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CHUYỆN KHÔNG MUỐN NÓI RA 
  
          Năm 1986, khi còn ở Bataan Philippines, lần đầu tiên chúng tôi thấy ảnh 

của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh trên báo Văn Nghệ Tiền Phong, với cái khăn 

rằn "Nam Bộ" quanh cổ mà trước đó rất lâu, cũng thấy ảnh Hồ Chí Minh trên 

báo chí VC có khăn quàng y hệt như vậy. Một người bạn trẻ thốt lên: "Ông này 

muốn bắt chước Hồ Chí Minh hay sao mà lại có cái khăn quàng này, ông ta 

là người Bắc mà". Anh bạn trẻ này nay cũng sắp về già, hiện đang sinh sống tại 

San Jose. Khi đến Hoa Kỳ, tôi cũng được người bà con bảo lãnh về California, 

có dịp biết về Mặt Trận, tôi đã chua xót mà thấy rằng Mặt Trận Hoàng Cơ Minh 

đã cố gắng bắt chước Việt Minh ngày trước, Việt Cộng bây giờ gần như y hệt. 

Có lẽ nguyên nhân cũng do ba chữ cái Hồ Chí Minh và Hoàng Cơ Minh khi viết 

tắt: HCM mà ra. Do đó, tôi rất "đau con mắt" mỗi khi nhìn ảnh Phó Đề Đốc 

Hoàng Cơ Minh với khăn rằn quàng cổ. Hết người bắt chước, lại bắt chước tên 

bán nước buôn dân Hồ Chí Minh, hết đảng phái bắt chước, lại bắt chước đảng 

Cộng Sản. Phải chăng Hồ Chí Minh là thần tượng của Hoàng Cơ Minh? 
  
- Việt Minh Cộng Sản cũng lừa bịp dân chúng bằng khẩu hiệu "đánh đuổi thực 

dân, giành độc lập" rồi "chống Mỹ cứu nước" cũng một ngón lừa bịp! Việt 

Minh Cộng Sản đánh Pháp, đánh Mỹ là để bành trướng lãnh thổ cho Cộng Sản 

Đệ Tam Quốc Tế, còn Mặt Trận Hoàng Cơ Minh thì lừa bịp đồng bào hải ngoại 

để "kiếm tiền". 
  
- Việt Minh Cộng Sản trước đây lập chiến khu, thì Mặt Trận Hòang Cơ Minh 

cũng có khu chiến! 
  
- Việt Minh có Mặt Trận Việt Minh và Đảng CS, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh 

cũng có Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Đảng Việt 

Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng). 
  
- Việt Minh chuyên môn tuyên truyền lếu láo, Mặt Trận cũng có tờ Kháng 

Chiến, toàn phịa những trận đánh với VC ở trong nước, chiếm đồn này, diệt 

chốt nọ!. Ai không tin cứ hỏi ông Đỗ Thông Minh và ông Huỳnh Lương Thiện 

là những người "một thời" phụ trách tờ "khiến chán" thì biết. 
  
- Hồ Chí Minh chết, VC chỉ "ăn gian" có một ngày. Chết ngày 2 tháng 9, VC 

công bố ngày 3 tháng 9. Còn Hoàng Cơ Minh chết, Mặt Trận ăn gian tới 14 

năm. 
  
- Việt Minh Cộng Sản áp dụng kỷ luật khắt khe với đảng viên, thủ tiêu kẻ tình 

nghi, kẻ bất đồng ý kiến, thì Mặt Trận cao siêu hơn một bậc: Khi những kháng 
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chiến quân đến Thái lan bị thu gom hết giấy tờ giống chủ nô xa xưa, ai đòi ra 

khỏi "khu chiến" thì xử tử để bảo đảm "căn cứ bịp" không bị tiết lộ!! đã có ít 

nhất 14 kháng chiến quân bị tử hình trên đất Thái Lan (theo hồi ký của kháng 

chiến quân Phạm Hoàng Tùng, do Ông Đỗ Thông Minh giúp xuất bản và ra 

mắt). Và hôm nay, cái nghi án "Terror in Little Saion" ngày càng như màn lưới 

từ từ chụp xuống đầu Việt Tân. 
  
- Cái gì Việt Cộng cũng bắt "nhân dân" gánh chịu, nhân danh "nhân dân": công 

an nhân dân, bộ đội nhân dân, chính quyền "nhân dân" .., nhưng phản nhân dân. 

Mặt Trận và Việt Tân thì cái gì cũng "đồng hương" nhưng luôn bịp và phản lại 

đồng hương, bây giờ lại hoa ngôn xảo ngữ vơ đồng hương vào để cùng đỡ đòn, 

chịu trận !!. trong khi đã công khai tuyên bố "dứt bỏ" đồng hương để theo Việt 

Cộng. 
  
          Đọc đến đây, có lẽ một vài độc giả cho rằng tôi "vạch lá tìm sâu" vì hệ 

thống tổ chức đảng phái đều gần giống nhau. Nếu quý vị nhìn hình ảnh mà Việt 

Tân in trên lồng đèn Trung thu cho trẻ em ở Houston năm 1999, quý vị sẽ thấy 

Mặt Trận và Việt Tân muốn "coppy" khuôn mẫu của Việt Cộng ra sao: đó là 

bức họa các cháu thiếu nhi đi chân đất, đội nói cối, tay cầm lồng đèn "lúp xúp" 

"hành quân" với câu: "Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến". Đó là 

hình ảnh Trung Thu của VC trong nước, chứ đâu phải hình ảnh Trung Thu cho 

trẻ em tại Houston, Texas, vì trẻ em tị nạn Cộng Sản tại Houston làm gì có nón 

cối mà đội, làm gì lại không có giày phải đi chân đất?. Mặt Trận bắt chước VC 

100%. Cộng sản VN coi dân chỉ là phương tiện thì Việt Tân sau ngày công khai 

hóa cũng chủ trương "dự phóng tương lai 2 bước" giúp VC và sẵn sàng phản bội 

3 triệu người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại. 
  
- Cái tội lớn nhất của Việt Cộng là đánh miền Nam cho Nga cho Tàu. Cái tội 

lớn nhất của Mặt Trận và Việt Tân là ĐỐT CHÁY NIỀM TIN của người Việt tị 

nạn Cộng Sản ở hải ngoại, không còn tin tưởng vào bất cứ một tổ chức nào 

nhằm xây dựng đoàn kết hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh dành tự do, dân chủ 

nhân quyền cho người dân Việt Nam. 
  
          Phải chi Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cứ thành thật cho đồng hương biết sự 

thật, diễn tiến cũng như những khó khăn phải trải qua thì dù có thất bại vẫn 

được thương yêu, hỗ trợ để làm lại (thua keo này bày keo khác hay thất bại là 

mẹ thành công) đằng này tổ chức kháng chiến ma để lấy tiền đồng bào. Đó đâu 

có phải là tranh đấu? Đó là bịp. 
  
          Tại sao Việt Tân có chủ trương theo Việt Cộng, bất chấp ý chí của 3 triệu 

người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở hải ngoại? Câu trả lời là Việt Tân "Đón Gió sai 

chiều". Việt Tân tưởng rằng Hoa Kỳ và Việt Cộng sắp phải có màn "Đối Lập" 

do đó đã "lộ hàng" cho Việt Cộng và Hoa Kỳ thấy chủ trương làm lợi cho VC 
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và trở mặt với người Việt tị nạn mà lập trường chống Cộng theo chủ trương 

"thay thế chứ không sửa chữa". Không ngờ, Quan điểm về đối lập của Hoa Kỳ 

"không phải như rứa". Mỹ đã có đối lập dự trữ trong kho tức là những tên bị 

Việt Cộng tống xuất qua Hoa Kỳ. Vì vậy, phen này Hoa Kỳ đã tái mở hồ sơ 5 

ký giả gốc Việt bị ám sát mà tất cả  mũi điều tra đều hướng về Việt Tân. Ký giả 

A.C. Thompson đã lợi dụng thói "khoe khoang hiểu biết" để đưa Nguyễn Xuân 

Nghĩa vào tròng, moi được Nguyễn Xuân Nghĩa khoe ra rằng chính Nguyễn 

Xuân Nghĩa đã tham dự họp với bọn "sát thủ" của  Mặt Trận Hoàng Cơ Minh 

mà Việt Tân là "kẻ kế thừa". Bây giờ Nguyễn Xuân Nghĩa có chối thì cũng quá 

muộn, vì Thompson không nói hắn ta đã "tắt máy" và có 3 nhân chứng khác 

ngoài Thompson và sau đó 4 người này cùng báo cáo lên cấp trên và "thảo luận 

kế hoạch". Nhất là "cuộc điều tra còn tiếp tục". 
  
          Phần thì bị Mỹ đá không còn hy vọng được Mỹ cho làm đối lập cuội với 

Việt Cộng, phần vì cuộc điều tra của Thompson  (nói đúng hơn là của Mỹ) về 

cái chết oan ức của 5 ký giả gốc Việt ngày càng đi đến đích tìm ra thủ phạm, thủ 

phạm đó là Việt Tân như lời Thompson đã nói (tất cả mọi tình nghi đều hướng 

về Việt Tân). Do đó, Việt Tân như bị sét đánh ngang tai, nên đã kêu cứu Cộng 

Đồng, những cái gọi là Cộng Đồng giúp Việt Tân theo Duyên Lãng Hà Tiến 

Nhất chỉ là những "ông làng" tự ái tổ chảng hay cái máu muốn làm "anh hùng 

rơm" loại anh hùng mà Hồ Chí Minh cho rằng hễ ra ngõ là gặp loại anh hùng 

này - bị Việt Tân thổi ống đu đủ. 
  
          Chủ Nhựt này, 6.12.2015 tại San Jose cũng có cuộc "hội thảo" mà nhìn 

vào thành phần diễn giả, chúng ta cũng biết mục đích là để "mang tơi chữa lửa" 

hòng cứu Việt Tân. Diễn giả Đỗ Hùng, người từng phản dối cuốn phim "Terror 

in  Little Saigon" và cho rằng năm 1981 Little Saigon chưa "hiện hữu". Ông 

Huỳnh Lương Thiện là một tay cầm chịch của báo Kháng Chiến chuyên phịa 

những trận đánh của Mặt Trận HCM bên Việt Nam, trong khi "chưa có kháng 

chiến quân nào rời đất Thái", có chăng là khi họ bị VC bắt dẫn về VN để ở tù. 

Cựu Thiếu tá Phạm Hữu Sơn, cựu chủ tịch đôn quân, hiện là Chủ tịch mới đẻ 

sau này. Trước đây, ông này không biết có kinh nghiệm gì về VC không, mà 

LĐCT cho làm an ninh một cuộc hội thảo "công khai" nhưng chỉ phe ta mới 

được vào, thì ông Sơn đóng vai trò lục soát ký giả rất đắc lực và hoàn hảo. Cựu 

Trung Tá Trần Như Huỳnh, người đã khẳng định chính phủ Chú Chánh mà ông 

ta là Phó Thủ Tướng, đã thuê bao phi cơ Boeing 707 để về VN nhận bàn giao từ 

VC cách nay đã hơn 10 năm. "Con công ngủ ngày" (có hình ảnh) mà là diễn giả 

thì thật là tội nghiệp cho hai chữ "diễn giả". Chỉ riêng Kỵ Binh Bùi Đắc Thư thì 

tôi chưa nghe danh biết tiếng. 
  
          Cái ban Đại Diện do ông Phạm Hữu Sơn làm chủ tịch hôm nay, do Cao 

Thị Tình trong liên danh thất cử qua làm Tổng Thư Ký, y thị nhận chức TTK 

không bao lâu thì lấn quyền chủ tịch Trương Thành Minh, Hồ Vũ, Lê Lộc cũng 
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rút lui, đến khi bàng dân thiên hạ thấy Cao Thị Tình thay mặt Ban Tổ Chức Hội 

Chợ "Passport to VietNam", nhất định không có treo Cờ Vàng, và chỉ treo lồng 

đèn đỏ kiểu Trung Cộng thì mọi người ai cũng cho là Cao Thị Tình hết thuốc 

chữa. Rồi cuối cùng Trương Thành Minh "cũng phải ra đi" (chịu không nổi). Vũ 

Huynh Trưởng thì đã một thời toa rập cùng Phạm Quốc Hùng một cán bộ Việt 

Tân chính cống bà Lan Trọc để sáp nhập "hai Ban Đại Diện làm một" chút xíu 

nữa thì tên Vũ Huynh Trưởng đã lập công to với Việt Tân, nghe đâu những 

ngày gần đây cũng lên giờ phát thanh của Huỳnh Lương Thiện chê bai Terror in 

Little Saigon điều tra chuyện đã "cũ xì" (để lâu đã thành "cứt trâu" mà còn 

bươi!). 
  
          Với thành phần diễn giả như vậy thì không để làm công cụ ủng hộ Việt 

Tân thì làm gì? Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh Trưởng hãy minh xác hành động 

của Cao Thị Tình trong hội chợ "Passport to VietNam" treo toàn lồng đèn đỏ có 

ý nghĩa gì? Chỉ có "ông cố" Phạm Văn Tường là quá ham chức nên đã 2 lần 

mang tơi chữa lửa, nhưng "lão lai tài tận" trách chi người đem thân kiếm cho có 

chức" (nhại lời của nhạc bất quần Vũ Văn Lộc). 
  
          Đã đến lúc người Việt tỵ nạn Cộng Sản, nhất là ở Bắc Cali này cần đề cao 

cảnh giác: 
  
1) Việt Tân đã ra mặt ủng hộ Việt Cộng coi như tình nguyện làm "thằng em" 

của Việt Cộng qua chủ trương 2 bước dự phóng tương lai VN. 
  
2) Cuộc điều tra truy tầm thủ phạm của ProPublica và Frontline nhất là của ký 

giả A.C. Thompson đang tiếp diễn và cần phải có để: 
- an ủi gia đình nạn nhân và để linh hồn người chết oan ức được mỉm cười nơi 

chín suối. Ai cho rằng "vụ án đã lâu", không nên tái mở cuộc điều tra là kẻ đó 

đồng lõa với tội ác. Chỉ những kẻ vô gia đình mới không biết sự đau khổ của 

thân nhân những nạn nhân! đã hơn 30 năm qua đi, nhưng khi Nguyễn Thanh Tú 

trình bày về cái chết của cha mình, cảm xúc của ông ta y như khi cha vừa mới 

mất. 
- Nếu Việt Tân cho mình oan thì hãy hiệp với A.C.Thompson điều tra để sớm 

đưa thủ phạm ra trước ánh sáng. 
- Nếu Việt Tân lôi kéo cộng đồng vào phe mình để phản đối Terror in Little 

Saigon và cản trở cuộc điều tra thì "hai năm rõ mười" Việt Tân là thủ phạm. 
  
3) Việt Tân đã minh thị đối đầu với cộng đồng, từ bỏ cộng đồng người Việt tị 

nạn vì không đồng lập trường chống Cộng với cộng đồng. Cộng Đồng người 

Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại đừng để, những phần tử ủng hộ Việt Cộng, 

cùng lập trường với Việt Tân, lôi kéo ủng hộ Việt Tân. 
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          Nhìn những cái "bắt chước" Việt Cộng của Mặ Trận Hoàng Cơ Minh, 

nhìn cách Việt Tân nhảy choi choi như đỉa phải vôi khi cuốn phim "Terror in 

Little Saigon được trình chiếu, cá nhân kẻ viết bài viết này thật không muốn nói 

ra những sự thật phũ phàng, nhục nhã cho người Việt chống Cộng. Hôm nay, 

buộc lòng phải vạch những trò bắt chước VC một cách kệch cỡm của Mặt Tận 

từ Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cho đến những tên cán bộ Mặt Trận ở Houston 

Trung thu năm 1999 là để đồng hương đừng bị Việt Tân mê hoặc mà hành động 

trái với đạo lý, nhất là đối với gia đình những ký giả gốc Việt đã bị bọn khủng 

bố giết hại và nhiều vụ việc khác chưa được biết đến. 
  
        Kiêm Ái 
  
 Nguồn:http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=8562:chuyn-khong-mun-noi-ra&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53 
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