời sẽ tìm thấy ở 2 câu hỏi sau cùng.
Kính thưa Quý vị,
Trước những vi phạm nghiêm trọng của ông PĐĐ/HVKT và ông MVT, vậy thì
HĐTV, HĐGS, các TTĐH vùng, TH, LH trong TTCSVNCH/HN, Quý Niên trưởng, Quý
Chiến hữu còn chờ góp nhặt thêm những điều gì nữa khi Điều Lệ – Nội Quy – Chủ trương –
Lập trường của TTCSVNCH/HN đã được ghi rõ trên giấy trắng mực đen. Chừng này chưa
đủ tiêu chuẩn để Quý vị đem Điều Lệ – Nội Quy ra áp dụng hay sao ?
Nếu những vi phạm nghiêm trọng của ông PĐĐ/HVKT và ông MVT được đa số đồng
tình thì Chủ trương – Lập trường của TTCSVNCH/HN nằm trong lãnh vực nào, phương
hướng nào xin Quý vị cho TTĐH/TCSVNCH/ÂC chúng tôi được biết ? Trong lúc chờ đợi
phản ứng trung thực của những ai còn lưu luyến đến truyền thống của Người Quân nhân
QLVNCH ‘‘Quân Pháp Bất Vị Thân’’.
Hiện tại cũng như tương lai, TTĐH/TTCSVNCH/ÂC không hưởng ứng và chấp nhận
bất cứ một văn bản hay chỉ thị nào của ông MVT đưa ra, TTĐH/TTCSVNCH/ÂC không
nhìn nhận những phần hành của các nhân sự do ông MVT bổ nhiệm, với một lý do thật đơn
giản là vì chính vai trò PCT/HĐĐD kiêm CT/HĐĐH của ông MVTcũng không hợp lệ thì
ông MVT lấy tư cách gì để ký văn thư bổ nhiệm người này, người khác, tự biên, tự diễn tu
chỉnh bản Điều lệ, thay đổi danh xưng HĐĐH thành TTĐH/TƯ.
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC không chấp nhận sự Lãnh đạo của những người bất xứng
(HVKT, MVT), những tên đồ tể có chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải với bạo quyền VGCSBN.
Lập Trường – Chủ Trương – Mục Tiêu của TTĐH/TCSVNCH/ÂC bất di bất dịch trong
lằn ranh Quốc Cộng.

Trân trọng kính chào.
Paris, ngày 20 tháng 10 năm 2011.
Trung Tâm Trưởng
TTĐH/TTCSVNCH/ÂC
Nguyễn Nhựt Châu

