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Thay lời tựa 

 

Tập sách “SỰ THẬT về LÝ TỐNG” là sự góp mặt có chọn lựa của 
nhiều tác giả qua các bài viết riêng lẻ đã từng xuất hiện trên các 
diễn đàn Internet và trên các tở báo. Tuy nhiên để cho độc giả và 
đồng hương Việt Nam hải ngoại vùng Bắc Cali, và tất cả qúi đồng 
hương Việt Nam cư  ngụ  tại  các địa  phương  cũng như các quốc 
gia có người Việt tị nạn Cộng Sản được cái nhìn tổng quát về Lý 
Tống, đồng thời biết rõ thêm những nguyên nhân và động lực nào 
mà Lý Tống đã tác yêu, tác quái, lừa thầy, phản bạn, vong ân bội 
nghiã, bịp bợm trong suốt thời gian dài.  

Nhóm chủ trương tập sách này đã sắp xếp, hệ thống hóa những bài 
viết của các cây bút trên diễn đàn, các bài viết cũng đã phân tích 
những tác hại qua những bài viết do Lý Tống viết ra, để đồng bào 
hải ngoại rõ thêm bộ mặt và tâm địa của Lý Tống qua “sự nghiệp 
vĩ đại anh hùng chống cộng toàn cầu…..”.  

Chúng ta đã r ời bỏ đất nước Việt Nam thân yêu, sống tản mác 
khắp trên thế giới, nhưng chúng ta không quên trách nhiệm của 
chúng ta đối với đất nước và Dân tộc Việt Nam. Người Dân ở 
trong nước hay ở Hải ngoại phải có nhiệm vụ lật đổ chế độ Cộng 
Sản phi nhân để thiết lập cơ chế dân chủ, tự do, hòa bình, ấm no 
thực sự cho dân tộc Việt Nam đã quá trầm luân đau khổ vì đ ảng 
cướp Cộng Sản Việt Nam gây ra hơn suốt 35 năm triền miên thống 
hận.  
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Người Việt tị nạn hải ngoại dứt khoát không thể làm ngơ, chấp 
nhận cho những kẻ xấu lợi dụng chiêu bài chống cộng bịp bợm, 
biển  lận  niềm tin  hầu  làm  động lực sinh tồn qua việc móc 
túi đồng hương.   

Do đó, những bài viết trong tập sách này chỉ nhằm một mục đích 
là, vạch trần những âm mưu và thủ đoạn làm tiền của Lý Tống. 
Thiển nghĩ những điều ghi nhận của các tác giả trong tập sách này 
tuy chưa đầy đủ, nhưng có thể nói lên những điểm bao quát về bản 
chất của con người  Lý Tống. 

Chúng  tôi không có tham vọng được người đời biết đến tên tuổi 
qua việc thành hình tuyển tập này, cũng như không muốn nỗi danh 
trên cuối đường đau thương dân tộc. Có chăng, đó là một sự tham 
vọng được  bạch hóa những sự thật về một con người đã ma mỵ 
niềm tin của đồng hương – mà họ đã quá nhiều khổ đau suốt chuỗi 
dài trên con đường lưu xứ. 

Nhân đây , những tác giả của các bài viết trong  tập sách này , 
những bài đã được đang tải trên báo , các diễn đàn điện tử, xin cho 
chúng tôi chân thành gửi đến quí vị một tấm lòng thâm tạ. 

                                    Trân trọng, 

                                  Nhóm Sự Thật 

 
 

Mọi chi tiết liên lạc: 
                Nhóm Sự Thật P.O.Box 51852,San Jose CA 95151 
                               Email : nhomsuthat09@gmail.com 
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Lý Tống đang nở nụ cười tươi bên VG David Dương và tay trái 
đang………..như người hầu bàn tại Restaurant. (8-2010) 
        
. 
 
Với một con người tham lam tới mức nhìn thấy tiền trong túi 
người khác cứ tưởng là tiền của mình bị mất đi, hoang tưởng tới 
độ tự ôm hết các nhân vật siêu nhân, quái nhân, dị nhân trong 
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những phim, truyện gỉa tưởng vào mình như Lý T ống thì đâu 
chịu nằm yên khi phần quan trọng CÓ TÍNH CHÂT SINH TỬ 
nhất của kế hoạch là việc LÀM TIỀN bằng cách quyên góp bị 
hỏng ngay từ trong trứng nước. 
 

 
 
 

*** 

 
--- On Sat, 1/8/11, nga phan <ngaphan1970@sbcglobal.net> wrote: 

 
From: nga phan <ngaphan1970@sbcglobal.net> 
Subject: Re: [Thaoluan9] Lý Tống ra hầu Tòa, có LS nhân đạo cãi thí lo 
gì 
To: thaoluan9@yahoogroups.com 
Date: Saturday, January 8, 2011, 6:52 PM 

   
   Thưa các độc giả quan tâm 

     

    Theo thiển ý của tôi thì khi mãi xét về cá tính bất toàn hoặc đời tư bê bối, 
người ta sẽ khó thấy mặt trái của những việc Lý Tống làm. Anh ta đã không đã 
không trút truyền đơn ra khỏi phi cơ, nhưng người trong nước xác nhận có việc 
công an VC phong tỏa các khu dân cư và có truyền đơn rơi trên đường phố.  

    Cái bẫy giăng ra đã giúp Việt Cộng bắt được bao nhiêu người nhẹ dạ, cả tin? 
Người Việt trong và ngoài nước có dám khẳng định rằng VC không bắt người 
nào hay không? Trước và sau ngày mất nước, Lý Tống hoạt động cho bên nào?  
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    Lý Tống làm nhục một số người Việt tị nạn CS, khiến họ làm trò hề cho Việt 
Cộng hả hê, vài người biết chuyện thì cảm thấy ê chề vì bản thân họ không có 
đủ can đảm để nói lên sự thật, sợ vạch áo cho người xem lưng! Anh ta thản 
nhiên cười vào mặt bọn chống Cộng trục lợi vì biết chúng không thể không ủng 
hộ "anh hùng" Lý Tống, ngạo mạn lên mặt dạy đời đối với các bậc "trưởng 
thượng" trong cộng đồng vốn một lòng một dạ với chủ tịch Hoàng Cơ Minh. 

    Vì quá khinh thường cái cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn CS tại hải 
ngoại nên Lý Tống thản nhiên xác nhận các chi tiết mâu thuẫn như trắng với đen 
trong "phi vụ" không tặc 1992, không một tí ngượng ngùng, e ngại!   

 

 

... 

Mr HA TIEN 

XEM PHI CO 320-200 TU CHU SWISS THI O CUA SO 1 (DAU TIEN) HAY 
O CUA SO 6 (CUOI CUNG) GIONG NHAU . TOI NHAY BEN PHAI TUC O 
SO 6 VI KINH COCKPIT CO 6 (SAU) O CUA 

LY TONG 
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... 

Lý Tống: Tôi không có vũ khí, không có gì cả, nên tôi lừa họ, thấy 
không. Tôi tháu cáy họ khi tôi nói rằng tôi có bom, thấy không. 

Trái bom kia chẳng là cái gì hơn ngoài cái ống nhòm quấn quanh chân, 
và trong quần ông ta, nhưng hữu hiệu. Viên phi công trút truyền đơn ra 
khỏi cửa phi cơ trong lúc ông Tống ngồi nhìn. Rồi ông Tống đứng lên 
trên ghế phi công và để cho cả người ông, cũng như chiếc dù, bị hút ra 
ngoài cửa máy bay. 
... 

 

Cockpit d'un A320 

Sans pied & tête panoramique 

http://viewat.org/?hd=1&i=en&id_pn=2978&sec=pn 

 

    Dưới đây là ảnh chụp trong phim cho thấy đầu viên phi công cao 
ngang tầm khung cửa sổ. 

http://viewat.org/?hd=1&i=en&id_pn=2978&sec=pn�
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    Các độc giả quan tâm hãy thử hình dung xem cảnh Lý Tống lom khom đứng 
lên trên ghế phi công như thế nào và để cả thân người bị hút bởi một cái lực mà 
có thể hút cả người phi công. Thế nhưng tại sao viên phi công không bị hút u 
đầu, sứt trán, đứt người?  

 

    Lý Tống đã không nhảy ra khỏi khung cửa sổ phía sau vì là fixed window 
(không mở được). Nay anh ta mới vừa học hỏi thêm, biết cửa sổ phía trước là 
sliding window (mở được về phía sau), nên lại bịa ra chuyện đứng trên ghế phi 
công để nhảy dù xuống đất. Gian hùng đến thế là cùng! 

 

    Xin hỏi những người vẫn còn tin tưởng và ngưỡng mộ "anh hùng" Lý Tống, 
vị nào có khả năng nghề nghiệp hoặc con cái của quý vị đang làm việc trong 
ngành hàng không, xin cho biết với độ cao trên trời và áp suất là bao nhiêu, 
dùng bộ phận nào, thì người ta mới mở được sliding window của A320.  

 

 
 
 

Sự Thật về Lý Tống 
   
 
Nhảy dù từ Cockpit Airbus trong Phi vụ Không tặc năm 1992, dù 
không mở, lại rơi vào ao rau muống có đệm bùn dày cứu mạng.” 
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”Khi ở Hoa Kỳ tôi tưởng rằng ở VN không có dân chủ và nhân 
quyền, hôm nay tôi mới hiểu rằng ở VN có  dân chủ và nhân 
quyền, đây là phiên tòa có tính cách qu ốc tế rất dân chủ, đó là 
điểm son của cách mạng“.  
              
 
 

TỐNG HÙNG HAY HÈN? (1) 
  

Lê Văn Tống aka Lý Tống 
Hùng hay hèn? Chống Cộng thực không?!!! 
Giang mai, mèo mả gà đồng (!) 
Ma bùn đĩ đực (!) lầu hồng vãng lai! 
  
Đồng đội cũ chẳng ai chứa chấp 
Trò phản thầy bầm giập hư hèn 
Tháng Ba gẫy cánh Ó Đen 
Lên Đài Giải Phóng, Tống bèn lập công (!) 
  
Rằng Cách Mạng khoan hồng độ lượng 
Gọi đích danh cấp trưởng ra hàng 
Họ tên chức vụ lớp lang 
Nghe qua, đồng đội bẽ bàng xót xa! 
  
Tống hèn nhát, sống là sống nhục 
Thà đạn thù bắn gục mà vinh! 
Anh em đồng đội rẻ khinh 
Kêu gào Gây Quỹ Pháp Đình (!)... được sao?! 
 
 
20.9.2010  

                  HỒ CÔNG TÂM 
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(1) Tống "giang mai cù đinh"  (**) trong một phi vụ ở Ba Ngòi  
Khánh Hòa hồi tháng 3 1975, chẳng may bị súng phòng 
không của quân Bắc Việt bắn rớt. Tống bị địch bắt buổi 
sáng thì ngay buổi tối đêm đó, Tống lên Đài Giải Phóng 
của CSVN lớn tiếng kêu gọi đích danh họ tên,cấp  bậc, 
chức vụ từng người trong đơn vị ra hàng để được hưởng sự 
khoan hồng độ lượng của Cách Mạng CS! 

(2)   
Bởi vậy, những màn sơn đông mãi võ ru ồi bu do Lý Tống trình 
diễn để gây quỹ, quyên góp ở hải ngoại ngày nay không được anh 
em đồng đội hưởng ứng, ngoại trừ một số người ngu dốt và mấy 
mụ nạ dòng cà chớn chưa rõ bản chất và con người thực của Tống. 
(HCT) 
  
( **) Tống là một quân nhân vô kỷ luật, nhiều lần đã đặt cái tôi của 
mình quá lớn đến độ có những thái độ và lời lẽ phát ngôn bừa bãi 
phạm thượng bất kính đối với cả chỉ huy và đồng đội. Tống bịnh 
uẩn ức thường có những hành động ma bùn mất nhân cách (những 
bạn bè thân thiết nhất của Tống đều biết nhưng vì một lý do nào đó 
không tiện nói ra. Ngoài ra, Tống còn mắc một căn  bịnh nan y bất 
trị, có lẽ vì vậy mà Tống chọn cách thế sống như một con bướm 
sặc sỡ bay lượn đây đó, không thể lập gia với một người nữ đàng 
hoàng đạo đức như đa số người đời trong xã hội,  và có lẽ vì vậy 
nhiều khi Tống có những hành động liều lĩnh khác thường để một 
là được chết oanh liệt, hai là được ngồi ủ rũ âm thầm trong nhà tù. 
Đây là một case khá đặc biệt cần ánh sáng khoa học soi rọi.  
 
(HCT) 
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ANH HÙNG RẢI TRUYỀN ÐƠN 

 
 
 
Lời người viết: Ở hải ngoại không nghề gì hái ra tiền như nghề 
dương chiêu bài yêu nước, chống cộng để quyên góp, bịp bợm làm 
giàu. Bởi thế mới có những chuyện tự phong anh thư, anh hùng để 
kiếm chác. Đây là câu chuyện vạch mặt một gã hành nghề rải 
truyền đơn để kiếm ăn. 
  
 
  
Việc Lý Tống biệt dạng cả tháng trời rồi từ Nam Hàn gọi điện 
thoại về báo cho một số thân hữu về cái gọi là “Ðiệp vụ Phạm 
Hữu“ kèm theo một bản tường trình (báo công) đu ợc tung lên diễn 
đàn  khiến những bậc thức gỉa chán ngán lắc đầu trước cái trò bịp 
bợm lộ liễu, qua ngôn từ nhố nhăng, và vài hình ảnh vớ vẩn mà bất 
cứ một kẻ nhàn du nào cũng có thể chụp được.  
 
Ðọc qua cái gọi là bản tường trình (Tường trình cho ai? Ai cần 
biết mà tường trình?), người ta chỉ thấy toàn là những kế hoạch, 
dự định thực hiện với ngôn từ khoa trương hết cỡ  nhưng “trăm 
voi chẳng được bát nước sáo” về một vụ mướn phi cơ taxi để rải 
truyền đơn loanh quanh Seoul không thành và theo lời của Lý ta tự 
kể cho thấy phi cơ phải đáp “khẩn cấp” xuống phi trường "8 th 
FIGHTER WING ROK" (nhưng dẫu có đáp khẩn cấp hay đáp tà  
tà cũng không thay đổi được kết qủa). 
 
Rời Seoul, Lý Tống  bay về Washington D.C., tại đây Lý Tống 
được ông Bùi Dương Liêm phỏng vấn đưa lên truyền hình. Kết qủa 
của màn xuất hiện “ba hoa chích choè” đó chẳng thuyết phục 
được ai chịu móc túi bố thí vì đ ứa trẻ (lên năm) cũng không tin 
những gì đương sự phát biểu.  
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Lý Tống trở về San Jose trong sự ghẻ lạnh của mọi người.Vì trong 
thời gian Lý Tống còn ở D.C, tại San Jose một chuyện xảy ra khá 
bất ngờ.  
 
Do khó chịu trước những trò bịp bợm, ăn mày, móc túi cộng đồng 
lâu nay của Lý Tống và bọn gian nhân hiệp đảng với Lý Tống.  
Một ông Chủ tịch cộng đồng tại San Mateo County?  
Ông Charlie Lý đã g ửi thư hỏi Lãnh sự quán Nam Hàn ở San 
Francisco về những sự việc nằm trong “bản tường trình” đ ầy 
những chuyện khoác lác của Lý Tống do đồng bọn phát tán trên 
mạng.  
 
Mấy ngày sau ông Charlie nhận được lá thư trả lời của ông Lãnh 
sự Nam Hàn cho biết,  ôn g ta đã g ọi về địa phương để tìm hiểu 
nhưng không hề có trường hợp nào như Lý Tống kể. 
 
Ðể giải thế bí, Lý Tống vội chộp lấy một bài viết diễu cợt anh ta 
đăng trên báo Mercury News San Jose xem như một bằng chứng 
để củng cố vai trò “ANH HÙNG RẢI TRUYỀN ÐƠN” của mình.  
 
Tiếp theo, Lý  Tống tìm gặp lãnh sự  Nam Hàn để cật vấn với hy 
vọng lời đe dọa đ ây là  một “defamation case” sẽ làm cho ông 
lãnh sự Nam Hàn rút lại ý kiến của ông ta.  
 
Lý Tống quen chơi trò h ủi là hù dọa, làm tiền nên quên rằng ông 
lãnh sự này đâu có ganh ghét, đố kỵ gì với Tống để phải nói xấu 
Tống. Ông ta chỉ lập lại những gì ô ng ta đã đư ợc địa phương 
Wonju - nơi Lý  Tống xem như  sân khấu của tuồng cải lương 
“Ðiệp Vụ  Phạm Hữu”- trả lời. Sự thật chỉ có thế, ông ta không 
thể nào làm khác hơn.  
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Rốt cuộc hành vi áp lực của Lý Tống chỉ có tác dụng làm xấu hình 
ảnh người Việt  Nam trước một dân tộc khác. Trong sự việc nêu 
trên, người đi tìm cách ki ểm chứng nguồn tin và vị lãnh sự nhiệt 
tình đáp ứng yêu cầu của một ngoạị nhân là những người lương 
thiện. Nếu Lý Tống là người lương thiện, có chút lòng tự trọng dân 
tộc tối thiểu thì không việc gì phải nhảy nhổm để dở trò ăn v ạ. 
Chuyện đâu còn đó. Ch ẳng phải đến giờ phút này Lý Tống vẫn 
đang nổ lạch tạch khi đưa ra những điều kiện bất khả thi về một 
chuyến đi tìm hiểu sự thật hay sao? 
 
Nhưng Lý Tống đi  Nam hàn hay không đi, chuyện đó không có gì 
quan trọng nữa..... Vở tuồng bịp bợm, kiếm tiền ế quá…đã hạ màn. 
 
     *** 
 
 Trước đây người quốc gia chúng ta hay chế diễu bọn cộng sản về 
một cái xã hội “ra ngõ gặp anh hùng”.  
 
Thời đánh Pháp thì có “anh hùng kéo pháo, anh hùng l ấp lỗ châu 
mai”. Sau ngày chia đôi đất nước thì ở  miền Bắc sinh ra loạn anh 
hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng nhân dân vũ trang, 
anh hùng làm phân bón (nôm na là làm bèo hoa dâu,  gánh cứt 
cũng anh hùng). 
 
Những tưởng một khi đã biết cười vào “cái trò phong anh hùng vớ 
vẩn” đấy là người ta biết được ý nghĩa cao c ả của mấy chữ “anh 
hùng, anh thư” (quý vị thử đếm xem qua mấy nghìn năm l ịch sử 
dân tộc ta  có  được bao nhiêu anh hùng, anh thư?) để dùng cho 
đúng giá trị của ngôn ngữ,  nhưng thật không ngờ, ngày nay ở hải 
ngoại mấy chữ “anh hùng, anh thư” cũng đi vào tình trạng lạm 
phát đến mức khủng hoảng. 
 
Trở lại cái gọi là “mission impossible” “Ðiệp Vụ Phạm Hữu” của 
Lý Tống vừa qua , xét về  thực chất đó chỉ là một tuồng cải lương 
“bổn cũ soạn lại”.  
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Theo trình tự diễn tiến, vào tuồng là trò rải truyền đơn để gây sự 
kiện, sau đó đến nhiệm vụ của những cái loa dương thanh là phải 
mở hết công suất ca tụng việc rải truyền đơn đó có tác dụng hơn cả 
bom nguyên tử khiến Bắc Bộ Phủ rung chuyển và cái “hố xí hai 
ngăn” ở  Ba  Ðình chứa cái thây ma chết thối của hồ già sắp xụp 
đến nơi. Và cuối cùng chắc chắn phải đến màn tổ chức quyên góp, 
móc túi đồng bào để  thu tiền bỏ bị. ...... 
 
Thực ra việc Lý  Tống rải truyền đơn đó chỉ là "trò gãi đít Việt 
Cộng" chẳng có mảy may tác dụng nếu không muốn nói chỉ tạo 
điều kiện cho bọn cộng sản áp chế những tổ chức đấu tranh và 
đồng bào quốc nội. 
 
Quý vị nào mê cuồng cái trò hề  của Lý  Tống nên nhớ từ ngày 
chia đôi đất nước 20 – 7 - 1954 đến năm 1975, hàng trăm nghìn tấn 
truyền đơn các loại với nội dung sâu sắc đã phủ trắng Trường Sơn, 
đã rải thảm trên các nông trường, công trường quốc doanh từ Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Truyền đơn rải từ phi cơ, truyền đơn 
rải bằng hải thuyền, bằng bè cao su. Không chỉ có truyền đơn mà 
còn cả radio, quà cáp đủ loại. Không chỉ truyền đơn, quà cáp mà 
tiếp sức còn cả mấy đài phát thanh như Tự Do, Gươm Thiêng Ái 
Quốc với những chương trình phục vụ chính sách tâm công hết sức 
thuyết phục nhưng cũng chưa thể là chất xúc tác để tạo thành một 
cuộc nổi dậy toàn dân, toàn diện. 
 
Thời điểm đó, chúng ta còn cả  một thể  chế  Việt  Nam Cộng Hoà  
vững chắc với đầy đủ cơ sở  và điều kiện để  tiếp đón, đãi ng ộ  
những người cộng sản phản tỉnh nhưng kết qủa ..  là dân tộc Việt 
Nam có một cộng đồng hải ngoại tỵ  nạn cộng sản rải rác khắp 
năm châu. Vì đâu? Chúng tôi tin rằng ai cũng thừa hiểu. 
Thực tế của lịch sử đã dạy cho chúng ta bài học rõ ràng như vậy thì 
thử hỏi vài chục ngàn hay cho thêm đến vài trăm ngàn truyền đơn -
(mỗi lá) to bằng hai đầu ngón tay- của Lý  Tống với nội dung bá 
láp, bá xàm thì có tác dụng gì? 
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Thật ra sau chuyến đi Nam hàn vừa rồi nếu đương sự biết im đi, 
đừng bày trò tư ờng trình và thông báo thì mọi chuyện cũng l ắng 
xuống nhưng với một con người tham lam tới mức nhìn thấy tiền 
trong túi người khác cứ tưởng là tiền của mình bị mất đi, hoang 
tưởng tới độ tự ôm hết các nhân vật siêu nhân, quái nhân, dị 
nhân trong những phim, truyện gỉa tưởng vào mình như Lý  
Tống thì đâu chịu nằm yên khi phần quan trọng CÓ TÍNH CHÂT 
SINH TỬ nhất của kế hoạch là việc LÀM TIỀN bằng cách quyên 
góp bị hỏng ngay từ trong trứng nước. 
 
Bởi  thế  Lý Tống đăng đàn dở giọng côn đồ, cãi chầy, cãi cối, 
thách thức, “yes và  no” với những điều kiện bất khả thi để  dẫn 
đến một kết cuộc huề vốn. 
 
Theo chúng tôi tất cả mọi người nên công nhận một sự thật là:

  

 Lý 
Tống đã có đi Nam Hàn. Sau đó t ừng quý vị tự trả lời những câu 
hỏi sau đây, quý vị sẽ tìm thấy kết luận thỏa đáng.   

1-Lý Tống đi Nam Hàn để làm gì?  
2-Làm như  thế nào?  
3-Kết quả ra sao?. 
4-Việc đ i Nam Hàn  nh ư vậy có  đáng đ ược gọi là  “mission 
impossible” hay không? 
 
Khi đọc cái gọi là bản tường trình của Lý Tống từ Nam Hàn, quý 
vị nên gạt bỏ hết những ngôn  từ khoa trương, những kế hoạch 
hoang tưởng (gat bỏ những lá bài giả) , để rút ra cốt lõi của sự việc 
đối chiếu với thực tế quý vị  sẽ  thấy rõ diễn biến sự việc như sau: 
Một công dân Hoa Kỳ gốc Việt tên tự xưng là Lý Tống mua vé phi 
cơ sang Nam Hàn để rải truyền đơn ở Seoul.(việc rải truyền đơn ở 
một quốc gia như Nam Hàn không phải là một hành động phạm 
pháp). Ở Seoul được mấy ngày, sau đó anh ta có bay đến Ðài Bắc 
và rải bớt một nửa truyền đơn mang theo. Kết quả được anh ta 
tường trình là thấy một số công nhân vệ  sinh đang quét số truyền 
đơn (đương nhiên họ xem mớ truyền đơn đó chỉ là là rác rưởi).  
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Sau đó anh công dân Hoa Kỳ gốc Việt trở lại Seoul, thay vì làm 
việc có hiệu qủa hơn bằng cách cuốc bộ phát tận tay khách bộ 
hành, hay thuê taxi để rải truyền đơn vào ngày Hố Cẩm Ðào đ ến 
Seoul, anh ta lại đi tìm mư ớn một chiếc phi cơ nhỏ để làm công 
việc đấy.  
 
Kết qủa “xôi hỏng bỏng không”. Phi công Đại Hàn lái phi cơ 
bay lên rồi lại đáp xuống, đuổi cổ Lý Tống ra khỏi phi trường. 
Việc chẳng ra cái tích sự gì.  
 
Sự việc chỉ có thế. Ðó là thực chất của cái gọi là “Mission 
impossible”  của Lý Tống! (TẨY XẤT) 
 
Với bản chất của Lý Tống, anh ta có thể tự kể  lể, “thêm mắm, dặm 
muối và các loại gia vị, hương liệu” gì thì kệ anh ta hơi đâu cãi làm 
chi cho mệt. Hãy để anh ta độc quyền mấy chữ “ANH HÙNG RẢI 
TRUYỀN ÐƠN”.  
 
Tính cho đến thời điểm này Lý Tống đã “bốn lần” lên đường thực 
hiện (mission impossible !!!? RẢI TRUYỀN ÐƠN).  
 
Việc rải THỨ TRUYỀN ÐƠN BÁ LÁP của Lý Tống tác dụng thế 
nào lên đối phương, quý v ị cao nhân nào am tường hãy giải thích 
cho diễn đàn cùng mở mang kiến thức. Biết đâu??!!... 
 
Bởi theo Lý Tống tuyên bố??!!!( lại tuyên bố) chuyến cuối cùng 
anh hề Lý Tống sẽ đi “Mút Cu”. Hiện nay anh hùng Lý Tống 
đang giận dỗi vì nhiều người không tin “Ðiệp Vụ  Phạm Hữu” tức 
Mission Impossible tại Nam Hàn đã  làm cho "Kim ch ủ  tịch" đột 
quỵ, và không còn ai dám TRƠ  TRÁO đứng ra hô hào tổ chức 
gây quỹ, quyên góp cho Lý Tống nên quyết định rửa tay không 
xách ba lô  đi “Mút Cu” nữa.  
Như vậy há chẳng phải uổng phí tài năng của một danh hề lắm 
sao??!! 
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Rốt lại chuyện “anh hùng” Lý Tống, “ANH HÙNG RẢI 
TRUYỀN ÐƠN” thực chất chỉ là chuyện của một anh hề.  
 
Thiết tưởng câu chuyện “anh hùng Lý Tống” nên được trả về đúng 
vị trí của nó.(sọt rác) 
 
Bởi tự cổ chí kim, trên khắp hoàn vũ  chẳng có ai đi rải truyền đơn 
mà thành danh ngoại trừ hai người: Một là “Lý Tống” trở  thành 
“ANH HÙNG RẢI TRUYỀN ÐƠN” v à h ai là “Nguy ễn Quốc 
Quân”, đảng viên cỡ lớn của Việt  Tân nhờ  vào việc “RẢI 
TRUYỀN ÐƠN HỤT” mà  trở  thành “NHÀ DÂN CHỦ”. 
 Kim Âu  
 
1)Vụ đầu tiên Tống Nổ chỉ mua vé máy bay về Việt Nam rải 
truyền đơn ( stop ở Bang Kok vài hôm chơi gái). Nhưng Tống nổ 
vô tội vạ thêm chuyện đột nhập phi trường (chỉ có bọn ngu nhất 
thế giới hay óc heo mới tin) “Nhảy dù từ Cockpit Airbus trong 
Phi vụ Không tặc năm 1992, dù không mở, lại rơi vào ao rau 
muống có đệm bùn dày cứu mạng.” 
 
2) Lần bị tù 7 năm Tống chỉ là khách thuê máy bay, rồi dùng tiền 
mua chuộc phi công bay qua Sài Gòn nhưng cũng n ổ quá (cho 
chiếc Cessna bay một quãng thời gian dài đến 9 tiếng đồng hồ 
trong khi lượng xăng tối đa chỉ bay được 4 tiếng nên lòi ra chuyện 
dàn dựng vô lý. 

 
3) Lịch sử chiến  tranh Việt Nam chỉ có một lực lượng được công 
nhận làm công tác "mission impossible"đó là nhân viên đặc biệt 
thuộc các kế hoạch OPLAN 34,OPAN 34A, OPLAN 35 ….do 
MACV - SOG quản lý. 
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Anh Hùng Cộng sản Lý Tống? 
  
 
 
 
 
Câu chuyện không tặc 1992 để rải truyền  đơn trên thành phố Sài 
Gòn chỉ là một màn kịch dàn dựng vụng về do những người soạn 
kịch bản không hiểu gì về kỹ thuật nhảy dù. Vì thế bất kỳ một bài 
viết nàonhắc lại chuyến vào Sài Gòn rải truyền đơn 1992 đều tả 
lại chuyện Lý Tống nhảy dù xuống đất và bị bắt một cách rất bình 
thường như nhảy từ trên giường xuống đất. Tất nhiên những người 
viết đều cho đó là chuyện hợp lý…nhưng khi chính miệng Lý 
Tống kể lại chuyện dù không mở và y thoát chết là nhờ thảm 
bùn của ao rau muống thì vở kịch bịp bợm đã hạ màn.Nhân vật 
nữ Thuỷ Tiên cùng diễn vở kịch “Không không tặc” năm đó, nay 
đã trở thành diễn viên điện ảnh thực thụ. 
 
Quân lực VNCH có 1 sư đoàn Nhảy Dù, Liên Đoàn 81 Biệt Cách 
Nhảy Dù, Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Kích Dù.. tất cả những quân 
nhân ở  những đơ n vị, binh chủng này nghe câu chuyện rơi từ 
khoảng 300 feet không dù  xuống ao rau muống mà vẫn sống nhăn 
chắc chắn đều phải lên tiếng chửi thề. “Chuyện Anh Hùng XHCN” 
Đọc kỹ lại tất cả những câu chuyện của Lý Tống không có chuyện 
nào đáng gọi là “mission” chứ nói chi tới “impossible mission”. 
Tất cả chỉ là những chuyện trong óc hoang tưởng của đương sự 
không có gì là sự thật…Mướn phi cơ rải truyền đơn là thành “anh 
hùng”.. That‘s it. 
Nhà văn Chu Sa lấy tựa như bài viết dưới đây là hoàn toàn chính 
xác.   
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Anh Hùng Cộng sản Lý Tống? 
 
 

Chu Sa 
   
 
 
Tìm hiểu về hoạt động Cộng sản hại dân hại nước của tên phản 
quốc Lý Tống. Tại sao Cộng sản và Lý Tống thích đề cao là “anh 
hùng”? Những tên Vẹm cò mồi tung hứng cho Lý Tống để làm tiền 
đồng bào là: Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Việt Nữ, Đoan Trang đài 
Quê Hương, San José, dưới sự chỉ đạo của Mặt Trận Kháng Chiến 
Mafia Hoàng Cơ Minh. Hoàng Duy Hùng ăn nói bịp bợm ra sao? 
Bằng chứng cho thấy Cộng sản Hà Nội đạo diễn vụ Lý Tống rải 
truyền đơn. Và Vẹm Nguyễn Việt Nữ chửi cả nước Việt Nam, nạn 
nhân Cộng sản là giống đi 4 chân.  
 
Lý Tống, năm nay khoảng 52 tuổi, cựu sĩ quan không quân Việt 
Nam Cộng Hòa. Năm 1975, T ống mới 27 tuổi. Những người biết 
Tống đều nói tên này “nổ” rất dữ với nhiều chuyện giả tưởng, 
không tưởng, do hắn bịa đặt, tưởng tượng ra. Tống có một bệnh 
háo danh, thích nổi danh. Tống do đó thích làm những “cú” làm 
cho hắn nổi bật, nổi tiếng và tự nhận là “anh hùng”. Vì Tống làm 
tay sai chó săn cho Cộng sản nên có nhiều tên bồi bút, phát thanh, 
luật sư tung hứng cho đủ bài bản, để đánh lừa dư luận, khiến mọi 
người tưởng Tống là anh hùng thật và sẽ quyên góp tiền bạc làm 
giầu cho Cộng sản. Nhưng đau cho Tống là nổi tiếng kiểu “anh 
hùng rơm” thì ch ỉ được vài ba ngày, hay là một sớm, một chiều, 
tiền thì bị Cộng sản và Mặt Trận Kháng chiến Mafia - thầy của 
Tống - lượm hết, bỏ Tống đói meo! Cộng sản và Mặt Trận Kháng 
Chiến Mafia Hoàng Cơ Minh hiểu rằng phải bỏ cho Tống thật đói, 
rồi sai Tống làm việc, và Tống mới chịu khó, liều mạng để làm anh 
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hùng cho Cộng sản, để giết dân. Tại sao “anh hùng” Lý Tống lại 
trở thành cò mồi, giết dân?. Xin quý bạn đọc bài này sẽ hiểu rõ chi 
tiết.  
 “Đồng chí” anh hùng cò mồi Lý Tống và thành tích đưa rất nhiều 
người vào tù Cộng sản. Khi “đồng chí” Lý Tống bị giam tù 
“chung” với đồng chí Công An Phản Gián Đoàn viết Hoạt  trong 
nhà “tù” có máy lạnh, có gái hộ lý, cơm no bò cư ỡi tại số 6 đường 
Yết Kiêu Hà Nội từ 1993 đến 1998, thì “đ ồng chí” Lý Tống đã 
được Tổng Cục Phản Gián huấn luyện kỹ càng. Quá kỹ là đàng 
khác! Trong thời gian từ 1993 đến 1995, Lý Tống được gặp nhân 
viên cao cấp trong nghề Phản Gián (về văn hóa) là Nguyễn Chí 
Thiện (đóng vai “thi sĩ ”) để dậy cho vài ba câu tiếng Anh “bồi” và 
chỉ dẫn cho tên gián điệp này về cung cách, đường lối sinh hoạt, ăn 
nói tại Mỹ, để chuẩn bị cho “thi sĩ” Nguy ễn Chí Thiện “xuất 
ngoại” làm công tác. Năm 1996, Hoàng Duy Hùng và Phạm văn 
Thành và nhiều tên khác cũng đư ợc ở “tù” tại số 6 Yết Kiêu để 
nhập bọn với Lý Tống.    
 
Thật là hiếm hoi khi có một “gián điệp cho thuê” cò mồi giỏi nghề 
lái tầu bay loại chuồn chuồn như Lý Tống. Tổng Cục Phản Gián do 
đó phải tận lực sử dụng tối đa khả năng lái tầu bay của “đồng chí” 
Lý Tống. Không lẽ chỉ có lái máy bay khơi khơi. Cho nên cái nghề 
rải truyền đơn cò mồi được đặt ra. Nhưng làm sao đưa truyền đơn 
cồng kềnh và nặng nề lên máy bay trong khi phải cần có số nhiều 
mới gọi là “Rải?”. Tổng Cục Phản Gián suy nghĩ và đẻ ra một loại 
truyền đơn “bỏ túi” chỉ to bằng cái danh thiếp. Tuy nhiên, dù chỉ là 
cỡ danh thiếp, nhưng 50,000 cái truyền đơn danh thiếp - theo như 
Lý Tống nói năm 1992 khi rải truyền đơn lần đầu ở Saigon ngày 4 
tháng 9, 1992 - cũng phải cân nặng sấp sỉ hơn 30 kí lô hay là gần 
67 đến 70 pounds (cân Anh) và chứa đầy một cái túi lớn. (độc giả 
nên nhớ một cái túi lớn này nặng hơn 2 bao gạo 25 pounds chúng 
ta thường mua ở các tiệm chạp phô ngày nay). Cộng sản sở trường 
nghề cò mồi. Cò mồi đủ kiểu, đủ cách với nhiều mục đích khác 
nhau. Mục đích chính vẫn là tiêu diệt các thành phần tình nghi 
không phải là Cộng sản.  Cái “tật” của Cộng sản là trước những 
ngày lễ lớn, hay tiếp đón quốc khách, nhất là quốc khách Mỹ, thì 
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phải có một màn thanh trừng, bắt bớ những phần tử khả nghi - 
không phải phá hoại - mà khả nghi đi với Mỹ. Muốn bắt bớ thì 
phải có lý do, có bằng chứng và nạn nhân không thể cãi. Đó là 
trưng bằng chứng giả tạo. Ta có thể thấy rằng mỗi lần Lý Tống rải 
truyền đơn thì có hàng ngàn ngư ời vô tội bị bắt. Cộng sản chỉ cần 
đưa ra một tờ truyền đơn danh thiếp của Lý Tống và nói rằng bắt 
được ở trong ... túi nạn nhân thì hết đường cãi!. (đi ều này trong 
cách bắt người từ năm 1945 cho đến nay Cộng sản vẫn thường áp 
dụng và không thay đổi).  
   
Năm 1992, Cộng sản “đóng kịch” rục rịch đi với Mỹ. Nhưng Cộng 
sản muốn chúng độc quyền làm tay sai cho Mỹ. Nhưng bất cứ ai 
khác muốn đi với Mỹ là tội nặng. Nhưng làm sao bắt họ? Thế là 
Cộng sản tạo ra cái màn Lý Tống rải truyền đơn để bắt những 
thành phần tình nghi có thể bắt tay, làm gián điệp cho Mỹ. Thế là 
Lý Tống ngang nhiên lên máy bay Airbus 310 ngày 4 tháng 9, 
1992, về Saigon. Đến Saigon, chiếc Airbus 310 bị Lý Tống “đe 
dọa” - không biết đe dọa ai vì chẳng thấy ai bị đe dọa - bằng một 
con dao cùn nhỏ xíu để xắn thức ăn trên máy bay, và theo lời Lý 
Tống, một sợi dây (lòi tói) thòng lọng vào cổ một cô chiêu đãi viên 
- không phải phi công - nên khiến cô này nhột, khúc khích cười ra 
nước … miếng. Nghe nói cô chiêu đãi  viên này và phi hành đoàn, 
hành khách đều cười đến vãi đái vì Lý Tống đóng tuồng “anh hùng 
không tặc” có vẻ hoạt kê hơn cả Tùng Lâm, Phi Thoàn....  
   
Lý Tống “Không Tặc máy bay” thì chỉ có vậy thôi. Không hề có 
báo động quốc tế có không tặc trên máy bay Airbus 3000 ngày 4 
tháng 9, 1992. Không thể mở cửa máy bay hành khách đang bay. 
Riêng một vấn đề gió có thể Cuốn người trong máy bay băng ra 
ngoài, nói gì đ ến “Rải” truyền đơn. Nếu có “Rải” thì truyền đơn 
cũng bay ngược vào trong máy bay. Lại còn sự nguy hiểm khi mất 
sức ép dù ở cao độ thấp. Cánh cửa máy bay Airbus 300 khá lớn và 
nặng, lại bị sức gió bên ngoài ép vào thì làm sao Lý Tống mở bằng 
một tay, còn tay kia rải truyền đơn? Hơn nữa, cửa máy bay (mở 
ngược lên chứ không mở ngang như cửa xe hơi) phải đưa lên cao 
thì làm sao mở? Tay nào rải truyền đơn? Còn thi ếu một tay khác 
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xách túi truyền đơn dùm. Như vậy ta thấy nếu có chuyện rải truyền 
đơn từ máy bay Airbus 300 thì Lý Tống phải có 10 tay để làm 
nhiều thứ việc cùng một lúc. Vậy những tay kia là phi hành đoàn 
phụ giúp. Nhiều người khỏe mạnh cố gắng lắm thì may ra.  
   
Sau khi Lý Tống “thả” xong “truyền đơn danh thiếp” với sự trợ 
giúp tích cực của phi hành đoàn và “nhẩy dù” xuống vùng Khánh 
Hội, thì Lý Tống hơi buồn vì chẳng thấy ai ra đón “anh hùng 
không tặc dổm”! “Anh hùng” Lý Tống đành phải đi bộ mấy trăm 
mét đến đồn công an gần đó để xin được “bị bắt”. Mấy tên công an 
ngẩn người ra không hiểu “anh hùng” của Tổng Cục Phản Gián là 
cái giống gì, đã hỏi Lý Tống rằng: “anh đưa đô la đây thì chúng tôi 
mua cơm cho ăn và gọi xe đến đưa lên Thành Ủy Saigon để làm 
báo cáo”. Lý Tống buồn rầu móc túi ra 3,000 đô và đưa cho chúng. 
Bọn công an thấy nhiều tiền đô la, mới biết Lý Tống là “anh hùng 
Mỹ” “thật”, Mỹ thiệt chứ không phải Mỹ … Tho. Thế là bọn công 
an chúng chỉ xin vài trăm còn bao nhiêu tr ả lại cho “anh hùng” 
Cộng sản Lý Tống và điện thoại đến sở Công an thành phố cho xe 
xuống đón Lý Tống.  
   
Ngay suốt đêm 4 tháng 9, 1992, hầu như thành phố Saigon bị công 
an vào từng nhà lục soát, chúng nói là để tìm “truyền đơn Lý 
Tống” và bắt rất nhiều người mà chúng tình nghi mang đi mất tích. 
Bộ Chính Trị Hà Nội liền “họp cấp kỳ” bàn nên đưa Lý T ống ra 
tòa về tội không tặc và cho án tử hình (dổm) để dọa những thằng 
“Việt Kiều” nào dám về Việt Nam ném bom thật. Đúng 9 giờ sáng 
hôm sau (tức ngày 5 tháng 9), tên thủ tướng Vẹm Võ văn Ki ệt 
nhấc máy điện thoại mầu đỏ để nói chuyện với văn phòng l ốp-bi 
của Mỹ vận động hành lang tại Nam Dương. Một người Mỹ nói sõi 
tiếng Việt nhắc máy lên. Kiệt vội báo cáo rằng sắp đưa Lý Tống ra 
tòa về tội không tặc và có thể cho án tử hình. Người Mỹ này vội 
bảo Kiệt rằng chớ có hấp tấp. Trong tiến trình bang giao và xin bãi 
bỏ cấm vận, không nên ra những bản án nặng nề như vậy, rồi sẽ 
khó ăn khó nói.  Kiệt hoảng hồn, buông máy và điện lên bộ Chính 
Trị xin … “xét lại”.  
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Thế là Lý Tống được đưa thẳng về Tổng Cục Phản Gián để “làm 
thuyết trình” và tìm tòi nghiên cứu ưu khuyết điểm. Cái sơ hở rõ 
nhất của Lý Tống là không có vũ khí, không th ể chế ngự phi hành 
đoàn nhiều người, cũng không thể chỉ có hai tay mà làm sao mở 
cửa máy bay, uy hiếp phi hành đoàn và rải truyền đơn?. Không hề 
có bất cứ sự lộn xộn nào xẩy ra trên máy bay. Hơn nữa, máy bay 
trong lúc bị “không tặc Lý Tống” năm 1992 - cũng như ngày 
17/11/ 2000 - không hề có báo động quốc tế, không hề có cấp cứu 
không tặc từ phi hành đoàn hay từ phi công, thì làm sao có thể 
buộc tội Lý Tống là “không tặc”?. (Tổ chức nào nói có “không tặc 
Lý Tống” xin trưng ra bản báo cáo, hay bản tin nào liên hệ đến 
việc phi cơ đánh tin đi báo cáo khẩn cấp rằng phi cơ đang bị không 
tặc?. Và chính ngay Hà Nội hoặc tổng đài Thái Lan cũng chưa bao 
giờ nhận được các tin khẩn cấp này). Do đó ta thấy câu chuyện bịa 
đặt ra rằng: “Lý Tống uy hiếp phi hành đoàn bằng con dao cùn và 
cô chiêu đãi viên bằng sợi dây lòi tói” chỉ là chuyện ruồi bu. Do đó 
khiến cô chiêu đãi viên này cư ời đến vãi đái cũng đúng thôi, và 
hoàn toàn không hề có chuyện Lý Tống làm không tặc cướp máy 
bay! Câu chuyện rải truyền đơn của Lý Tống năm 1992 cũng như 
năm 2000 đều có sự phối hợp của phi hành đoàn và phi công với 
sự đạo diễn của Tổng Cục Phản Gián Cộng sản Hà Nội .  
   
Cùng thời gian này, màn “Diễn Đàn Tự Do” của “đồng chí Gián 
Điệp” Đoàn viết (Giảo) Hoạt đã dàn dựng xong. Đồng chí Hoạt đã 
chuẩn bị hễ lệnh công bố bang giao (Việt - Mỹ) xong là “được thả” 
đi Mỹ liền để cầm đầu bọn người Việt tị nạn hải ngoại. Nhưng 
không ai ngờ là phải đến 1994 (hay là 2 năm sau) mới bỏ cấm vận, 
rồi một năm sau, 1995 mới công bố. Công bố kiểu “bang giao” nửa 
chừng, nửa đoạn và mãi đến năm 1997 mới có đại sứ Mỹ đến Việt 
Nam và đến 2000 mới được ký thương ư ớc mậu dịch. Những thứ 
đáng thèm muốn như quy chế tối huệ quốc, liên minh quân sự, bồi 
thường thuốc Da Cam, viện trợ không hoàn trái.... thì cứ ráng đợi 
chính quyền mới của TT Bush năm 2001 xem sao!. Và có thể Hà 
Nội đến khi bị sụp đổ vẫn chưa có … “Liên Minh Quân Sự” với 
Mỹ, hay “Bồi Thường Da Cam”. (Van Tran: điều này đến nay - 
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năm 2010 - vẫn chưa có “liên minh quân sự với Mỹ và thật sự “bồi 
thường Da Cam”.)  
   
Ta thấy Lý Tống ra tòa năm 1993 đã t ỏ ra rất khỏe mạnh, hào hoa, 
không có vẻ “tù” chút nào.  Tại tòa án, Lý Tống được các cô chiêu 
đãi viên xinh đẹp tặng Hoa (Lạ nhỉ! hàng triệu người Việt Nam đã 
từng bị Cộng sản cầm tù từ năm 1945 đến nay, Tù Nhân nào được 
bọn công an Cộng sản cho tự do tặng hoa cho nhau !!!), khiến cô 
chiêu đãi viên này lại được cười “ướt quần” lần nữa, vì Lý Tống 
đóng vai Hề “dê” rất hài hước với nhiều chất Vẹm dê cụ, giống bác 
Hồ dê xồm như đúc. Tại “tòa án” Cộng sản, Lý Tống cảm tạ 
công an đã cho bác sĩ săn sóc T ống chu đáo. Những hình ảnh 
này Lý Tống đã tạo cho bọn Cộng sản sắt máu trở thành một thiên 
đường. Lý Tống được “đảng ưu aí” tuyên án 20 năm tù, nhưng Lý 
Tống tỉnh rụi. Vì Tống đâu có ở tù “thật” đâu mà phải sợ?. Lý 
Tống không ngờ được ngồi chơi ở Tổng Cục Phản Gián lâu đến 
thế, phải đến năm 1998 mới được “đảng ta” cho đ i Mỹ. Các báo 
chí của “đảng ta” ở hải ngoại loan tin Lý Tống bị ở “tù” biệt giam, 
nhưng Lý Tống vẫn ký được kiến nghị “phản đối” (dổm) cùng với 
Đoàn Viết Hoạt, Trần Tư, Trần Mạnh Quỳnh vào đầu năm 1994. 
Và dĩ nhiên mỗi tối, Lý Tống và đồng chí Đoàn viết Hoạt vẫn được 
“hưởng bò lạc”, hoặc được bọn công an đưa em út về đến tận số 6 
Yết Kiêu để …. hủ hóa “anh hùng” Lý Tống.  
   
Lý Tống về đến Mỹ tháng 9, 1998, “vinh quang” đến với “anh 
hùng” Cộng sản Lý Tống được có vài ngày rồi thôi. Những tên tạo 
ra “Ủy Ban Lý Tống năm 1992” để quyên tiền, đã ẵm tiền bạc 
chuồn mất từ lâu. Lý Tống buồn và rách như cái mền rách. Làm 
“anh hùng” có cái kẹt là không kiếm đâu ra tiền!. Phải đến cuối 
năm 1999, Mặt Trận Kháng Chiến Ma CS HCM mới chịu bỏ tiền 
mấy chục ngàn đôla cho Lý T ống làm một màn “anh hùng” rải 
truyền đơn danh thiếp ở Havana lần nửa. Rồi lại phải thêm mấy 
chục ngàn đôla nữa rải truyền đơn xuống Saigon (đợt sau) để tiếp 
tay cho công an có cớ bắt những người bị Cộng sản tình nghi đứng 
lên hô hào thân Mỹ. Phải sau khi tiêu diệt xong Cộng sản mới có 
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thể làm bản tổng kết về con số “nạn nhân của truyền đơn Lý 
Tống”.  
   
Trong truyền đơn rải xuống Saigon ngày 15/11/2000, lời lẽ có 
đoạn như sau đây:  
   
Đồng Bào Quốc Nội thân mến,  
   
Thời điểm đã đến. Tổng Thống Hoa Kỳ và Đức Giáo Hoàng đã cổ 
súy quyền can thiệp vì nhân quyền vào một nước bằng quân sự. 
Hãy noi gương Nam Dương, Nam Tư vùng lên l ật đổ chế độ phi 
nhân Việt Cộng. “Fidel Castro” & bọn Đầu Gấu Bắc Bộ phủ đã bị 
lăng nhục bằng 50,000 truyền đơn rải xuống Havana ngày Quốc 
Khánh thứ 41 của CS Cuba. Vậy ngay sau khi nhận truyền đơn, 
đồng bào hãy truyền báo khẩn cấp để cùng đồng bào toàn quốc 
thực hiện cuộc BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO ngày 17/11/2000 nhân dịp 
Tổng Thống Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam. Nhà nhà xuống đường. 
Người người xuống đường. Sẵn sàng đập tan mọi thế lực phản 
động chống lại. CUỘC BIỂU TÌNH ĐÒI T Ự DO phải được tiến 
hành đến khi hoàn toàn Chiến Thắng. Đồng bào hải ngoại, khối 
NATO, LHQ, và tất cả Cường Quốc Tự Do sẵn sàng hỗ trợ đồng 
bào Quốc Nội Tổng Nổi Dậy. Hãy giương cao tinh th ần Thiên An 
Môn dựng KHẢI HOÀN MÔN Lịch Sử đón chào NỮ THẦN TỰ 
DO.  
Liên Minh Tổng Nổi Dậy Chống Cộng Toàn Cầu.  
Lý Tống. Ký tên.  
   
Đọc đoạn gọi là “truyền đơn” ở trên ta thấy ngay lời lẽ hoàn toàn 
không phải do Lý Tống viết ra.  Tổng Cục Phản Gián không dám 
chỉ đích danh “Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng Cộng sản”. 
Chúng nói vu vơ rằng: “bọn Đầu Gấu”, bọn công an Cộng sản hay 
dùng danh từ này để gọi những người chống Cộng. Câu “Sẵn sàng 
đập tan mọi thế lực phản động chống lại” cũng là lời lẽ của bọn 
công an dặn bảo nhau tiêu diệt người chống Cộng mà chúng 
thường gọi là các “thế lực phản động”. Người chống Cộng “thật” 
sẽ chỉ đích danh từng tên một trong 19 tên bộ Chính Trị và 170 tên 
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trong Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng với điều kiện ai giết 
chúng sẽ được thưởng tiền, hàng triệu đôla!. (Và sau này nếu ai 
biết chúng lẫn trốn ở đâu, thì cũng được thưởng những số tiền lớn.)  
   
Lối kêu gọi này chính là cò mồi để dụ cho những người thật sự 
chống Cộng xuống đường theo kiểu Thiên An Môn cho Công an 
Cộng sản tiêu diệt họ. Nếu có cuộc biểu tình nào thì công an sẽ 
mau chóng lái cuộc biểu tình thành “chống Tổng Thống Mỹ”! (khi 
vợ chồng ông Bill Clinton đến Việt Nam). Các danh từ và lối hành 
văn chứng tỏ cán bộ Cộng sản đã viết truyền đơn cho Lý Tống. Lý 
Tống cũng thừa hiểu rằng không có đồng bào hải ngoại nào, hoặc 
Liên Hiệp Quốc, hay NATO và bất cứ Cường Quốc Tự Do nào lại 
nhẩy vào Việt Nam hỗ trợ biểu tình chống Cộng một cách khơi 
khơi như vậy!. Mà dù có muốn nhẩy vào để can thiệp thì làm sao 
nhẩy vào?. Tại sao Lý Tống thả xong truyền đơn rồi bỏ chạy một 
mạch?. Nếu Lý Tống có can đảm người hùng thì nhẩy dù xuống 
bùng binh Saigon phát truyền đơn thì có hàng ngàn ngư ời theo 
ngay, và lật đổ Cộng sản ngay! Dễ thế, tại sao không làm?. (Lý 
Tống qua sự sắp xếp của công an Cộng sản nên đã 2 l ần Tống 
được Hà Nội dàn dựng ra vụ truyền đơn và nhảy dù.)  
   
Lý Tống không có Cái Đầu cho nên Tống không thể viết và in 
truyền đơn. Truyền đơn đã được in sẵn ở Bangkok và có người đưa 
lên máy bay cho Tống. Tống đưa 10 ngàn đôla cho phi công và tên 
này lái theo sự hướng dẫn của Tống. Tống còn trong túi 10 ngàn 
đôla tiền mặt và cuốn video khu vực Saigon để định hướng bay. 
Tống cũng quay phim sau khi truyền đơn thả xuống và có người ra 
lượm nhặt để làm bằng chứng khoe khoang thành tích. Nhưng 
cuốn phim video này đã ở trong tay Cảnh sát Thái để làm bằng 
chứng buộc tội Lý Tống. Lý Tống không cần phải uy hiếp phi công 
cũng như không cần phải sợ phòng không và phi cơ C ộng sản. 
Công việc thả truyền đơn đúng ngày 17/11 trước khi TT Clinton 
đến Saigon, cần phải có sự sắp xếp chu đáo, có tổ chức, có hệ 
thống, điều tra, nghiên cứu kỹ càng. Lý Tống chỉ có một mình và 
hai tay không. Nếu nói Lý Tống tự biên, tự diễn, làm lấy mọi 
chuyện, thì chỉ là nói láo!  
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Nếu không có sự sắp xếp trước của Tổng Cục Phản Gián Hà Nội 
thì tụi Cộng sản đời nào chịu để yên cho một máy bay Thái xâm 
nhập nội địa thả truyền đơn súi dục nhân dân nổi dậy (hành động 
này tương đương với ném bom), rồi thong thả bay về Thái, mà Hà 
Nội không cho máy bay lên truy cản, không có một lời phản đối, 
phản kháng, gây rắc rối ngoại giao?. Cộng sản Hà Nội chỉ nhẹ 
nhàng đòi “chiếu lệ”. Thái phải giải giao Lý Tống (mà không giải 
giao thì thôi) vì Lý Tống còn phải làm “anh hùng cò mồi” cho Mặt 
Trận Kháng Chiến Mafia để cho các “đồng chí” hải ngoại như: đài 
Quê Hương và Đoan Trang, Hoàng Duy Hùng, thu tiền, quyên góp 
tiền.  
   
Tất nhiên ta thấy cả guồng máy Tổng Cục Phản Gián tổ chức cho 
Lý Tống thả truyền đơn cò mồi, dụ nhân dân xuống đường để công 
an tiêu diệt. Nhưng không một người dân nào lại dại dột nghe theo 
một cái truyềụn đơn vu vơ và xuống đường biểu tình chống Cộng, 
làm Thiên An Môn  cho công an bắn giết. Trong nước có ai biết Lý 
Tống là thằng lưu manh nào đâu?. Nếu Lý Tống giỏi thật, anh 
hùng thật, thì tại sao không bay về thẳng Hà Nội cho máy bay lao 
vào cái lăng của tên Hồ dâm dật, rồi nhảy dù ra, hay lao vào Bắc 
Bộ Phủ giết hết bọn đầu não Cộng sản xem sao?. Tại sao lại đi thả 
truyền đơn lá cải súi dại những người dân tay không xuống đường 
cho công an bắt và giết, để cho Lý Tống tự phong là “anh hùng?”.  
   
Lý Tống chỉ có tội làm công cụ cho Mặt Trận Kháng Chiến Mafia 
Hoàng Cơ Minh và Cục Phản Gián Cộng sản đi rải truyền đơn cò 
mồi để dụ những người chống Cộng ra cho Công an Cộng sản bắt  
giết. Lý Tống đã hèn hạ đến nỗi cứ tiếp tục làm tay sai chó săn 
cho Cộng sản và vẫn ngang nhiên tự nhận là anh hùng. Bỉ ổi 
hơn nữa là bọn Mặt Trận Mafia Hoàng Cơ Minh không chịu tốn 
tiền hơn để chạy chọt mướn luật sư cãi cho Lý T ống. Chúng mau 
mắn lôi kéo được một bọn ngu xuẩn khác “vinh danh” Lý Tống là 
“anh hùng” rồi quyên tiền, hàng trăm ngàn đôla, để bỏ túi nhiều 
hơn là để gửi sang Thái Lan để kiện cãi cho Lý Tống. Lý Tống sẽ 
được tù lâu ngày để cho bọn ở ngoài thu tiền “anh hùng” bỏ túi!.  
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Một điều ngớ ngẩn khác của Tổng Cục Phản Gián (TCPG) khi cho 
một tên bồi bút Trần Bình (X 30) viết bài trên báo Đời Mới và Phụ 
Nữ Diễn Đàn đề cao “anh hùng” Cộng sản Lý Tống với bài viết 
“Không Đoàn 97- 98 và 54 Biên Hòa của Cộng sản bất lực trước 
chuyến bay bão táp của Lý Tống. Thực trạng và Tinh thần chiến 
đấu hiện nay của quân đội Cộng sản Việt Nam ra sao?”  TCPG quả 
là ngu! Trần Bình ở Mỹ (ngay cả ở Việt Nam nữa) thì làm sao biết 
được Biên Hòa có những không đoàn nào của Cộng sản?. Chuyến 
bay của Lý Tống được TCPG đạo diễn thì các không đoàn, công 
an, cảnh sát, cứ ngủ yên, có sao đâu?. Lý Tống chỉ làm tay sai, anh 
hùng của TCPG, bay lượn vài chục phút cho vui,  chứ có làm gì 
đâu mà gọi là “một cú tát vỡ mặt” vào lực lượng Cộng sản Việt 
Nam?. Bồi bút Trần Bình của TCPG quá vội vàng hấp tấp nên mới 
lòi đuôi chó ngu dại ra cho người ta thấy. Lần sau thì “đ ồng chí” 
Trần Bình nên câm cái mỏm chó lại.  
 
Hiện nay “anh hùng” Cộng sản Lý Tống rải truyền đơn cò mồi dụ 
nhân dân xuống đường cho công an giết thì ta phải gọi tên chó săn 
Cộng sản Lý Tống, với sự phụ họa của bọn cò mồi cho bọn Việt 
Gian là Hoàng Duy Dùng, Đoan Trang đài phát thanh Quê Hương 
ở San Jose, California. Mặt Trận Kháng chiến Mafia HCM thì bỏ 
tiền ra nhưng đang làm một chiến dịch quyên tiền mạnh mẽ moi 
tiền “ủng hộ” cho tên Lý Tống để lấy lại vốn, và thêm tiền lãi. 
Tính đến giữa tháng 1/2001, thì Mặt Trận Mafia đã thu đư ợc gần 
$100,000 đôla tiền tươi. Xét ra vấn đề Mạng Lưới Nhân Quyền chi 
$80,000 đôla cho báo Washington Post đầu tháng 11, bảy (7) ngày 
trước khi TT Clinton đi Hà Nội, để kiến nghị TT Mỹ tranh đấu 
nhân quyền dùm chúng. Số tiền mấy chục ngàn đôla cung cấp cho 
Lý Tống thuê bao máy bay “Rải” truyền đơn ở Cuba? và Saigon, 
và tiền cứu lụt, tiền đưa cho Hoàng Duy Hùng ..v.v…  đều do 
Tổng Cục Phản Gián chỉ thị cho Mặt Trận KC Cộng sản Hoàng Cơ 
Minh cung cấp. Lý Tống thất nghiệp (Lý Tống chưa bao giờ có 
việc làm chính thức), đói lên đói xuống, rách như cái mền rách 
thì lấy đâu ra tiền đi Bangkok và chi 10,000 đô thuê máy bay đi 
Saigon rải truyền đơn?. Khi bị cảnh sát Thái bắt Tống tối ngày 
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17/11, sau khi “Rải” truyền đơn, Lý Tống còn 10,000 đôla tiền mặt 
khác và một video quay quang cảnh Saigon từ trên không. Tổng 
Cục Phản Gián cung cấp video này cho Lý Tống để định hướng 
bay và khu vực thả truyền đơn chợ Bến Thành và trung tâm Saigon 
và để quay phim khi thả truyền đơn làm tài liệu “anh hùng cò 
mồi”, để có thể quyên nhiều tiền hơn nữa!  Phải chăng 10,000 đôla 
tiền mặt là tiền của Mặt Trận Mafia HCM ứng trước để trả công 
cho Lý Tống? 
  
Lý Tống bị kẹt nặng khi khoe (nói phét) với Đoan Trang ngày 
17/11 từ U-Tapao  rằng y dùng lựu đạn ép buộc viên phi công 
Thái phải nhường máy bay cho y bay thấp sát mặt nước biển 
(15  feet hay là  hơn  4  mét) để vào Saigon mà không bị radar 
khám phá. Khi vào đến đất liền, máy bay phải bay cao hơn rất 
nhiều. Nhưng Lý Tống không thể giải thích được rằng một tay cầm 
lựu đạn mở chốt thì còn một tay, làm sao lái máy bay?, làm sao mở 
cửa máy bay, làm sao ném truyền đơn?. Khi bay vào đất liền, bay 
vòng vòng trên vùng trời Saigon hằng nửa giờ đồng hồ, rồi lại bay 
ra biển, mà không quân Cộng sản, phi đội phản lực cơ MIG 17 và 
21, số  97, 98 và 54 ở Biên Hòa, với các đài radar,  hiền khô, 
không biết gì hết, không có truy kích!. Một điều khôi hài hơn nữa 
là không thấy Cộng sản Hà Nội nói đến báo động phòng không, 
cho máy bay lên nghênh cản hay truy kích. Cũng không h ề có sự 
trừng phạt hay khiển trách các đơn vị radar, không kiểm và các tư 
lệnh quân khu 7 và không quân Biên Hòa. Cộng sản biết máy bay 
(Lý Tống) “Rải” truyền đơn mà không cho máy bay lên truy cản, 
hoặc bắn chết hoặc ép máy bay (Lý Tống) phải hạ cánh trong lãnh 
thổ Việt Nam. Trái lại, Cộng sản chỉ kêu sang yêu cầu Thái Lan 
bắt Lý Tống dùm, nếu không bắt cũng … không sao! 
  
Vài ngày sau khi Lý Tống bị Thái bắt ở căn cứ không quân U-
Tapao, Tống mới hiểu rằng tội cầm lựu đạn, (dù là nói phét) 
cũng bị ghép vào tội không tặc, phải bóc vài chục quyển lịch. 
Tội không tặc là một tội ác quốc tế có thể bị tử hình, không 
nước nào, kể cả Hoa Kỳ, có thể tha.  Thế là Tống nhắn gấp “luật 
sư ch ó  săn ” Hoàng Duy Hù n g sang Thái để làm báo cáo, phỏng 
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vấn để cải chính khéo. Thế là lòi ra sự hợp tác chặt chẽ (có dàn 
xếp từ trước của TC Phản Gián?) với viên phi công Thái, chứ 
Lý Tống chẳng có cầm lựu đạn, lựu điếc gì cả! Mức độ “anh 
hùng không tặc, uy hiếp phi công, cướp máy bay rải truyền 
đơn” của Lý Tống giảm sút ngay 100%! 
  
Mấy ngày sau, Hoàng Duy Hùng với cựu đại tá Võ văn Ân và 
Nguyễn đại Nhân (một nhân viên của Mặt Trận Mafia?) đi Thái 
Lan để tìm thuốc chữa cho Lý Tống (ai chi tiền cho 3 tên này đi). 
Nhiệm vụ của Hùng và phái đoàn “không phải” điều tra chi tiết 
(fact-finding) vụ cướp máy bay rải truyền đơn hay mục đích của 
truyền đơn. Nhiệm vụ của Hùng và phái đoàn là làm sao bưng bít 
và bịa đặt, thêm bớt khéo léo để cho Lý Tống vẫn được tiếng “anh 
hùng” mà không lòi ra cái vụ “có sự sắp xếp, lên kế hoạch và chỉ 
huy của cán bộ Tổng Cục Phản Gián, Hà Nội”. Ta chỉ thấy Hoàng 
Duy Hùng mau mắn cầm phái đoàn đi Thái gấp (mà không thấy ai 
“mướn” hay “sai” Hùng và cho tiền Hùng đi làm việc này). Tự 
nhiên ta nhìn thấy nhiều bàn tay bí mật đang cuống quít tìm cách 
che đậy và sơn một nước sơn “người hùng cô đơn” cho Lý T ống. 
Khi Hùng làm báo cáo để đăng báo, Hùng cố tình né tránh không 
đề rõ ngày giờ đến Bangkok, Hùng ăn, ở khách sạn nào, hội họp 
với những ai .... Hùng cứ nhắc đến các tổ hợp luật sư Mỹ để khỏa 
lấp những chi tiết. 
  
Ta coi “luật sư chó săn” Hoàng Duy Hùng giải thích trong bài “Phi 
Vụ của chiến sĩ Lý Tống và tổng kết chuyến đi của phái đoàn (HD 
Hùng) - báo VNTP số 602 trg 22 đến 25, 121 đến 123) .....  “Sơ 
lược phi vụ của Chiến sĩ Lý Tống”: Trước khi thi hành công tác 
này, chiến sĩ Lý Tống đã bàn th ảo kế hoạch với “anh Hai” thiếu 
tướng Phan Hòa Hiệp, con chim đầu đàn của nhóm Bến Cũ, hiện 
đang sinh sống ở Florida. Cũng theo lời anh Lý Tống, anh cũng đã 
cho anh Vạn Võ, đài Sống Trên Đất Mỹ ở tại Nam California và cô 
Đoan Trang dùng làn sóng phát thanh thông tin và vận động sự 
ủng hộ của quần chúng. ... Hùng cũng kể nhóm Thân hữu Lý Tống 
với tên Trương sĩ Lương.... Hùng kể chuyện có vẻ “thật thà” nhưng 
phạm sai lầm là nếu tướng Phan Hòa Hiệp với bí hiệu “Anh Hai” 
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và những người chống Cộng là “thật” thì không ai cho kể tên như 
vậy. “Bí mật” là điều kiện tuyệt đối cho bất cứ tổ chức, kế 
hoạch, và nhân sự nào đang âm mưu lật đổ bạo quyền! Nếu 
Hùng “bật mí” tướng Hiệp và nhóm Thân Hữu Lý Tống công khai 
như vậy, thì ta có thể hiểu rằng nhóm này không có gì nguy hiểm 
cho Cộng sản. Hùng đưa ra để che giấu hoạt động và kế hoạch của 
Mặt Trận Mafia và Tổng Cục Phản Gián. Bề nào thì con bài “anh 
hùng Lý Tống” phải được vớt vát, được cứu, để còn xử dụng được 
một hay nhiều lần nữa. Mặt khác, tiếng “anh hùng” cũng được việc 
khi quyên tiền đồng bào, hàng trăm ngàn đôla, để cho MTKC 
Mafia Hoàng cơ Minh thu về cả vốn lẫn lời và chia nhau. Không 
bao giờ ta thấy bọn quyên tiền công bố số tiền đã quyên đư ợc khi 
chúng nhân danh Lý Tống và tiền thu được sử dụng ra sao? 
  
Hoàng Duy Hùng viết: “ .....  Họ (Thái) hỏi Anh Lý Tống có dùng 
vũ lực ép người huấn luyện viên hay không?  Anh Lý Tống trả lời 
là anh ta không có, nhưng anh ta có trái lựu đạn bằng “quả đấm” 
mà anh sử dụng tiếng là “hand grenade”, ý anh muốn nói anh 
không có vũ khí nhưng quả đấm của anh nó cũng kinh hoàng như 
trái lựu đạn....”. Có ai cướp máy bay hay ép phi công lái sang một 
quốc gia khác bằng cách dùng “cú đấm” (nắm đấm?). Tại sao 
“nắm đấm” nói sang tiếng Anh lại thành “lựu đạn” (hand 
grenade)?, chứ không phải “fist”? hay “punch”?. Tất nhiên ta hiểu 
rằng Tống và Hùng đều nói phét, nói láo, (Lý Tống và Hoàng Duy 
Hùng thì đâu có dốt tiếng Anh. Dốt sao học luật sư, và dốt thì sao 
có bằng “tiến sĩ” -Ph.D- như Lý T ống?), kể cả câu cải chính, từ 
đầu đến cuối. Viên phi công và chiếc máy bay đã đư ợc Tổng Cục 
Phản Gián thu xếp chu đáo. Lý Tống phải nói rằng “dọa bằng lựu 
đạn”, để che lấp có sự sắp xếp từ trước. Nhưng không ngờ câu nói 
này lại là sự buộc tội nặng nề “không tặc”. Cảnh sát Thái hiểu điều 
này. Không có ép buộc thì tất nhiên phải có sự ưng thuận, dàn xếp 
từ trước. Nhưng ai đứng ra dàn xếp với tên phi công người Thái?. 
Tất nhiên chỉ có thể là nhân viên Tổng Cục Phản Gián. Cảnh sát 
Thái có thể điều tra viên phi công nhưng Tổng Cục Phản Gián có 
thể chạy chọt tiền với cảnh sát Thái để ếm nhẹm. Có nhiều cách để 
tìm hiểu sự móc ngoặc của Lý Tống v à đồng bọn như: Đoan 
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Trang, Hoàng Duy Hùng .v.v… với Tổng Cục Phản Gián nhưng 
không tiện bàn ở đây. Sự nghiệp “anh hùng Cộng sản” của Lý 
Tống và đồng bọn chó săn Cộng sản sẽ bị tàn tạ trong sự ô 
nhục và kinh tởm của toàn thể dân Việt Nam bây giờ và sau 
này .  
  
Để tránh tiếng làm tay sai cho Cộng sản và Mặt Trận Kháng Chiến 
Mafia HCM tổ chức, Hoàng Duy Hùng bịa đặt ra tên  Trươn g sĩ 
Lương và nhóm thân hữu Lý Tống đã “âm thầm” ủng hộ Lý Tống 
từ tinh thần cho đến vật chất. Nhưng ở trong đoạn sau, Hùng đã 
quên mất Trương sĩ Lương cũng là một tên bồi bút, tay sai, chó săn 
cùng “băng” với Đoan Trang . Cả cái băng này đều nằm dưới sự 
điều khiển của Mặt Trận Kháng Chiến Mafia Hoàng cơ Minh và 
Tổng Cục Phản Gián Hà Nội. Hùng nói Lý Tống yêu cầu trả lại 
4,800 đôla còn trong túi cho anh “Tr ần Quốc Công” ở Atlanta, 
Georgia. Trần Quốc Công và Trương sĩ Lương đ ều là chó săn cho 
Cộng sản dưới sự chỉ đạo, chỉ huy của Mặt Trận Kháng Chiến 
Mafia Hoàng cơ Minh trong vấn đề xếp đặt (chi tiền) kế hoạch 
“Rải” truyền đơn cò mồi. 
  
Lý Tống nói với Hoàng Duy Hùng rằng: y đến phi trường U-
Tapao, một căn cứ không quân của Mỹ để thuê máy bay. Ngay sau 
khi bắt giam Lý Tống, Tướng cảnh sát Thái Lan là Pakorn 
Sanpakij họp báo nói rõ Lý Tống thuê máy bay ở một phi trường 
nhỏ tại một tỉnh ở Thái Lan (căn cứ không quân Mỹ thì làm sao Lý 
Tống vào được để thuê máy bay?. Và “căn cứ không quân” Mỹ 
nào trên thế giới này cho thuê máy bay?), và “ra lệnh” viên phi 
công bay xuyên Vịnh Thái Lan tới Saigon. Tướng Pakorn nói Lý 
Tống buộc viên phi công Thái tên là Thiara Sukying bay tầm thấp 
50 feet (15 mét, không phải 15 feet như Hùng nói) trên mặt nước 
Vịnh Thái Lan để tránh bị radar theo dõi. Khi bay về, phi cơ đáp 
xuống căn cứ không quân Mỹ ở U-Tapao, Đông Nam Bangkok. 
(Câu chuyện Hoàng Duy Hùng nói Lý Tống năn nỉ viên phi công 
rồi đích thân lái bay sát mặt nước (chỉ 15 bộ Anh, chưa đến 5 mét 
đến Saigon chỉ là bịa đặt.) Tướng Pakorn cũng nói khi b ắt Lý 
Tống, 52 tuổi, có thấy một cuốn băng video chụp từ không phận 
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Saigon mà Tống quay phim trong chuyến bay. Trong người Tống 
có 10,000 đôla tiền mặt. (Hùng nói Tống chỉ có 5,000 đôla. Như  
vậy số tiền 5,000 đôla đã bi ến đâu mất?) Hiện nay Cảnh sát Thái 
đang điều tra viên phi công Thái để tìm hiểu sự sắp xếp từ trước 
(do Cộng sản?) để viên phi công này lái máy bay đưa Lý T ống đến 
Saigon “Rải” truyền đơn, rồi quay về Thái Lan mà không quân 
Cộng sản không ngăn chận. Đây là vấn đề then chốt trong vụ điều 
tra về Lý Tống.  Không một phi công nào, với 10 ngàn đôla, dám 
lái máy bay vào một nước Cộng sản, ném truyền đơn kêu gọi nhân 
dân nổi dậy (một phi vụ cảm tử) rồi mong sống sót mà về để 
hưởng số tiền (10,000) đó!. Lý Tống và tên phi công Thái dám đi, 
dám làm, không cần phải sợ hãi vì mọi việc đã đư ợc Tổng Cục 
Phản Gián Hà Nội thu xếp sẵn sàng, đầy đủ và an toàn. 
  
Về điểm kỹ thuật thì máy bay Cessna phải là loại lớn và phải sửa 
soạn kỹ trước khi làm một phi vụ mạo hiểm dài và khứ hồi như 
vậy. Lý Tống nói là lên tập bay rồi bắt phi công bay thẳng sang 
Việt Nam. Lỡ bình xăng  không đầy, không đủ xăng thì sao?. Dù 
sao thì sự dối trá và nói láo, xiên xẹo của Hoàng Duy Hùng và Lý 
Tống chứng tỏ hai tên này cố tình che đậy âm mưu và sự sửa soạn 
kỹ càng trước của Mặt Trận Kháng chiến Mafia HCM và Tổng 
Cục Phản Gián! Hoàng Duy Hùng vẫn ăn lương của Mặt Trận 
Kháng Chiến Mafia Hoàng Cơ Minh!. Lại còn vấn đề Lý Tống 
không thể nói chuyện trực tiếp với Đoan Trang xuyên lục địa, 
đại dương bằng cell phone, thì đài truy ền thanh do Đoan 
Trang tung ra đã đư ợc sửa soạn sẵn từ trước. (Van Tran thêm: 
Quý đọc giả nên nhớ thời gian đó không thể nói chuyện xuyên lục 
địa bằng Cell phone được, vì chưa có h ệ thống viễn liên như vậy 
cho dân dụng). 
  
Tuy Lý Tống không thành công vì không ai xuống đường. Không 
người trong nước nào biết “anh hùng” Lý Tống là chó săn, cò mồi 
cho Cộng sản đang ngồi trên máy bay ném truyền đơn cò m ồi dụ 
họ xuống đường cho Cộng sản giết!. Không ai dại gì mắc mưu 
công an! Tổng Cục Phản Gián, Mặt Trận Kháng Chiến Mafia 
HCM và bè lũ chó săn Hoàng Duy Hùng, Lý t ống, Đoan Trang, 
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..v.v... đã quá ngu khi tư ởng rằng người dân dễ dàng mắc bẫy 
chúng!. Năm 1992, dân Saigon? đã ch ửi cái vụ thả truyền đơn của 
Lý Tống là ngu vì không ai có thể tin vào truyền đơn để xuống 
đường hay biểu tình. Đã th ất bại rồi thì tại sao lại làm lần nữa?. 
Ngay trong đêm hôm đó Công an Cộng sản vẫn mượn cớ có  
“truyền đơn Lý T ống” để bắt giết rất nhiều người mà chúng tình 
nghi là thành phần phản động làm tình báo hay chạy theo Mỹ. Sau 
này phải tìm lại bằng chứng trong những ngày sau 4/9/1992 và sau 
ngày 17/11/2000, có bao nhiêu người bị công an Cộng sản bắt, bị 
giết, nhà tan cửa nát vì vụ “truyền đơn” của “đồng chí anh hùng” 
cò mồi Lý Tống!  
 
Nếu Lý Tống “Ái quốc, chống Cộng sản Hà Nội” thì tại sao lại mất 
công “yêu nước Cuba” và  bay sang Cuba ngày 1/1/2000 ném 
truyền đơn?. (A! l.ai còn vụ Caba dỗm nửa) Không lẽ Lý Tống yêu 
nước Cuba và muốn làm “anh hùng Cuba”?. Ta thấy ngay Lý Tống 
làm việc theo “lệnh” của Tổng Cục Phản Gián phối hợp với kế 
hoạch cò mồi của Cộng sản Cuba hay là Fidel Castro. Lý Tống đã 
trở thành thứ “anh hùng cò mồi” loại cho thuê (for hire). Đói ăn 
vụng, túng làm liều!. Lý Tống quá túng quẫn, làm cái gì cũng được 
miễn là có tiền. Ai chết mặc ai! Không biết bao nhiêu nạn nhân 
Cuba đã bị công an của Fidel Castro bắt vì cái vụ Lý Tống thả 
truyền đơn xuống Havana! Cộng sản sở trường cái trò “cò 
mồi” để dụ người xuống đường rồi giết. Hoặc tạo ra lý do, bằng 
chứng để bắt bớ bất cứ thành phần nào chúng tình nghi, muốn bắt, 
mà không ai có thể kêu oan! Có “bằng chứng” thì không ai bênh 
vực và không có dư luận chống đối chế độ bắt giam giữ người vô 
tội, vô lý hay oan ức!.  
 
Người Việt quốc gia cần phải cho bọn chó săn, gián điệp, tay sai 
Cộng sản biết rằng chúng quá hèn và quá ngu, nên những gì chúng 
ước đoán hay suy nghĩ đ ều ngu hết. Người Quốc Gia chúng tôi có 
thể tổ chức hàng trăm vụ Thiên An Môn ở Việt Nam nhưng chúng 
tôi không làm. Tại sao!. Vì đó không ph ải là đủ để giải quyết vấn 
đề tiêu diệt Cộng sản, vấn đề duy trì an ninh trật tự, vấn đề tiêu diệt 
tàn dư Cộng sản nhất là “sư quốc doanh” trốn trong chùa có thể nổi 
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dậy, và vấn đề thành lập một chính quyền đủ mạnh. Chúng tôi 
không bao giờ muốn bất cứ ai đổ máu “dùm”, hoặc theo kiểu Cộng 
sản hay “sư quốc doanh” lưu manh là khích động người khác chết 
cho mình được hưởng thành quả, rồi phong cho người chết là “anh 
hùng”, là “đuốc từ bi”, để kích thích lớp người trẻ hơn nữa. 
Yếu tố chính giải quyết vấn đề Việt Nam là tại Bắc Kinh và Hoa 
Thịnh Đốn. Cứ giải quyết với Bắc Kinh xong thì Việt Cộng chỉ 
như mớ lửa rơm, chỉ một hơi thổi nhẹ là tắt ngúm. Hoàng Duy 
Hùng cũng có cùng một luận điệu “làm một vụ Thiên An Môn tại 
Việt Nam” và Hùng có ngay một tay mạnh thường quân cò mồi 
đưa 100,000 đôla!. Ta thấy ngay Cộng sản bị ám ảnh nặng nề bởi 
cuộc tổng nổi dậy của toàn dân bây giờ và trong tương lai mà 
chúng gọi là “Thiên An Môn”. Chúng tìm đ ủ mọi cách cho bọn cò 
mồi dụ đồng bào nhẩy ra biểu tình làm Thiên An Môn cho chúng 
giết. Giết để rồi sau này không ai có thể xách động quần chúng 
biểu tình bằng truyền đơn. Giết để dẹp hẳn mầm mống nổi loạn 
theo kiểu Thiên An Môn! 
  
Ở đoạn trên của “báo cáo”, Hoàng Duy Hùng viết: “Anh Lý Tống 
đã cầm điện thoại cầm tay (thuê ở Thái) để gọi về Đài Quê Hương 
và Đài Sống Trên Đất Mỹ nhưng điện thoại cầm tay không có 
làm việc vì nó đã đi ra kh ỏi phạm vi cho phép của nó”. Nhưng 
ngay đoạn dưới, Hùng lại viết: “Trong thời gian hơn một tiếng đợi 
cảnh sát (Thái) đến bắt, anh Lý Tống cầm điện thoại cầm tay và 
gọi về Đài Quê Hương và anh tường trình chi tiết phi vụ này của 
anh (với uy hiếp phi công bằng lựu đạn và chi cho phi công 10 
ngàn đôla). Đài Quê Hương đã thâu đư ợc bài tường trình này và 
đã phát thanh cho các thính giả ở Bắc California nghe.....” 
  
Ta thấy có hai điểm:  
1/ Hoàng Duy Hùng nói láo! Điểm thứ 2 là Lý Tống “nổ” quá mức 
vì trong cái “báo cáo” này Lý Tống đã khoe tr ả cho phi công 10 
ngàn đôla để thuê máy bay và cầm lựu đạn uy hiếp phi công phải 
lái sang Việt Nam. Trong “báo cáo”, Hoàng Duy Hùng lại nói là 
Lý Tống đích thân lái máy bay và hạ thấp xuống cách mặt nước có 
15 feet (chưa tới 5 mét!) (Chỗ này xin để các vị phi công Việt 
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Nam có kinh nghiệm suy nghĩ. Hơn nữa, nói láo thì lại lòi đuôi 
cái vụ phi công Thái ngồi chơi, xem Lý T ống biểu diễn lái máy 
bay mà không biết làm gì, kể cả báo động bị không tặc uy hiếp?) 
  
Hoàng Duy Hùng còn “hót” thêm về sự can đảm của viên phi công 
trong khi lái máy bay ra khỏi Việt Nam: “Mình cứ tưởng là 
Phòng Không CSVN ghê gớm lắm, té ra chẳng có gì cả!”.  
Câu này chứng tỏ viên phi công Thái và Tống cùng là đồng lõa, 
đồng chí trong phi vụ. Hoàng Duy Hùng và Tổng Cục Phản Gián 
quá ấu trĩ đến mức không hiểu là người ngoài nhìn rất rõ: Cộng sản 
Hà Nội không hề phản kháng quyết liệt đến mức cắt đứt bang giao 
với Thái Lan, khi máy bay (của Thái) lạ xâm nhập và thả truyền 
đơn. Hà Nội đáng lẽ phải trực tiếp kháng cáo vụ “máy bay Thái” 
xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Nhưng Hà Nội không dám làm vì 
Thái có thể tố ngược lại là chính Hà Nội chủ mưu thi hành kế 
hoạch “không tặc này”.  
 
Hơn nữa, trước ngày TT Clin ton  đến Saigon, quân đội và không 
quân, hải quân Cộng sản phải báo động thường trực và thường 
xuyên, và được tăng cường nhiều sư đoàn. Làm gì có chuyện sơ hở 
dễ dàng như vậy?. Giả thử ta có tấn công Việt Nam thì ta cũn g 
phải đánh trong sự bất ngờ khiến quân đội Cộng sản không kịp trở 
tay. Không ai dại tấn công hay cho máy bay rải truyền đơn khi 
quân đội Cộng sản đang chuẩn bị ứng chiến, đề phòng chuyện bất 
ngờ!  
 
Nếu không có sự thu xếp hay thỏa thuận từ trước thì phi công 
đương nhiên phải liên lạc thường xuyên với đài Không Kiểm, nhất 
là báo cáo hướng bay hay tình trạng bị Lý Tống khống chế, buộc 
phải bay sang Việt Nam ném truyền đơn .. v.v...  
Và như vậy là có báo động quốc tế về không tặc Lý Tống ngay!. 
Máy bay Cộng sản cũng được báo động để sẵn sàng nghênh cản 
(intercept) hoặc truy kích để buộc hạ cánh hay bắn chết như trường 
hợp máy bay Hàng Không dân sự Nam Hàn KAL 007 bị phi công 
Liên Xô bắn rớt năm 1983, giết hơn 300 hành khách.  Tên phi công 
“Thái” này có thể đã được TCPG trả rất nhiều tiền. Y có thể là 
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người Thái gốc Việt trong cộng đồng thân Cộng người Việt vùng 
giáp biên giới Lào (Bắc Thái). Tên này có thể là loại Cộng sản nằm 
vùng trên đất Thái. 
 
Nếu ta hiểu vấn đề không tặc, thì không có tên không tặc nào dám 
bỏ con mắt ra ngoài phi hành đoàn trong 1 phút, nói gì đ ến mở cửa 
máy bay đang bay và rải truyền đơn bằng ... một  tay!. Trong khi 
chưa có không tặc, tất cả chỉ là một sự căng thẳng đến mức nghẹt 
thở cho tất cả mọi người trong máy bay kể cả phi hành đoàn và 
không tặc, và người dưới đất, vì cái chết có thể xẩy ra trong đường 
tơ kẽ tóc. Nếu thật sự có không tặc thì tin không tặc loan thật 
nhanh báo động khắp thế giới. Dĩ nhiên không tặc, dù có đến 3, 4 
tên, cũng không có thì gi ờ và tay chân để làm bất cứ chuyện gì 
khác ngoài sự canh chừng hành khách và phi hành đoàn. 
  
Làm gì có cái vụ rải truyền đơn rồi thong thả nhẩy dù xuống đất 
(4/9/1992) đi bộ đến đồn công an để xin công an cho xe tới đón, 
hoặc trở về U-TaPao bình an (17/11/2000) bình tĩnh nói đi ện 
thoại (trong khi điện thoại lô-canh không thể nói sang Mỹ) làm 
báo cáo cho Đoan Trang đài Quê Hương!. Giả thử Lý Tống là 
không tặc “thật” uy hiếp máy bay, bay đi Việt Nam ném truyền 
đơn rồi lại trở về, thì (chưa nói gì đ ến không quân Cộng sản, hoặc 
Thái Lan có thể ép phải hạ cánh)  ngay khi đáp xuống đất ở U-
Tapao, quân cảnh Mỹ đã còng Lý Tống như một con chó vì tội 
không tặc là một tội ác kinh tởm nhất của nhân loại hiện nay.  
Cũng nên lưu ý là nhân dân Việt Nam trong nước và ngoài nước 
chưa ai gọi Lý Tống là anh hùng. Chỉ có Hoàng Duy Hùng, Đoan 
Trang đài Quê Hương, và đồng bọn của chúng mới tôn vinh Lý 
Tống là anh hùng của chúng!.  
 
Chúng tôi thì tặng cho Lý Tống danh hiệu “Anh hùng Cò Mồi 
làm Chó săn cho Cộng sản” và mong Lý Tống mau mau trở về vì 
có mấy “cán bộ hộ lý” nạ dòng đang đ ợi “anh hùng chó săn 
Vẹm Lý Tống!”.  
Hỏi “đồng chí” Đoan Trang phát thanh bao lâu nay khoe ông ổng 
trên đài phát thanh “chó sủa” Quê Hương các anh hùng chó săn cò 
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mồi Vẹm Hoàng Duy Hùng và Lý Tống đã thu được bao nhiêu tiền 
rồi?. Nghe nói đồng chí Đoan Trang có nhiều thủ đoạn lắt léo, lừa 
gạt rất nhiều người, sang đoạt đài Quê Hương và đã tr ở thành triệu 
phú. Chúng tôi thách thức đồng chí Đoan Trang phát thanh cải 
chính và chửi chúng tôi nữa đi, chửi nhiều nữa đi cho đến ngày 
chúng tôi còng tay “đ ồng chí” giải về Việt Nam trả lời các tội ác 
khốn nạn  làm tay sai chó  săn ,  ch ó  sủa cho Cộng sản của “đồng 
chí!”  
 
Điều chắc chắn nhất chúng tôi biết trình đ ộ của “đồng chí cán bộ 
hộ lý quốc doanh” quá thấp kém, nhất là khi làm cò mồi theo đuôi 
hộ lý cho Lý Tống để dụ khị và khích động đồng bào xuống đường 
cho Công an Cộng sản giết. Nếu đồng bào xuống đường theo 
truyền đơn Lý T ống thì khi bị Công an bắt giết, thì Hoàng Duy 
Hùng với Lý Tống, Đoan Trang và đồng bọn sẽ làm gì cho họ? 
Đoan Trang có “cứu giúp họ” không?, Lý Tống, Đoan Trang, 
Hoàng Duy Hùng có trách nhiệm gì khi những người nghe theo 
truyền đơn để xuống đường, biểu tình cho công an Cộng sản giết?. 
Những người đã bị bắt đâu có hiểu rằng tên rải truyền đơn là chó 
săn Vẹm Lý Tống và bọn tay sai Cộng sản như: Hoàng Duy Hùng, 
Đoan Trang phụ họa theo?. Lý Tống, Hoàng Duy Hùng, Đoan 
Trang có bao giờ “hứa hẹn” sẽ cứu giúp người dân khi họ xuống 
đường vì nghe theo “truyền đơn” để rồi bị bắt, bị giết? Cái “Liên 
Minh Tổng Nổi Dậy Chống Cộng Toàn Cầu” với chủ tịch Lý Tống 
chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Tổng Cục Phản Gián. Tất 
nhiên bọn chó săn Cộng sản Lý Tống, Hoàng Duy Hùng, Đoan 
Trang và đồng bọn vỗ tay reo mừng vì đã lập công lớn, giúp Cộng 
sản tiêu diệt những người Việt mắc mưu chúng. Chúng sẽ được 
Tổng Cục Phản Gián gắn huy chương “anh hùng Cộng sản” và cả 
bọn ăn mừng vì thành tích lập công ném truyền đơn cò m ồi giúp 
công an Vẹm tiêu diệt được bao nhiêu “tên phản động!”.   
Tin giờ chót vào đầu tháng 2, 2001, cho biết tỉnh trưởng tỉnh 
Rayon, Thái Lan đã thu thập đầy đủ bằng chứng căn bản để truy tố 
Lý Tống về 3 tội danh: “Cướp phi cơ và ép buộc viên phi công một 
cách bất hợp pháp”. “Đưa phi cơ ra khỏi Thái Lan khi không có 
xin phép”. “Xuất nhập cảnh bất hợp pháp”. Vấn đề Lý Tống trở về 
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Hoa Kỳ sẽ ra sao thì lại khác. Sau khi diệt xong Cộng sản thì câu 
chuyện lại còn khác hơn nữa.  
 
Lý Tống phải bị đưa ra tòa x ử về tội thả truyền đơn cò m ồi, 
tiếp tay cho Cộng sản tiêu diệt người chống Cộng tại Cuba và 
Việt Nam. Dù Lý Tống có bị giết chết (để bịt miệng), thì sau 
này cũng phải đưa Tống ra tòa án xử, cho lịch sử rõ trắng đen 
và cho các thế hệ trẻ, cho đời sau, hiểu biết về loại chó săn, cò 
mồi hèn hạ, kinh tởm và khốn nạn nhất của Cộng sản. Nếu còn 
sống, Lý Tống phải bị xử án về tội phản quốc, làm chó săn, cò mồi 
cho Cộng sản. Tội này không tử hình thì cũng b ị “cải tạo” mút 
mùa. Đây là những bài học và xử tội trừng phạt đầy nhục nhã cho 
một tên háo danh là Lý Tống và đồng bọn bịp bợm Đoan Trang, 
Hoàng Duy Hùng và Mặt Trận Kháng Chiến Mafia Ho àng  Cơ 
Minh. Hay cho những tên thích làm “anh hùng” cò mồi cho Cộng 
sản. 
 Chu Sa  

*** 
 

Siêu Quậy 
 

Lý Tống Đi "Lộn Sòng" 
 

( Trích Con Ong Việt Số 94 tháng 6,2008 ) 
   
 
Kiểu chơi của Con Ong là không (dám) khen, tâng bốc, đánh bóng 
ai trắng trợn lộ liễu trên báo, nếu có cũng ch ỉ phơn phớt như gió 
thoảng mây trôi, lờ đi không nhắc đến đã là đi ểm son, đã là khen 
rồi đấy. Khen lộn (bỏ dấu ớ, dấu nặng rõ ràng) là Con Ong cháy 
chữa không nổi. Siêu Quậy có đôi lời với người hùng Lý Tống, 
đọc kỹ nhá, có thể là khen mà cũng có thể là chê:    
     
 30 tháng 4 vừa qua, Lý Tống được cộng đồng “4 Lờ” San Diego 
mời xuống làm bình hoa trang trí đ ặt trên bàn cuộc hội thảo của 
Liên Hội Tuổi Trẻ. Lý Tống được trân trọng vây quanh bởi các 
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chức sắc của Cộng Đồng 4 Lờ, Hải Quân Vịt Tiềm, Hội Ve Chai 
Thủ Đức Vịt Tiềm, Liên Hội Tuổi Trẻ,  Đài Ra-Dô Tiếng Nước 
Tôi, Lý Tống được chụp hình liên tu bất tận như tài tử Jame Bond 
‘Không Không Thấy’ để phổ biến lên mạng lưới toàn cầu. Không 
biết Lý Tống có ngửi thấy mùi Phở Bò không? Nhưng khi th ấy 
chiếu Sliceshow toàn những hình ảnh bôi bác người Việt Quốc 
Gia: hình ảnh Sài-Gòn, có cờ đỏ sao vàng phất phới, hình thảm sát 
Mỹ Lai, hình Tư ớng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên đặc công 
Cộng Sản mà không thấy hình thảm Sát Tết Mậu Thân tại Huế, 
không thấy hình vượt biển cho tưởng niệm 30 tháng 4, không thấy 
cái gì là quốc hận thì Lý Tống tỉnh người, biết là mình đi “L ộn 
Sòng” lọt vào ổ của Phở Bò, của ngoại vi Vịt Tiềm, của CS nằm 
Vùng. Cái dũng của Lý Tống là ngay hôm sau, ngồi trong quán ăn 
sáng đã cố tìm số điện thoại để liên lạc với chủ tịch, hội trưởng các 
hội đoàn quốc Gia chân chính ở San Diego như Liên Hội Chiến Sĩ, 
Hiệp Hội Người Việt để phân trần, trình bày nhận xét của mình và 
can đảm nhận rằng tôi đi “Lộn Sòng” tôi bị lọt bẫy. Đó là điểm 
thành thật đáng khen của Lý Tống. Nhưng, Con Ong vẫn chê,  Lý 
Tống chưa đáng mặt anh hào, lẽ ra Lý Tống phải đứng lên phản 
đối ngay trong buổi hội thảo, trước mặt băng đảng Phở Bò bịp bợm 
và hỏi các cháu “tuổi trẻ” cho ra lẽ,  ai đứng đằng sau lưng các 
cháu? Ai mượn danh nghĩa các cháu? Ai xúi trẻ ăn cứt gà? Không 
dám phát biểu ngay lúc ấy là chưa đáng mặt anh hùng! hay Lý 
Tống sợ bị cắt chi phí trả cho chuyến đi, không có vé may bay trở 
về San José mà thành Homeless ở San Diego?  
   
     Con Ong vẫn giữ cảm tình tốt đẹp với Lý Tống vì ít ra Lý Tống 
cũng đã dám làm những việc mà người khác không dám làm, chỉ 
nhắn nhủ đôi điều: Có ‘name’ rồi, từ nay về sau, ai “mượn hoa 
cúng Phật”, mượn Lý Tống làm bình hoa trang trí ở đâu, Lý Tống 
cũng nên có tí đầu  óc để suy xét, đâu là người quốc Gia chân 
chính, đâu là băng đảng Phở Bò Vịt Tìm, ai là Cộng Sản nằm 
vùng, đừng để đi “Lộn Sòng” như l ần này nữa. Khôn 3 năm dại 
một giờ!! làm thân đàn bà là chửa hoang rồi đấy!  
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     Riêng với các cháu trong Liên Hội Tuổi Trẻ, Con Ong khuyên 
nhủ, các cháu lòng còn trinh bạch, như trang giấy trắng, đừng trao 
cho bọn đâu nậu chính trị vẽ bậy, mượn danh mấy cháu để mưu đồ 
đảng phái bịp bợm. Các cháu còn ăn chưa no, lo chưa t ới, như con 
của các chú các bác, học mờ mắt còn chưa đủ thời giờ, lấy đâu để 
quanh năm ngày tháng chạy vòng vòng ngoài khuôn viên đ ại học. 
Mai Lang Luông, Nguyễn Văn Lực chỉ là đám i tờ, học lực dưới 
đũng quần, cái bằng trung học đệ nhất cấp cũng còn chưa có, làm 
sao dẫn dắt được các cháu. Các cháu cũng nên c ẩn thận, nhận diện 
lũ sinh viên trá hình trong các sinh hoạt mượn danh nghĩa tuổi trẻ, 
họ chỉ là loại sinh viên bịp, cán bộ Cộng Sản Trá Hình, Sinh Viên 
Phở Bò Vịt Tiềm học năm thứ 10 và không bao giờ tốt nghiệp.  
     
 “Đất” trên Con Ong chật hẹp, tấc đất tấc vàng, Siêu Quậy chỉ có tí 
khoảng trống n ày để viết gửi Người Hùng Lý Tống và các cháu 
trong “Liên Hội Tuổi Trẻ”.  
 

Siêu Quậy 
 

*** 
 

Trả lời bài "Người Mù Sờ Voi" 
 

Võ Tử Đản 
 
 
Bài này tôi đã post lên diễn đàn trong năm 2008 khi Lý T ống viết 
bài "Người Mù Sờ Voi" đã kích vu vạ tôi thậm tệ, nên tôi buộc phả 
trả lời cho Lý Tống .   
 
Kính thưa qúi vị trên diễn đàn,  
Xin qúi vị đọc kỷ giữa hai bài viết của tôi và Lý Tống về “Uẩn 
khúc của ông Nguyễn Xuân Vinh". Qúi vị hãy vô tư  không bênh 
ai, không chống ai để làm trọng tài thử xem ai có nhân cách, ai là 
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phường du đảng, ai đá cá lăn dưa , ai đáng làm con người, ai đáng 
là loại súc sanh thú vật.  
 
Chỉ tội nghiệp cho ông Nguyễn Xuân Vinh, người bào chữa cho 
ông cũng chính là người làm mất đi uy tín  và thanh danh của ông. 
Cho tới nay kẻ mà tôi cũng như mọi người đều nghĩ là một kẻ hèn, 
vì không dám lên tiếng để đem về sự công đạo cho ông Vinh. Tôi 
được cái quyền đặt nghi vấn, một lần nữa xác định  Lý Tống phịa 
cái tin qủy quái kia để đu dây, bám cọc rồi nhân đó tự vẽ bùa đeo 
bốc phét cho cái thân phận quá ê chề.   
 
Hôm qua vì bận việc tôi không có vào hộp thư, hôm nay khui hộp 
thư ra tôi thấy có 2 lá thư của Lý Tống. Cũng vì chữ đu dây, tự vẽ 
bùa tôi nói thẳng làm cho "người hùng" mất đi cái hùng để lộ ra cái 
bản chất du đảng, du côn, du thủ, du thực....    
 
Tôi chỉ xin trả lời mấy điểm mà Lý Tống tô xanh để qúi vị tìm hiểu 
thêm về tôi và Lý Tống: Không  biết Lý Tống còn  gì đ ể vu vạ, 
xuyên tạc tôi nữa không? chắc còn nhiều lắm... bày điều đặt 
chuyện, hoang tưởng là nghề của Lý Tống. Thực tế Lý Tống chỉ là 
một tên bịp trong vụ Nam Hàn là một điển hình cụ thể, đóng vai 
một thằng hề sống sượng không ai cười nổi.    
 
Còn về Lý Tống tôi xin có đôi điều sau đây :  
Vợ tôi bị bác sĩ Ngãi thông tim chẳng may qua đời , ba năm sau tôi 
baỏ lãnh bà vợ thứ hai của tôi trước năm 1975 từ Việt Nam  qua 
đây từ năm 2007 để  lo cuộc sống cho tôi, giúp đỡ tôi lúc tuổi già 
bệnh hoạn.Thế mà tên Chí Phèo Lý Tống  đặt điều vu vạ cho tôi về 
Việt Nam làm lễ kết hôn với một người đàn bà đem qua đây để 
làm tôi tớ, tôi đã thách th ức Chí phèo Lý Tống nếu trưng ra được 
bằng chứng tôi về Việt Nam cưới vợ, tôi sẽ gọi Lý Tống bằng cha, 
bằng không tôi xem Lý Tống và cả giòng họ Lý Tống là loại chó 
dại, chực chờ cắn càn sủa bậy, chỉ có giòng họ Lý Tống là loại 
lưu manh, mẹ Lý Tống thì năm ba đời chống khác nào con đĩ lật 
chồng nầy vơ chồng khác, còn cha Lý Tống thì cũng thứ đĩ đực, 
anh em Lý Tống là thứ đứa  cùng mẹ khác cha, đứa cùng cha 
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khác mẹ thứ vô luân, vô đạo nên mới sinh ra thứ người ngợm 
như  Chí Phèo Lý Tống một tên đĩ đực như cha hắn. Thưa qúi vị, 
lẽ đương nhiên  vì tu ổi già ai cũng c ần có người giúp đỡ, chứ tôi 
không phải loại ĐĨ ĐỰC dùng chiêu bài "chống cộng" rồi lấy tiền 
đồng bào để trau chuốt cái bản thân chuyên dụ dỗ vợ người, vợ đàn 
anh, sống sượng sàm sỡ bốc hốt với đàn bà, hỏi bà chủ nhà hàng 
Nha Trang thì rõ. Hắn làm bao nhiêu chuyện tồi bại bất chính , 
phỉnh gạt con gái bạn đến Hotel rồi dở trò dâm ô.  
 
Thưa quý vị trên diễn đàn, từ ngày tôi tham gia  đấu tranh chống 
cộng, nhiều cuộc biểu tình do tôi tổ chức, chưa hề bao giờ tôi ngửa 
tay quyên  góp xin đồng bào đồng nào. Ai có lòng ủng hộ nước 
uống hay thức ăn thì đem đến nơi biểu tình để bà con giải khát, hay 
ủng hộ tiền mua xăng xin giao cho người lái xe, Lý Tống cứ hỏi 
khắp vùng Cali sẽ có câu trả lời. Tôi đi đấu tranh chẳng ham danh 
lợi, không lợi dụng đấu tranh để kiếm chác từ túi tiền đồng hương 
để thủ lợi cho mình, không đóng kịch, không cường điệu hầu vơ vét 
mồ hôi nước mắt trên sự khổ nhọc của người khác, tôi cũng không 
giống đứa lưu manh, thằng "du đãng chống cộng" ăn không ngồi 
rồi vẫn có tiền đầy túi.... "free man, tay xách nách mang" như đứa 
ăn mày vễnh mặt tiểu nhân đắc chí. Nhất là không du đây, ngậm 
cọc, liếm đĩa, đ ội mâm, miệng ngậm quần hồng chân đạp lên 
chánh nghĩa... quay lưng ngoảnh mặt với bạn bè anh em, vong ân 
bội nghĩa.... nay bám theo nhóm này chửi nhóm kia, mai đu dây 
theo nhóm nọ quay mặt chửi nhóm mình theo đi ếu đóm trước kia 
để kiếm ăn... như vậy nó nhục ngàn năm.    
 
Còn Lý Tống đấu tranh chỉ làm khổ cho đồng hương, qua hai vụ 
rải truyền đơn ở Saigon chưa làm rụng đ ươc một cái lông chân 
Việt cộng, chưa tên Việt cộng nào sợ phải són nước đái. Chỉ có Lý 
Tống đầu hàng Việt Cộng trong phiên xử vụ về Việt Nam 1992 
qua cuốn Tape được Nam Trân ghi lại, mang về Mỹ quảng bá sâu 
rộng nhiều người biết đến cái hèn của Lý Tống.  
    
Gia đình tôi bị cộng sản sát hại, chứ không phải như Lý Tống có 
cha là  liệt  sĩ Việt Cộng ác ôn côn đồ, đây là lời tố cáo người bạn 



Sự Thật về Lý Tống 
 

45 
 

đồng tù với Lý Tống, anh Trần Mạnh Quỳnh đã họp báo năm 
trước bạch hoá hồ sơ và lột mặt nạ Lý Tống. Lý Tống tìm cách 
bỏ chạy sang Nam Hàn làm "phi vụ ăn thịt chó" thay vì đ ối chất 
với anh Trần Mạnh Quỳnh. Như vậy ai là kẻ đu dây, có phải chính 
Lý Tống đu dây "ngậm cọc" Việt Cộng qua cái áo giáp cha là liệt 
sĩ Việt Cộng. Vì thế nên khi chúng tôi biểu tình chống lễ ban tổ 
chức truy đ iệu tên  giặc cộng Hoàng Minh  Chính (HMC) ngày 
6.4.2008 tại City Hall Sanjose do Việt Tân   Ho àng Cơ Định 
,Hoàng Thế Dân , Nguyễn Bá Cẩn , Nguyễn Xuân Ngãi ,Trần Như 
Huỳnh ,Nguyễn Tường Bá vân  vân ... qùi lạy. Thì Lý Tống đã lộ 
nguyên hình bằng lá thư đề cao công đức giặc cộng HMC là 
nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, là một người yêu nước chân 
chính, là một Yelsin thứ hai. Qua lá thư này Lý T ống đu dây 
"ngậm cọc" Nguyễn Xuân Ngãi rất chặt, hòng được Nguyễn Xuân 
Ngãi thương tìn h bố thí số tiền 58 ngàn đô la vì b ị kiệt quệ trong 
cuộc tuyệt thực kéo dài 28 ngày. Trong 28 ngày "tuyệt thực" đó, 
chấm mút hay không chỉ có lương tri người "tuyệt thực" biết rõ 
hơn ai hết. Dù đu dây sát nút, "ngậm cọc" rất chặt vẫn bị 
Nguyễn Xuân Ngãi hất  ngã lăn ra, không bố thí xu nào hết bèn 
tẻn tò uất ức tự khai: "Tiền chi phí bệnh viện chỉ có hơn 18 ngàn 
thôi, tôi kê lên 58 ngàn để tăng mạnh thêm sự hổ trợ của BS 
Nguyễn Xuân Ngãi". Thì ra thế, thần khẩu hại xác phàm. Tự Lý 
Tống nói lên cái "nâng bi, ngậm cọc" của Nguyễn Xuân Ngãi mà 
chẳng được $$$. Cũng vì $$$.... đồng tiền tanh hôi, ruồi nhặng có 
khi nào bỏ dịp tanh hôi.    
 
Nói về Lý Tống thì chán phèo, từ nay gọi chí phèo Lý Tống cho có 
ý nghiã hơn. Lý T ống nói rằng được Lý Tống "quan tâm" đến là 
điều qúy quá, nếu được chửi cũng là điều vinh hạnh. Vậy Lý Tống 
hãy chửi cha đứa nào, thằng nào dùng cái bằng cha là liệt sĩ Việt 
Cộng ác ôn côn đồ để che thân trong tù, chửi đi, chửi để đem cái 
vinh dự đến giòng họ đứa đốn mạt núp bóng quốc gia để kiếm 
$$$$.    
Chân thành cám ơn cùng những lời xin lổi đã làm phiền qúy vị  
 
Võ Tử Đản   
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Trả lời bài “Người Mù Sờ Voi” (2) 

 
 
 
Thưa anh Lý Tống, anh viết bài: Người Mù Sờ Voi Hôm qua - Sat, 
5 Apr 2008 23:38:55 +1100 – EST Subject: [PhoNang] Ly Tong 
len tieng sau vu Little Saigon (Vietnet). 
  
 “Cuộc Tranh luận trong câu chuyện người Mù sờ voi”, anh đã đưa 
ra một số vấn đề, phân tách nhiều sự kiện cũng như kết qủa cuộc 
đấu tranh vừa qua cho cái tên Little Saigon. Ngày hôm sau, một 
lần nữa (chưa đầy 24 tiếng) anh đã  phóng lên Di ễn Đàn (LY 
TONG:UPDATED/BAI HOAN CHINH) gọi là “update” (có nghiã 
là thêm, bớt để bài viết được xúc tích hơn), nó cũng đ ồng nghĩa là 
chữa  cháy, là chối bỏ, lấp liếm vô cùng diễu dở qua những luận cứ 
của anh.  
  
Điểm 1: Bài trước anh chửi vào mặt Đặng thiên Sơn vì (ĐTS) 
không được ký vào bản Memorandum nên mới viết bài Welcome 
To Little Saigon xây trên Cát, hôm nay  trong trang 7 anh bỏ câu 
chuyện anh chửi ĐTS mà anh viết :"Bỡi vậy sau khi nghe nhà báo 
Quỳnh Thi góp ý, tôi dễ thông cảm với tâm trạng hoang mang của 
ĐTS, nhất là sau đó tác giả bài  “Welcome to Little Saigon”: Có 
Danh Nhưng Không Có Phận đã kịp thời điều chỉnh với Một Món 
Quà Bất Ngờ rất đạt. Món quà bất ngờ rất đạt làm người đọc qua 
phải suy nghĩ đến những điều bí mật! “tình, tiền” chăng? Đặt nghi 
vấn này với anh có lẻ không sai, bởi bản chất và việc làm của anh 
từ xưa đến nay không ngoài hai chữ “tình, tiền”. Ô hay, trong vòng 
24 tiếng đồng hồ, nó   cũng đ ồng nghiã qua một đêm “mây mưa, 
bão bùng” anh đã xoay chiều để lộ ra qua đoạn dưới đây:    
 
 Anh đã viết “…nếu không, tôi chắc Đặng Thiên Sơn cũng đã ký 
vào Agreement và bài "Welcome To Little Saigon": Có Danh 
Nhưng Không Phận đã không đư ợc sáng tác và xuất hiện trong 
thời gian qua! Tác Giả Bài "Welcome to Little SàiGòn": Có Danh 
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Nhưng Không Có Phận. Tôi yêu cầu ĐTS email các bài viết để 
xem. Tôi nhận được 2 bài : City Council Policy No: 9.3 (Lần đầu 
tiên tôi được đọc tài liệu này) và bài "Welcome To Little Saigon": 
Có Danh Nhưng Không Có Phận. Tôi bất bình khi đọc các câu, từ : 
"Một Cổng Chào/Lâu Đài Xây Trên Cát ! Ảo Giác/ Ảo Ảnh Chiến 
Thắng ! Ván Bài Thấu Cáy !" Tôi có cảm tưởng bài này do phe 
Our Voice viết thay vì ĐTS.  
  
ĐTS ngày đêm ở cạnh tôi, góp ý kiến với tôi, có mặt tại buổi ký 
Agreement và suýt cùng các thân hữu có mặt sáng đó ký vào văn 
bản nếu Chuck Reed không kịp thời thu hồi thỏa ước nầy đem đi. 
Tại sao ĐTS không góp ý trư ớc khi tôi ký và nếu việc ký vào văn 
bản nầy là một "sai lầm" thì chính ĐTS cũng có phần trách nhiệm 
như các thành viên trực tiếp khác của Cộng Đồng và Phong Trào. 
Tại sao ĐTS rũ bỏ trách nhiệm và lên án người khác! 
  
Hèn gì có ngư ời lên án ĐTS "nằm vùng, kẻ nội thù" bởi nếu 
đây là ý kiến của VT hay của phe Our Voice, dư luận sẽ không 
"care" vì nhiệm vụ của họ là đánh phá bất kể đúng sai. Nhưng 
người cùng phe, được tôi và phe ta tin cẩn mà lên án, thì ảnh 
hưởng rất tai hại, bởi những người ngoài cuộc hay không trực 
tiếp giải quyết vấn đề sẽ từ bán tín bán nghi chuyển qua tin 
tưởng những phân tích của ĐTS là đúng, và kết quả đã tạo nên 
một luồng dư luận bất mãn chỉ trích về những thành quả thắng 
lợi bị bóp méo thành thất bại.” 
  
Điểm 2.-Anh bảo anh không biết đường SENTER v à đ ường 
STORY là chỗ nào nên anh tạm đồng ý. Đồng ý với anh một phần 
ở điểm này, vì anh không rành về mặt địa lý (vị trí) tại thành phố 
San Jose. Tuy nhiên, là một người đấu tranh, phải biết mình làm gì 
đấu tranh cho mục tiêu nào chứ, mục đích gì và đ ấu tranh cho ai? 
Quả nó còn quá tệ hơn thằng MÙ Sờ VOI mà chính anh là tác giả 
của loại thằng “Mù Sờ Voi”. Là một phi công xuất thân từ ngành 
quan sát, vậy trong quá khứ khi ngồi trên loại máy bay Cessna anh 
đã hư ớng dẫn sai mục tiêu bao nhiều lần? để “phe ta dập phe 
mình” tan nát về cái “không định vị” như anh đã nói. R ồi sau đó 
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anh được chuyển qua ngành phi công phản lực, nó đã tác hại không 
ít cho phe ta (phe VNCH). Ôi, anh đấu tranh hay là “đánh trâu” 
vậy “người hùng” Lý Tống? Hèn gì có khối người gọi anh là anh 
hề, anh hèn Lý Tống quả không sai.      
  
Điểm 3.- Anh bảo anh lấy tiền cọng sản nếu nó cho anh đó cũng 
chỉ là tiền Quốc Gia, tiền mồ hôi xương máu của đồng bào, thế thì 
anh cũng muốn chiếm đoạt vơ vét tiền Quốc gia, xương máu đồng 
bào như bọn chó đẻ Việt cọng để anh ăn nhậu hay chơi gái. Hèn 
chi anh viết ở trang 14, "ĐỊT MẸ"! Ông đéo biết gì về cọng sản mà 
cũng đặt bày về nước chống Cọng! Ngài đâu có biết câu nói trứ 
danh:" CHỈ CÓ NGƯỜI CỘNG SẢN MỚI THẮNG ĐƯỢC 
CỘNG SẢN." Bỡi chỉ người CS mới biết tẩy CS để chống Cộng 
thành công." Té ra 21 năm tù của anh cũng chỉ là sự rổng tuếch, là 
sự phô trương hợm hĩnh để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và những 
mục tiêu mà người ta đặt nhiều dấu hỏi. Anh là người “quốc gia” 
thì làm gì mà chống Cộng thành công được, 21 năm tù của anh để 
cho người khác nuôi anh, để khỏi anh phải làm việc gì mà vẫn có 
tiền đầy túi, ngược lại anh là một tên cọng sản trá hình theo những 
luận cứ  của anh. Khi mọi người đang biểu tình qua lần thứ 12 thứ 
BA ĐEN, anh nhảy ra làm một cuộc tự phát tuyệt thực và anh dõng 
dạc tuyên Bố: "Lý Tống sẽ tuyệt thực đến cùng dù phải đi đong 
tánh mạng cho đến khi nào HĐTP công nhận khu Thương Mại trên 
đường STORY là KHU LITTLE SAIGON mới thôi," sau lời tuyên 
bố của anh tiếng vổ tay hò reo vang dội một  khu phố và ai cũng 
nức lòng. 
  
Nhưng đến ngày 13.3.08 thành phố chỉ cho tất cả tư nhân được 
dựng cổng chào miễn là hợp lệ trong đó có cộng đồng Nguyễn 
ngọc Tiên và  HĐTP cũng không công nh ận Khu Vực trên đường 
STORY là Khu Little Saigon, như vậy cho phép xây nhà nhưng 
không cấp đất, hay là cho chúng ta xây cái cổng chào hờ hửng trên 
không trung, như bài viết của Đặng thiên Sơn :" Có Danh nhưng 
không Có Phận, Xây cổng chào trên Cát" mà trên Cát cũng không 
có nữa.Thế  mà anh đã ch ấm dứt tuyệt thực, phải chăng anh đã 
kiếm đủ tiền để tiêu xài trong “phi vụ tuyệt thực” này không??? 
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Còn anh bảo anh đã đóng góp r ất nhiều tiền hàng chục ngàn cho 
cộng đồng, tôi không biết anh không đi làm gì cả, vô công rỗi nghề 
mà sao có lắm tiền thế, không biết đồng tiền ấy có phải mồ hôi 
người khác, mà nước mắt của anh kiếm được hay là  đồng tiền bất 
chính nào đó cấp cho anh ???. 
 
 Thưa “người hùng” Lý Tống, tôi chỉ mượn vài điểm trong bài viết 
của anh để phân tích phải, trái, đúng sai để cho anh khỏi chê trách 
tôi hay người khác là NGƯỜI MÙ SỜ VOI thế thôi. Dù là “Mù Sờ 
Voi” nhưng dù sao họ cũng cảm giác được con Voi to lớn như thế 
nào. Chính anh mới là kẻ “Mù Sờ Voi” đấy.  
 
Lời kết trong lá thư ngắn này, tôi muốn nhắn gởi đến anh. Làm 
người hùng không dễ đâu anh Tống, làm người bình thường đã 
khó lắm rồi, vì con người bình thư ờng họ cũng biết liêm sỉ, 
nhân cách, đạo đức. Muốn làm loài “đại bàng” coi bộ khó lắm 
chứ  không dễ đâu “người hùng” Lý Tống ơi, nếu thân phận mình 
chỉ là loài chim sẻ. Và ngược lại, loài se sẻ mà tưởng mình là đ ại 
bàng chỉ làm trò hề cho thiên hạ đàm tiếu mà thôi.  
 
Chúc anh khỏe để bay thêm “phi vụ” khác khi trong túi hết tiền. 
Chào anh, 
 
Võ Tử Đản, một ông già  đã từng bị anh biếm nhẻ. 
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Lý lịch của Lý Tống do Lý Tống tự khai báo. 
 
 
Lời tự khai của Lý Tống. 
 
Tôi, Lý Tống, là anh em cùng mẹ khác cha với anh Lê Xuân 
Nhuận.  
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Mẹ tôi thuộc loại “Hồng nhan đa truân.” Các bà bạn Mẹ tôi thường 
kể: “Thời trẻ, mỗi lần Mẹ cậu ra đường, đám đàn bà con gái chúng 
tôi cũng ph ải đứng ngẩn ngơ nhìn theo bà ấy.” Bà có danh hiệu 
“Nam Thy” để sánh với “Tây Thy” Trung Hoa. Có tin đồn Hoàng 
Đế Bảo Đại do “ái mộ” Bà muộn màng nên đặt tên “Nam Phương” 
cho Hoàng Hậu. Bà là Người Phụ Nữ khởi đầu Phong Trào Nam 
Nữ Bình Quyền Thế Giới với địa vị Bác Sĩ Đông Y trong gia đình 
Ngự Y Triều đình, v ới kiến thức Pháp thông-Hán rộng, đặc biệt 
thay đổi 3 đời chồng có thân thế, địa vị trong thời điểm “Đàn Bà 
Lo Việc Nội Trợ;” “Chồng Chúa Vợ Tôi;” “Trai Năm Thê Bảy 
Thiếp, Gái Chính Chuyên Một Chồng…”  
   
 Mẹ tôi lấy Tri Phủ Phủ Tịnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, Lê Xuân 
Hoạt sinh anh Lê Xuân Nhuận. Do hai gia đình tiếng tăm lớn có 
bất hòa, Mẹ tôi quyết định chia tay. 
 
 Một thời gian sau, Mẹ tôi kết duyên cùng Công Tử Làng Bác 
Vọng Trương Khôi, sinh chị Trương Thị Thanh Xuân và anh 
Trương Minh Dũng. Trương Minh Dũng tức Dũng -thuốc-lào, tác 
giả bài Túy Ca, Bỏ Phố Lên Rừng, Nỗi Buồn Của Hạ (Châu Kỳ 
phổ nhạc) … là Tham Mưu Trưởng kiêm Chỉ Huy Trưởng Hành 
Chánh Tiếp Vận Tiểu Khu Quảng Đức. Ông Khôi vừa hút thuốc 
phiện (các Công Tử đại gia ngày xưa thường được cha mẹ cho kết 
tình với “Nàng Tiên nâu” để cầm chân tại nhà) vừa bị tù liên miên 
vì các hoạt động chống chính quyền nên Mẹ tôi buồn phiền bỏ về 
nhà Ngoại.  
 
Sau đó Mẹ tôi tự quyết tương lai bằng cách chọn làm vợ bé ông 
Cự Tấn tức Lê Văn Tấn, một Đại Điền Chủ hào hoa phong nhã 
(có đào đầm Parisienne), giàu nhất nhì Quận Hương Thủy, Thừa 
Thiên, sinh ra tôi Lê Vạn Tống và em tôi Lê Vạn Vọng. (Chị Túy, 
con Bà Huyện, nhân viên Tòa Án, khi làm khai sinh cho tôi, bảo: 
“Con trai nên lót chữ Vạn, con gái chữ Thy vừa văn vẻ vừa trai 
hùng-gái mộng thay vì Văn và Th ị.” [Trừ trường hợp đảo ngược 
thứ tự như Lê Văn Đức thành Lê Đức Văn!]) Những năm mất mùa 
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dân thiếu đói, gia đình tôi hàng ngày nấu hàng chục chảo cơm phát 
cho cả làng ăn.  
 
Cha tôi được bầu làm Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến Chống 
Pháp. Trong một trận càn quét bằng xe tăng, máy bay, Ông cùng 
hai Lãnh Đ ạo Kháng Chiến bị thực dân Pháp bắt và xử trảm 
(Couper la tête)!  
   
 Anh cùng Cha khác Mẹ, Lê Văn Quỳ, đang bị Pháp cầm tù, nghe 
tin Cha bị Pháp chặt đầu quyết định vượt ngục vào bưng. Khi các 
Lực Lượng Kháng Chiến địa phương bị Pháp truy sát hoàn toàn 
tan rã, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài “tập kết” ra Bắc. Vì 
thế tôi đã tuyên bố trước Tòa khi nghe đ ề cập đến “Gia đình Cách 
Mạng”: “Gia đình tôi không ph ải là gia đình “Cách Mạng” mà là 
gia đình “Cách Mạng Chân Chính.”  
 
Cha tôi chống Pháp và bị Pháp giết; anh tôi yêu nước nhưng lầm 
đường nên chống Mỹ; đại đ a số gia đình tôi chống Cộng và bị 
Cộng Sản đánh giá ‘cực kỳ ngoan cố, cực kỳ phản động.’ Nếu 
đứng trước phiên tòa này tôi không giữ được nhân cách và danh dự 
cuả mình thì sau này con cháu tôi cũng sẽ chống lại tôi!” 
 
 Anh Quỳ gốc Nhà Giáo nên theo Ngành Giáo Dục, lấy tên mới 
Hoàng Nhân. Khi VC chiếm Sài Gòn, anh đư ợc cử vào làm 
Chủ nhiệm Khoa Văn tại Trường Đại học Vạn Hạnh. Anh đi 
thăm tôi lần đầu tại Trại Tù Lam Sơn nhưng không được phép gặp 
vì câu tôi tuyên bố “chơi chữ” bị ăng ten báo cáo lên Trại: “Ngày 
xưa anh và tôi cùng dòng máu. Nay anh theo VC, anh trở thành 
khác/ khát máu!”  Khi tôi chuyển đến Trại Tù 52, anh ghé thăm lần 
nhì cũng bị từ chối, do gặp lúc tôi đang bị kỷ luật cùm vì chửi cán 
bộ Trại. Gặp Đẩu, người tù chăn bò, anh nức nở khóc và bảo: “Tôi 
là anh của Lý Tống. Tôi đi thăm nó mấy lần và lần nào cũng b ị 
đuổi về không cho gặp.”  Khi tôi chuyển đến Trại Tù 53, anh cùng 
con gái lớn lặn lội vượt truông, đèo hết 5 ngày mới tới nơi, thăm 
tôi lần thứ ba. Lần này may mắn nhưng chỉ được gặp 15 phút!  
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 Năm 1997, khi đang ở tù tại Trại Ba Sao ,  Nam Hà,  tô i được tin 
các anh chị, sau mấy chục năm vất vả tìm xác cha, đã g ặp được 
người từng chứng kiến cảnh Cha tôi bị xử tử. Nhân chứng dẫn gia 
đình tôi đến một địa điểm gần bìa rừng. Khi đào mộ, họ tìm được 
ba xác người bị giết chôn chồng lên nhau trong một hố hẹp và cạn.  
 
Nghe được tin hấp dẫn, nhà cầm quyền CS đề nghị chôn 3 xác tại 
Khu Nghĩa Trang Liệt Sĩ để tiếm công! Như vậy đến năm 1997, 
Cha tôi mới bị VC “Thấy người sang bắt quàng làm họ” “đu gió” 
và “thăng” chức Liệt Sĩ! Trư ờng hợp này giống Ông Nổ Tượng 
“chôm” thành tích của Đại Úy Phạm Như Chương, con ông Phạm 
Như Phiên, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Thượng Viện, làm thành tích 
của mình! Đang tìm không được mảnh đất cắm dùi chôn Cha, bỗng 
nhiên được dành một chỗ hậu hĩ trong nghĩa trang, không l ẽ gia 
đình cự tuyệt từ chối?  
    
Khi tôi thi hành Phi Vụ Sài Gòn 1, anh Hoàng Nhân bị “hạ tầng 
công tác” và bị tước bỏ tất cả quyền lợi gắn liền với 50 tuổi Đảng, 
Hàm Giáo Sư… Sau khi tôi thi hành Phi Vụ Sài Gòn 2 và bị giữ tại 
Nhà Thương Điên ở Thái Lan trong Cuộc Tuyệt Thực 3 tháng gồm 
13 ngày Tuyệt Ẩm để chống lại tội Không Tặc bịa đặt, anh Hoàng 
Nhân bị công an phường kêu lên làm việc. Và sau 3 giờ “thẩm 
vấn,” bà chị dâu được lệnh lên phường “đem xác chồng về chôn!” 
(Chúng bảo anh bị đột quỵ, nhưng thực tế, anh bị đầu độc chết tại 
chỗ.)  
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QUỸ ĐẤU TRANH hay "ĐÁNH TRÂU" 
 

Lê trọng Nghĩa 
 
Mấy tuần qua đài tiếng nói bọ ngựa phát động chiến dịch quyên 
tiền một cách qui mô, chiến dịch này nhằm hai mục tiêu hàng đầu 
cho công cuộc chống Cộng của Vương Quốc Bọ Ngựa. 
 
Mục tiêu thứ nhất: Thành lập qũy xây cầu tiêu được cái loa Đỗ văn 
Trảng Bàng chủ tịch khu "tộ" muôn năm ong ỏng phát trên làn 
sóng bọ ngựa, nghe phe ta kể lại số tiền xin đã đạt "chỉ tiêu" trên ( 
$10,000.00US) . Nghiã là đ ạt "mục đích yêu cầu", còn chuyện cắt 
xén, chấm mút không nghe phe ta nói tới, ai muốn hiểu sao cũng 
đặng. Trong chiến dịch "qũy câu tiêu" phe ta còn cho bi ết nhiều 
nhân vật hưởng ứng, ngoài những mạnh thường quân ẩn danh, hiện 
diện có chàng Võ Đ ại Lang đóng góp một nghìn đ ố là, ông "kẹ" 
Nguyễn Bé Bự vung tay ném một xính cho ngang ngữa với Võ Đại 
Lang, thật quá bảnh. Tuy gọi là bé, nhưng xưa nay chả bao giờ Bé 
Bự chịu "bé" trước bất cứ một ai, hoặc bất cứ một tiết mục nào - 
"thóc ở đâu bồ câu bu tới" là châm ngôn 
của Bé Bự. Bà con xã nhà biết khá nhiều về bản chất anh chàng 
"Bé Bự " này, xưa nay toàn chơi độc chiêu, chơi trội hơn Tây Môn 
Khánh gấp mấy lần. Tây Môn Khánh chỉ len lén mây mưa rồi cởi 
lên thân hình bốc lửa của chị dâu là Kim Liên khi Võ Đ ại Lang 
vắng nhà trong lúc gánh phở đi bán rong; còn chàng "Bé Bự " này 
công khai cởi luôn cả chị lẫn em, thế không bạo hơn Tây Môn 
Khánh còn là gì ??? 
 
Xin lưu ý cùng qúy v ị, Võ Đ ại Lang này chẳng phải là Võ Đ ại 
Lang chính hiệu con nai vàng ngơ ngác như vở cải lương "Võ Đ ại 
Lang bán phở" năm xưa, lúc ta còn ở bên nhà. Xin đừng hiểu nhầm 
mà mang tội Ý Nghiệp, thiện tai, thiện tai….!!! 
 
Kẻ phấn khởi nhất phải nói đến là ông chủ tịch khu "tộ" muôn 
năm, nắm được số tiền để thực hiện việc nghiã cho trăm h ọ chứ 
không phải việc "trăm dâu đổ đầu tầm" đâu nhé. kẻ thứ hai, Tiên 
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Cầu Tiêu, quên nhân vật cầu tiêu này là một điều sơ xuất và thiếu 
xót trầm trọng. Hy vọng công trình xây cất cầu tiêu của Đỗ Trảng 
Bàng  được thuận lợi để anh em ta có nơi "thả bom", chậm trể một 
ngày là "đau khổ" một ngày, nhỡ bị "tào tháo" nó rượt quýnh 
quáng ba chân bốn cẳng, vãnh càng chạy quanh, mặt mày nhăn nhó 
xem không giống ai xem nó kỳ bỏ mẹ. Nhắc lại ông chủ tịch khu 
"tộ" muôn năm, dù bù đầu với kế hoạch cầu tiêu, xin ông đừng 
quên làm "bảng vàng lưu niệm" khắc trên vách cầu tiêu như chúng 
tôi đã đ ề nghị.. Không biết trên "bảng vàng lưu niệm" tên ai sẽ 
đứng đầu, thế nào phe ta cũng nói cho nghe, đành chờ vậy! 
 
Mục tiêu thứ hai: Song song qũy c ầu tiêu, quỹ người hùng Lý 
Tống cũng được lập ra cho lần ra tòa sắp tới, ngày 3 tháng 11 năm 
nay. Chiến dịch quyên góp phát động một cách rầm rộ, inh õi trên 
làn sóng bọ ngựa qua cái mồm cho thuê, chửi mướn khét tiếng từ 
Bắc tới Nam California. Cái mồm và hình ảnh bà chủ tịch "phụ nữ 
" đấu tranh, đứng vổ tay cười một cách dâm dật trong cuộc biểu 
tình trước tiệm Video Kim Lợi qua cái tụt quần rất thiện nghệ của 
một khứa lão thuộc giòng bọ ngựa”. Hai hình ảnh sống động này 
vĩnh viễn sẽ không phai đối với cư dân San Jose và ngay cả những 
người đấu tranh trên các diễn đàn liên mạng toàn cầu. 
 
Chiến dịch quyên tiền cho người hùng, tổng cộng theo phe ta, nghe 
số người gọi vào đóng góp chỉ trên vài trăm lẻ, quả thật là bi thảm. 
So ra giữa qũy xây cầu tiêu và quỹ người hùng là một điều đau xót, 
cái đau xót này không riêng gì đ ối người hùng Lý Tống mà cho tất 
cả mọi người còn ưu tư với đất nước. 
 
Đối với những cái đầu óc u tối như đám bọ ngựa, theo trường phái 
nghe sao nghỉ vậy thì tội cho người hùng quá xá, sanh mạng và tên 
tuổi người hùng đã bao phen vào sinh ra t ử, vào tù ra khám vẫn 
không bằng cái phần trăm của quỹ cầu tiêu, ôi quả thật là bi đát ! 
Chuyện bi thảm này Hổ Cáp Lê Trọng Nghiã tôi rất ư là th ô ng 
"cõm" cho nữ hoàng bọ ngựa, lẫn người hùng. Dù là vô danh, 
trước thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng nếu Trọng Nghiã tôi hoặc 
bất cứ ai chịu đi vài vòng vận động bạn bè, bằng hữu ắt cũng được 
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vài trăm. Tự động làm như vậy, không xin phép nữ hoàng chắc 
chắn sẽ bị chụp cho cái mũ l ợi dụng tên tuổi người hùng để làm 
tiền, thôi thì lấy câu châm ngôn "im lặng là vàng" để mà sống. 
Phải chi người hùng đừng ra văn thư "Ủy Quyền" ký thác sinh 
mệnh cho nữ hoàng, phải chi nữ hoàng đừng xua bầy bọ ngựa 
cắn phá, giành giựt để "đấu thầu" cái mác anh hùng thì ngư ời 
hùng Lý Tống đã không đ ến nổi phải thê thảm cho tới hôm 
nay. Vương Quốc nào cũng là vương quốc, Vương Quốc Thái Lan 
vẫn còn thua xa trên mọi lãnh vực đối với Vương Quốc Bọ Ngựa. 
Và phải chi hai nhà mạnh thường quân Võ Đ ại Lang, Nguyễn Bé 
Bự dùng số tiền cầu tiêu để lo cho người hùng Lý Tống, ta vừa có 
công giúp người hùng trong cơn hoạn nạn, vừa có tình ngư ời với 
nhau, vừa cứu vãn một phần nào tiếng tăm và mặt mũi của bà chủ 
đã ê chề mấy năm nay. Dù là tâm tính của loài bọ ngựa, nhưng có 
lúc cũng gi ật mình nghỉ lại, chứ tại sao cứ chơi cái thứ "tình bọ 
ngựa" này mải, hay là qúy vị đã biết tỏng tòng tong và biết cả ruột 
già, ruột non của nữ hoàng bọ ngựa có mấy khoanh, mấy lọn nên 
thay vì trao số tiền qua tay nữ hoàng thì qúy vị nặng về qũy cầu 
tiêu, vì nó thực tế hơn? Điều thực tế này nó quá phủ phàng đối với 
một người hùng, hệ quả thê thảm như vậy còn đâu là ti ếng nói 
chống cộng số một của nữ hoàng bọ ngựa, như bọn bầy tôi đã từng 
tru tréo chụp mũ trên đầu người lương thiện. 
 
Sau vụ quyên tiền cho người hùng Lý Tống, là kẻ sính thời, chắc 
chắn nữ hoàng bọ ngựa sẽ "biến đau thương thành hành động" 
cũng như "biến sõi đá thành cơm" mà đ ẻ ra nhiều thứ quỹ khác. 
Chẳng hạn như qũy c ầu tiêu, qũy thương vai khóc mư ợn, qũy ma 
chay thay vì quỹ đấu tranh của nữ hoàng bọ ngựa đã quá ế độ. 
 
Lê Trọng Nghĩa 
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THIỆN NHÂN Ở TẠI LÒNG TA (!?!) 
 
 
 
Đây là nguyên văn tựa đề bài viết của Tâm Như Phạm Lễ trên tạp 
chí CM Magazine. May 2008 trang 49, chỉ khác ở cách ngắt câu, 
chuyển đổi thứ tự, và thêm các dấu!?!, cho phù hợp cách trình bày 
một bức thư. 
 
Tôi gửi thư này đến để Bác Sĩ (BS) check trước nội dung và diễn 
tiến câu chuyện trước khi phổ biến để rộng đường dư luận, bởi 
việc BS tuyên bố đứng ra giúp trả tiền viện phí cho Lý Tống (LT) 
là một đề tài tranh cãi đ ầy sóng gió kể từ khi tôi nhập viện 
Regional Medical Center (RMC) ngày 13/3/08 đến giờ và còn tiếp 
tục nếu vấn đề không được trình bày minh bạch cho mọi người 
quan tâm biết. Do câu chuyện có đầy đủ nhân chứng và vật chứng 
tôi không thể "thêm bớt" để tâng bốc hoặc hạ bệ BS và BS cũng 
không thể phủ nhận hay ngụy biện để tự bào chữa, thanh minh nếu 
"lời thật mất lòng" không hợp khẩu vị mình . 
 
Sau khi gởi bài trưa 21/5, tôi gọi BS Ngãi nhưng cell phone thông 
báo: không nhận message vì quá đ ầy! Sau đó BS Ngãi g ọi lại, hỏi 
ai gọi? Tôi nói tên và báo đã gởi thư bảo đảm, chậm nhất hôm sau 
BS sẽ nhận được. Nhận xong, đọc xong, nhớ cho biết quyết định và 
giải pháp. Không thấy hồi âm, 23/5 tôi gọi tiếp, và cell phone lập 
lại cùng thông điệp. Ngày 24/5 để chắc ăn, tôi gọi điện thoại 
phòng mạch và khi nghe cô nhân viên bảo BS đang bận khám 
bệnh, tôi nhờ cô nhắn BS Ngãi gọi LT góp ý trư ớc khi bài được 
phổ biến. Vẫn không hồi âm, sáng Chủ nhật 25/5, tôi cố thử, và lần 
này may mắn hơn: được để lại lời nhắn, thay vì hộp message đầy, 
không nhận. Sáng 26/5, Memorial Day, nghĩ r ằng hồn thiêng các 
Chiến Sĩ Trận Vong có thể giúp đánh thức lương tâm người được 
TNPL gọi "Thiện Nhân", tôi thông báo lần chót, nhưng BS Ngãi đã 
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rắp tâm "chạy làng" quyết không trả lời. Không còn cách nào 
khác, hôm nay (27/5), tôi buộc lòng phải công bố bài nầy để làm 
rõ trắng đen về chuyện "yểm trợ" của BS Nguyễn Xuân Ngãi. 
 
 

Bức tâm thư của anh "hề" Lý Tống 
 

Thursday, May 29, 2008, 4:22 AM 
 
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi,  
 
Chuyện bắt đầu sau khi tôi rời phòng họp báo của Tòa Thị Chính 
San Jose. Do thấy tôi mệt, yếu và co ro run rẩy giữa trời gió lạnh, 
một thân hữu đã tự động gọi xe cấp cứu. Dù đã quyết định không 
đi Bệnh viện (BV) vì lư ợng được sức chịu đựng bản thân cùng rắc 
rối về viện phí "cắt cổ" sau nầy, nhưng khi nhân viên medics vừa 
khiêng tôi vào xe, vừa thuyết phục (không biết do lương tâm nghề 
nghiệp hay do nhu cầu business?) rằng tim, mạch tôi rất yếu, có thể 
nguy hiểm đến tính mạng, tôi đành chấp nhận chuyện đã rồi. Sau 
khi được săn sóc tại phòng Emergency, và suýt bị "tống xuất" khỏi 
BV vào lúc nửa đêm, tôi được chuyển qua phòng khác mà những 
chữ Exit và Charity đã làm tôi võ đoán r ằng mình được nhận vào 
nhà thương "thí" của Cơ quan Từ thiện nào đó . 
 
Hôm sau, khi một BS người Việt vào khám bệnh, tôi gợi ý: "Tôi 
còn mệt lắm, BS có thể cho tôi ở lại vài hôm được không?" Ông ôn 
tồn bảo: "Anh đừng lo. Cứ nằm dưỡng sức lúc nào thật khỏe hẳn 
về." Sau đó có nhiều thân hữu ghé thăm, và khi nghe tôi diễn tả: 
"Ông BS hơi mập, thấp người, da trắng" họ xác định: "Chắc là BS 
Tài." Ngày kế, một nữ nhân viên BV đến hỏi tôi về tình trạng Bảo 
hiểm. Tôi thú thật mình không có bất cứ loại nào và yêu cầu được 
chuyển qua nhà thương thí hoặc xuất viện khi cô nghe cô đề cập: 
"Nhập viện giá cơ bản 10 ngàn MK. BV bớt 60% anh có đủ khả 
năng trả 4 ngàn MK không ?" Sau đó một BS người Việt khác ghé 
thăm và thân hữu cho biết đây mới chính là BS Tài và đoán BS kia 
có thể là BS Ngãi. Đang đợi xuất viện hoặc chuyển BV thì một nữ 



Sự Thật về Lý Tống 
 

59 
 

y tá đẩy máy móc vào khám tim. Tôi hỏi cô có biết BS phụ trách 
tôi là ai không? Cô phát âm tên kiểu Mỹ nên sau khi nhờ đánh vần, 
chúng tôi mới biết là BS Ngãi. Khi BS Ngãi vào, tôi kể lại chuyện 
phí nhập viện 4 ngàn MK và tình trạng "vô sản chân chính" của 
mình. BS Ngãi bảo: "Anh đừng lo. Chuyện đó tôi sẽ take care cho 
anh!" Thật ra trước kia tôi có gặp BS Ngãi một lần trong chuyến 
điều trần Nhân quyền ở Washington DC. Tại buổi tiệc chiêu đãi, 
BS Ngãi có đ ến gặp tôi và tự giới thiệu. Hồi đó  ô n g ta còn ốm, 
trông khác hẳn. Tôi cũng có dịp theo dõi tin ông về VN và bị trục 
xuất trong một vụ xì căng đan. Ngoài ra, lúc Tuyệt thực cũng có tin 
BS Ngãi muốn đến gặp và tôi bảo: "Đến ủng hộ Little Saigon thì 
OK, còn đ ến khám bệnh thì khỏi cần vì đã có BS Nhi và BS 
Vượng phụ trách thường trực." 
 
Thời gian ở tù, bệnh Trĩ xuất huyết liên tục nên tôi vẫn thường đùa 
mình bị "kinh nguyệt định kỳ". Sau 2 lần giải phẫu, bệnh lành 
được mỗi lần 5-7 năm rồi mới tái phát. Ngoài ra hàng đêm Sinus 
làm nghẹt mũi, nhẹ thì một bên bị blocked, nặng thì nghẹt cả hai, 
phải thở bằng miệng. Do thiếu dưỡng khí và ngủ không đủ, ban 
ngày tôi thường lờ đờ, ngái ngủ, nên khi lái xe đường xa hoặc tham 
dự họp hành tôi phải đánh vật vất vã với cơn buồn ngủ! Do "đau 
khổ vì bệnh trĩ" và viêm mũi trong suốt 21 năm tù đày, khi gặp lại 
BS Ngãi tôi đ ặt vấn đề: "Nếu được, BS cho giải phẫu Trĩ và Sinus 
là chính". BS Ngãi giải thích: "Tôi sẽ chụp hình để xem tình trạng 
nặng đến đâu mới quyết định." Sau khi chụp X-Ray, BS Ngãi xác 
nhận: Trĩ và Sinus khá nặng, cần phải giải phẫu. Mật có sạn, có thể 
mới phát sinh do Tuyệt thực, và hứa sẽ cho điều trị mọi bệnh cần 
thiết.  
 
Do vụ tranh cãi trên báo, đài gi ữa những người ủng hộ tôi về việc 
tôi chấp thuận để BS Ngãi take care chi phí BV, tôi đã tr ả lời 
phỏng vấn cũng như lý giải rằng mỗi hành động cần được đánh giá 
theo động cơ, mục đích và cách suy luận như đã trình bày trong bài 
"Cuộc Tranh Luận Trong Câu Chuyện Người Mù Sờ Voi". Tưởng 
chuyện chỉ vậy, không ngờ trưa 19/3 có hai BS người Việt ghé 
bảo: "Chúng tôi đã nghiên c ứu kết quả chụp hình. Bệnh Sinus của 
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anh thuộc loại kinh niên giống nhiều người, không cần giải phẫu, 
chỉ thường xuyên uống thuốc chống dị ứng là đủ. Bệnh Trĩ cũng 
vậy. Cần ăn nhiều rau trái, dùng thuốc Hydrocortisone nhét mỗi 
khi ra máu.. Anh có thể xuất viện ngày mai!" Tôi ngạc nhiên vì lời 
định bệnh hoàn toàn ngược BS Ngãi, cho tới khi nghe họ nói 
"móc" khi sắp rời phòng "Không có chuyện đoái công chuộc tội 
đâu!" tôi mới hiểu nội vụ. Thì ra ngoài việc thiên hạ bêu rếu, tôi đã 
đổ thêm dầu vào lửa với lời biện hộ "xúc phạm" nầy! Chiều đó, 
một nam nhân viên Mỹ trắng đem tập hồ sơ viện phí vào cho tôi 
xem tổng số phí tổn trên 58 ngàn MK, giải thích bệnh viện 
discount 60%, số tiền phải trả chỉ hơn 18 ngàn MK và yêu cầu tôi 
ký giấy cho phép BS Ngãi phụ trách trả số tiền này . (Tuy vậy ai 
hỏi tôi cũng bảo 58 ngàn thay vì 18 ngàn để nâng tầm giá trị của sự 
yểm trợ.) Sáng 20/3 BS Ngãi vào gặp, báo tôi chuẩn bị xuất viện 
đúng lúc đài New Land TV có mặt và đã tr ả lời phỏng vấn, trong 
đó có câu: "Anh Lý Tống là bạn thân của tô i.  LT là người anh 
hùng của Cộng Đồng và được hầu hết Đồng Bào yểm trợ. Tôi cũng 
là một thành viên của Cộng Đồng nên có nhiệm vụ yểm trợ anh ấy 
như mọi người." BS Ngãi dặn tôi: "Nếu thấy bill bệnh viện gởi đến 
nhà, anh đừng để ý . Tôi đã take care mọi viện phí ." 
 
Do đã ký giấy thuận để BS Ngãi phụ trách trả tiền và được dặn 
đừng để ý đến bill BV, tôi đã d ụt bỏ các bills nầy mỗi khi nhận 
được. Sau đó vì th ấy BV tiếp tục gởi bills làm phiền, tôi bèn 
chuyển BS Ngãi 2 bills vừa nhận, 1 bill $326.00 và 1 bill 
$1952.00. Lại tiếp tục nhận được nhiều bills khác với tiền nợ mỗi 
bill trên dưới $1,500.00. Tôi gởi trả phòng đòi n ợ với ghi chú: 
"Yêu cầu liên lạc BS Ngãi Nguyễn, người tình nguyện phụ trách 
trả tiền, tại địa chỉ: Dr. Ngai Nguyen 696 E . Santa Clara St., Suite 
108, San Jose, CA 95112 ; Điện thoại: (408) 971. 8441. 
Tưởng đã yên thân, sáng 19/5 tôi nh ận được 1 bill "nặng ký" 
$69,460.72 trong đó số tiền discount $45,844.08 và số tiền phải 
thanh toán $23,616.64! (Không hiểu sao sau 2 tháng, tổng phí BV 
lại tăng lên thêm 11 ngàn MK, từ 58 ngàn, và tiền phải trả tăng 
thêm 5 ngàn MK, từ 18 ngàn ?!) Cảm thấy triệu chứng bất thường, 
tôi quyết định ghé Bệnh viện RMC hỏi chuyện và tiện thể yêu cầu 
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phòng lưu trữ hồ sơ bệnh lý chuyển hồ sơ cho BS C., BV Valley 
Medical Center (VMC) (tức Bascom) bởi dù đã làm th ủ tục gần 2 
tháng nay, hồ sơ vẫn không được chuyển mà theo BS C.: "Có một 
số trường hợp họ không chuyển giao vì bệnh nhân thuộc dạng đặc 
biệt, nổi tiếng" hoặc một thân hữu: "Mình phải đến tận nơi và trả 
95 MK phí tổn họ mới chịu chuyển." (Thực tế 2 ý kiến nầy đều 
không chính xác vì khi tôi đ ến Phòng Hồ sơ Bệnh án, chỉ cần điền 
mẫu đơn, tên và địa chỉ Bác sĩ c ần chuyển, ngày khám hay thử 
nghiệm, nhân viên báo hồ sơ sẽ được chuyển trong vòng 1 tuần, và 
không phải trả bất cứ lệ phí nào. Riêng tôi thì "hao" một cuốn sách 
tặng kỷ niệm vì cô nhân viên nhận ra tôi là nhân vật Tuyệt thực 
trong vụ Little Saigon. Thế tại sao khi tôi điền đơn tại BV VMC thì 
BV RMC lại không chuyển ? Có thể BV VMC đã không g ửi đơn 
đi vì 2 lý do: 1. BV muốn tự xét nghiệm lại để kiếm tiền; 2. Không 
tin tưởng vào kết quả xét nghiệm của BV khác?!) Phòng trả tiền có 
2 nhân viên phụ trách. Gặp cô người Mễ ngồi ngăn phải, tôi nói 
tên, số account và thắc mắc: "BS Ngãi đã tr ả mọi chi phí tại sao 
BV cứ tiếp tục gởi bills làm phiền tôi vậy?" Cô check computer và 
xác nhận chưa có ai trả tiền cả. Tôi trình bày: "Ngày 19/3, một 
nhân viên BV mang hồ sơ bill tổng cộng hơn 58 ngàn MK và yêu 
cầu tôi ký giấy chấp thuận cho BS Ngãi phụ trách trả viện phí 
discount còn 18 ngàn MK." Cô hỏi: "Ông ta tên gì?" Tôi bảo 
không nhớ và cô khẳng định: "Hồ sơ BV không đề cập gì đ ến vụ 
này". Tôi đưa thêm dẫn chứng: "Trong bài phỏng vấn trên một tạp 
chí tiếng Việt, BS Ngãi cũng xác nh ận BV đã cho mi ễn trả tiền". 
Đến đây cô ngạc nhiên hỏi: "BS Ngãi là ai?" Tôi bảo ông ấy là 
"Co-Owner" của bệnh viện này. Cô nói tên người Mỹ, ông chủ số 
hai của Bệnh viện, và Tiểu bang ông ở (tôi quên) chứ không phải 
BS Ngãi ở San Jose. Vì trư ớc kia nghe BS Ngãi nói bóng gió về 
việc này, tôi bổ túc: "Hay ông ta có phần hùn trong BV này!" 
nhưng cô thu ngân viên tiếp tục lắc đầu. Có điều lạ là những giấy 
tờ xuất viện trong đó có tên, địa chỉ và điện thoại BS Ngãi tôi cất 
rất kỹ, nhưng bỗng nhiên mới đây mất hết, như thể có âm binh hay 
ăn trộm đột nhập chôm chĩa nên tôi b ảo: "Vậy nhờ cô cho địa chỉ 
BS Ngãi để tôi đi kiếm hỏi cho ra chuyện." Cô trả lời: "Tôi chẳng 
biết BS Ngãi là ai cả!" Tôi ngạc nhiên vặn lại: "Ông là BS Tim của 
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BV nầy!" "BV nầy có nhiều BS lắm. Làm sao tôi biết hết!" May 
quá, cô Mỹ trắng ngồi ngăn bên cạnh lên tiếng bảo: "Tôi có địa chỉ 
BS Ngãi đây!"  
 
Tôi cầm miếng giấy ghi tay, bấm địa chỉ vào GPS và phóng thẳng 
đến Phòng mạch. Tại phòng đợi có 5 bệnh nhân lớn tuổi đang chờ, 
2 người nói tiếng Việt, 3 ngồi im. Tôi ghi tên và hỏi cô thư ký (hay 
vợ?): "BS Ngãi có mặt không cô?" Cô trả lời có. Tôi nhắn thêm: 
"Nhờ nói BS Ngãi có Lý Tống cần gặp!" Cô hỏi lại: "Vậy ông 
không khám bệnh?" "Không! Tôi cần hỏi về vấn đề trả bill BV 
thôi." Tôi nghe tiếng BS Ngãi vọng ra. Nghĩ r ằng nếu phải đợi 
xong 5 khách đến trước mình chắc phải mất cả tiếng, tôi đứng dậy 
nhìn vào bên trong đ ể nếu thấy thì gọi BS Ngãi. Chưa k ịp thực 
hiện ý định thì nhân viên đã m ời tôi vào trước tiên. Mấy phút sau 
nghe BS Ngãi bảo cô chào hàng, người thứ 6, đang ngồi đợi: "Cô 
cứ để mẫu hàng tại đó. Lần sau gặp, tôi đang bận" mặc dù cô này 
đã ngồi chờ hơn 5 phút sau khi phải ra xe lấy thêm 4 hộp thuốc 
mẫu tặng, thay vì chỉ 1 hộp, theo yêu cầu của cô nhân viên. BS 
Ngãi gõ cửa bước vào, thân mật như các lần gặp tại BV, hỏi tôi đã 
bình phục hoàn toàn chưa, vụ Chào Mừng Little Saigon có đông 
không và góp ý tại sao không tổ chức Lễ Kỷ Niệm Nghị Quyết Cờ 
Vàng chung cho tiện. Tôi vào ngay vấn đề: "Trước kia Bác Sĩ b ảo 
take care mọi chi phí, đừng để ý các bills BV. Gần đây, khi trả lời 
phỏng vấn  Tâm Như Phạm Lễ trên tờ CM Magazine, BS lại xác 
nhận đã xin miễn trả khi được hỏi về vụ 58 ngàn viện phí của Lý 
Tống. (Nguyên văn trích từ trang 50: "Nếu ta không làm được điều 
tốt hoặc là người tốt hơn, thì xin đ ừng làm điều gì xấu để hổ thẹn 
với lương tâm và xã h ội. Là một Y sĩ chuyên môn và phục vụ lâu 
năm trong vùng, nhờ có uy tín với Ban Giám Đốc điều hành bệnh 
viện, tôi đã đ ứng ra xin miễn (Waived Hospital Fees) số tiền hơn 
58 ngàn(!) đó cho anh Lý T ống, trong lúc người đồng hương của 
chúng ta là anh Lý Tống không có bảo hiểm, không có lợi tức … 
Thật sự tôi không có thanh toán bệnh viện phí cho anh Lý Tống 
bằng tiền riêng của tôi."Khi đọc bài này, tôi suy đoán BS Ngãi đã 
trả tiền nhưng không muốn "phe ta" chê là "chơi dại" còn "phe 
địch" lại nói xỏ "đoái công chuộc tội" nên cố tình nói tránh vậy để 
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hóa giải!) Nhưng tôi vừa ghé BV và nhân viên thu ngân cho biết 
BS không trả tiền và không có vụ miễn trả. Tại sao vậy?" BS Ngãi 
đưa ra một tập giấy và hỏi: "Sau khi nhận được thư anh, tôi đã g ởi 
tài liệu nầy cho anh bằng thư bảo đảm ngay mấy hôm sau. Anh 
không nhận được sao?" Tay chỉ vào một đoạn trong bức thư của 
William L. Gilbert, Chief Executive Officer, BS Ngãi giải thích: 
"Mọi chuyện đã xong rồi đây nầy. Tôi gởi thư là ông ta giật mình! 
Chỉ tại anh không đến gặp ông ta thôi. Riêng bill phòng 
Emergency chỉ mấy trăm MK anh nên thanh toán." (Do nghe nói 
vậy và sợ ngồi lâu phiền các bệnh nhân đang chờ, tôi không đòi 
xem bức thư hay chú ý nhìn dòng ch ữ BS Ngãi nhấn mạnh, chỉ 
hỏi: "Vậy bây giờ cầm bức thư nầy đi gặp ông Gilbert là xong mọi 
chuyện phải không?" BS Ngãi gật đầu và nói vói theo: "Anh còn 
một số bệnh nhớ phải điều trị." Khi ra tới phòng đợi, một thân hữu 
mới tới thấy tôi hỏi: "Anh Lý Tống gặp BS Ngãi hả?" Tôi chỉ vào 
chỗ 69 ngàn MK trả lời: "Chưa ai thanh toán bill cả." Ra đến xe, 
tôi mở tập tài liệu xem và thật sự "kinh hoàng" khi đọc bức thư của 
BS Ngãi: 
 
San Jose 4/26/08 
BILL GILBERT 
CEO 
RMC 
RE: LY, TONG (HUNGER STRIKE!) 
Acc 844008549 
 
HI BILL: 
AS I TOLD YOU, THIS PATIENT WHO IS CURRENTLY 
UNEMPLOYED AND HOMELESS. HE TOLD ME TO BEG 
FOR YOUR GENEROSITY, HE MIGHT HAD BEEN 
QUALIFIED FOR MEDICAID- 
THANK FOUR (xóa chữ U) YOUR HELP, 
SINCERELY YOURS, 
(ký tên Ngai Nguyen) 
(408) 603-5030 (cell) 
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Sau đây là thư trả lời của William L. Gilbert 

May 5, 2008 
Ngai Nguyen, M.D. 
San Jose Heart Institute, Inc. 
696 East Santa Clara St., #108 
San Jose, CA 95112 
Re: Ly, Tong 
 
Dear Dr. Nguyen: 
I am in receipt of your letter of April 26, 2008 and the 
accompanying invoices billed to Tong Ly from California 
Emergency Physicians and South Bay Pathology Medical 
Association. 
With regard to the hospital's bill, Mr. Ly unfortunately refused to 
cooperatere with our admitting personel and would not complete 
the paperwork necessary to qualify him for MediCal. It is HCA's 
policy that charity care cannot be provided until all other possible 
means for payment have been exhausted. As such, we have no 
alternative but to pursue the collection for payment of Mr. Ly's 
account: however, we would welcome the opportunity to work 
with Mr. Ly on this. 
With regard to the two invoices you recently mailed to me from 
California Emergency Physicians and the South Bay Pathologists, 
please understand we have no control over the billing of outside 
medical agencies and are unable to provide any assistance in the 
resolution of these monies owed. I am sure these physician groups 
will make every attempt to work with Mr. Lỵ. 
If you have any questions, please d 'ont hesitate to contact me 
directly. 
Sincerely, 
(Ký tên Bill) 
WILLIAM L. GILBERT 
Chief Executive Officer 
WLG/da 
Cc: Raju Iyer, Chief Financial Officer 
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Maureen Guinnane, Resource/Case management 
Enclosures – return invoices from CEP and South Bay Pathologists 
 
Thư BS Ngãi gởi Lý Tống 
San Jose 5/8/8 
THÂN GỬI ANH LÝ TỐNG: 
TÔI XIN GỬI ANH LÁ THƯ CỦA ÔNG CEO CỦA BỆNH 
VIỆN RMC, MR BILL GILBERT. 
NHƯ ÔNG TA CÓ NÓI CÓ THỂ GIÚP ANH ĐƯỢC, ANH NÊN 
LIÊN LẠC VỚI ÔNG TA. 
CHÚC ANH MAY MẮN 
(ký tên Ngãi) 
 
Tuy quá thất vọng trước sự thật phũ phàng, tôi cũng đem t ập tài 
liệu đến BV RMC gặp ông William L. Gilbert. Nhân viên báo ông 
bận họp và sẽ cho phụ tá ra tiếp. Tôi đưa thư Gilbert và sau khi đọc 
xong, cô bảo: "Tôi không chắc anh có đủ tiêu chuẩn được hưởng 
MediCal không và ngay cả nếu được, chúng tôi chỉ trách nhiệm về 
số nợ $23,616.64 thôi, còn các bills của CEP và SBP anh phải liên 
lạc trực tiếp với họ để điều đình. Cô bảo tôi chờ, sẽ có nhân viên 
đem các mẫu đơn ra điền. Tôi ký 2 mẫu và viết một đơn khác theo 
chỉ dẫn của người phụ trách, đại ý: 
 
"Tôi tên Lý Tống, trương mục BV số: 844008549. Tôi là một 
Freedom Fighter và Tù Chính Trị bị giam cầm suốt 21 năm, 
mới được phóng thích tháng 4/2007. Tôi hiện thất nghiệp, ở 
đậu nhà bạn bè, và chẳng có tài sản. Tôi cần sự trợ giúp để trả 
nợ viện phí do hậu quả của cuộc Tuyệt thực 28 ngày và Tuyệt 
ẩm 8 ngày. 
Chân thành cảm ân, 
Lý Tống 
 
Qua các tài liệu trích dẫn, có thể đưa ra một số nhận định và kết 
luận sau: 
1. Cái được đồn đãi và đư ợc gọi là "BS Ngãi tình nguyện đứng ra 
giúp trả 58 ngàn viện phí cho Lý Tống" thực ra hoàn toàn hư cấu, 



Sự Thật về Lý Tống 
 

66 
 

bởi từ lúc LT xuất viện ngày 20/3 đến khi LT gởi thư Priority cho 
BS Ngãi ngày 8/4 về vụ bills nợ đòi, BS Ngãi hoàn toàn không 
động thủ dù đã hứa take care mọi chi phí . 
 
2. Sau khi nhận thư và bills viện phí từ LT gởi ngày 8/4, ngày 26/4 
tức 17 ngày sau BS Ngãi mới viết thư cho CEO William L. Gilbert 
(priority đi 1 ngày cùng thành phố) và sau khi nhận thư Gilbert gởi 
đề ngày 5/5, ngày 8/5 BS Ngãi viết thư cho LT và gởi "bảo đảm" 
(?) nhưng thư không bao giờ tới địa chỉ LT, hoàn toàn trái với lời 
BS Ngãi: "Nhận thư anh vài ngày sau tôi trả lời ngay!" Điều khôi 
hài là sau khi gặp LT và đưa copy tài liệu cho LT, BS Ngãi lại cho 
gởi certified mail bản chính và thư này đến ngay vào buổi chiều 
cùng ngày. Có thể BS Ngãi nghĩ rằng LT không biết xem dấu Bưu 
điện để biết thư được gởi ngày nào và định đổ thừa, bán cái cho 
Bưu điện tắc trách chuyển trễ chứ không phải BS Ngãi không 
gởi!?(Bì thư đính kèm có dấu đề ngày MAY 19 .08). 
 
3. Tất cả sự giúp đỡ của BS Ngãi gồm 47 chữ (kể cả tên và tít) 
trong đó BS Ngãi t ự đặt vào miệng LT câu "Anh ta (LT) nhờ tôi 
cầu khẩn lòng đ ộ lượng của ông (Gilbert)" và giải pháp giúp đỡ: 
Medicaid! Medicaid ai xin cũng được miễn hội đủ điều kiện, cần gì 
phải nhờ người khác "giúp đỡ" để "mắc nợ nghĩa ân"? Cò n  nếu 
không "qualified" thì dù ngư ời có mác "Y sĩ chuyên môn và ph ục 
vụ lâu năm trong vùng … có uy tín với Ban Giám Đốc" như BS 
Ngãi cũng chẳng ảnh hưởng gì đ ến quyết định cấp Medicaid của 
Bộ Y Tế Mỹ!  
 
 
 
 
4. Tại sao BS Ngãi không báo trư ớc hình thức "yểm trợ" bằng 
Medicaid để LT từ chối và xuất viện ngay để tránh những tác hại 
và rắc rối đang gặp phải hiện nay? 
 
5. Người đàn ông Mỹ đến gặp LT và yêu cầu LT ký giấy cho phép 
BS Ngãi trả tiền viện phí phải là người do BS Ngãi biệt phái đến 
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bởi nếu là nhân viên chính thức của BV RMC, giấy này phải được 
lưu hồ sơ và BV đã không g ởi bill đòi n ợ LT. Cũng vậy, 2 người 
Việt tự nhận Bác sĩ đ ến báo bệnh trạng và ngày xuất viện cũng 
phải là phái viên của BS Ngãi, bởi không BS nào của BV RMC lại 
biết và nhắc lại một cách "móc méo" đúng 4 chữ "Đói công chuộc 
tội"! 
6. BS Ngãi phải tự đứng ra "đỡ đầu" LT mới được nằm lại và 
khám bệnh nếu không BV đã cho LT xu ất viện ngay hôm sau, sau 
khi cô nhân viên được LT xác nhận không có bảo hiểm và yêu cầu 
chuyển qua nhà thương thí.  
7. Tại sao BS Ngãi phái ngư ời giả dạng nhân viên BV RMC yêu 
cầu LT ký giấy cho phép BS Ngãi phụ trách thanh toán nếu không 
phải để LT ỷ y có người trả tiền rồi chẳng quan tâm giải quyết nên 
cuối cùng trở tay không kịp? Tấm giấy có chữ ký LT còn có thể 
được dùng trong mục đích đen tối khác: Giữ làm bằng chứng đã 
từng yểm trợ tiền viện phí cho LT để "claim credit hay bêu rếu LT" 
sau này dù thực tế chẳng tốn cắc bạc nào cả! 8. Tại sao BS Ngãi 
dặn LT đừng quan tâm các bills BV trong khi không hề động thủ 
và sau đó lại đưa ra giải pháp Medicaid nếu không phải để ông 
Gilbert lấy cớ LT "không chịu hợp tác" nhờ Cơ quan Đòi n ợ tiến 
hành thủ tục dồn LT vào đường cùng?  
9. Tại sao BS Ngãi còn đăng đàn phỏng vấn thông báo BV đã đồng 
ý miễn trả tiền, và dùng con số 58 ngàn thay vì 18 ngàn MK nếu 
không phải để phóng thêm "đòn hỏa mù" đánh lạc hướng LT?  
10. Qua kinh nghiệm LT, cũng có th ể suy đoán rằng trước kia BS 
Ngãi đã từng áp dụng tiểu xảo nầy với cụ Hoàng Minh Chính, và 
kẻ phải nai lưng trả phí tổn cho cụ là người Mỹ đóng thuế, trong 
lúc BS Ngãi được credit "dởm" đã chi cả trăm ngàn MK chữa bệnh 
cho cụ ! Nếu biết rõ sự tình, chắc cụ HMC cũng khó yên tâm khi 
nhắm mắt lìa trần! 
 
Ý Đồ của BS Ngãi là gì?  
1. Có phải vì LT mới ở tù về chưa đầy 1 năm đã y ểm trợ các Lực 
Lượng, Tổ Chức chống Cộng (trong và ngoài nước) trên 62 ngàn 
MK, góp thêm phần gây thiệt hại cho Chế độ CSVN ngoài 2 Phi 
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Vụ rải truyền đơn tại Sài Gòn ngày 4/9/1992 và 17/11/2000, nên 
cần phải bị trừng trị bằng đòn bankrupt vỡ nợ qua viện phí cắt cổ?  
 
2. Có phải BS Ngãi nghi rằng ngoài số đã yểm trợ, LT chắc còn ít 
tiền dành dụm nên phe khắc tinh LT lập mưu "gài độ," cho Cơ 
quan Đòi nợ xuất chiêu bất thần lúc LT không kịp trở tay, vét hết 
bank account để LT "sạt nghiệp" chơi cho bỏ ghét, hết "hung hăng 
bọ xít," yểm trợ hết Tổ chức nầy đến Tổ chức khác dù bản thân 
thuộc diện "Hàn sĩ, vô sản"?  
 
3. Vừa tiêu diệt về mặt tài chánh, bộ phận văn nô đồng loạt tung 
chiến dịch phổ biến rầm rộ những bài móc méo, bêu rếu việc LT 
chấp nhận cho BS Ngãi trả tiền viện phí để gây chia rẽ bộ phận 
ủng hộ LT? 
 
4. Việc nằm BV ích lợi thật sự chẳng bao nhiêu bởi những gì cơ 
thể LT nhận được trong suốt thời gian 1 tuần chỉ là nước biển 
serum. Còn thiệt hại? Việc khám bệnh tìm ra bệnh rồi để đó chơi 
không chữa trị chỉ gây hại bởi càng biết mình bị bệnh này, bệnh nọ 
càng thêm lo lắng, tức dùng đòn "stress" hại LT?  
 
5. Thiệt hại còn nặng hơn bởi ngoài tổng số nợ khoản 33 ngàn MK 
phải trả, LT tự động trở thành vô sản "vĩnh vi ễn" mà không cần 
nộp đơn để City Council cấp giấy phép như "Cổng Chào Welcome 
To Little Saigon," vì nếu LT có đồng nào trong bank account trên 
số quy định sẽ bị chủ nợ lột sạch, cũng như không được quyền sở 
hữu tài sản như xe cộ, nhà cửa nếu không trả hết nợ! Và bao nhiêu 
thứ khó khăn, rắc rối khác sẽ sinh ra từ điều kiện tài chánh khắc 
nghiệt này? 
 
"Cái gì của César phải trả lại cho César!" Tôi viết bài nầy để trả lại 
sự thật, và BS Ngãi phải trả lại "credit yểm trợ" dởm và "thiện 
nhân bà Tú Để" tự hư cấu trên sự đau khổ của kẻ từng đau khổ vì 
21 năm tù.  
Một khi Bệnh Viện không xin được Medicaid hoặc MediCal vì LT 
không qualified, câu chuyện "Bác Sĩ Nguy ễn Xuân Ngãi Thiện 
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Nhân Ở Tại Lòng Ta" sẽ kết thúc như thế nào và người sẽ gánh 
đống nợ hơn 23 ngàn MK của BV RMC và gần 10 ngàn y phí khác 
của CEP và SBP là ai chắc quí vị có thể tiên đoán để thấy sự thâm 
độc của ý đồ BS Nguyễn Xuân Ngãi và vì sao ông ta không trả lời 
điện thoại LT sau khi đọc bài này được gởi bằng thư bảo đảm gần 
cả tuần trước khi được chính thức phổ biến?!? 
PS: Tài liệu đính kèm làm bằng chứng theo thứ tự thời gian gồm: 
1.Bill 03/13/08 : $ 1,448.92 
2.Bill 03/24/08 : $ 326.00 
3.Bill 03/31/08 : $ 1,952.00 
4.Mail 04/08/08 Priority Mail của LT gởi BS Ngãi  
5.Mail 04/26/08 Thư viết tay BS Ngãi gởi Bill Gilbert 
6.Mail 05/05/08 Thư đánh máy Bill Gilbert trả lời BS Ngãi 
7.Mail 05/08/08 Thư viết tay BS Ngãi gởi Lý Tống (không nhận 
được) 
8.Báo 05/2008 CM MAGAZINE trang 50 
9.Bill 05/05/08 : $ 1,442.00 
10.Bill 05/16/08 : $23,616.64 
11.Mail 05/19/08 Certified Mail BS Ngãi gởi Lý Tống 
12.Mail 05/21/08 Certified Mail Lý Tống gởi BS Ngãi 
(Chỉ liệt kê các Bills còn giữ). 
 
LÝ TỐNG 
21-27/5/2008 
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Bài học nhớ đời cho anh "hề" Lý Tống 
 

“Boibut” boi_but@yahoo.com wrote: 
Thursday May 29-2008 

 
Bố khỉ cái anh nào "chơi ác" chuyển lá tâm thư của anh "hề" 
Lý Tống vào các diễn đàn khiến cho tôi cười vãi cả rắm và sặc 
cả cơm. Bà vợ tôi cứ đi theo hỏi "anh đọc gì mà cười lắm thế?", tôi 
vừa lau nước mắt vừa trả lời "hề mà em, không cười sao được, 
âu cũng chỉ vì cái bệnh ngôi sao mà ra cả".  
 
Thật sự, bi hài kịch này không diễn ra nếu như một "thân hữu" nào 
đó của Lý Tống đã không "chơi khăm" b ằng cách gọi xe cứu 
thương ngay cái ngày đớp phở định mệnh ấy. Đã bảo đừng gọi xe 
cứu thương mà cứ gọi!!! Tuyệt thực giả thì có gì phải làm lớn 
chuyện đến thế cơ chứ! Cùng lắm là đớp bát phở bò, tối về húp 
thêm tí cháo gà là khỏe ngay thôi mà. Chẳng phải danh hề cũng đã 
khôn khéo từ chối cái "offer" khám (nghiệm) của BS Ngãi mà chỉ 
để cho hai BS (đấm bóp) phe ta chăm sóc mà thôi hay sao? Vị 
"thân hữu" này chính là kẻ đáng trách, người đã gây thêm bi kịch 
cho một con người đầy kịch tính như danh hề Lý Tống của chúng 
ta. 
 
Đây chính là một bài học nhớ đời cho anh "hề" Lý Tống, một 
người đang mang trong người căn bệnh trầm kha không thuốc nào 
chữa khỏi (chả phải trĩ cũng chả phải viêm xoang mãn tính) đó là 
bệnh "ngôi sao" hay nói theo kiểu bình dân học vụ của danh hề là 
"cục kít mà tưởng củ khoai". Cũng vì căn bệnh trầm kha này mà 
danh hề nhà ta cứ đinh ninh rằng tiền viện phí của mình phải được 
ai đó thanh toán, cho dù người đó là QG hay CS. Bởi vì thì là họ 
phải có trách nhiệm với một "tài nguyên" của đất nước ..... và rằng 
thì là họ phải "đoái công chuộc tội" với tổ quốc ... v.v.. và ..v.v. Rõ 
khổ!!! 
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Danh hề ơi là danh hề, ngoài căn bệnh "ngôi sao" vô phương 
cứu chữa kia, ông còn mang căn bệnh khá phổ biến mà chính bỉnh 
bút đập lột tiến sĩ (hàm) Phạm Lễ cũng mắc phải đó là bệnh "câm 
điếc.....tiếng Anh". Bằng chứng "hùng hồn" nhất là cái ngày danh 
hề cùng đám phường chèo bảo vệ tên Little Saigon ký tên vào cái 
"memo" của Hội Đồng Thành Phố để chấm dứt cuộc tuyệt thực 
(giả) 28 ngày kia, danh hề ngồi đọc ngấu nghiến như thể rành 
tiếng Anh tiếng U lắm. Mấy phút sau đó, khi danh hề ngồi đớp 
phở, ông Pete McHugh đã ng ồi cạnh nhắc nhở rằng đây chưa phải 
là thành công cho tới khi nào có giấy tờ hẳn hòi thì danh hề huơ 
tay múa chân gạt phắt đi và miệng tía lia "I sign.... I sign". Nếu đó 
không phải là một bằng chứng "hùng hồn" cho thấy căn bệnh 
"câm điếc... tiếng Anh" của danh hề (ký vào memo cho cái cổng 
mà cứ ngỡ rằng mình đã thắng được cái tên LS) thì có lẽ đó là do 
"cái đói nó trói cái khôn". Dù tuyệt thực giả nhưng 28 ngày kia 
cũng đâu được thoải mái xì xà xì xụp tô phở nên đâm ra thèm 
và đói.  
 
Cũng vì "câm điếc tiếng Anh" nên danh hề đã DIỄN DỊCH ngay 
hai chữ "take care" thành nguyên một tình huống vô cùng ghê gớm 
đó là "bác sĩ Ngãi s ẽ bỏ tiền túi ra trả viện phí cho một "tài 
nguyên" của tổ quốc, anh hùng Lý Tống. Thiệt là buồn cười! Bản 
thân tôi với dày dặn kinh nghiệm nằm bệnh viện ở Mỹ và với cái 
"common sense" của một người bình thư ờng, tôi cũng hi ểu ngay 
rằng việc các bác sĩ tr ấn an bệnh nhân rằng hãy yên tâm dư ỡng 
bệnh, viện phí chúng tôi sẽ "take care" là chuyện thường ngày ở 
huyện. Không như cái xứ CS mọi rợ VN là có tiền mới chữa, đã 
vào nhà thương của Mỹ thì cấp cứu đi trước, tiền bạc ... tính sau. 
Việc BS Ngãi nói với danh hề hai lần: "Anh đừng lo. Chuyện đó 
tôi sẽ “take care” cho anh!" và "Nếu thấy bill bệnh viện gởi đến 
nhà, anh đừng để ý. Tôi đã “take care” mọi viện phí ." là một nghĩa 
cử tốt của một người đối với một người. "Take care" ở đây đâu có 
đồng nghĩa với việc bỏ tiền túi ra thanh toán viện phí mà chính là 
việc BS Ngãi đã dùng uy tín c ủa mình đ ể nói chuyện với bệnh 
viện, yêu cầu họ xóa nợ cho LT mà thôi. Và BS Ngãi đã làm t ất cả 
những gì ông có thể làm được, vấn đề chỉ còn xoay quanh việc 
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danh hề có chịu "hợp tác" với bệnh viện để làm những thủ tục giấy 
tờ cần thiết hay không mà thôi.  
 
Theo như lá thư của ông Gilbert thì danh hề nhà ta đã 
"unfortunately refused to cooperatere with our admitting personel 
and would not complete the paperwork necessary to qualify him 
for MediCal. (Tạm dịch: rất tiếc là đã không hợp tác với nhân viên 
làm thủ tục nhập viện và đã không hoàn tất giấy tờ cần thiết để hội 
đủ tiêu chuẩn cho MediCal.) Điều này có nghĩa là danh h ề nhà ta 
đã quá chủ quan khi nghe hai chữ "take care" từ BS Ngãi. Một 
người dám tự xưng là "tài nguyên" của đất nước thì tại sao lại có 
thể "bé cái nhầm" một cách ngây thơ vô (số) tội như thế chứ nhỉ? 
"Common sense" của ông đâu hở ông danh hề Lý Tống? Bộ ông 
không biết hỏi lại "take care nghĩa là gì, và tôi c ần phải làm gì, 
điền giấy tờ gì không?" đ ể tự bảo vệ bản thân ông hay sao? Ông 
bao nhiêu tuổi đời mà còn tin răng có ai đó ph ải có "trách nhiệm" 
với một người hoàn toàn khỏe mạnh và đầy đủ sức lao động như 
ông? Hay đây chính là do căn bệnh "ngôi sao" mà ông lơ lửng trên 
mây tưởng rằng ông là số một, ông phải được đối xử khác người và 
ông cóc cần phải làm gì cũng có đ ứa nai lưng  ra thanh toán tiền 
bạc cho ông. Lầm to rồi danh hề Lý Tống ạ!  
 
Nói tóm lại, trong nguyên lá tâm thư của ông, tôi chỉ tâm đắc có 
một câu và tôi khuyên ông nên in lớn câu này ra treo ở đầu giường: 
"THIS PATIENT WHO IS CURRENTLY UNEMPLOYED 
AND HOMELESS. HE TOLD ME TO BEG FOR YOUR 
GENEROSITY.. ." (Tạm dịch: "bệnh nhân này đang thất 
nghiệp và vô gia cư. Ông ta bảo tôi khẩn cầu sự rộng lượng của 
ông...") Câu này cho chúng ta thấy BS Ngãi nhìn danh hề Lý 
Tống bằng một ánh mắt khinh bỉ cũng như bao nhiêu người 
khác đang cười cợt và khinh bỉ danh hề Lý Tống vậy. Danh hề 
nên lấy câu này làm mục tiêu cho cuộc sống của mình vào 
những ngày sắp tới mà dẹp ba cái trò hề bù lu bù loa kia đi.  
Đã bị nhầm to còn đi khóc than lăn l ộn ra đó như cái màn 
tuyệt thực (giả) kia thì ai mà thương xót? Nếu danh hề biết trời 
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cao đất rộng, biết giữ mồm giữ miệng thì ngày hôm nay đã 
không phải quê .... một cục như thế kia.  
 
Ông không biết ngượng còn mang ra chốn công cộng để làm gì? 
Phải chăng ông đang "ngầm" xin xỏ bà con cô bác phải quyên góp 
giúp ông trả viện phí? Phải chăng ông đang muốn "vạch mặt" và 
"hạ bệ" BS Ngãi, ngư ời mà trước đây không bao lâu ông đã m ột 
mực "nâng bi" (không nâng thì sao phải nói là 58K trong khi sự 
thật chỉ mười mấy K?). Ông đã đi từ "hề" thành "hèn" rồi đấy. 
Rõ khổ!!! 
  
Chán ghê! Cứ nhắc tới danh hề Lý Tống là tôi lại hình dung ra 
hình ảnh một con vượn già đang đứng huơ tay múa chân, miệng 
gào thét: "Tớ là "tài nguyên" của tổ quốc mà lị, ai ai cũng phải 
có "trách nhiệm" với tớ...từ trẻ tới già, từ CS tới QG. Đấy đấy!!! 
bằng chứng là tới cái ông BS Ngãi QG hay CS chưa xác định kia 
mà còn phải trả tiền viện phí (58 ngàn cơ đấy) cho tớ kìa. Oai 
không??? Ai dám bảo tớ không oai, ai dám chống lại tớ thì 
thằng đó chính là VC đấy... Thế nhá!!!" 
 
Sẵn đây tôi cũng xin c ảnh giác quý đồng hương, đừng nên mủi 
lòng thương h ại một anh (k)hùng mà quyên tiền thanh toán viện 
phí cho Lý Tống. Ở Mỹ này nằm nhà thương xong không có tiền 
trả là chuyện bình thường, chỉ cần điều đình với nhà thương, họ sẽ 
cho mình trả góp vài chục bạc một tháng, xem ra còn rẻ hơn tiền 
bill điện thoại cầm tay của danh hề kia mà. Trường hợp tệ lắm là 
chỉ bị đưa ra collection nếu như không chịu trả. Với một người "vô 
gia cư, vô nghề nghiệp" như danh hề, chuyên sống bằng tiền bá 
tánh thì việc bị đưa ra “collection” và bị “bad credit” là chuyện lại 
càng bình thường hơn nữa. Không việc gì bà con phải bận tâm cho 
mệt! Con nít vòi quà, khóc riết rồi cũng phải nín! 
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Cảm Nhận Của Hoa Hướng Dương 

sau bài viết của anh Lý Tống 
 
 

           Tôi là người khiếm thị  
          Viết những vần thơ đen  
          Nhưng chữ nghĩa không hèn  
          Cho người sáng mắt đọc…  
 
   
          Kính thưa quý đ ồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại 
miền Bắc Cali. Tôi đã sống ở đây (Khu vực 7) trên 33 năm, đã theo 
dõi, yểm trợ và tham gia hầu hết mọi sinh hoạt của cộng đồng. 
Nhưng chưa một lần nào lên tiếng chỉ trích hay phê phán bất cứ 
hội đoàn hay cá nhân nào trên các cơ quan truyền thông, báo chi 
nếu họ vẫn còn giữ vững lập trường của người Việt quốc gia. Hôm 
nay xin được đóng góp một số ý kiến qua bài nhận định kết quả 
cuộc bầu cử sơ bộ  tại miền Bắc CaLi của anh Lý Tống. Lời lẽ sau 
đây có thể phù hợp với lối suy nghĩ  đối với một số người và cũng  
có thể không phù hợp với lối suy nghĩ đ ối với một số người khác, 
vì cộng đồng của chúng ta hiện giờ có nhiều phe, nhiều phía. Họ 
đứng dưới nhiều góc cạnh nhìn vấn đề dĩ nhiên sẽ không giống 
nhau. Tôi không may mắn như họ nên "nhìn" một cách khách 
quan, không bè phái, không phe nhóm, chỉ nghe và cảm nhận 
giống như hình ảnh của Nữ Thần Công Lý, đã b ịt hai mắt lại, chỉ 
dùng tai để nghe và từ đó phán đoàn đúng hay sai mà thôí.  
           
      Thứ nhất, qua cuộc phỏng vấn của anh Huỳnh Lương Thiện 
đưa lên youtube và bài viết của anh Lý Tống phổ biến trên internet. 
Cái sai đầu tiên của anh Lý Tống là nói ngày tháng cuộc bầu cử sơ 
bộ vừa qua là không đúng (Ngày 07 tháng 06 năm 2010)  nếu dựa 
vào ngày nầy thì  kết quả bầu cử chưa có lấy đâu để anh Tống nhận 
xét, phê bình? Ngày 08 tháng 06 năm 2010 m ới đúng là ngày bầu 
cử sơ bộ, cái sai nầy cũng không quan trọng, mong mọi người hãy 
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thông cảm. Khi tuổi già đã đ ến thì trí nhớ của chúng ta làm việc 
cũng có lúc bị trục trặc, sinh ra lẩm cẩm…  
 
          Trích lời anh Lý Tống: "Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) có  hai 
ứng cử viên, một tranh chức thị trưởng và một tranh chức nghị 
viên. Trong lúc cộng đồng chỉ có một ứng cử viên đại diện tranh 
chức nghị viên. Nếu Lê Hữu Phú ứng cử tranh chức thị trưởng 
cùng Thomas Nguyễn thì tôi đã đ ề nghị bầu Lê Hữu Phú chống 
Chuck Reed và bầu  Minh Dương chống Madison. Nếu chỉ có hai 
người, một đại diện cộng đồng,  một đại diện LĐCT tranh chức 
nghị viên khu vực 7  mà không tranh chức thị trưởng, tôi sẽ đề 
nghị bầu cho ai có nhiều khả năng đánh bại  Madison Nguyễn mà 
không quan tâm người nầy là "gà" của cộng đồng hay "gà" của 
LĐCT." Qua sự nhận xét trên của anh Lý Tống tôi có vài ý kiến 
như sau:  Tại sao lại phân biệt người của LĐCT  hoặc là người của 
Ban Đại Điện Cộng Đồng (BĐDCD)? Theo tôi nghĩ  m ọi ứng cử 
viên ra tranh cử họ đều phải đại diện cho số đông hay nói đúng hơn 
là cho cộng đồng đồng của mình.  Vì họ cần nhiều lá phiếu ủng hộ 
chứ họ không thể đại diện cho một tổ chức, hội đoàn hay bất cứ cá 
nhân nào. Nếu may mắn họ được đắc cử, họ phải phục vụ cho tuyệt 
đại đa số người dân trong cộng đồng của họ (Nếu Minh Dương chỉ 
đại diện cho LĐCT  thì sau khi đ ắc cử chẳng lẽ  Minh Dương chỉ 
phụ vụ cho LĐCT mà không phục vụ cho Cộng Đồng người Việt tị 
nạn Cộng Sản sao?)  Lối suy nghĩ như vậy chỉ ứng dụng cho các 
cuộc đố vui hay tranh tài để đoạt được giải thưởng trong các trò 
chơi nên cần có người đại diện cho team, cho đội của mình.  Nếu 
áp dụng trò chơi dân ch ủ theo tiêu chuẩn bầu phiếu thì không thể 
đại diện kiểu đó được đâu (Tuy nhiên nếu ở cấp quốc gia những 
chính đảng như đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa có thể bầu 
chọn, cử người đại diện cho đảng mình). Hơn n ữa số phiếu đưa 
Minh Dương vào vòng nhì là h ầu hết của cộng đồng người Việt tị 
nạn Cộng Sản,  chứ không phải số phiếu ít oi của  phía LĐCT. Nói 
đúng hơn Minh Dương không thể đại diện cho LDCT bởi vì LĐCT 
cũng chỉ là một hội bình thường  giống như các hội đoàn khác mà 
thôi!  Còn Tiến sĩ Lê H ữu Phú không phải là đại diện bên phía 
BĐDCĐ, vì BĐDCĐ cũng không ai lên ti ềng, đứng ra ủng hộ ông 



Sự Thật về Lý Tống 
 

76 
 

hay endose ông cả. Ông tranh cử rất độc lập, rất cô đơn không một 
hội đoàn, tổ chức nào lên tiến ủng hộ ông, còn phía bên Minh 
Dương thì được nhóm LĐCT  ủng hộ quá chừng!  
 
          Phần trên Lý Tống có nói: "Nếu Thomas Nguyễn và Lê Hữu 
Phú  cùng tranh chức thị trưởng thì ông hô hào mọi người dân sẽ 
bầu  Lê Hữu Phú"  Ở điểm nầy chắc anh đã th ấy Tiến sĩ Lê Hữu 
Phú sáng giá và vượt trội hơn Thomas Nguyễn về mọi mặt. Điều 
nầy quả thật là anh nhận xét rất đúng, rất tinh tường. Tuy nhiên 
anh Tống đưa ra một giả thuyết không tưởng, không có, vì thực tế 
TS Lê Hữu Phú  đã không tranh ch ức thị trưởng  mà ông Phú chỉ 
tranh chức nghị viên cùng với Minh Dương mà thôí!  Chức thị 
trưởng cao hơn, quyền hạn nhiều hơn chức nghị viện. Nếu nhìn 
thấy ông Phú sáng giá như thế, trội hơn Thomas Nguyễn và so với 
Minh Dương thì quả là một trời, một vực (Thành tích của ông Phú 
đấu tranh, đóng góp mọi sinh hoạt cộng đồng, tinh thần quốc gia 
vững chắc v. v…) Bầu cho ông Phú, ông sẽ không phản bội cộng 
đồng, ông sẽ không dễ dàng bị các thế lực đỏ, đen mua chuộc. Nếu 
anh Tống đã thấy được điều đó thì t ại sao  trước cuộc bầu sơ bộ 
anh Tống  không hô hào LĐCT nên hợp tác với BĐDCĐ cùng các 
đoàn thể người Việt quốc gia và cử tri khu vực 7 dồn tất cả lá 
phiếu cho TS Lê Hữu Phú. Nếu được như thế có lẽ TS Phú thắng 
Madison một cách vẻ vang,  có thể trên năm mươi phần  trăm số 
phiếu  không cần phải bầu lại vòng nhì nữa… vì TS Phú có thành 
tích đóng góp trong mọi sinh hoạt cộng đồng ròng rã trên 25 năm.  
Tôi không phải là họ hàng hay ruột thit của ông, tôi chỉ là người 
cùng ông sinh hoạt trong cộng đồng nầy cũng khá lâu nên th ấy 
chuyện bất bình muốn nói lên lời công đạo, công tâm và công bằng 
đối với TS Lê Hữu Phú mà thôí.  
          
           Rất tiếc bây giờ ông Phú đã b ị loại, anh Tống lại đem cái 
thiện chí muốn hàn gắn, muốn đoàn kết giữa LĐCT với BĐDCĐ, 
trước khi bắt tay vào việc nầy chẳng biết anh Tống có tìm hiểu 
nguyên nhân và lý do tại sao  BĐDCĐ và LĐCT có chuyện không 
vui như thế chưa?  Nếu anh biết thì xin chia xẻ với chúng tôi, 
chúng tôi chỉ nghe phong phanh một số vấn đề  trên các cơ quan 



Sự Thật về Lý Tống 
 

77 
 

truyền thông, báo chí chẳng hạn như: "LĐCT đứng lấn sân của  
BĐDCĐ,  Liên Đoàn Cử Tri muốn ngang hàng với BĐDCĐ và 
LĐCT hô hào người dân ủng hộ  du sinh Hồ Phương  trước khi 
BĐDCĐ quyết định nên hay không nên v. và v. v….".  Chúng tôi 
chỉ biết được ngần ấy. Hầu hết mọi người dân đã tham gia trong 
sinh hoạt cộng đồng đều rất lấy làm hoang mang, lo lắng và ai 
cũng muốn có buổi họp khoáng đại giữa BĐDCĐ với LĐCT chứ 
không phải như anh Tống và LĐCT đề nghị chỉ LĐCT gặp riêng 
BĐDCĐ mà thôí, điều đó không nên, cũng không c ần thiết! Điều 
chúng tôi muốn là phải bạch hóa giữa thanh thiên bạch nhật 
chuyện đúng, chuyện sai của hai phía vì chúng tôi là ngư ời dân tị 
nạn đã bỏ phiếu bầu Ban Đại Diện Cộng Đồng nên bất cứ chuyện 
gì đã xảy ra không mang đến sự hài hòa, an bình trong sinh hoạt 
của cộng đồng chúng tôi được quyền biết đến!  
          
           Còn đối với Minh Dương chúng tôi không có ân oán, hay 
ghét bỏ gì cả. Nhưng bởi vì chúng tôi đã b ị lầm nhiều lần, nhiều 
người nên bây giờ dĩ nhiên là phải dè dặt, đề phòng vì gốc gác 
không rõ ràng, chỉ biết cha Minh Dương là chiến sĩ của Việt Nam 
Cộng Hòa, ông thuộc binh chủng nào, cấp bậc, đơn vị sau cùng 
đóng ở đâu?  v. v… Hơn nữa Minh Dương ít  thường xuyên sinh 
hoạt với cộng đồng, không giống như dân biểu Trần Thái Văn, ông 
Văn đã đến với cộng đồng từ lúc ông còn học trung học và tiếp tục 
đến  khi ông ra tranh cử  các chức vụ dân cử  sau nầy… Còn 
chuyện thiếu nợ của Minh Dương anh Tống nói:  " Đây là xứ chủ 
nghĩa tư bản nên ai cũng là con n ợ, nợ nhà, nợ xe, nợ credit cards 
.." Đúng vậy, người giàu thiếu nợ nhiều, người nghèo thiếu nợ ít. 
Tuy nhiên hàng tháng chúng ta phải ký check trả tiền cho chủ nợ 
đúng thời hạn, còn đằng nầy Minh Dương đã thi ếu nợ nhưng mấy 
năm nay chẳng chịu trả đồng nào vì vậy chủ nợ thưa kiện nhờ tòa 
án  giải quyết giùm..  
           
       Theo lời anh Tống: "Dựa trên dư luận Minh Dương có thể xấu 
hơn Madison Nguyễn, cái nầy có thể bảo rằng  nếu chúng ta  thay 
đổi chế độ Cộng Sản, chế độ thay thế không biết có xấu hơn chế độ 
Cộng Sản  không, chúng ta tạm thời giữ chế độ Cộng Sản .."  Xin 
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được nhắc anh Tống, anh đã cho rằng chế độ Cộng sản là một chế 
độ xấu xa, độc ác nhất trong xã hội loài người thì đâu còn ch ế độ 
nào xấu hơn nữa. Chúng tôi nhớ không lầm, trước năm 1975  trong 
thời kỳ chiến tranh có một số sinh viên trí thức trẻ  đứng lên quậy 
phá, chống đối chính quyền miền Nam. Họ bảo rằng chính quyền 
nầy rất xấu, tham nhũng, t ệ đoan xã h ội xảy ra ở khắp nơi, họ 
muốn thay đổi toàn diện. Thế là miền Nam sụp đổ tan tành và họ 
đã thay thế Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản  và bây giờ cái xã hội chủ 
nghĩa đó   so  với chính thể  Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa  
cái nào tốt, cái nào xấu  chắc anh Tống cũng đã rõ?  
           
         Trở lại chuyện của Minh Dương, người ta sợ Minh Dương 
xấu hơn Madison và lối suy luận của họ như sau: "Nếu nghe theo 
lời đề nghị của anh Lý Tống, tất cả dồn hết lá phiếu  cho Minh 
Dương, giả sử Minh Dương đắc cử  thì chưa chắc gì thực thi được 
những lời hứa trong lúc Minh Dương tranh cử.  Chẳng hạn như lập 
ra một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, xây dựng Tượng Đài 
Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa v. v… Khi Madison không còn ngồi 
ghế nghị viên, mọi người trong Hội Đồng Thành Phố vẫn còn giữ 
một một mối thiện cảm nào đó đối với Madison nên sẽ không ủng 
hộ, vote yes cho Minh Dương trong hầu hết các kế hoach hay đề 
nghị nào của Minh Dương đưa ra trong các buổi hội họp hay nghị 
trình… Năm qua tháng lại Minh Dương sẽ bị cô lập, bất cứ công 
việc nào của Minh Dương đưa ra đều không được đáp ứng cho đến 
khi ba thế lực đỏ, đen ngày xưa ủng hộ Madison bây giờ mới tiếp 
cận Minh Dương, mua chuộc bằng tiền bạc hay sự thuận lợi, dễ 
dàng trong công việc của người nghị viên. Bất cứ đề nghị nào, 
planning nào bấy giờ đưa ra đều được sự đồng ý vote yes hầu hết 
của mấy người đồng viện…Thế là Minh Dương sẽ bị họ lèo lái, chỉ 
đạo theo đường hướng của họ, rồi càng ngày càng xa rời với cộng 
đồng, đi theo vết xe của Madison. Thế lực thứ tư không nằm trong 
Hội Đồng Thành Phố, thế lực nầy mới đáng sợ, nội công ngoại 
kích khiến cho cộng đồng của người Việt càng ngày càng suy kiệt, 
càng khó khăn hơn trong các sinh hoạt bình thường. Thế là "tránh 
cáo lại gặp chồn hôi"  đây là lối  suy luận của nhiều người ngoài 
kia họ bảo nhau như thế, chẳng biết "châm ngôn" của anh Lý Tống 
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có đánh tan lối suy nghĩ như vậy của họ không?  Còn một số khác 
đã bầu cho ông Phú ở vòng sơ bộ, họ là những người thường xuyên 
sinh hoạt cộng đồng lâu nay. Dĩ nhiên họ sẽ đứng về  "Phe ta" chứ 
không đứng về phe địch (Madison).  Tháng 11 nầy bầu chung kết 
họ cũng có ý định dồn lá phiếu cho Minh Dương. Nhưng khi nghe 
anh Tống h ăm dọa tẩy chay cộng đồng nên họ cần suy nghĩ l ại. 
Anh Tống thầy không, một lời nói thiếu chính nghĩa c ủa anh  đã 
khiến Minh Dương sẽ mất một số phiếu, đáng tiếc, đáng tiếc thật…  
           
         Thêm chuyện nầy nữa, anh cho rằng Thomas Nguyễn nhận 
được 13,009 phiếu bầu, đó là con số quá nhiều so với  5 nhiệm kỳ 
bầu chủ tịch Ban đại điện Cộng đồng. Sở dĩ được nhiều như vậy  là 
bởi vì danh sách của toàn thành phố gởi ra chứ mỗi khi bầu chủ 
tịch Ban đại diện Cộng đồng mình đâu có nhi ều danh sách cử tri 
như thành phố có! Tuy nhiên Thomas Nguyễn đã từng lên đài Phát 
thanh cho biết rằng với số  13 ngàn cử tri bầu cho anh, anh vẫn 
cảm thấy còn quá ít, chỉ khoảng 1/3 (Tổng số cử tri Việt Nam toàn 
thành phố khoảng 43 ngàn).  Anh so sánh như vậy để hạ uy tín các 
vị chủ tịch của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản Bắc Cali 
của chúng ta hay sao? 
  
          Lời anh Tống: "Phòng thương m ại trước khi endorse Minh 
Dương và bỏ rơi Madison Nguyễn chắc chắn  phải nghiên cứu kỷ 
mọi tình huống. Một tổ chức đầy uy tín không thể chọn bừa ứng cử 
viên có  những vi phạm trầm trọng, có đủ căn cứ pháp lý để bị 
recall" Xin được nhắc anh Lý Tống, Phòng Thương Mại nầy cũng 
đã từng endorse Hon Liên, một ứng cử viên tranh chức nghị viên 
khu vực 4  năm 2006. Hon Liên là một thương gia đã từng về Việt 
Nam làm ăn với Việt Cộng và sau đó đã khai phá s ản, thế mà 
Phòng Thương Mại đã không tìm hiểu rõ ràng, đã ủng hộ Hon Liên 
và khen cô tài giỏi, khéo léo … Lúc bấy giờ anh Tống đang  ngồi 
tù ở Thái Lan nên không biết chuyện nầy. Vừa qua họ lại ủng hộ 
Minh Dương, lại khen Minh Dương nức nỡ… nào là thương gia 
trẻ,   làm ăn thành công  trên thương trường. Vâng, làm ăn thành 
công mà sao thiếu nợ nhiều đến thế! Từ tiền thuê cửa tiệm bán bàn 
ghế đến tiền nhờ một công ty Mỹ vận động trong lúc tranh cử nghị 
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viên khu vực 8 v.v… Như vậy uy tín của phòng thương m ại nầy 
không lớn lao, hay ho, dữ dằn như anh Tống nghĩ đâu. Kỳ nầy nếu 
Minh Dương may mắn được đắc cử vào vòng chung kết thì xin 
Minh Dương chớ quịt niềm tin của đồng bào, của cử tri khu vực 7 
mà nên yểm trợ, sát cánh giúp đỡ Cộng Đồng. Đừng để bất cứ thế 
lực nào mua chuộc nhé! Có như thế con đường thăng quan, tiến 
chức của Minh Dương đầy hứa hẹn đó. Mong Minh Dương luôn 
nhớ cái hạ mình quỳ gối trước bàn thờ, trước cô chú bác và thắp 
nén nhang trước chư anh linh tử sĩ tại Khu Hội hôm 19 tháng 06 
năm 2010 vừa qua. Có nhiều người cho rằng Minh Dương đóng 
kịch để kiếm phiếu nhưng tôi cho rằng đó là thành tâm, thành ý 
của Minh Dương, vì trư ớc bàn thờ của các vị Thánh Tướng cùng 
anh hùng tử sĩ, họ rất linh thiêng, nếu Minh Dương thất hứa thì 
chắc chắn các ngài sẽ không tha đâu!  Minh Dương ơi, cũng giống 
như kỳ bầu sơ bộ, lần tới nầy cũng nhờ những  người bên LĐCT 
vận động chớ đâu cần gì ông TS Phú hay BĐDCĐ ủng hộ chi cho 
phiền. Nhờ anh Thiện, bà Tình, ông Nhựt  và 6 nhân sĩ "tre già 
măng mọc " cũng đủ rồi  chắc không đến nỗi nào đâu….  
          
           Xin trở lại với anh Lý Tống, anh Tống đã vi ết: "Recall là 
một thủ tục nhiêu khê, có tỉ lệ thành công rất thấp, trong 6 cuộc 
bầu bãi nhiệm tại khu vực 7  chỉ một nghị viên bị bãi nhiệm là bà 
Kathy cole,  bị tội "vô cảm trước vấn đề chủng tộc" Và anh cũng 
viết: "Nếu biết dừng lại sau khi Hội Đồng Thành phố quyết định 
chấp thuận tên Little Saigòn thì chúng ta có thể vĩnh viễn hóa và đã 
xây xong cổng chào Little saigòn, không phải nếm mùi  đại bại từ 
vụ Recall đến Brown Act."  Bây giờ anh Tống mới nêu lên vấn đề 
không nên bãi nhiệm Madison Nguyễn  thì đã quá tr ễ. Bây giờ đổ 
lỗi cho ai đây (Thomas Nguyễn, Ủy Ban Bãi Nhiệm hay ông chủ 
tịch Nguyễn Ngọc Tiên?)  Nếu quả thật anh Tống biết việc bãi 
nhiệm khó thành công hay nói đúng hơn là sẽ thất bại thế sao anh 
không lên tiếng ngay lúc đó để chúng tôi đồng hương tị nạn cộng 
sản tại Bắc Cali nói chung và cử tri khu vực 7 nói riêng  đã không 
phải lao tâm, lao lực và  móc hầu bao đóng góp trên 216 ngàn 
Mỹ kim, số tiền nầy không nhỏ. Nếu anh Tống lên tiếng ngăn 
chặn kịp lúc, kịp thời  thì có lẽ chúng ta dùng số tiền nầy đã xây 



Sự Thật về Lý Tống 
 

81 
 

dựng xong cổng chào và danh xưng Little Saigòn đã tr ở thành vĩnh 
viễn trong khu thương xá trên đường Story rồi.  
            
        Phần sau cùng cũng là ph ần rất quan trọng đã làm chúng tôi 
những người Việt tị nạn Cộng sản rất lo âu, sợ sệt.  Vì anh Tống đã 
phát biểu: "Tôi là người đã vào sanh, ra tử,  đã từng là người hùng 
và cũng có thể trở thành người khùng, sẽ có biện pháp mạnh đối 
với Ban Đại Diện Cộng Đồng nếu họ không chịu tiếp xúc hay ngồi 
lại với Liên Đoàn Cử Tri, tôi sẽ hô hào mọi người tẩy chay, không 
yểm trợ tài chánh,  không đến tham dự các buổi sinh hoạt của cộng 
đồng" Kính thưa anh Lý T ống, cơ chế Cộng Đồng qua 5 nhiệm kỳ 
đều do người dân tị nạn tại miền Bắc Cali bầu ra để bảo vệ và gìn 
giữ cái chiến tuyến của người Việt quốc gia chống Việt cộng, Việt 
gian và bè lũ tay sai.   
            
        Thế mà hôm nay anh lại hô hào mọi người phải tẩy chay làm 
tê liệt cơ chế Cộng Đồng. Một khi cơ chế Cộng Đồng không còn 
thì tại thành phố San Jose nói riêng và Bắc Cali nói chung cờ đỏ 
sao vàng sẽ tràn ngập. Anh quên rồi sao cũng nhờ có Ban Đại Diện 
Cộng Đồng  cùng các hội đoàn đến cá nhân, ai cũng quyết tâm bảo 
vệ người "hùng" của chúng ta. Nhờ có BĐDCĐ mà mỗi khi hô lên 
một tiếng, người người đều hưởng ứng rầm rộ kéo đến Tòa Lãnh 
Sự Thái Lan hay Lãnh Sự Quán Việt Cộng để biểu tình  hay gởi 
kháng thư, thỉnh nguyện thư  yêu cầu họ thả anh ra. Còn bao đêm 
tay nắm tay dưới thời tiết lạnh lẽo mùa đông, chúng tôi chắp tay 
nguyện cầu, thắp nến nguyện cầu cho anh được bình an,  mong anh 
sớm thoát khỏi kiếp tù đày, sớm trở về với Cộng Đồng Tị Nạn. 
Còn tiền bạc thì tính ra  thời gian anh ở tù bao năm đó chúng tôi 
đóng góp  không ít. Người già chắt chiu, em bé bỏ ống nuôi heo, 
bao nhiêu cũng đem ra ủng hộ anh. Một phần là lo luật sư, phần 
khác thì lo cái ăn, cái m ặc  của anh trong tù. Miễn sao anh thoải 
mái, vui vẻ là chúng tôi an lòng. Và từng đợt, từng đợt nhiều đồng 
hương thay phiên bay qua Thái Lan để thăm nuôi anh. Những 
người đi không được đều vui vẻ  đóng góp tiền bạc.  Nhờ có Ban 
Đại Diện Cộng Đồng mỗi khi vị chủ tịch kêu gọi,  hầu hết mọi 
người dân đều hăng hái tham gia ủng hộ anh hết mình..  
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                  Anh Tống,  
          Năm 1998 khi anh ở tù tại Việt Nam 6 năm, lúc anh được trả 
tự do, trở về Mỹ và đến thành phố San Jose. Lúc bấy giờ Lực 
Lương Chiến Sĩ Không Quân và Lực Lượng Chiến Sĩ H ải Quân 
cùng đồng hương có tổ chức bữa tiệc ăn mừng đồng thời cũng là 
tiệc gây quỹ để anh có tiền mà tiếp tục các kế hoạch tranh đấu 
khác.  Nhà hàng New Samkee đông nghẹt người. Những người 
không được ngồi vào bàn tiệc cũng vui lòng ủng hộ, đóng góp tài 
chánh cho anh  và một số đông bà con đồng ý đặt mua sách trước. 
Vì lúc đó anh h ứa rằng thời gian sau anh sẽ viết hồi ký kể lại sự 
việc xảy ra  khi anh đáp chuyến bay từ Bangkok trở về rãi truyền 
đơn xuống thành phố Sàigòn,.. Cuốn sách sẽ gói ghém đầy đủ chi 
tiết ly kỳ, hấp dẫn đó. Bây giờ đã trên 10 năm rồi, những người 
đã đặt mua sách trước vẫn chưa nhận được  cuốn sách nào của 
anh!  
          Lần thứ nhì sau khi ra tù từ Thái Lan, anh trở về đến San 
Jose đầu tiên,  muốn chúng tôi có buổi tiệc để mừng ngày anh trở 
về, chúng tôi rất vui mừng ngày ấy. Đến chung vui với anh  chúng 
tôi phải đóng thêm tiền nữa. Chẳng may buổi tiệc đón người hùng 
Lý Tống trở về, số người tham dự không được đông đảo như ý 
anh muốn. Vì vậy dư  gần 30 bàn, đáng lẽ số bàn dư  số ghế dư 
như vậy,  nếu anh có một chút suy nghĩ  đối với những người ân, 
người nghĩa, những đồng hương lo lắng ủng hộ mình  trong lúc 
mình mang thân tù tội  thì anh phải làm cái việc nên làm, đáng 
làm là mời những đồng hương tình nghĩa đó tham d ự buổi tiệc 
"Extra" nầy, nhưng không, anh lại mời một số người homeless. 
Những người homeless nầy họ chưa lần nào yểm trợ anh mà anh 
lại mời họ. Không phải chúng tôi vì miếng ăn mà tranh giành với 
những người homeless. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh mu ốn mời 
homeless để anh có cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình trên các cơ 
quan truyền thông, báo chí qua hình thức nhân đạo, tình thương, 
tình người nhưng không đúng người, đúng lúc.  
          
         Chuyện chưa hết,  sau ngày đó tiền chúng tôi ủng hộ còn 
lại cũng khá, anh dùng số tiền mấy chục ngàn trả nợ student 
loan, tiền học phí của anh  khi  anh còn học ở Louisiana. Thế là 
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anh lấy tiền đóng góp chung của đồng hương ủng hộ anh trong 
công cuộc đấu tranh để làm tiền riêng trả nợ riêng cho mình. 
Điều đó nghe thật là oái oăm, thật kỳ cục, thật không phải…  
          Anh Tống ơi, mấy mươi năm anh đi tranh đấu để giải thể chê 
độ Cộng sản mà anh chưa tiêu diệt được tên nào. Anh cứ bay trên 
trời không hà! Nếu được, lần tới anh nên tìm cách  đâm đ ại 
xuống một nơi nào có các tên đảng viên gộc đang hội hop cho 
mấy chả chết hết thế anh mới thật sự cứu dân, cứu nước  anh 
Tống à…  
          Xin trở lại vấn đề chính yếu, quan trọng nhất trong sinh hoạt 
cộng đồng mà tôi hằng quan tâm.  Đáng lẽ anh phải liên lạc với 
ông CT Nguyễn Ngọc Tiên trước  để coi ông ấy tính làm thế nào, 
tính ra sao, chưa chi mà anh đã v ội lên tiếng hô hào đồng hương 
Việt Nam tị nạn cộng sản tẩy chay BĐDCĐ. Ở miền Bắc CaLi nầy 
chỉ có hai cơ sở  nồng cốt là Ban Đại Diện Cộng Đồng và Khu Hội 
Cựu Tù Nhân Chính Trị, chúng tôi là người Việt quốc gia tị nạn 
cộng sản, quyết tâm bảo vệ hai cơ chế nầy bắng mọi giá. Anh thử 
nghĩ coi, nếu hai cơ chế nầy bị sụp đổ tan tành,  không còn hoạt 
động được nữa thì ai có lợi đây?  Chỉ có Việt cộng, Việt gian và bè 
lũ  tay sai có  lợi mà thôi, đó là giấc mơ của họ ngay cả lúc ban 
ngày.     
          Thưa anh Lý T ống, trong các bài thơ và chữ nghĩa của tôi 
lúc nào cũng kính tr ọng và xem anh như  người anh hùng thật sự 
của dân tộc Việt Nam.  Nhưng hôm nay niềm tin yêu, kính trọng 
đó bỗng trở thành những áng mây qua vùng ký ức của một thời 
thật đẹp thật hào hùng của Ó Đen Lý Tống.  Cái hình ảnh đẹp đẽ 
ấy, nay đã tr ở thành dĩ vãng, khi nghe anh tuyên bố anh có thể trở 
thành người khùng nên đã làm cho chúng tôi lo lắng và sợ hãi vô 
cùng.  Vì ngư ời khùng  đã không còn lý trí sáng suốt, họ có thể  
làm bất cứ điều gì, ai mà biết trước được…  Hy vọng sau cùng của 
chúng tôi là cái khùng của anh  đừng đến quá sớm, hay là sẽ không 
bao giờ đến để cơ chế  Ban Đại Diện Cộng Đồng sẽ bất biến, sẽ 
trường tồn mãi mãi.  
   
                                              San Jose, ngày 25 tháng 06 năm 2010       
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                                                          Hoa Hướng Dương  
 
(Lời nhắc nhớ một thời những gì anh đã làm và bà con đ ồng 
hương tị nan tại San Jose cũng như ở khắp n ơi đã làm cho 
anh…Kèm theo bài thơ tặng anh ngày trước)  
   
                   Người Hùng Lý Tống  
   

Anh, người của trời xanh mây trắng  
Lỡ sa cơ cay đắng đời trai  
Bốn năm viễn xứ tù đày  
Nhìn con én liệng, mơ ngày tự do  
Vì đất nước căm hờn giặc đỏ  
Xót dân lành bày tỏ nghĩa trung  
Quê hương…nay chốn hang hùm  
Vào, ra mấy bận ung dung tiếng cười  
Rải truyền đơn trắng trời Nam Việt  
Đầu kỷ nguyên tới miệt Cuba  
Bứt râu con “khủng long già”  
Hú tim Phiêu, Khải, thật là hả hê  
Anh xứng đáng con Lê cháu Lý  
Tính can trường dũng khí vút cao  
Tim anh có máu đồng bào  
Có chung nhịp đập nỗi đau sơn hà  
Vì đại nghĩa quốc gia dân tộc  
Nay lao lung tận góc trời xa  
Chúng tôi là những đóa hoa  
Đua nhau bừng nở làm quà giáng sinh  
Gởi đến anh thắm tình tranh đấu  
Lời ủi an cho dẫu đơn sơ  
Lòng chung nối kết đôi bờ  
Hoa Kỳ, đất Thái giấc mơ sum vầy  
Tình đồng hương ướp đầy hoa nắng  
Dù ngoài kia tuyết trắng rơi rơi  
Người đi lấp biển vá trời  
Bữa cơm tình nghĩa ấm đời hùng anh  
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Bắc Ca Li tường thành chống cộng  
Mai anh về nối rộng vòng tay  
Đường tranh đấu - Tiếp tục bay  
Việt Nam ắt sẽ có ngày hồi sinh...  
 
                 Hoa Hướng Dương  
 

                 (Ngày 19 tháng 12 năm 2005, nhóm chị em phụ nữ 
thường xuyên sinh hoạt với Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali đã 
tổ chức một buổi cơm tình nghĩa đ ể gây quỹ yểm trợ Ó Đen Lý 
Tống đang bi giam cầm tại Thái Lan ( Số tiền khoảng 3,500.00 Mỹ 
kim)   
  

*** 
 
 

Ông Võ Tử Đản trả lời ông Vinh Dan 
  
Thưa ông Vinh Dan, 
 
Từ ngày anh Lý Tống ra tù từ đợt 1, đợt 2 và đợt 3 , tôi chưa một 
lần đi đón hay hoan hô anh Lý Tống ,  tôi cũng hiểu rõ phần nào về 
những viêc làm của anh Lý Tống , nhưng vì l ợi ích cuả cộng đồng  
trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản , nên tôi cũng như m ột 
số  anh em cũng vì l ợi  ích chung mà  không nỡ nói lên những 
chuyện làm sai của Lý Tống , tôi nghĩ chẳng ai được toàn thiện cả , 
ai nên khôn chẳng dại đôi lần . 
 
Còn nói về công cuộc đấu tranh đòi cái tên LITTLE SAIGON, tôi 
giám tự hào là tôi đã có ý ki ến về LITTLE SAIGON trong  ngày 
30-6-2007 khi có một cuộc họp tại City Hall Sanjose do ông Đỗ 
Hùng trưởng ban tổ chức, lúc linh mục Lễ  đến Sanjose phát động 
phong trào đòi lại tên SAIGON thủ đô của miền Nam trước năm 
1975, tôi đã phát biểu ý kiến trong buổi họp đó đòi thành phố 
Sanjose phải công nhận khu Business vưà mới xây cất trên đường 
STORY Rd là khu LITTLE SAIGON. 
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 Trong cuộc họp đầu tiên do thành phố Sanjose tổ chức  để lấy ý 
kiến người dân tại thư viện Tully tháng 8/2007 , tôi và một số đông 
đã phản đối nghị viên Madison Nguyễn trong buổi họp chiều hôm 
đó, ông Lê Văn Ý ch ồng bà Cao Thị Tình đã cởi cái áo Thun  trả 
lại cho bà Madsion cùng những  tiếng đả đảo làm bà Madison quá 
khiếp phải núp vào bên hông ông Cảnh sát,  kế tiếp các buổi họp 
khác của thành phố bât1 kể ngày đêm tôi đều có tham dự chất vấn 
và phản đối nghị viên Madison Nguyễn . 
 
 Còn việc phát động biểu tình ngày thứ BA ĐEN đầu tiên 4-12-
2007 chính tôi và một số anh em như ông Trần Văn Loan, Nguyễn 
Bữu, Đỗ kim Nhẫn và nhiều người khác nữa mà tôi không nhớ hết 
tên khoảng 30 người  có mặt trong  cuộc biểu tình đ ầu tiên trước 
tiền đình City Hall Sanjose, nếu ai có tham gia biểu tình đ ều biết 
việc làm của anh em chúng tôi, chúng tôi tham gia biểu tình  là do 
lương tâm và trách nhiệm chứ không bao giờ làm để lấy tiếng hay 
kiếm  miếng. Trong 16 lần biểu tình thứ BA ĐEN dù thời tiết khắc 
nghiệt lạnh lẽo nhưng  tôi chỉ có nghĩ một hôm vì bị cảm mà thôi  
chứ không  hề làm mặt để chụp hình hay phát biểu  khoe khoang 
việc làm của mình . 
  
Việc ký vào lều Lý Tống sau khi LT chấm dứt tuyệt thực chỉ để 
làm kỷ niệm trong  việc góp phần cùng anh Lý Tống trong  cuộc 
đấu tranh cho  LITTLE SAIGON, chứ tôi không có ý gì cả , như ai 
đó chụp mũ cho tôi là "dây máu ăn phần" vì chính tôi là người 
phát động phong trào nầy từ ngày 30-6-2007 kia mà, thì làm 
sao bảo tôi là "dây máu ăn phần" chỉ có ai lợi dụng đến lần thứ 
12 ngày N thứ BA ĐEN  19 tháng 2/2008 mới tuyệt thực chính 
họ mới là kẻ "dây máu ăn phần' đó anh Vinh Dan ạ. 
 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đòi hai chữ LITTLE SAIGON và 
buổi họp tại nhà Rotunda City 25-3-2008 dù chưa được kết quả 
khả quan tôi trở về bóng tối , chứ tôi đâu có vòi vĩnh gì đâu . 
Nhưng sau đó vì anh Lý Tống viết bài "Người Mù Sờ Voi ' đã kích 
tôi đủ mọi chuyện  về cá nhân gia đình tôi ,vì tôi có một lần chống 
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đối Lý Tống đồng ý với ý kiến của  nghị viên Kansen Chu thoả 
thuận lấy con đường Senter thành khu vực LITTLE SAIGON thay 
cho khu vực con đường STORY  và LT còn thậm tệ hơn nữa y viết 
trong bài "Người Mù Sờ Voi" nói tôi “Chống bác sĩ nhà ta đến 
nổi chống luôn cả Nhà Bất Đồng Chính Kiến nổi tiếng vừa mất 
Hoàng minh Chính ! HMC là một Gorbachev, một Yeltsin VN 
chưa thành. Chưa thành vì ông ch ết sớm.”nên tôi mới lên tiếng 
phản bác Lý Tống.  
 
Vì sự việc đó nên khi Lý  Tống lên đài AM Radio cuả Huỳnh Hớn 
nói chuyện , tôi có gọi vào hỏi Lý Tống câu liên quan đến LT:"tại 
sao anh ca ngợi  tên Việt công Hoàng Minh Chính là một nhà 
đấu tranh dân chủ  hay anh muốn hoà hợp hoà giải” thì Lý 
Tông nổi máu du côn ,  thứ đứng bến xe chụp mũ và gọi tôi là Võ 
Du Đảng, mọi thính giả hôm ấy đều ngạc nhiên về hành động của 
Lý Tống, và tiếp theo là Lý Tông còn viết bài vu oan nói xấu bịa 
chuyện cho tôi nào về Việt Nam cưới bà già để qua đây làm tôi tớ, 
đủ điều nên tôi phải phản ứng lại, chứ tôi đâu phải người gây 
chuyện trước, và hôm nay chính anh ta lại post lên diễn đàn khoe 
mối tình ROMANTIC với cô  An..con gái Đặng Thiên Sơn với tình 
chú  cháu cùng những hình ảnh của hai người để khoe khoang sau 
khi hại đời con gái, đúng là thứ chơi hoa lại nỡ vùi hoa, hiếm có ai  
trên đời này lại đồi bại  nhẫn tâm đến thế! 
 
Trước khi phát động biểu tình thứ BA ĐEN ,vợ chồng Đỗ Hùng , 
anh Nguyễn Minh Huy chủ tịch phong trào đã đ ến tận nhà tôi có 
một cuộc họp sơ bộ vạch kế hoạch hành động, buổi họp đó có vợ 
chồng Đỗ Hùng , anh Nguyễn Minh Huy ,các  ông Trần Kim Bảng,  
Nguyễn Phú Hữu,Nguyễn đăng Trình, Tr ần văn Loan và tôi, nếu 
Vinh Dan không tin xin hỏi các ông ấy sẽ rõ.   
 
 Còn Vinh Dan bảo tôi “dây máu ăn phần” thì xin Vinh Đan cứ tìm 
hiểu các vi trong phong trào đấu tranh cho LITTLE SAIGON , bên 
cộng đồng có ông Nguyễn Ngọc Tiên, Cao Hiền ,bên Phong Trào 
có vợ chồng Đỗ Hùng , Nguyễn Minh Huy ,bên truyền thông có 
ông Nguyễn thiện Căn và Quỳnh Thi Nhât báo Việt Nam ,thu hình 
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có Nghê Lữ, Hạnh Dương ,Phạm Lễ vân vân …..và những người 
hằng ngày tham gia biểu tình và đi dự họp với tôi cho dến  ngày 24 
tháng 3/2008 kết thúc xem lời nói của tôi có đúng hay không ? 
  
Ngày thứ bảy 5-4-2008 trong cuộc biểu tình chống đài Quê hương, 
một số anh em chúng tôi gồm có Trần Văn Loan , Nguyễn Bữu , 
anh Oanh BĐQ và chục người khác, chúng tôi biết ngày mai 6-4-
08 bên Việt Tân sẽ tổ chức lễ thất tuần cho VC Hoàng Minh Chính 
tại City Hall Sanjose, nên chúng tôi cùng nhau  sáng mai đến đó 
biểu tình phản đối ,phần tôi lo viết khẩu hiệu cầm tay , biểu ngữ cờ 
xí .  
 
Đúng 9 giờ sáng 6-4-08 khoảng 50 anh em chúng tôi đã có m ặt tại 
City Hall, lần đầu tiên bắt gặp toán cuả ông Nguyễn Tường Bá , vợ 
chồng Cụ Toàn và hai người nữa đi vào , chúng tôi phản đối và Cụ 
Tòan còn giơ cao cây g ậy đính đánh vào đầu Trần Văn Loan, còn 
ông b/s Ngãi đ ứng phía góc đường số 6 gần thùng rác kêu mời 
người đến tham dự cũng bị anh Sĩ và vài người đả đảo. 
 
 Cuộc biểu tình của chúng tôi chống lễ truy điệu HMC bất ngờ làm 
cho nhóm qùi lạy chới với, bên trong bái lạy,đọc diễn văn ca 
tụng tên giặc cộng, bên ngoài la ó phản đối.  
 
Tôi còn nhớ cuộc biểu tình hôm đó chúng tôi kho ảng 50 anh em 
gồm có VõVăn Sĩ ,H ồ quang Đãnh , Lê H ữu Phú, Nguyễn Bữu, 
Trần văn Loan, ông Vương, anh Oanh BĐQ và tôi là nòng c ốt còn 
một số anh chị khác phù trợ kéo dài khoảng hai tiếng và cuối cùng 
ông Nguyễn Bá Cẩn thấy nhục quá rút đàng sau ra về trước, cò ông 
Hoàng Duy Hùng ở bên Texas qua nhưng thấy khí thế biểu tình 
nên cũng trốn luôn không dám xuất hiện và người ca ngợi Hoàng 
Minh Chính cũng ngại ngùng sao đó không đến.  
 
Những ngày gần đây nhiều người tuy không có mặt trong cuộc 
biểu tình đưa lên hình ảnh biểu tình chống lễ truy điệu HMC và lên 
án ông Nguyễn Tường Bá và vài người khác tham dự buổi lễ hôm 
đó mà họ lại  vô tình hay hữu ý  không dám nêu lên phê phán 
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người viết bài ca ngợi Hoàng Minh Chính là một nhà Dân chủ yêu 
nước nổi tiếng chẳng khác chi Boris YELSIN, hay họ nghĩ cục bộ 
là người ấy phe ta nên dù có lỗi lầm cũng ph ải che giấu, chẳng 
khác chi lời luật sư Nguyễn Thành phát biểu sau phiên toà xử Lý 
Tống ngày 27-10-2010 “Tôi đến đây yểm trợ anh Lý Tống lần thứ 
hai, dù muốn dù không hành động cuả anh LT cũng có nhi ều điều 
đang bị chỉ trich vì lý do này lý do khác, nhưng trên th ực tế LT vẫn 
chống tuyên vận công sản, anh LT là một sĩ quan QLVNCH nên 
chúng ta có bổn phận ủng hộ” 
  
Thưa ông Vinh Dan , 
 
Trên đây chỉ là một phần tóm lược câu chuyện để trả lời cho anh vì 
anh cho tôi là kẻ “VẤY MÁU ĂN PHẦN”trong vụ LITTLE 
SAIGON nên tôi phải nói lên cho anh  biết còn những anh em chú 
bác, các vị cao niên có tham dự trong cuộc đấu tranh cho LITTLE 
SAIGON họ còn biết nhiều hơn tôi nữa. 
 
 Xin anh bình tâm suy lại và hãy đ ứng trên lẽ phải , điều chỉnh lại 
lương tâm cho hướng thiện anh sẽ biết rõ  ai là ngư ời đấu tranh vô 
vị lợi và Ai là kẻ “vấy máu ăn phần”.??? 
 
Kính chào,  
 
Võ Tử Đản 
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To: "jimmy tran" <jimmytran302@... 
Date: Monday, October 25, 2010, 

 
 

Ý kiến trái chiều của những cựu quân nhân 
 
Tôi là một cựu quân nhân QL/VNCH, một công dân San Jose, xin 
góp một vài ý kiến đến các ông: Hồ Công Tâm, Nguyễn Đặng 
Trình, Ký Còm, Tú Thành, Võ Tử Đản, Đoàn Bỉnh Viên…và các 
nhân vật nào có những thành kiến, ủng hộ, bênh hoặc chống ông 
Lý Tống. 
 
Theo tôi, những người nào từng lên án sỉ vả cũng như khen chê 
ông Lý Tống, mong các ông hãy ngưng ngay càng s ớm càng tốt, vì 
chúng ta không nên” vạch áo cho người xem lưng” kể cả những 
người ngoại quốc.  Hơn nữa các ông mắng mỏ, mạ lỵ, thậm tệ ông 
Lý Tống thì các ông lợi được gì? Cộng Đồng TNCS lợi được gì?, 
Ngược lại chỉ làm trò hề cho người đứng ngoài nhìn vào, cũng như 
các cộng đồng bạn, họ thấy chúng ta (nếu anh khách quan hơn 
một chút thì anh đã thấy chính Lý tống đã làm những trò hề vô 
duyên và thô bỉ … phải nói người ta vạch mặt nạ Lý Tống chớ 
không vạch áo cho người xem lưng như anh nghĩ đâu)  nói theo 
kiểu Madison Nguyễn) chỉ là một lũ ăn không, ngồi rồi, tối ngày 
chỉ bới móc nhau ra đôi chối, hạ bệ nhau.  
 
Quý vị thử nghĩ xem, trong chúng ta đây có ai dám bỏ ra hàng 
chục năm trời đi làm việc không công cho bá tánh mà không được 
trả đồng xu nào vào túi. Ai dám làm những điều thập tử nhất sinh 
như trải truyền đơn bên Cuba, Việt Nam như Lý T ống V.V… Ai 
đã từng ở tù trên 20 năm chỉ vì lý tưởng tự do và nhân quyền.  Ai 
đã từng có những khoa bảng như cử nhân, thạc sĩ, và hoàn thành 
luận án tiến sĩ, nhưng vì tiếng gọi của non sông, nên đã dành h ết 
thời gian cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ (kể cả những thời 
gian tù tội). Thiết nghĩ r ằng chỉ với bằng cử nhân, với một công 
nhân bình thư ờng, một người có thể đi làm kiếm trung bình trên 
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dưới $50,000 một năm, và trong 20 năm tương đương 
$1,000,000.00 (một triệu đô la). (Nếu như ông Lý Tống sau khi 
tốt nghiệp thạc sĩ Chính Trị Kinh Doanh, (are you sure? How 
can you be so sure? Với một người theo anh nghĩ có ch ừng đó 
học vấn lại xử dụng loại ngôn ngũ hạ đẳng (nếu là thứ ngôn ngữ 
thường dùng trong gia đình của hắn thì tệ hại hơn nửa) anh ở San 
Jose thế anh có tin trường đai học công đồng Evergreen college 
nơi mà  lý T ống mang luận án tiến sĩ t ới rồi thất lạc nhờ đài 
phát thanh nhắn tin tìm lại? xin lỗi anh tôi củng là cựu quân 
nhân Thứ lính đánh giặc gần cái chết hàng ngày chúng tôi rất 
trân trọng nghĩa khí và tư cách của người lính…riêng tôi có lẽ 
tôi không muốn so sánh với bất cứ ai nhưng riêng Lý T ống về 
học vấn không thể là một người có những bằng cấp như bạn 
tin. Tóm lại về TƯ CÁCH Lý Tống tôi không nghĩ anh ta có 
những học vị anh vừa liệt kể chưa kể nền tảng giáo dục và đạo 
đức từ gia đình anh ta),  đến bây giờ thì tối thiểu Lý Tống cũng 
kiếm được trên một triệu mỹ kim.  
  
Thử hỏi trong chúng ta đây, nếu có ai cho chúng ta $100,000.00 
(một trăm ngàn đô la, một phần mười của một triệu) để bỏ hết thời 
giờ còn lại tương đương 20 năm, để đột nhập vào Việt Nam và đấu 
tranh đòi nhân quyền và dân chủ cho người dân Việt Nam, chắc 
chắn là không ai dám làm.  Ngay cả ở ngay tại hải ngoại nếu một 
người có công ăn việc làm vững vàng, thử hỏi có ai dám bỏ hết vật 
chất v à đời sống êm ấm tại Hoa Kỳ, để sả thân vào việc Cộng 
Đồng như Lý T ống không? Câu trả lời là không. (Nếu anh có đi 
làm với số lương vừa phải thì anh sẽ thấy Lý Tống không đủ 
tiêu chuẩn về khả năng và tư cách để nhận số lương như anh 
tưởng. Anh đã nghe ông thạc sĩ Lý Tống nói tiếng Anh trên xứ 
Mỹ chưa? Thê thảm lắm!! Có lẽ bạn phải tự hỏi với khả năng 
tác phong và bản chất đó thì Lý T ống có việc gì đ ể làm? làm 
được việc gì? Ai mư ớn và ai không đuổi cổ hắn ra khỏi chỗ 
làm?)  Chỉ bấy nhiêu đó thôi chúng ta đã thấy Lý Tống có một bản 
lãnh khó có ai có thể làm được  (Bạn nhận xét đúng với bản lãnh 
dối trá tráo trở trâng tráo vô liêm sỉ và cơn bệnh hoang tưởng 
của con bệnh thủ dâm thì quả tình khó ai muốn giống chớ 
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đừng mong làm giống hắn ta, anh có biết khi ở tù từ Thái Lan, 
hắn ta viết hàng loạt thư riêng cho những người đang vất vả 
vận động vật chất tinh thần cho anh ta, trong thư hắn viết cần 
gấp 10,000$ để lo lót cho cảnh sát Thái hầu anh ta được dể dãi 
thông cảm, tôi chỉ biết vài ba người nhận thư Lý tống (còn bao 
nhiêu thư nhận được đã gửi tiền cho hắn làm chuyện lớn?) gặp 
nhau tìm cách đ ể gây quỹ gởi tiền cho anh ta… cuối cùng khi 
những người nầy đưa thư ra… thì (…) m ỗi thư Lý T ống xin 
$10,000 giống nhau họ mới bàng hoàng không ngờ.  
 
Trần Mạnh Quỳnh 
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CHÙM THƠ TẶNG CHO ĐĨ ĐỰC LÝ TỐNG 
 
[1] 
Thơ Tặng… Tống 
 
Tống… vốn nổi danh khoái Tống… tình 
Tống… tiền nữa mới hết đường binh! 
Đấu tranh… “giả gái” cười nôn ruột, 
Cách mạng… “đua xe” mới “ể… mình”! 
“Không tặc” rải truyền đơn… lảng nhách, 
“Tù nhân”   đếm lịch-bản… hư vinh! 
Tiếng tăm lừng lẫy trong ngoài nước (!) 
Khốn nỗi quyên… hoài cũng mất linh! 
15.9.2010 
 
 
 
 
[2] 
 
Tống… Tiền! 
 
Trán bóng mặt trơ, nó tống tiền 
Ca bài Con Cá thật vô duyên 
Diễn tuồng bù xịt hòng gây quỹ, 
Làm chuyện ruồi bu đặng lạc quyên! 
Đĩ đực xun xoe xin “ủng hộ”, 
Ma cô ậm oẹ hỏi “đầu tiên”? 
Tiền đâu? Xán lải, thôi mày Tống, 
Ăn bám đồng hương mãi cũng phiền! 
14.10.2010 
 
 
 
 
[3] 
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Tống… Bảnh (!) 
 
Sau khi bị bắt, Tống lên Đài 
Kêu gọi đầu hàng (!) rõ mặt chai (1) 
Đơn vị chẳng chừa… ba cấp bậc, 
Phi đoàn không sót… một tên ai! 
Lập công Cách Mạng, ta nào biết (?!) 
Quậy phá Quốc Gia, địch dám gài (?!) 
Tòa án Nhân Dân khen nức nở (2) 
Pháp đình Mỹ Quốc chực khoe tài 
24/9/2010  
 

(1) Lý Tống bị quân CS Bắc Việt bắt buổi sáng ngày 2/4/1975 tại 
Phan Rang thì ngay tối hôm đó Đài Giải Phóng Quân cho phát 
thanh nhiều lần lời Lý Tống kêu gọi tên họ, cấp bậc, chức vụ các sĩ 
quan Phi Đoàn Ó Đen ra đầu hàng!  
(2) Chánh án Tòa Án Nhân Dân thành phố HCM cho phạm nhân 
Lê Văn Tống tức Lý Tống, quốc tịch Mỹ gốc Việt được phát biểu 
cảm tưởng của mình trư ớc Tòa. Tống được dịp phấn khởi hồ hởi 
lập công, hết lời bốc thơm hệ thống pháp luật nưóc CHXHCNVN 
rằng: “Khi ở Hoa Kỳ, tôi tưởng rằng ở Việt Nam không có dân chủ 
và nhân quyền. Hôm nay tôi mới hiểu rằng ở Việt Nam có dân chủ 
và nhân quyền. Đây là phiên tòa có tính cách qu ốc tế, rất dân chủ. 
Đó là điểm son của Cách Mạng.”  
 
[4] 

“Thần Tượng” (!) Đời Nay  
 
Anh hùng giả gái xịt… tiêu vong (!) 
Mê gã này đây… gái nạ dòng! 
Xí xọn ba cô “gà mắc đẻ”, 
Sồn sồn mấy mụ “ngựa… vô tròng”! 
Tù nhân một thuở từng tranh cãi, 
Không tặc (!) bao phen… thực khó lòng! 
Hàn Tín, Kinh Kha… nào dám sánh 



Sự Thật về Lý Tống 
 

95 
 

Gà đồng mèo mả… mắc phong long! 
16.9.2010  
 
[5]  
Góp Tiền Nuôi Trai  
 
Thôi đừng tốc váy chửi lèm bèm 
Trợ cấp oe-phèo (1) mớ phút-tem (2) 
Cắt chỉ… cả tuần dư mấy chục 
May chui… suốt tháng được “dem trem” (3) 
Lân tài Tống… xịt, trai ham hố 
Mộ đức Ó… đâm, mụ mắc thèm 
Chớ dại góp tiền nuôi đĩ đực 
Lỡ mà… có nứng, rán kiêng khem! 
17.9.2010 
 
(1) oe-phèo: welfare 
(2) phút-tem: foodstamp 
(3) “dem trem”: dăm trăm, some hundred dollars  
 
[6]  
Đĩ Đực 
 
Kinh Kha… mặc váy ngó gian dâm 
Hàn Tín lòn trôn mới… chết bầm! 
Điếm chảy ngứa nghề như muối xát, 
Nặc nô rượn đực tựa kim châm! 
Ngày ngày hóng gió, mơ xà… nẹo, 
Tối tối dở… cờ (!) mộng ó… đâm! 
Tiền bạc lén chồng nuôi đĩ đực 
Thượng vàng hạ cám… sá đồ thâm! 
16.9.2010 
 
[7]  
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Tuồng “Kinh Kha Mặc Váy Đánh Trâu”  
 
Kịch bản “Đánh Trâu” đảng Ó Đen 
Anh hùng đĩ đực phải đâu hèn (?!) 
Sau màn “giả gái” trên sân khấu 
Và lớp “giai ghê” (GAY) dưới ánh đèn 
Làm chuyện ruồi bu vi phạm luật 
Tính trò gây quỹ kiếm ăn quen 
Kinh Kha “mặc váy”… bi hài kịch 
Hàn Tín lòn trôn… khối đứa khen 
19.9.2010  
 
[8]  
 
Trần Hồng khuyên Lý Tống  
 
Kinh Kha thời đại há tầm thường (?!) 
Hàn Tín sống nhờ khách thập phương! 
Đĩ đực… xòe tay xin bạc cắc, 
Cá tra há miệng táp “cao lương”! 
Anh hùng… ngóng đợi tiền quyên góp, 
Không tặc… trông chờ quỹ “phước sương”! 
Lão tướng Trần Hồng khuyên Lý Tống: 
Thôi đừng khai thác… túi đồng hương! 
21.9.2010  
 
[9]  
Kháng Chiến Bịp, Đấu Tranh Cuội!  
 
Năm xưa Kháng Chiến bịp Hoàng Cơ 
Lý Tống đấu tranh cuội thuở giờ 
“Cách Mạng đua xe” trò bố láo, 
“Truyền đơn phi vụ” chuyện “ầu ơ” 
Đảo lừa gây quỹ nuôi tu hú, 
Chống dổm tống tiền sống nhởn nhơ 
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Mở miệng thúi hoăng nghe mắc địt 
Mẹ bà “bắn sẻ” cái quần… dơ! 
20.10.2010  
 
[10]  
Tống… Bựa (!) Thời Bát Nháo  
 
Chính nghĩa đôi khi cũng đến điều… 
“Chó phường đạo chích sủa vua Nghiêu”! 
Ma cô đĩ đực bao người chuộng! 
Thánh thiện lương nhân mấy kẻ yêu? 
Mèo mả gà đồng nghe tán tụng! 
Lịch lươn cóc nhái giỏi ngoa điêu! 
Vàng thau lẫn lộn đời đen bạc, 
Phét lác gặp thời xuất quái chiêu! 
25.9.2010  
 
[11]  
Lý Tống  
Gà què ăn quẩn cối xay 
Anh khùng Lý Tống ngửa tay xin tiền 
(Ca dao thời đại)  
Đĩ đực đời nay… dễ kiếm tiền 
Ngựa xe rủng rỉnh… sướng như điên 
Sơn Đông mãi võ hầu gây qũy, 
Tiều Quảng mần tuồng đặng lạc quyên! 
Ăn bám đồng hương… vồ tới tấp, 
Xin tiền bô lão… hốt liên miên! 
Ca bài Con Cá dăm ba bận 
Cũng đủ sống phè tới mãn niên! 
October 1, 2010  
 
 
 
 
[12]  
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Lý Tống ra Tòa  
Trước Tòa Hình Sự… đeo huy hiệu 
Tống bựa nhát ai vậy đó mày 
Có phải vô tình mang sắc phục, 
Hay là hữu ý bận đồ bay 
Âm mưu bôi lọ phe “quân lực”?! 
Toan tính vinh danh lũ “cáo cày”! 
“Dân chủ nhân quyền…” nghe mắc cỡ, 
Mở mồm ca tụng Vẹm, buồn thay! 
October 13, 2010  
 
[13]  
Lý Tống Khai Trước Tòa  
Hỏi Tống nghề chi khá tỏ tường? 
Thưa nghề “rúc rỉa” bám đồng hương! 
Ca bài “Con Cá” nghe thê thảm, 
Mãi võ Sơn Đông thật chán chường! 
Gây quỹ, ăn nhờ… còn trốn thuế, 
Quyên tiền, ở lậu… lại không lương! 
Lâu lâu tuyệt thực ngồi trình diễn  
Đĩ đực nghề riêng dụ mấy nường! 
22.10.2010  
HỒ CÔNG TÂM  
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CHÀO ÔNG "ANH HÙNG" LÝ TỐNG 
 

KÝ CÒM 
 
 
 
Xin chuyển bài viết của Ô. Ký Còm đăng trong m ục Thiên hạ sự 
của nhật báo Thời Báo số 5426, ra ngày Thứ Bảy, Chủ nhật 
23,24 tháng 10 năm 2010 
  
"Mối tình lãng mạn xảy ra ở Việt nam, mối tình Hiện Thực xảy ra 
ngay tại San Hô Dê mà người tình hiện thực này không ai ngờ 
được đó là cô con gái của ông ĐTS. So bề tuổi tác thì ông Tống 
còn hơn ông S. m ột tuổi, anh hùng sinh năm 45, ông S. bố của 
người tình hiện thực kém ông Tống một tuổi. Đúng là người tình 
hiện thực theo như ông Tống mô tả, vì cô bé đã có ch ồng và hai 
con, nhiều phen hẹn hò cô còn đẩy baby theo! (Ngưng trích) 

 
*** 

Anh hùng đây là anh hùng Lý T ống mà cộng đồng người Việt hải 
ngoại chúng ta hiện đang vinh danh sau vụ xịt h ơi cay vào  mắt 
tuyên vận  VC Đàm Vĩnh Hưng. V ừa ca tụng, vinh danh vừa mở 
các cuộc quyên góp gây quĩ pháp lý đ ể trang trải các phí tổn cho 
chàng trong các phiên tòa sắp tới.  
 
 Đây không phải lần đầu cộng đồng ta đứng ra cáng đáng cho 
chàng các phí tổn về pháp lý, nhưng còn giúp chàng có tí ti ền để 
chàng sống thoải mái hầu chàng có thể thay chúng ta chống cộng 
phun thai.  
 
Thật vậy, trong quá trình chàng đã chơi nhi ều màn rất nổi, rất gan 
dạ, liều lĩnh ít ai có th ể làm được. Như không tặc máy bay rải 
truyền đơn xuống thành phố Hồ Chí Minh, sau đó dùng dù nhảy 
khỏi máy bay rồi bị bắt. Lần khác, chàng thuê bao máy bay nhỏ 
của Thái Lan rồi ép anh phi công bay vào không phận Việt Nam, 
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sau đó bị an ninh Thái bắt bỏ tù, vụ âm mưu chống Cộng Sản... 
Cuba, vụ toan tính gây chiến với... Bắc Hàn, v.v...  
 
Cứ mỗi lần như thế cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lại vất vả vì 
chàng, mít tinh, đón tiếp, gây quĩ, vinh danh. M ới đây nhất là vụ 
xịt hơi cay với hệ lụy là cộng đồng người Việt khắp nơi đang phải 
lo toan giúp chàng như bao phen đã phải vui vẻ làm như thế. 
Nhưng không hiểu vì vận hạn của chàng hay là cộng đồng ta nay 
đã chán ngấy các trò trống tạo phiền hà của chàng nên bỗng dưng 
mới đây đã phát sinh ra nh ững điều to nhỏ chỉ trích hành động và 
tư cách của ông anh hùng. 
 
Dư luận trước đây, qua nhiều người biết, như là nhân chứng, cũng 
có những điều do chính miệng chàng ba hoa phét lác ra. Cứ 
mỗi lần chơi nổi, ở tù và sau khi chàng được trả tự do, chàng 
thường khoe là chàng lại có thêm nhiều đào mới. Và có thể là 
trước đây, nhiều thân hữu, bạn bè, những nhà hoạt động đấu tranh 
không mấy quan tâm đến chuyện đạo đức và hiểu tính ba hoa phét 
lác của chàng nên mọi chuyện xem ra không có gì trầm trọng.  
 
Tuy nhiên, không mãi cứ như thế mà không có người nhìn ra sự 
việc và lấy làm khó chịu, nên đã th ấy lác đác trên diễn đàn có 
người bàn đến chuyện anh hùng nhà ta lợi dụng các hành động 
liều lĩnh của chàng là để kiếm chác, vừa kiếm danh vừa kiếm lợi, 
lợi tiền bạc tài chánh sống phè phỡ, lợi gái tơ nhẹ dạ, lợi gái xồn 
xồn ham vui, thích của lạ dấn thân vác xác hiến dâng cho chàng 
để tìm thú vui...  
 
Trong các ý kiến được pốt lên diễn đàn, đã th ấy những từ ngữ 
nặng chình chịch, như gọi chàng là đĩ đ ực, là lưu manh kiếm 
ăn, lợi dụng sự ái mộ ngây ngô của đồng hương vân vân. 
 
Xin đơn cử vài mẫu i meo mới đây, sau khi ông anh hùng nổi giận 
vì những chỉ trích quanh co ám chỉ tư cách của ông chẳng ra gì, có 
i meo lại công khai cho biết người viết là đồng đội, cùng binh 
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chủng cùng nhau lên án những hành vi không ra thể thống gì của 
chàng.  
 
Thế là chàng nổi giận, chơi nguyên con một bài, chửi vung tí 
mẹo, bạch hóa vài hồ sơ tình ái lăng nhăng, b ất chấp nạn nhân 
là em gái đã có ch ồng có con đã ch ỉ vì...cháu thích chú mà vư ợt 
qua ngưỡng cửa gia giáo, đạo hạnh để...yêu chàng mà theo 
chàng đó là... mối tình hiện thực! 
 
Vài i meo này phản ứng sau bài viết của chàng, xin trích dẫn 
để bạn đọc thưởng lãm: 
  
"Thưa quý vị, 
 
Khoe khoang những cuộc tình cho dù là có thật đi nữa, nhưng 
lại đem phơi bày trước công luận như thế nầy thì rõ ràng Lý 
Tống vô cùng đểu cáng, tán tận lương tâm. 
 
Tên lưu manh đĩ đ ực Lý Tống đã lấy bùn dơ trét vào mặt gia đình 
ông ĐTS. Đáng thương, đáng tội nghiệp và đau đớn cho cô con gái 
của ông ĐTS, vì đây là s ự sỉ nhục tàn ác đối với một người con 
gái. Phải chăng vì b ị cô gái đáng thương này dứt bỏ sự rà quyến 
săn đuổi nên hôm nay tên lưu manh Lý Tống đã trả thù một cách bỉ 
ổi, đê hèn, thâm độc, tàn nhẫn bằng cách rêu rao mối tình 'Bác, 
Cháu' này, đưa luôn cả hình ảnh của cô với mục đích phá tan nát 
hạnh phúc gây đổ vỡ gia đình cô ta..." 
 
CSQG <phudacuy> 
 
I Meo khác: 
 
"Thưa cô Amy! 
Lý Tống và đồng bọn đã phè phỡn ngót 30 năm bằng tiền 'gây quĩ 
pháp lý.' Nói đúng hơn là lừa đảo đồng hương tỵ nạn Cộng Sản có 
nhiệt tâm ở hải ngoại để kiếm cơm. 
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Những bằng chứng mà một số người đưa lên diễn đàn, nhằm mục 
đích cảnh tỉnh tên Tống và ngăn ngừa sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết 
của đồng hương về tên Tống. Bởi thiếu hiểu biết nên nhiều người 
lầm tưởng tên Tống có những hành vi trong quá khứ vì yêu nư ớc, 
thương đồng bào bị ách cộng sản đè nén. Nếu những người biết về 
tên Tống không vạch trần những trò lư ờng gạt của y thì hóa ra 
những người đó thiếu lương thiện"... 
 
TuThanhNguyen 
Meo khác: 
 
"Đọc bài viết của Lý Tống, chúng tôi thật hết sức hổ thẹn cho một 
nhân vật từng vỗ ngực xưng tên là 'anh hùng,' là chiến sĩ chống 
Cộng số một của CD/NVQG/TNCS hải ngoại. 
Chính những lời hãnh diện phô trương thành tích của Lý Tống, đã 
tự thú nhận rằng tất cả những gì mà mọi người tố giác trên diễn 
đàn đã bao nhiêu lâu nay đều đúng sự thật với những hành vi gian 
tà dâm ác của Lý Tống. 
 
Nhân cách, tác phong đạo đức của 'anh hùng' Lý Tống là như thế 
này đây. Đúng là một tên Đĩ Đ ực, một loại ký sinh trùng ghê tởm 
của xã hội." 
Trần Tâm Trúc 
 
Để trả lời những dư luận được công khai pốt lên diễn đàn trước đó, 
anh hùng Lý Tống đã hu ỵch toẹt chơi một bài trần tình khá dài, 
kèm theo hình ảnh của những mối tình mà chàng gọi là : 
1/ Tình lãng mạn và 2/Tình Hiện thực! Kèm theo việc kể lể từng 
mối tình anh hùng nhà ta còn trưng dẫn những lá thư tình và hình 
ảnh của các người tình bé nhỏ, dễ thương.  
 
Mối tình lãng mạn xảy ra ở Việt nam, mối tình Hiện Thực xảy 
ra ngay tại San Hô Dê mà người tình hiện thực này không ai 
ngờ được đó là cô con gái của ông ĐTS.  
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So bề tuổi tác thì ông Tống còn hơn ông S. một tuổi, anh hùng sinh 
năm 45, ông S. bố của người tình hiện thực kém ông Tống một 
tuổi. Đúng là người tình hiện thực theo như ông Tống mô tả, vì cô 
bé đã có chồng và hai con, nhiều phen hẹn hò cô còn đ ẩy baby 
theo! 
 
Mở đầu bài viết dài, anh hùng Lý Tống xỉ vả những người pốt lên 
diễn đàn những điều xấu xa về ông. Với tựa đề bài viết: Lý Tống: 
Tống Tình và Tống Tiền ông phang luôn bọn quân thù của ông 
như sau: 
 
"Cái trò ma nớp của bọn 'tay sai, vô lại, chó dại, bại hoại, biến 
thái, bán khai, phế thải, đái vãi, c ứt đái, dơ dái, dại hình, ăn h ại 
đái nát, tay vồ hàm nhai, sủa dai, sủa dại, không biết đúng sai, 
chửi không trừ ai, đáng ăn bạt tai'"... 
 
Sau đó ông Tống viết lung tung, kể về các vinh quang tình ái của 
ông sau mỗi chiến công không tặc của mình. Có thể nói, mỗi khi ở 
tù ra, ông Tống lại thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm theo 
ông là những món quà tặng của Thượng Đế: Tiền bạc thiên hạ góp 
rần rần, người đẹp, trẻ, mông to, vú bự, môi cong bị mác anh hùng 
của ông hấp dẫn lần lượt hết em này đến em khác. 
 
Trong một đoạn ông mô tả:  
"Nếu cần phải phê bình, đ ời tôi chỉ có một khuyết điểm duy nhất 
đáng bị trách cứ! Bồ bịch lung tung. Nhưng với cuộc sống độc 
thân, lại ở tù nhiều cần 'bù ngày gian khổ' và do được nhiều nữ 
nhân chiếu cố, tôi chẳng thể chối từ, chỉ đùa bảo: 'Đời anh như 
một sân ga, Tàu nào đủ tiêu chuẩn muốn thì đậu. Nhưng đừng đậu 
lâu quá cản đường sẽ bị tàu đến sau húc đít.' Nhiều MC khi phỏng 
vấn thường thích đề cập đề tài này. Tôi vẫn lập lại câu tủ: 'Tôi là 
một tên Hề của Thượng Đế, Khi tôi làm vui lòng, Ngài thường tặng 
thưởng một món quà, các cô bồ là quà tặng Thượng Đế. Nếu tôi từ 
chối Thượng Đế sẽ giận và đì tôi.'" 
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Anh hùng Lý Tống có thói quen thích nói về chuyện tình, đúng ra 
phải nói là chuyện tình dục qua các mối tình sân ga và những 
chuyến xe bị xe mới tới húc đít. Một người bạn cùng tù có lần 
thuật lại với Ký Còm rằng thời gian hai người bị giam chung ở một 
trại tù, hình như là ở Long Khánh thì phải. 
 
 Thú giải khuây của Lý Tống trong tù thường là ngồi kể chuyện 
tình dục trong các mối tình của mình. Đặc biệt những chuyện chơi 
bời, làm tình hấp dẫn này Tống lại chọn khán thính giả là các ông 
cai tù, quản giáo mới chết. Trong các chuyện kể, anh hùng của 
chúng ta có lần nhắc lại những pha làm tình với một vị phu nhân 
của một đàn anh, một lãnh đ ạo. Các ngài cai tù và quản chế tỏ ra 
rất thích thú, bọn Ngụy Con này ghê gớm quá, sa đọa hơn cả Mao 
Xếnh Xáng, hơn cả Bác muôn vàn kính yêu! 
 
Vì nhiều bé gái, nhiều nữ lưu ái mộ anh hùng, không tặc, ó đen ó 
đỏ, xem ra, theo lời trần tình Lý Tống đòi h ỏi các bé, các mợ 
phải...đủ tiêu chuẩn và hợp gu thì mới cùng nhau vui vẻ. Có lẽ gu 
của anh hùng, tiêu chuẩn của anh hùng thế nào chẳng đòi hỏi các 
tiêu chuẩn nhan sắc, trắng trẻo, mụ mẫm, mông to, vú bự, ngây 
thơ, nói năng nhỏ nhẹ duyên dáng và nhất định phải thêm tí tiêu 
chuẩn về tiền bạc, tài chánh rộng rãi để cho chàng tiêu xài vung 
vít? Anh hùng ranh bỏ mẹ! 
 
Để chứng tỏ đương sự rành rẽ trong lãnh vực dâm đãng, khéo 
chiều các babi, người tình hiện thực, cháu bé và các mợ nạ dòng 
chán chồng ham của lạ anh hùng của chúng ta đã t ẩn mẩn làm thơ 
con cóc ghi chép đầy đủ các mục, các mẹo...  
Xin trích chút chút (ghi chú đặc biệt, độc giả dưới 18 tuổi xin đừng 
xem qua): 
"Chinh phục mỹ nương phải thắng trên giường! 
Nhất thủ, nhì râu, tam đầu, tứ củ. 
Kẻ thích lớn, dài, kẻ cứng, phông dai. 
Kẻ chọn úp, ngửa, kẻ cà G Spot 
Kẻ mê kinh nghiệm, lão luyện làm trò.... 
Vài loại Dâm: 
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Yêu vì mùi thơm: Tình yêu Khứu dâm 
Yêu vì âm thanh: Tình yêu Thính dâm (sướng rên rỉ) 
Yêu bùi, ngọt, đắng: Tình yêu Vị dâm (liếm láp) 
Yêu vì nhan sắc: Tình yêu Thị dâm (nhìn chỗ này chỗ kia cho đã 
mắt) 
Yêu vì cứng, phồng: Tình yêu Xúc dâm 
 Để độc giả biết tí về Tình Nhục Dục, chuyên gia về Dâm Lý Tống 
viết: 
 
"Tình Nhục Dục thèm ngực nở, mông tròn 
Trường túc bất lao, eo thon, môi cong 
Cuồng dâm, bạo dâm, ác dâm, hội dâm 
Cưỡng dâm, hiếp dâm, loạn dâm, đồng dâm 
Thủ dâm, khẩu dâm, kê dâm, nhũ dâm 
... 
Nhiều thứ dâm nhẩy, không nhờ anh hùng Lý Tống có lẽ Ký Còm 
và rất nhiều độc giả cũng mù tịt, ngây thơ chẳng biết tí gì!  
Tuy nhiên, nghĩ cho cùng trên đ ời, đàn ông, con giai, đàn bà, con 
gái, mợ, chị, sồn sồn ai mà chả có tí dâm cho nó bình thư ờng với 
cuộc đời. Không dâm sao đẻ ra hiền? Nhưng dâm đãng còn có lý 
trí kèm theo, tình yêu hiện thực thì cũng ph ải có kết thúc. Người 
yêu bé nhỏ say đắm anh hùng cỡ mấy rồi cũng có lúc bừng tỉnh, 
thương chồng, tội nghiệp con nhỏ. Anh hùng rồi cũng có lúc thấm 
mệt. Vả lại, sân ga sau phi vụ lại có những con tàu mới đến... húc 
đít con tàu đậu quá lâu. Lý trí của một con người bình thường, ham 
vui sao cho phải phép cũng là s ự kín đáo, tôn trọng danh dự của 
người yêu. 
 
 Nàng đã cho chàng m ối tình hiện thực thì khi thôi nhau xin 
chàng cũng đ ể cho nàng một con đường kín đáo về với chồng 
con. Sao anh hùng quá tệ như thế. Chơi, dày vò ngư ời ta cho đã 
rồi còn đang tâm...bạch hóa hồ sơ tình ái đủ mọi loại dâm cho cả 
thế giới nó biết như thế! Thảo nào, những người bình thường có 
lương tâm họ mắng cho anh hùng một trận là như thế. 
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Xem sự thể như thế thì anh hùng của chúng ta tệ quá. Nhưng biết 
làm sao được, dâm đãng trong ngư ời chàng quá mạnh. Thôi, chỉ 
xin khuyên các cháu, các em, các cô, các mợ, các bà sồn sồn, nạ 
dòng vốn ham thích anh hùng, ham thích tí của lạ một cách... có 
chính nghĩa quốc gia kèm theo. Nếu có thích chàng xin cẩn thận, ta 
cứ cho chàng biết tên tuổi ta như là một nô bô đi, som bô đi vậy. 
Hoặc giầu óc tưởng tượng hơn ta cứ phiệu cho chàng biết về một 
lý lịch để đùa với chàng. Anh hùng của chúng ta cũng ch ẳng cần 
hoạnh hoẹ, hạch hỏi nhiều, miễn là mình...đủ tiêu chuẩn cho chàng 
thích là được rồi. Có tí tiền rủng rỉnh buộc vào cái cần câu có củ cà 
rốt cho chàng yên tâm... Ấy là đề phòng hậu chuyện, chàng có khui 
ra cũng chẳng sứt mẻ gì với chồng, với bố mẹ và với lũ con... 
 
Tương lai người hùng sau vụ viết bậy viết bạ này xem ra có vẻ 
đen tối. Cứ cái điệu này rồi đây mấy chữ quỹ pháp lý sẽ trở 
thành chữ cổ, chữ xưa, đồng hương không thích xài tới. Và 
chàng nay đã ở tuổi sáu nhăm, sắp phải đương đầu với bệnh 
tiền liệt tuyến, đêm hôm khuya khoắt nguyên chuyện cứ thỉnh 
thoảng thức giấc để... đi tiểu cũng còn mệt, nói chi đến chuyện 
úp, ngửa, tình lãng mạn với chuyện tình hiện thực... 
 
Xin chào ông anh hùng. Sân ga rồi sẽ vắng bóng những con tàu, rồi 
chàng sẽ phải đối đầu với những đồng tiền quyên góp quỹ pháp lý, 
chúng cũng sẽ vẫy chào sân ga... Nghe tên anh hùng mà thấy tởm 
gớm... Tới lúc đó, không biết chàng có còn đ ủ sức để thực hiện 
một cuộc... thủ dâm nữa hay không? 
 
KÝ CÒM 
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                                       Tình hiện thực: 
                   Ảnh cô An….con  Đặng Thiên Sơn chụp chung  
                         với  Lý Tống do Lý Tống gửi lên diễn đàn 
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 LÝ-TỐNG hiện nguyên hình là tên MA-CÔ. 
   
TRANTAMTRUC <tamtruc_sanjose@yahoo.com> 
Wednesday, October 20, 2010,  
 
Này Tống shit, 
 
Sau nhiều ngày bà con đánh cẩu Lý Toét tả tơi hoa lá, con chó Lý 
Toét bò lê lếch, lông lá tả tơi, cẩu Toét nhe răng rên hừ hừ , miệng 
mồm nhễ nhại nước dái lòng thòng, cuối cùng bị cụ Đản  lấy chân 
đạp Tống xuống hầm phân. Tuy rơi xuống hầm phân , cẩu Lý Toét 
cố vùng vẫy phân vung vãi khắp nơi làm cho bà con phải chạy xa . 
Chỉ còn những con đồng loại như con cẩu cái Hoa cứt lợn và vài 
con khác thay nhau nhảy vào bênh đồng loại. 
 
Tốn g sh it ơi ! đời em tàn trong ngõ hẹp rồi, em đã hi ện nguyện 
hình như một con chó ghẻ, chó lác. Đọc những dòng chử cẩu Lý 
Toét như hệt đám ma cô rẻ tiền ở ngã ba Chú Ía , Gò-Vấp, Khánh- 
Hội (Quận Tư Saigon)   mà một thời Tống shịt đã làm ma cô gác 
động điếm sống nhờ những đồng tiền dơ bẩn tại khu Cầu Hàn, 
Khánh-Hội sau khi vô kỷ luật bị tống cổ khỏi Hoa-Kỳ thời còn 
sinh viên sĩ quan khóa 65A. Sau nhi ều năm tháng Tống shịt đã bị 
đồng hương lột mặt nạ , lột một cách trần truồng đã hiện nguyên 
hình một tên ma cô (ai cũng thấy) qua hành vi, thái độ và những 
bài viết ngắn dài trên các diễn đàn Internet. 
 
Cụ Võ Tử Đản đâu có đánh nội bộ mà đánh vào mặt bọn chó má , 
ma cô đĩ điếm dựng bình phong đ ấu tranh để lừa mị đồng hương , 
điễn hình là thằng Tống shit (tống cứt) đấy, sau cái chấm xuống 
hàng từ đây xin được gọi là Tống cứt . 
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Này Tống cứt, cụ Võ Tử Đản chữi thằng Nguyễn vũ Trụ là vì lằn 
ranh Quốc-Cộng chứ đâu phải vì tư thù, bởi thằng Ng.vũ Trụ lên 
đài Quê- Hương Đồng-Khởi, đài của bà chủ Tống cứt trước đây  
hắn đã chửi bới lăng nhục mọi người lên án đài treo đầu dê bán thịt 
chó, trong đó có cụ Đản. Cũng như sau này bà chủ của Tống cứt 
thấy thằng Tống cứt hết xài, lừa thầy phản bạn, sớm đầu tối đánh, 
phản Trụ đầu Châu, đâm heo thuốc chó và cái tài chỉ biết nịnh hót, 
điếu đóm hèn hạ, nhất là hèn hạ lộ rõ trong thời gian bị nhốt 7 năm 
tại Thái Lan. Cho nên bà chủ bọ ngựa cái Đoan-Trang đuổi Tống 
cứt ra khỏi chuồng, từ đó Tống cứt câm mồm chó không dám sủa 
bà chủ một tiếng. Là loại phản chủ, Tống cứt bèn nhập theo nhóm 
khác để thừa gió bẻ măng, theo đóm ăn tàng, theo voi hít bã mía, 
bày trò tuyệt thực đu dây nâng bi ngậm cọc bác sĩ Ngãi nhưng cuối 
cùng bị b/s Ngãi đá lăn lóc ra đường rồi quay lại sủa b/s Ngãi suốt 
hai tuần lễ . Trỡ lại Nguyễn vũ Trụ khi bước lên đài Quê- Hương 
Đồng Khỡi tự tuyên bố "cha tôi là người có bề dày chín năm 
kháng chiến…” nói ông Võ Tử Đản phải đến thắp hương xin lỗi 
trước bàn thờ người có công 9 năm kháng chiến (theo Việt-Minh 
Cộng-Sản). Khi ông Võ Tử Đản hỏi lại cha Nguyễn vủ Trụ 9 năm 
kháng chiến mà thuộc kháng chiến nào? phía Quốc Gia hay cộng 
sản thì Nguyễn vũ Trụ câm mồm, im lặng. Nay Tống cứt gặp được 
đồng chí bắt quàng làm họ với Nguyễn vũ Trụ vì gia phả Tống cứt 
và Nguyễn vũ Tr ụ cùng giống hồ cáo như nhau, cá mè một lứa. 
Cha Nguyễn vũ Trụ kháng chiến chống người Quốc-Gia, còn Tống 
cứt cha là liệt sĩ "kách mệnh" và cả gia đình Tống cũng đều là kách 
mệnh kháng chiến  phía bên kia..... Bên kia là bên nào thế ???? cái 
khoảng đó thì ai cũng bi ết từ khuya, vậy mà Tống cứt còn bày trò  
đem chuyện con heo quay của Ng. Vủ Trụ thí thực trước công   
chúng ra để bênh vực tên Ng. Vủ Trụ. Ôi ! miếng ăn là miếng tồi 
tàn, chắc Tống cứt được Nguyễn vũ Trụ nhét cái "cu heo" đem về 
nhà ăn cho bổ dưỡng, hoặc miếng thịt nõn nà bằng hai ngón tay 
tréo làm cho Tống cứt mê mệt . 
 
Những ngày tháng gần đây, Tống cứt đi ăn mày khắp nơi, lạy 
ông đi qua, lạy bà đi lại xin bố thí. Vô tù thì cần chi tiền, vào ở tù 
tại Mỹ là nguyện vọng, là khát vọng bấy lâu nay mà Tống cứt thèm 
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thuồng. Đúng là thứ miệng hùm gan sứa, lò đuôi con th ỏ mà lúc 
nào cũng cho mình là chúa sơn lâm. Chính xác hơn là vào tù phải 
bỏ người tình bé nhỏ bên ngoài, sợ nàng sẽ đi tìm “cọc” khác để 
ngậm, để nâng bi sửa trứng, nhất là Tống cứt rất sợ, sợ đến nổi cơn 
ác mộng triền miên mỗi đêm về.... sợ nàng ngậm “cọc” cụ già 80 
tuổi thì đau đớn biết bao cho Tống cứt đang trong vòng lao lý. 
 
Thôi thì cát bụi xin trỡ về cát bụi, còn Tống cứt sẽ trỡ về với cứt, 
ma cô đĩ đực hiện nguyên hình. Từ nay xin trả Tống cứt về động 
điếm làm thứ ma cô ma cạo,  đây là chỉ số chuyên môn của Tống 
cứt, Tống shit, Tống ma cô, Tống lang thang đầu đường xó chợ, 
Tống phản bội, Tống nịnh hót, Tống nâng bi đội đĩa, ngậm cọc cho 
đến suốt quảng đời còn lại . 
 
Xin mọi người hãy tha thứ cho Tống cứt và có ai muốn nhìn cái 
thứ xấu xa dơ-dáy đó bao giờ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

111 
 

 
 
 

TOÀ DÂN SỰ XỬ QUÂN NHÂN? 
 
  
Lý Tống mặc đồ bay cuả Không quân VNCH khi ra trình diện Toà 
Án Dân Sự Hoa Kỳ, có nghiã là Không Quân cuả Quân lực VNCH 
vẫn còn tồn tại về mặt Pháp Lý, nói cách khác , Lý Tống vẫn còn 
tại ngũ ! ! ! ( điều này phi lý vì BTTM/QL/VNCH không còn tồn 
tại ) , khác với khi xuất hiện trong các buổi lễ Kỷ niệm, Tưởng 
niệm chỉ mang dấu ấn cuả một thời binh nghiệp, một hãnh diện về 
trách nhiệm công dân, một tự hào bảo vệ Tổ Quốc. 
  
Nay một Sĩ quan Không quân cu ả QL/VNCH đứng trước vành 
móng ngựa cuả Toà án dân sự Mỹ ( khác với n gày xưa k h i một 
quân nhân đứng trước vành móng ngựa cuả Toà án Quân Sự Mặt 
Trận Vùng ), thì mang lại niềm tự hào gì, hãnh diện gì cho Quân 
Chủng Không Quân / QL/VNCH ?  
  
Toà án Dân sự Hoa kỳ xét xử một Quân nhân, Công tố Viện Dân 
sự lại buộc tội một quân nhân đang tại ngũ, v ậy Quân nhân Lý 
Tống phạm tội Quân Kỷ hay Hình sự mà Công Tố viện Dân sự 
truy tố  ? mà nếu là tội hình sự thì LT đem l ại hãnh diện hay sỉ 
nhục cho Không lực VNCH  ? 
  
Khi cầm bình xịt " dầu thơm " vào mặt tên văn công ĐVH, Lý 
Tống lẽ ra phải oai dũng m ặc đồ bay Không quân VNCH, với tác 
phong hào hoa phong nhã cuả Phi công tác chiến thương tặng " em 
gái " hậu phương một cành hoa kèm " một tràng rocket xịt xịt " thì 
tuyệt vời biết mấy, nó mang một thông điệp " trải thảm cóc " lên 
mình Bộ Chính trị Cs : Phi công cuả Không lực VNCH xịt rocket 
vào Bộ CT/Cs....vì thế, khi đứng trước vành móng ngựa, với bộ đồ 
bay trên mình, truyền thông báo chí Mỹ mới nhớ đến và tung hô sự 
oai dũng cuả Không quân VNCH, và chắc chắn LT không cô đơn 
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như hiện nay, không cần phải gây quỹ pháp lý từ ông già bà cả, mà 
Không lực VNCH toàn thế giới sẽ chu cấp dư thừa, kể cả tụ họp 
hàng ngàn Cựu Phi công, xếp hàng dài ngoài đường, chắc có lẽ sẽ 
kéo theo cả Không quân Mỹ đến yểm trợ cũng không chừng, lại 
một lần nữa, LT sẽ được công kênh như vụ LT " lo cho Cuba ". 
  
Và giả định rằng, sau khi xịt xịt, bà già Lý Tống oai hùng quay lại 
phía khán giả, thông báo phi vụ đã hoàn tất, đưa cao tay cầm bông, 
hô to VNCH muôn năm, đã đ ảo Cs hút máu lương dân, và nhân 
danh nữ giới VN, con cháu Hai bà Trưng- Triệu, đã đ ảo Tàu Hán 
xâm lược cướp Trường sa- Hoàng sa cuả Tổ tiên VN....rồi thì vào 
tù cũng cam phận , hào khí chống Cộng, chống Tàu dâng cao như 
triều dâng bão dữ quét sạch bọn sài lang...LT trở thành là một Trần 
văn Bá ở Hoa Kỳ cũng không chừng, đằng nầy, bà già Lý Tống bỏ 
chạy...chứng tỏ LT hành động thiếu nghiên cứu, thiếu kiến thức 
tổng quát, thiếu kỹ thuật “tác chiến trên bộ ”, thua cả bọn trộm 
cướp ( chúng có tên chận đầu gọi là CẢN ĐIẠ ), lại bỏ chạy 
thì...anh hùng ở chỗ nào ? ( có gan ăn trộm, có gan chịu đòn ) 
  
Tóm lại, khi thi hành phi vụ thì là “ DÂN SỰ ”, khi trình Toà thì là 
“ QUÂN NHÂN ” đã t ạo nên một nghịch lý đấu tranh và quy luật 
tố tụng cũng “ trái khoáy ! ! !  
   
Đôi điều góp ý theo yêu cầu .  
   
Nguyễn đăng Trình  
  
 
 

*** 
 
 
 
 
 
tinh thần Lý Tống trước tòa án ngày 14/10/2010 



Sự Thật về Lý Tống 
 

113 
 

 
Ngon Truc nguoisanjose@gmail.com 
Date: Tuesday, October 12, 2010  
   
Không biết anh Lý Tống nghĩ sao , khi ra trước tòa án HÌNH SỰ 
mà anh LT lại mặc  sắc phục không quân VNCH nhỉ , há dể người 
lính không quân VNCH lại can tội HÌNH SỰ như giết người , trộm  
cắp, hiếp dâm nữa hay sao ??? 
 
Anh em Không quân nghĩ sao v ề lối ăn mặc của Lý Tống  có ảnh 
hưởng  đến không quân hay không mà không thấy  anh em góp ý, 
   
 Thưa qúi vị, Nhìn trong bức ảnh không biết người phi công 
VNCH này tội tình gì mà phải ra đứng trước vành móng ngựa của 
Toà án Đại hình ở thành phố Sanjose, California nầy nhĩ ??? 
 
 
  

 
 
Lý Tống bận quân phục Không quân đứng trước vành móng ngựa  
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Tuesday, June 3, 2008 11:18 PM 
From: "CSQG" phudacuy@yahoo. com 
 

Lối sống của anh hề Lý-Tống 
 
 
Thưa Quý Vị, 
 
Nhân cách và lối sống của anh hề Lý-Tống tức Lê-Văn-Tống đã 
thể hiện rập khuôn cẩu tướng Nguyễn-Cao-Kỳ. 
 
Tuy danh vọng không thế nào bằng được cẩu tướng NCK nhưng 
về mặt phản trắc, bịp-bợm, lưu-manh và nhất là việc gian dâm thì 
rõ ràng Lê-Văn-Tống tức hề Lý-Tống còn vư ợt trội cẩu tướng 
NCK. Rất nhiều vị SQ bậc thầy, đàn anh, bạn bè cùng Quân Chủng 
Không-Quân chỉ vì thương, tội nghiệp đã cưu mang giúp đ ỡ vv...  
đều bị tên học trò, thằng đàn em Lê-Văn-Tống lừa bịp phản bội. 
Có người đã vì thương Lê -Văn-Tống mà gia-đình phải đổ vỡ tan 
nát cũng chỉ vì thằng lưu manh trả ơn bằng cách sàm sỡ vợ con của 
họ. Nghe đâu có hai chị em là con của một chiến hữu KQ đã vì 
thương tình Lê-Văn-Tống  mà phải gánh chịu oan nghiệt nhục nhã.  
 
Tên lưu manh gian ác dâm đảng trốn chạy khỏi Hoa-Kỳ để tránh 
bản án chung thân đang đợi sẳn, đồng thời với sự trả hận của hai 
người bạn trai của hai cháu gái nầy. Với diệu kế "uy hiếp máy bay 
" về VN rãi truyền đơn kêu gọi Tổng nổi dậy để "ĐƯỢC"  việt-
cộng  bắt vừa có danh lại vừa có tiền quyên góp của Cộng-Đồng 
NVQG khắp hải ngoại vì ngư ỡng mộ hành động anh hùng dũng 
cảm của anh Hề . Như thế anh hề Lê-Văn-Tống sẽ được an thân 
ngồi tù dưỡng sức không sợ bị trả thù, khỏi phải ngồi tù suốt kiếp 
tại Hoa-Kỳ. 
 
Việc dụ-dỗ, phỉnh lừa cháu gái (con của chiến hữu Đặng-Thiên-
Sơn) là do trong dịp nữ hoàng bo ngựa Đoan-Trang chủ Đài Quê-

mailto:phudacuy@yahoo.%20com�
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Hương nhờ cháu đi đón Lê-Văn-Tống (Lý-Tống) ở phi trường San 
Jose, Lý-Tống vừa nhìn thấy cháu gái đã n ổi máu dâm tặc nên đã 
dàn cảnh gởi th ù ng sách  "Ó Đen" v ào  xe của cháu. Sau khi về 
khách sạn, Lê-Văn-Tống đã vờ gọi phone bảo cháu gái mang thùng 
sách đến khách sạn. Tưởng rằng "chú Tống" cần sách ngay nên tội 
nghiệp cháu bé đã v ội-vàng chỡ thùng sách đến .  Để rồi thật vô 
cùng thảm thương, cháu đã không tránh đư ợc nanh vuốt của con 
quỹ râu xanh, của tên đại tặc cuồng dâm háo sắc. Sự việc nầy 
những ai có sinh-hoạt cộng-đồng tại San Jose đều biết và chính cả 
Lê-Văn-Tống  luôn lớn giọng khoe khoang kể lại với nhiều người 
vì hắn rất tâm đắc hảnh diện với thành-tích nầy . Thậm chí mỗi lần 
gặp mặt ông Đặng-Thiên-Sơn, dù đang đứng giữa đám đông  Lê-
Văn-Tống  cố ý khoe thành tích nêu trên bằng câu nói đểu cáng  : 
"Để tôi lại chào ông già vợ tôi một tíếng" 
  
 Những tên lưu-manh, gian ác, đại bịp chuyên lừa gạt mọi người để 
kiếm sống mà điển hình như c ẩu tướng NCK , như  Lê-Văn-Tống 
cả cuộc đời chỉ biết có DANH-TIỀN-GÁI. Loại thú vật nầy luôn 
hành sử theo thú tính của chúng. Thế mà  khốn nạn thay ! nực cười 
thay ! vẫn có những kẻ xu thời dua nịnh luôn hoác mồm lớn giọng 
ca tụng tôn vinh loại cầm thú nầy là anh hùng dũng c ảm dấn thân 
chống cộng. 
 
Đến lúc nào, đại khối người Việt nói chung và Cộng-Đồng Người 
Việt khắp nơi trên toàn thế giới không có những ai còn mê muội để 
nghe, tin theo những con thú như NCK, như tên phản trắc đại dâm 
đại bịp đại ác  Lê-Văn-Tống thì hoạ chăng đất nước dân tộc Việt-
Nam mới khá được.                            
                                      CSQG 
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Hot news: Lý Tống súyt bị vô tù tại Virginia. 
 
 
Tin vùng đông bắc Hoa Kỳ cho biết tuần qua, Lý Tống đã đ ến 
thành phố Falls Church, Virginia không rõ đ ể làm gì. Tại đây Lý 
Tống được một nhân vật cộng đồng tên tạm gọi là X đưa từ sân 
bay về tư gia, cùng đi có một nhân vật cộng đồng khác tên tạm gọi 
là Y.   
 
Vốn ngưỡng mộ "anh hùng" Lý Tống, nên anh X bảo vợ nấu 
nướng khõan đãi Lý T ống một bữa ăn thịnh sọan, tất nhiên không 
thiếu bia bọt. Ba thực khách gồm chủ nhà X, anh bạn Y ở địa 
phương chén chú chén anh rôm rả. Rượu vào lời ra, "anh hùng" Lý 
Tống tha hồ nổ về các thành tích "không tặc", về chuyến đi Nam 
Hàn, cố ý mở hết volume tới tận trong bếp. Rồi hắn nói vung vít vụ 
tuyệt thực mấy chục ngày không… chết ở San José v.v… sau cùng 
Lý Tống chuyển đề tài sở trường là SEX,  đúng lúc rượu thấm vào 
máu dâm đãng của hắn.  
 
Lý Tống nói oang oang, có vẻ tự đắc: - Các you có biết không, đối 
với chuyện gái ghiếc Lý Tống này không chơi bừa đứa nào cũng 
được đâu nhé! Đứa nào trên 35 tuổi dù ả có naked 100% trước mặt, 
Lý Tống này cũng ch ả thèm ngó. Cái gu của Lý Tống này là chỉ 
chơi gái dưới 35 tuổi thôi, trên tuổi này là quá date, xin nhường 
cho thiên hạ!  
 
Lý Tống cười ha hả, khóai chí… Nhưng Lý T ống có ngờ đâu một 
phụ nữ xinh đẹp mới quá tuổi 35 một chút, chính là người vợ trẻ 
của anh chủ nhà từ trong bếp đi nhanh ra. Chị chủ nhà không nói 
không rằng, gom hết đồ ăn trên bàn, lần lượt đem bỏ vào… thùng 
rác. Ba bợm nhậu sững sờ quá đỗi ngạc nhiên. Anh chủ nhà chạy 
theo vợ vô bếp rồi chạy ra phòng ăn, hỏi tới tấp:  
 - Em làm gì kỳ vậy ? Em làm kỳ vậy?  
Cô vợ lúc nầy vừa nói lớn tiếng, vừa chỉ ra cửa nhà:  
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- Sao mà kỳ, cái thứ đàn ông ăn nói mất dạy, cho nhậu uổng rượu, 
phí mồi. Ngay bây giờ tôi yêu cầu anh đưa thằng khốn nạn nầy, Lý 
Tống "anh hùng" gì của anh đó ra khỏi nhà tôi. Từ rày về sau, tôi 
không muốn anh dẫn cái thứ ăn nói mất dạy, không nể nang vợ con 
bạn bè mình, ăn nói như bọn ma cô đĩ điếm…  
 
Anh chủ nhà X bỗng tỉnh rượu, lôi Lý Tống và anh Y mau mau ra 
khỏi nhà, leo lên xe rồ máy chạy ra phố thuê phòng ngủ cho Lý 
Tống, rồi cả ba đến quán NT ở khu Eden nhậu tiếp… Một lúc sau, 
rượu làm hừng chí khiến anh Y và Lý Tống nổi cơn biểu diễn thi 
tài kararé, lấy hết sức đấm vào vách quán, làm lõm hai lỗ. Xong, 
chẳng nói chẳng rằng cả ba bợm nhậu rời khỏi quán. Con bà chủ 
quán định kêu cảnh sát nhưng bà chủ can nói:  
       
"Thôi, họ xỉn quá rồi; hơn nữa họ cũng là người có tiếng tăm trong 
cộng đồng, hết xỉn họ sẽ tới trả tiền…"  
Quả nhiên, khi tỉnh rượu anh X đến quán NT trả tiền buổi nhậu 
nhưng không đá động gì tới hai cái lỗ thủng trên vách quán được 
che tạm bằng hai mảnh giấy "cấm hút thuốc". Anh X ra về, bà chủ 
quán lắc đầu, nói với một người khách hàng:  
 
"Mấy ông Sĩ quan đ ều có ăn có học và có kỷ luật, không hiểu tại 
sao qua đây họ thay đổi như vậy!?"  
 
………..  
Một hôm, nhân vật cộng đồng Y gặp anh chủ nhà X cười bảo:  
- Không ngờ chị nhà phản ứng dữ dội quá. Nhưng cũng may, n ếu 
thằng Lý Tống nó nhậu thêm ba sợi nữa thì con lợn lòng nó nỗi 
lên…Lúc đó, nó có kể gì vợ của bạn. Nó dám làm hỗn với chị, sờ 
mó bậy bạ thì khổ cả đám.  
 
 Anh chủ nhà X hỏi: - Nó dám à?  
Anh Y: - Sao không dám? Anh không biết tánh vợ anh bộc trực và 
nóng nảy sao? Lỡ thằng Lý Tống giở trò sàm sỡ, xin lỗi nó vỗ đít, 
sờ ngực vợ anh, không lẽ chị để yên? Chị quay 911 và cảnh sát tới 
thì có phải thằng Lý Tống bị còng và nhục cả đám không?  
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Anh chủ nhà X: - May quá! Hú hồn hú vía. Tôi tởn tới già!  
Đây là bài học nhớ đời nhắc nhở quý ông đồng hương có vợ, con 
gái đừng bao giờ dại dột rước vô nhà  có ngày cả nhà mang họa!  
 
Tuấn Phan  
(Ghi lại theo lời kể của một cư dân Virgina State) 
  
 

*** 
 

LÝ TỐNG NGƯỜI HÙNG HAY  
CHÍ PHÈO BẤT TRỊ TRONG LÀNG BAY 

  
[1] 
Ngày nay, có lẽ trong cộng đồng tị nạn ở hải ngoại hầu như 
không mấy ai là không biết Lý Tống, một public figure nổi cộm. 
Đã là một public figure thì kẻ mến mộ cũng nhiều, mà người 
không ưa cũng lắm.  
  
Thế nhưng trong làng Bay, giới pilots, đồng đội đơn vị cũ, mọi 
người ngay cả những đồng đội thân nhất ngày xưa cũng chán ghét 
Tống, chán như cơm nếp nát, không còn chịu đựng nổi những 
ngang ngược, tự tôn, trịch thượng, tráo trở, quay quắt của Tống. 
Đồng đội cũ, kẻ trước người sau đều tìm cách xa lánh Tống. Xem 
Tống như một thằng cùi, thằng Chí Phèo bất trị trong làng Bay. 
  
Tống có quan niệm độc đoán rằng mọi người phải có nghĩa vụ góp 
tiền cưu mang Tống, phải lo cho cuộc sống kinh tế của Tống. Phải 
góp tiền đóng hụi chết, gửi vào cái quỹ pháp lý cho Lý Tống. Ai 
góp tiền cho Tống là bạn của Tống. Kẻ nào không góp tiền cho 
Tống đều là “bẹc-cờ-na”, không thể ngửi nổi và là kẻ thù của 
Tống. 
  
Mới đây trong làng Bay,  vừa phát giác ra một đồng đội cũ. Anh 
này thất lạc từ sau cuộc đổi đời, không ai biết tin tức anh ta còn 
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sống hay chết. Đó là Ó Đen Nguyễn Phát An, thiếu úy,  nay đã tr ở 
thành một người mất trí, tuổi ngoại 60, gia cảnh khó khăn, bệnh 
hoạn, còn ở lại Việt Nam. Mọi người bảo nhau hùn tiền, đóng góp 
đặng gửi giúp đỡ người đồng đội bất hạnh này, nên có lơ là, bê trễ 
trong “nghĩa vụ” đóng hụi chết cho “người hùng” Lý Tống.  Thế là 
Tống nổi cơn tam bành, tốc váy lên, vỗ háng đồm độp, nhẩy cẫng 
lên, chửi ráo, không nể nang mặt nào, kể cả các cấp chỉ huy ngày 
xưa. Tống nói lớn tiếng: 
  
[“Tôi ở tù quý vị không care, họp mặt Phan Rang quý vị không 
nhắc, đang chuẩn bị ở tù người dưng còn c ảm thấy có bổn phận 
đóng góp trong khi quý vị vẫn hững hờ!!! Vậy quý vị gửi email 
nầy cho tôi có mục đích gì??? Yêu  cầu kẻ bankrupt đóng tiền để 
quý vị bỏ túi hay muốn móc méo rằng người hy sinh trong công 
cuộc đấu tranh không đáng quan tâm bằng ông rễ Chủ tiệm vàng 
giàu nhất Phan Rang kẹt lại tại Việt Nam?!?”]  
  
Gửi thư luân lưu đến anh em đồng đội cũ, kêu g ọi kẻ ít người 
nhiều, tùy tâm đóng góp, giúp một đồng đội bất hạnh. Ai hào tâm 
hào của thì góp, ai không góp thì thôi. Đâu có ép bu ộc ai mà Tống 
kêu Tống bankrupt, đừng kêu gào, bắt Tống phải đóng góp, phải lo 
cho ai cả. Cái thân Tống, Tống lo chưa xong đây nè. Mọi người 
phải lo, phải đóng góp, gửi tiền về cho Tống chư, nhất là các anh 
em đồng đội cũ, phải xem sự đóng góp vào Quỹ Lý Tống như một 
nghĩa vụ thiêng liêng cao cả. Chứ sao lại bảo Tống phải chi ra.    
Tống đang chuẩn bị ra hầu Tòa và ở tù  mà anh em đồng đội bỏ 
Tống để lo cho một đồng đội ở xa, thiếu úy Nguyễn Phát An ở mãi 
tận Việt Nam. Hắn là “ông rể chủ tiệm vàng giàu nhất Phan Rang 
kẹt lại tại Việt Nam”!  
  
Chí Phèo à. Em phải biết Nguyễn Phát An sau ngày miền Nam sụp 
đổ, gia cảnh đương sự bị đánh tư sản, đày đọa ra sao nên nay mới 
trở thành người mất trí, không còn ý thức được mình là một sinh 
vật còn sống hay chết, tình cảnh tựa như nhà thơ quá cố Tú Kếu, 
con rể một gia đình ở Bảo Lộc trước năm 1975, có đồn điền trà bát 
ngát, cũng thân tàn ma dại, thành người mất trí cho đến ngày qua 
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đời. Cái xã hội Việt Nam mà em, Chí Phèo à,  sau ngày mất nước, 
quân Bắc Việt nó nhuộm đỏ miền Nam. Nó giết người cướp của, 
cướp nhà. Thằng họan lợn Đỗ Mười, Ủy viên Bộ Chính Trị Đảng 
CSVN nó dẫn một toán lâu la ác ôn vào trong miền Nam, phát 
động chiến dịch Cải Tạo Tư Sản Công Thương Nghiệp. Những nhà 
có máu mặt phập phồng lo sợ. Ban đêm thiết quân luật, đội cải tạo 
tư sản, lũ đầu trâu mặt ngựa, chúng nó ập vào nhà, bắt mọi người, 
già trẻ, nam nữ, lớn bé đều phải ra khỏi nhà, tay trắng. Có người 
trên mình còn có chiếc quần lót, tấm khăn sa-rong, quấn vội để che 
phần dưới thân thể, ra bước ra khỏi nhà. Có phụ nữ mới sinh đẻ 
được vài ngày, hài nhi còn bồng trên tay, đêm sương lạnh lẽo, phải 
đứng tập trung ngoài trời đợi xe công an tới chở đi, năn nỉ xin vào 
nhà để lấy cái khăn che đầu. Nhưng lũ b ảo vệ mặt lạnh như tiền, 
tay sú ng AK đã lên đ ạn, nhất định không cho bất cứ người nào 
trong gia đình tư s ản được bước trở lui vào nhà. Và sau đó, chúng 
niêm phong của ngoài. Để, hôm sau, chúng cho người đem xe tới 
tịch thu tài sản, đập phá kho lẫm, đào từng viên gạch, đập bể từng 
cái chậu kiểng, sâm soi khắp nhà để lục lạo kiếm tìm những lượng 
vàng còn sót lại đâu đó trong căn nhà, vơ vét sạch sành sanh, 
không còn một thứ gì đáng giá để có thể ăn cướp và chia chác cho 
nhau.  
  
Tống à, em tị nạnh, chửi các cấp chỉ huy, các anh em đồng đội cũ, 
không góp tiền cho em, mà quyên góp cho thằng Phát, “ông” rể 
chủ tiệm vàng giầu nhất tỉnh Phan Rang. Em à, gia đình nó gi ầu 
trước ngày quân Cộng Sản vào chiếm miền Nam. Chứ sau ngày 30 
tháng Tư đen và bây giờ, gia đình nó sa sút, thân tàn ma dại, sống 
dở chết. Em cà nanh với nó vì nó đư ợc dồng đội trợ giúp. Em còn 
đầu óc không? Em còn tình cảm không? Hay em là một con người 
đã mất hết lương tri, chỉ biết vơ vét về cho mình. Bắt mọi người 
phải đóng hụi chết cho em dài dài. Em phải là ưu tiên số một. Em 
hô hoán, buộc án gán tội, suy từ cái bụng hẹp hòi của em để nói 
xấu, nhục mạ, đặt điều cho các cấp chỉ huy rằng: “Tôi thua Sếp ở 
điểm tôi không làm được cái trò tồi bại nhân danh Phi Đoàn, nhân 
danh nhân đạo, tình chiến hữu, huynh đệ chi binh, lợi dụng hoàn 
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cảnh một đàn em xấu số để “móc túi” các đàn em khác vì “b ệnh 
Bắt Địa” trầm kha…”.  Thật là hết biết! Tráo trở quá, Tống à! 
  
 [2] 
Lý Tống, thằng Chí Phèo làng Bay, quá quắt như một phản đồ, 
khi sư diệt tổ, đến độ một đàn anh trong làng phải viết thư gửi 
Tống, nguyên văn như sau: 
 
Friday, September 3, 2010 
“Lê Văn Tống (Lý Tống),  
Cách đây trên 2 năm, trang Web của Không Quân “Cánh Thép” có 
đăng hoàn cảnh của Ó Đen  Nguyễn  Ph át An  “ Người Phi Công 
A37 xấu số” … ở VN.  
 
Anh em trong Phi Đoàn Ó Đen 548 đã liên l ạc và giúp đỡ Ó Đen 
Nguyễn Phát An cho đến ngày hôm nay và sẽ tiếp tục. Hãy lên 
trang “Cánh Thép” để hiểu rõ hơn.  
 
Còn phần chú mày (Lê Văn Tống tức Lý Tống):  
Ngày ra tù từ Thái Lan về Mỹ, anh em trong Phi Đoàn Ó Đen 548 
không cần biết lý do đã chào đón, đóng góp ($4,500.00US) đưa tận 
tay chú mày ở nhà Ó Đen P.H.Nghĩa đ ể chú mày khỏi đói khổ! 
Cũng tại nhà Ó Đen Nghĩa, lúc đó chú mày g ọi điện thoại long 
distance cho tôi. (còn nhớ hay đã quên rồi?). Tôi cũng còn giữ thư 
từ, hình ảnh của ch ú  mày (Lê Văn  Tống tức Lý Tống) lấy tình 
nghĩa Ó Đen 548 để xin tôi giúp đỡ từ khi chú mày còn ở New 
Orleans.  
 
Vài tờ “tăm” US có đáng gì ? Nhớ không…?  
Tôi không có thẩm quyền, nhưng mong rằng Lê Văn Tống tức Lý 
Tống từ nay đừng lấy danh nghĩa c ủa Phi Đoàn Ó Đen 548 nữa! 
cũng đừng ganh tị sự giúp đỡ của anh em trong Phi Đoàn Ó Đen 
548 đến với Ó Đen Nguyễn Phát An và tôi sẽ “Delete” email của 
Lý Tống ra khỏi danh sách của Phi Đoàn Ó Đen 548.   
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Lê Văn Tống tức Lý Tống, chú mày đã làm đư ợc gì cho anh em 
trong Phi Đoàn Ó Đen 548 ? hay chỉ chìa tay xin tiền anh em, Chú 
mày đúng là thằng: Vô ơn bạc nghĩa, Ăn cháo đá bát, Hết thuốc 
chữa……  
Ó Đen T.V.G. 
  
[3] 
Nhận được thư của Sếp gửi xuống khiển trách, người “khùng” Lý 
Tống điên lên, bỏ ăn bỏ ngủ,  vận dụng những kiến thức,  đã được 
Đảng CSVN và Tình Báo Phản Gián CS huấn luyện và bồi dưỡng 
cho Tống trong suốt thời gian Tống  mang tội danh “không tặc” 
dổm, ở tù dổm, “trá hình” để trở thành một cán bộ cài ra hoạt động 
trở lại ở hải ngoại. Tống để ra hơn nửa ngày để viết một bản đại 
cáo trạng “đấu tố” gay gắt các cấp chỉ huy cũ. Tống vận dụng trí 
tưởng tượng phong phú để bới móc những chuyện lặt vặt trong đơn 
vị Phi Đoàn Ó Đen 548, từ ba chục, bốn chục năm về trước, khi 
nước chưa mất cho đến những chuyện mới ở hải ngoại. Đọc qua 
bản đại cáo trạng, người ta thấy Lý Tống đóng vai một quan “đại 
cán” của Tòa Án Nhân Dân kết tội các cấp chỉ huy, từ lớn chí nhỏ! 
Ai đọc cũng l ắc đầu thật vọng, lo cho chính bản thân của Tống. 
Tống đừng trách anh em đồng đội, mọi người bây giờ xa lánh 
Tống, sợ Tống như sợ một thằng hủi cù hủi cụt!  
  
Tống tưởng tượng ra cả mấy chục tội danh gán cho các cấp chỉ 
huy. Thiếu điều, nếu Tống có quyền hạn, nếu Tống thiết lập được 
một chính quyền trong một chính quyền ở ngay trong Cộng Đồng 
Người Việt này, Tống sẽ cho mở ra những phiên Tòa, như ngư ời 
đàn anh của Tống là thằng Thiện Lé, can tội cắp thơ, chủ Quán Bà 
Mâu đã từng lập ra đội cải cách đấu tố ở ngay trong lòng Thủ Đô 
Tị Nạn, Nam California. Sau cuộc đấu tố, Tống sẽ đem các sếp cũ 
ra bắn bỏ, không thương tiếc, nếu Tống cướp được chính quyền!  
 
Chuyện này do chính miệng Tống kể ra, về một Big Boss nổi tiếng 
kỷ luật nghiêm khắc ngày xưa khi còn ở đơn vị, mà nay gặp người 
“khùng”  Lý Tống cũng ph ải e dè, kiêng nể! Hãy nghe Lý Tống 
hào hứng kể về thành tích của mình, như sau: 
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[“Khi nghe tôi kể thành tích ngày xưa, ai cũng ng ạc nhiên… Điều 
làm tôi ngạc nhiên hơn là khi tiếp tôi, ông mặc một áo thun có 
Logo hình tôi và câu: “Phát Huy Tinh Thần Lý Tống”. Tôi hỏi: 
“Đại tá mua áo nầy ở đâu đẹp vậy?” Ông trả lời: “Cái áo nầy do vợ 
tao design và là cái áo duy nhất!”. Tôi hỏi tiếp: “Nghe Đại Tá sợ 
vợ lắm hả?” Ông nói: “Bà chết đã 3 năm. Nhưng người tao sợ là 
mày chứ không phải vợ tao!”] 
  
Đúng vậy, trong  cái làng Vũ Đ ại, từ  ông lớn đến ông nhỏ, ông 
nào mà chẳng sợ thằng Chí Phèo, gặp nó không giúi vào tay cho nó 
ít chục bạc, nó để tâm ghim vào tim vào óc, để đợi dịp trả thù, bêu 
riếu hạ nhục nhau chơi. Có khi nó lại xé quần xé áo, cào mặt nằm 
giẫy đành đạch ăn vạ, réo tên cấp chỉ huy cũ ra ch ửi thì lại ê cả 
mặt. Thôi thì bớt chút tiền quà sáng, đóng hụi chết, cúng cô hồn 
cho nó vài chục bạc vào cái quỹ Pháp Lý của thằng Chí Phèo này 
cho yên chuyện.  
  
Các buổi Hội Ngộ cuối năm của anh em trong đơn vị Không Quân. 
Chương trình sinh ho ạt, nếu không có ai lên micro nhắc tới tiết 
mục vinh danh Chí Phèo, kêu gọi đóng hụi chết cho Chí Phèo. Chí 
Phèo tuy không có mặt ở đó, nó còn “b ận” ở tù, bận  tập huấn ở 
Việt Nam. Ít năm sau,  tù ra, nó coi lại cái video buổi sinh hoạt Hội 
Ngộ Không Gian mà thiếu cái tiết mục nhắc đến nó là có chuyện 
với nó. Người có trách nhiệm tổ chức sẽ gặp phiền phức với nó 
ngay! 
  
Bản Đại Cáo Trạng do Tống nặn óc viết ra dài 5 trang giấy, kể tội 
các cấp chỉ huy có lẽ chỉ là một bản sao cóp  lại, thêm một vài chi 
tiết mới, từ những bản báo cáo, kiểm điểm gởi lên các cấp ủy Đảng 
khi Tống còn sống dưới xã hội Cộng Sản ở Việt Nam. Thời gian, 
năm hoặc bảy năm, giả dạng tội danh “không tặc” quá đủ để được 
Sở Trung Ương Tình Báo CSVN nó hu ấn luyện cho Tống trở 
thành một cán bộ đưa cài trở lại Mỹ để hoạt động phản gián, phá 
hoại một cách tinh vi và thâm độc. CSVN kêu án 20, để gây sự chú 
ý, đánh bóng cho Tống. CSVN có thực tâm tin cạy Tống, nó mới 
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mướn Nam Trân, một chủ đài Truyền Hình ở Quận Cam, Thủ Đô 
Tị Nạn về nước thâu hình quay video  ra chiếu ở hải ngoại, phiên 
Tòa Án Nhân Dân nhóm họp tại  thành Hồ để Lê Văn Tống tức 
Lý Tống, một phạm nhân can án “không tặc”, quốc tịch Mỹ 
gốc Việt, được dõng dạc đứng bốc thơm ca tụng nền luật pháp 
nước CHXHCNVN là tiến bộ, văn minh và nhân đạo để tuyên 
truyền lường gạt dư luận thế giới, như sau: 
  
“Khi ở Hoa Kỳ, tôi tưởng rằng ở Việt Nam không có Dân Chủ và 
Nhân Quyền. Hôm nay, tôi mới hiểu rằng ở Việt Nam có Dân Chủ 
và Nhân Quyền. Đây là phiên Tòa có tính cách Qu ốc Tế, rất dân 
chủ. Đó là điểm son của Cách Mạng!” [Lời Lý Tống phát biểu 
tại Tòa] 
  
Tống thừa biết đây là một màn dàn cảnh để quay phim gởi ra nước 
ngoài, quảng cáo cho cái nền  Tư Pháp “văn minh, tiến bộ, dân chủ 
và nhân đạo” của Đảng và Nhà nước CHXHCNVN! Bị kêu án 20 
năm tù ở mà mặt mày Lý Tống vẫn tươi rói, và đã đ ặt mua trước 
một bó hoa hồng thật đẹp để phạm nhân “không tặc hào hoa” Lý 
Tống tặng cô Tiếp Viên Hàng Không chuyến bay dàn cảnh màn 
anh hùng cướp máy bay…   Tống biết sau vài năm được bồi dưỡng 
học tập về tình báo, Đảng CSVN sẽ bố trí Tống trở về lại Hoa Kỳ 
hoạt động cho chúng.  
     
[4] 
Thấy Lý Tống làm quá, không ai chịu nổi, một vị Đại Tá, Sếp lớn 
của Lê Văn Tống viết thư khuyên can mọi an h em đồng đội cũ, 
ancient combatants, ngưng lời qua tiếng lại trong gia đình Không 
Quân, để hy vọng duy trì hòa khí huynh đ ệ chi binh, nguyên văn 
như sau: 
  
Wednesday, September 8, 2010 
“Thân Kính gửi các Anh, thật là đau buồn khi đọc điện thư các 
Anh! 
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Tôi không tin rằng những chiến hưủ ưu tú nhất của tôi lại có 
nhũng lời ăn, tiếng nói làm mất tình đoàn k ết keo sơn như vậy ? 
Chúng ta đã hy sinh, cố gắng thi hành nhiệm vụ mà toàn dân miền 
nam giao phó, sứ mạng không thành, tuy nhiên chúng ta may mắn 
được sống trong xứ tự do dân chủ này, bao nhiêu người Việt Nam 
đang sống trong sự hà khắc, tàn ác cuả lủ giặc Cọng Sãn Bắc Việt. 
Tôi chỉ mong rằng, các Anh cố giử tình đoàn kết, gíúp đở, thương 
yêu nhau như đã m ột thời cùng nhau chia sẽ nổi nhọc nhằn, sát 
cánh nhau thi hành phi vụ. 
 
Bây giờ không còn gì, mổi người một nếp sống, một hướng đi, tuy 
nhiên chúng ta vẩn nghỉ đến nhau trong một quá khứ hào hùng, 
bảo vệ nhau khi chiến đấu và thương mến nhau khi giả từ vủ khí. 
Tôi rất mến Em Lý Tống, điện thư cuả Em vô tình rất có hại cho 
tương lai hướng đi cuả Em. 
 
Tôi thành thật xin các Anh Em ngưng ngay mọi sự trả lời trong 
câu chuyện không vào đâu này. 
 
Thân mến, kính chào đoàn kết.” 
 
Anh PHƯỢNG HOÀNG NÂU 
  
[5]  
Nhận được thư khuyên can của Đại Bàng Ph ượng Hoàng Nâu, 
người “hùng” Lý Tống liền viết trả lời đốp chát ngay, nguyên văn 
như sau: 
9 September 2010  
(TRÍCH) Tôi rất mến Em Lý Tống, điện thư cuả Em vô tình rất có 
hại cho tương lai hướng đi của Em. 
 
Kính Đại Tá: 
Tôi nghĩ chính Lá Thư "Bố Láo" của Sếp Giới nếu không được trả 
lời một cách rạch ròi, rõ ràng sẽ hại cho Danh Dự và Sự Nghiệp 
Chống Cộng của Bản Thân tôi và đồng thời giúp kéo dài một tệ 
trạng làm xói mòn sự đoàn kết và niềm tin giữa những chiến hữu 
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cùng Phi Đoàn, cùng Không Đoàn và cùng Căn Cứ. Tôi không bao 
giờ muốn gây xích mích, nhưng bất cứ ai cố tình đ ặt điều, phịa 
chuyện xúc phạm bản thân, tôi sẵn sàng bạch hóa mọi âm mưu đen 
tối để mọi người cùng hiểu. 
 
Cảm ơn sự quan tâm và đề nghị đầy hảo ý của Đại Tá. 
Lý Tống 
  
[6]  
Thưa quý đồng hương, 
Nhiêu đó quá đủ để người có con mắt chính trị tinh đời thấy rõ 
nhân vật Lý Tống, qua cái bộ mặt thật tráo trở, lì lợm. Một con 
người hai mặt, chuyên khích động đám đông bồng bột, sách động 
quần chúng để bòn rút tiền bạc, hết quỹ này đến quỹ kia, sau 
những màn mãi võ Sơn Đông, ca Ti ều Quảng ruồi bu xung quanh 
nhân vật tự vỗ ngực là Người Hùng hoặc Người Khùng chống 
Cộng trình diễn rẻ tiền.  Thế nhưng sau lưng nhân vật Lý Tống có 
băng đảng Việt Tân, băng đảng Phục Hưng (tổ chức ngoại vị của 
Việt Tân) với sự đạo diễn, giật dây của Sở Tình Báo Phản Gián 
của Đỉnh Cao Trí Tuệ. Liệu hồn! Đừng có nhập nhằng đánh lận 
con đen, vải thưa che mắt thánh! 
 
27.9.2010 
HỒ CÔNG TÂM 
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Ba sự kiện đáng chú ý sau vụ án Lý Tống Xịt  

ngày 18-7-2010. 
 
          Ba sự kiện đáng chú ý sau vụ xử án Lý Tống Xịt ngày 18-7-
2010. 
          1. Lý Tống Xịt bị thêm tội “tấn công với vũ khí giết người” 
(assault with a deadly weapon). Tại sao? Do bức ảnh “lịch sử” 
chụp giây phút “lịch sử” xịt của Lý Tống được đưa lên mạng từ BS 
Nguyễn Văn Hòang <hoang4eb@gmail. com>, m ột cán bộ Đảng 
Việt Tân ở Úc, Chủ Diễn Đàn Phố Nắng! Tòa án Mỹ sưu tầm tài 
liệu, vô cùng “hồ hỡi” chộp được bức ảnh này làm vật chứng kết 
thêm tội Lý Tống Xịt: Trong ảnh, rõ ràng nghi can MW Lý Tống 
Xịt cố tình dùng pepper spray lọai mạnh xịt thẳng vào mắt 
VCVC/GS Đàm Vẹm Hứng ở “cự ly” khá xa trong lúc tên nầy 
đang đứng chứ không phải cúi người xuống nhận …hoa!  
           
       Để gỡ tội nầy cho MW Lý Tống Xịt: BS Việt Tân Nguyễn 
Văn Hòang t ự thú nhận là thủ phạm dùng Photoshop: a/ - Biến 
Đàm Vĩnh Hưng từ cúi người thành đứng thẳng! b/- Đặt cờ Mỹ lên 
sân khấu. c/- Thay hậu cảnh (phông – background) sân khấu tối 
thui thành vách từơng có thanh ngang. – Kéo dài tia xịt và chụp 
hình tia xịt bằng camera tối tân, chụp được lằn chớp (lightning) đi 
sau ngay tiếng sấm (thunder) trên trời bởi một nhiếp ảnh gia đứng 
canh me sẵn phút giây “lịch sử” của cú xịt! BS Việt Tân Nguyễn 
Văn Hòang có can đ ảm tự thú nhận việc làm “lịch sử” này không, 
nếu dám ông ta sẽ là “anh hùng thứ hai” sau Lý Tống Xịt! 
          
          2. Khỏang dưới 50 đồng hương đến Tòa Mỹ ủng hộ MW Lý 
Tống Xịt! Dù “nữ sĩ” Hoa Hòang Lan kêu gào khản cổ, dù ai đó 
khoe khoang có cả chục “sư đòan” đồng hương (ám chỉ hàng chục 
tổ chức, hội đòan Nam Bắc California) sẽ tràn ngập tiền đình và 
trong phòng xử của Tòa Mỹ, nhưng buồn thay vỏn vẹn dưới 50 
đồng hương có mặt với hai lá cờ Mỹ-VNCH! Tại sao? Có lẽ do “3 
nhát búa của họ Hòang đập tan cú xịt họ Lý” ngày 30-7-2010 trên 
báo Saigon Nhỏ tràn ngập nước Mỹ, nhất là tại San José mấy ngày 
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trước nên đồng hương không muốn bị mang tiếng: “Ngu sao đi ủng 
hộ một “anh hùng” tâm thần Lý Tống Xịt làm chuyện phạm pháp”!  
         
         Tuy nhiên, “họa trung hữu phúc”, LS Nguyễn Tâm nên dùng 
bài báo của Saigon Nhỏ để làm trắng án cho thân chủ mình rằng: - 
Thưa ngài chánh án, thưa quý Tòa. Vì thân ch ủ tôi, MW Lý Tống 
Xịt bị tâm thần nên chỉ vỏn vẹn không tới 50 đồng hương vác hai 
lá cờ Mỹ-VNCH đến ủng hộ ông ta! Thân chủ MW Lý Tống Xịt 
tôi không chịu trách nhiệm mọi hành động của mình trong trạng 
thái bịnh tâm thần mà qua nhiều vụ án giết người ghê gớm, bọn 
thầy cãi chúng tôi lúc nào cũng ch ẩn bệnh tâm thần cho bị cáo để 
được NO GUILTY!” 
           
          3. Chính phủ Úc thu hồi VISA nhập cảnh của Lý Tống Xịt. 
Đây là việc làm sáng suốt của Chính phủ Úc vì: 
           
        - MW Lý Tống Xịt sang Úc lỡ trốn luôn hay nằm vạ bên đó 
thì nảy sinh nhiều chuyện pháp luật phiền phức giữa Úc và Mỹ! 
Chính phủ Úc phải truy tầm và giao Chính phủ Mỹ dẫn độ nghi 
can Lý Tống Xịt về bản quốc để tiếp tục phiên xử vào ngày 14-10-
2010 tới!  
           
         - MW Lý Tống Xịt có thể sẽ giả làm thiếu nữ “Hòai Linh” 
đẹp đẽ hơn “đĩ đực” nhiều và tái diễn màn xịt ….nước gì đó vào 
VCVC/GS Đàm Vẹm Hứng thì sẽ thêm vụ án mới y chang tại Mỹ, 
làm hao tốn công quỹ nước Úc và phiền tóai cộng đồng Người Việt 
Tỵ Nạn tại Úc! Lúc đó, lưỡng quốc Mỹ-Úc phải hợp tác song 
phương để xét xử “anh hùng tâm thần Lý Tống Xịt hay sao? Nếu 
xử không xong, vụ án có thể đưa lên…Liên Hiệp Quốc thì càng 
khổ cho ông TTK người Nam Hàn Ban Ki Moon bận trăm công 
ngàn việc trong cõi Ta Bà nầy chỉ vì một bệnh nhân tâm thần Lý 
Tống Xịt làm chuyện “anh hùng”, - chuyện mà người bình thường 
tỉnh táo không dám làm! Nhưng nếu không xử và tìm biện pháp 
ngăn ngừa thì rủi như bọn khủng bố Al Qeada Bin Laden “học tập 
và quán triệt” phương pháp “khủng bố” mới của nhà cách mạng Lý 
Tống Xịt sẽ gây tác hại khôn lường cho  ngành giải trí thế giới!  
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          Thôi thì, đừng cho nó qua nước mình là êm chuyện!  
          Giải nghĩa ch ữ tắt: MW= Male Whore Lý Tống Xịt, 
VCVC/GS = Văn Công Việt Cộng/Gay Singer Đàm Vẹm Hứng.  
            Tuấn Aet Phan  
                            
 
BS Việt Tân Nguyễn Văn Hòang <hoang4eb@gmail. com>, 
một cán bộ Đảng Việt Tân ở Úc, Chủ Diễn Đàn Phố Nắng, có 
can đảm tự thú nhận việc làm “lịch sử” này không, nếu dám 
ông ta sẽ là “anh hùng thứ hai” sau Lý Tống Xịt!  
 

-o0o- 
 
 
Subject: [Thaoluan9] Lý-Tống  & g đ a nh em v iệt-gian David 
Dương. 
From: Di Ut <nguoidan_bienhoa@yahoo.com> 
Date: Tuesday, August 24, 2010,  
  
Kính thưa quý vị, 
 
Khắp cả TB. California nhất là tại Miền Bắc Cali, ai ai cũng đ ều 
biết gia đình anh em nhà David Dương + Victor Dương v ốn là 
người Việt gốc Hoa từ lâu đã cộng tác với việt cộng. Họ chuyên tổ 
chức tiếp đón, hội họp với các phái đòan vc từ VN sang và thường 
đến Toà TLS vc tại San Francisco để ăn uống, vui chơi trong các 
dịp lễ lộc của vc và Tết Nguyên-Đán. Ngoài ra anh em David 
Dương đã bỏ ra hàng triệu đô-la để đầu tư, thầu và tái chế rác tại 
cái gọi là TP.HCM (Saigon). 
 
Riêng với vợ chồng Trương-Gia-Vy + Nguyễn-Xuân-Hoàng thì 
đây là cặp đôi hoạt động tuyên vận tại hải ngoại qua tờ báo Việt 
Tribune phát hành tại San Jose.  Trương-Gia-Vy là con gái của tên 
cựu Dân Biểu Quốc Hội thời Đệ NhịVNCH gốc là vc nằm vùng, 
Trương-Gia-Vy cũng là cháu của tên trùm điệp báo cộng sản Trần-
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Bạch-Đằng có tên thật là Trương-Gia-Hiểu tức là anh ruột của 
Trương-Gia Kỳ-Sanh. 
 
Thưa quý vị, 
Một con người mang danh "đấu tranh chống cộng"  ồn-ào nổi đình 
nổi đám nổi tiếng như Lý -Tống có nên xuất hiện ở những nơi mà 
bọn việt gian việt-cộng nói trên tụ tập hay không ? Nếu vì lẻ không 
biết trước sự có mặt của bọn chúng thì khi đến nơi nếu thấy những 
bộ mặt gian manh phản trắc nầy thì bất cứ người Quốc-Gia nào thì 
tức khắc phải bỏ ra về.  
 
Nhưng  ở đây, người "anh hùng" nổi danh "chống cộng" Lý-Tống 
đã không có một thái độ mà bất cứ người Quốc-Gia TNCS nào 
cũng làm là  NGAY LẬP TỨC RA VỀ. Trái ngược lại, người "anh 
hùng" nổi danh "chống cộng" vẫn  hồn nhiên ở lại chung vui với lũ  
đầu trâu mặt ngựa tay sai việt-gian việt-cộng. Buồn cười và nhục 
nhã hơn nữa, trong khi cả bọn chúng vẫn ngồi trụ tại bàn thì người 
"anh hùng" nổi danh "chống cộng" của chúng ta lại phải đích thân 
đến tận bàn của chúng với thái độ khúm na khúm núm chào hỏi ra 
mắt để mong được tiếp chuyện với chúng. 
 
Thưa quý vị, 
Thiết nghĩ  trên cương vị một người đấu tranh, thường vỗ ngực tự 
xưng mình là  "anh hùng", là ngư ời "chống cộng" số một, "tiếng 
tăm" vang lừng khắp thiên hạ như Lý-Tống  đã bi ểu lộ những cử 
chỉ như thế nầy thì xin quý vị thử xét lại xem đối với tất cả những 
gì mà "anh hùng" Lý-Tống đã nói và làm trong suốt thời gian qua 
có đúng  là một người yêu nước, từng nhiều lần  "tuyệt thực, tuyệt 
ẩm"  hy sinh cả mạng sống để dấn thân đấu tranh chống cộng-sản 
hay không ? 
 
Trân trọng kính chào quý vị. 
Di Ut 
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NHỮNG BÍ ẨN QUANH NHÂN VẬT LÝ TỐNG 

  
 
 
Ngày nay giới hằng quan tâm tới sinh hoạt cộng đồng người Việt tị 
nạn ở hải ngoại có lẽ không mấy ai không biết Lý Tống, một nhân 
vật rất nổi và rất nổ.  
  
Ở đây, chúng tôi không đề cặp đến khía cạnh đời sống tình cảm 
nam nữ nơi Lý Tống, vì có  nhiều vị  đã vạch trần và chính miệng 
Lý Tống vẫn thường cao hứng khoe thành tích lẫy lừng trong lãnh 
vực này rồi.  Tống là kẻ háo danh, phản trắc, tôn thờ cơ hội chủ 
nghĩa, không bỏ lỡ cơ hội phét lác, bịp bợm, đánh bóng cá nhân.  
   
Trở lại cái ngày 2/4/1975, Trung úy phi công Lê Văn Tống tức Lý 
Tống lái chiếc máy bay A37 rời căn cứ đơn vị Phi Đoàn Ó Đen 
548 buổi sáng tại Phan Rang. Thì ngay buổi chiều  hôm đó, Đài 
Phát Thanh của Quân Giải Phóng CS Bắc Việt phát ra lời Lý Tống 
kêu gọi đích danh các sĩ quan trong đơn v ị với đầy đủ tên họ, cấp 
bậc, chức vụ, không thiếu sót một người, hãy ra đ ầu hàng để được 
khoan hồng trọng dụng.  
 
Anh em trong đơn vị thắc mắc, không hiểu Tống bị bắn hạ hay 
Tống lái máy bay đáp sang vùng địch đầu hàng. Nếu Tống bị bắn 
hạ, rớt máy bay, sao bình tĩnh lên Đài ngay trong ngày hôm đó l ại 
có thể “phấn khởi hồ hởi”, nhớ vanh vách, không sót một ai để kêu 
gọi các sĩ quan trong đơn vị ra hàng.  
   
Được biết bà thân mẫu của Lê Văn Tống có tới 3 đời chồng và có 
nhiều dòng con cùng mẹ khác cha. Và có rất nhiều anh em ruột 
cùng mẹ khác cha phục vụ dưới lá cờ Cộng Sản, thuộc thành phần 
có công với “Cách Mạng”. Điều này chính miệng Lý Tống khoe ra 
với nhiều người trong đó có ông bạn Trần Mạnh Quỳnh, hiện cư 
ngụ tại San Jose là nhân chứng. Lý Tống khoe ở tù Cộng Sản với 
tội danh “không tặc” mà được ra nhậu ba-xi-đế thịt chó với các cán 
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bộ dài dài và thường cao hứng kể thành tích ngủ với bà tướng và 
với các người đẹp nổi danh ra sao, khiến mấy thằng cán ngố nó say 
sưa há hốc miệng nghe.  
   
Ngày Lý Tống ra Tòa án Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, được 
một nữ chủ đài truyền hình tại Nam California là cô Nam Trân về 
quay phim Lý Tống ra Tòa, sau đó chi ếu trên Đài Truyền Hình ở 
hải ngoại. Được Chánh Án Cộng Sản hỏi cảm tưởng của phạm 
nhân về nền tư pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 
Lý Tống bốc thơm “Đảng và Nhà nước ta” lên tận mây xanh, rằng: 
“Khi ở Hoa Kỳ, tôi tưởng rằng ở Việt Nam không có Dân Chủ và 
Nhân Quyền. Hôm nay, tôi mới hiểu rằng ở Việt Nam có Dân 
Chủ và Nhân Quyền. Đây là phiên tòa có tính cách Quốc Tế, rất 
dân chủ. Đó là điểm son của Cách Mạng!” (Nguyên văn lời 
tuyên bố của Lý Tống)  
   
Lý Tống công khai tuyên truyền cho chế độ CSVN để phát hình ra 
hải ngoại. CSVN phải tin tưởng Lý Tống lắm mới cho mời một nữ 
phóng viên hải ngoại về Việt Nam thâu hình để quảng cáo cho chế 
độ. (Được biết cô Nam Trân hiện nay (năm 2010) là chủ nhân một 
tòa biệt thự đồ sộ ngay tại thị xã Đà Lạt). Trong phiên tòa này, có 
quay một màn thơ mộng, “không tặc” Lý Tống tặng hoa cho nữ 
tiếp viên Hàng Không Việt Nam (CS) trẻ đẹp, tha thướt trong bộ 
áo dài Việt Nam.  
   
Lý Tống khoe có thân nhân phục vụ dưới cờ Đảng ta và có công 
với Cách Mạng, ca tụng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ưu việt lên tận 
mây xanh thì lẽ nào Tổng Cục 2, Cơ Quan Tình Báo Ph ản Gián 
của Vẹm nó lại bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để huấn luyện một 
người “tị nạn anh hùng kiệt xuất” nổi tiếng, đã t ừng được Tổng 
Tống Ronald Reagan gởi thư khen ngợi, thành một cán bộ hoạt 
động phản gián xuất sắc để cài trở lại hoạt động trong cộng động 
người Việt tị nạn nhỉ!  
   
Cuộc vượt thoát bằng đường bộ do miệng Lý Tống kể ra, phét lác 
tự vẽ rồng vẽ rắn, có ai đi theo để chứng thực hay là được CSVN 
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ưu ái chở bằng xe Molotova tới biên giới Thailand rồi mời chàng 
bước lên lãnh địa xứ Tự Do hoạt động giùm cho Đảng ta.  
   
Lý Tống vốn không bỏ qua một cơ hội nào để phét lác, đánh bóng 
cá nhân. Nhà báo Vũ Tòng Chinh, ch ủ nhiêm kiêm chủ bút tờ tạp 
chí Ngọc Lan phát hành trước đây ở New Orleans, Louisiana đã 
tâm sự với cộng tác viên của mình là nhà báo Nguyễn Tú Thành 
rằng Lý Tống thường gởi bài cạy đăng có trả tiền để tự đánh bóng, 
thổi phồng thành tích một cách quá lố lăng nên có lần đã bị từ chối 
không cho đăng bài.  
   
Lý Tống cũng đã từng mượn tên tuổi người tù chính trị nổi danh ở 
Nam California là anh Trần Văn Bé Tư vào năm 1985 để đăng 
chúc mừng Lý Tống đậu bằng BS Đại Học Louisiana.  Tự ý mượn 
tên tuổi chức vụ của Trung Tá Trần Mạnh Khôi, Phi Đoàn Trưởng  
Phi Đoàn Ó Đen 548 để đăng báo lời chúc mừng Lý Tống đậu văn 
bằng Bachelor of Political Science from University of Louisiana, 
mặc dầu không có sự đồng ý của ông thầy cũ. Vậy thì khi Lý Tống 
vượt biên đường bộ một mình hoặc được Đảng cấp phương tiện 
cho đi, một mình Lý Tống hay biết, có ai đi theo trong đoàn để 
chứng thực lời ông “thần nổ tượng” này được.  
 
Những phi vụ Lý Tống thả truyền đơn cũng toàn là phóng đ ại tô 
mầu, lếu láo cả. Kể cả phi vụ thuê máy bay và phi công Thái Lan 
bay vào không phận Việt Nam quãng đường vừa đi vừa về theo lời 
Tống tường thuật dài tới cả ngàn miles. Người hùng nói phét quên 
kiểm chứng với thực tế, hỏi máy bay dân sự nào có bình xăng chứa 
đủ xăng bay được tới gần 1000 miles. Chắc “người khùng” Lý 
Tống có phép lạ, tè vào bình xăng để có đủ xăng mà bay tiếp trên 
không phận.  
   
Lý Tống, một công dân Hoa Kỳ, thuê phi công Thái có trả tiền 
đàng hoàng, thêm tiền thưởng nữa để lái máy bay vào phạm không 
phận Việt Nam, rồi bay trở lại Thailand  mắc mớ gì tù tới 6, 7 năm. 
Trong khi Tòa Đ ại Sứ Mỹ tại Bangkok, Thailand không thèm can 
thiệp, “cho mày tù mọt gông, tao không care”! Hẳn là cơ quan an 
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ninh Mỹ đã quá rành nhân vật Lý Tống này đang hoạt cho phe phái 
nào? Quốc Gia hay Cộng Sản? Freedom fighter thực hay tình báo 
phản gián CSVN? Chứ nếu không thì sao chính phủ Mỹ họ lại thờ 
ơ không tích cực can thiệp cho một can phạm mang quốc tịch Mỹ 
bị xử oan uổng ở tù lãng xẹc lâu đến thế. Trong khi Nhân  viên Bộ 
Ngoại Giao Nhà nước CSVN làm bộ lên tiếng đòi dẫn độ Lý Tống 
về Việt Nam ra Tòa về tội xâm phạm hải phận Việt Nam. Chúng 
nó đòi d ẫn độ một nhân viên tình báo phản gián đã đư ợc huấn 
luyện kỹ và cài êm đang hoạt động ở hải ngoại cho Đảng và Nhà 
nước ta”  về Việt Nam  để tế mồ tổ cha chúng nó ư?  
   
Cái Đài Phát Thanh Quê Hương của bà Đoan Trang Vương Quốc 
Bộ Ngựa ngày đêm ra rả làm bộ la bai bải, đồng hương đóng tiền 
yểm trợ “người anh hùng” đang mắc nạn trên đất Thái, này là Quỹ 
Yểm Trợ, này là Quỹ Pháp Lý lẹ lên, nhiều nhiều vào!  
   
Vụ Lý Tống giả gái, tặng hoa cho ca nô Đàm Vĩnh Hưn g, xịt xịt, 
bể quá, chẳng bịp được ai nữa. Chỉ làm trò phá rối, ruồi bu nhằm 
mục đích gây chia rẽ cộng đồng và đồng thời quyên tiền cho Quỹ 
Pháp Lý kiếm tiền dưỡng già cho người hùng 65 tuổi đã thấm mệt 
về nghỉ hưu xây mộng một mái nhà tranh, hai trái tim vàng khè với 
một em trẻ đẹp…  nay trễ quá rồi, bể quá rồi, người hùng Lý Tống 
ơi.  
   
Cái trò xịt xịt chỉ làm cho thằng ca nô Đàm Vĩnh Hưng nó thêm 
nổi tiếng. Cho luật sư có chút tiền còm thù lao tiêu lai rai trong lúc 
kinh tế èo uột. Người hùng, nếu quả chống Cộng thật, căm thù 
Cộng Sản thật, sao chẳng cầm dao  nhảy mẹ nó lên sân khấu, lụi 
cho thằng ca nô một nhát lút cán cho nó giãy đành đ ạch có phải là 
yêng hùng không, Người hùng mà dâm lút cán khiến thằng ca nô 
mắt trợn trắng về chầu Hồ Chủ Tịch nhà nó ngay trên sân khấu, thì 
ngày nào Lý Tống còn bị tù, lão còn sống ngày nào, lão còn tiếp tế, 
tình cho không biếu không cho người hùng Lý Tống ở trong tù mỗi 
tháng 1000.00 (one thousand) US dollars, tiền tươi, vẫn hoan hỉ 
như thường.  
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Người hùng Lý Tống đếch làm được chuyện đó, chỉ làm được ba 
cái chuyện ruồi bu, xịt xịt bậy bạ, buồn năm phút! Bởi vậy lão mới 
có bài thơ sau đây tặng cho chú mày đây:  
   
Tống Shit!  
   
Dao đâm lút cán nó ngay đi  
Xịt xịt ăn thua cái đếch gì?!  
Khiến gã ca nô thêm nổi tiếng!  
Giúp thằng thầy cãi mớ tiền chi  
Diễn trò khỉ khọn lừa bô lão,  
Làm chuyện ruồi bu bịp nữ nhi  
Cứ tưởng phen ni mi hốt bạc  
Tế ra cô bác lại khinh khi!  
   
24.10.2010  
HỒ CÔNG TÂM 
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Lý Tống hỗn và tàn ác 
 
 
Kính thưa qúi vị 
  
Tạm gác qua một bên về những “xảo quyệt, mánh mung’ của anh 
hùng Lý Tống, từ những “phi vụ”  dàn cảnh  truyền đơn, Phạm 
Hữu cho đến phi vụ  cướp công  Diên Bình, cho đ ến "phi vụ bọc 
cờ " mà Lý Tống và đàn em tuyên bố rùm beng là “Hạ cờ máu” ! . 
Gác qua một bên những hành vi lừa đảo tình, tiền , mà có vài anh 
lên tiếng cho rằng không nên nói đến đời tư cho dù có xấu xa đểu 
cáng bần tiện thế nào cũng được, miễn là Lý Tống chống cộng ! 
  
Vậy thì  tôi xin đư ợc hỏi về  vấn đề khác vậy, kính mong quí vị, 
nhất là các anh cho là mọi việc đều chấp nhận được, miễn là Lý 
Tống chống cộng ! 
  
1./ Lý  Tống  tàn ác, sắt máu ! Có hay không ?  
 Lý Tống có thật sự chống cộng không, khi chủ trương sắt máu tàn 
ác như vc ?  
 
Khi Lý Tống chủ trương biện pháp “Bịt mắt chặt đầu” và ca tụng, 
khuyến khích phương cách khủng bố của những thành phần qúa 
khích Hồi Giáo để đối phó với những người  bất đồng và phản bác 
những điều mà Lý Tống “Nổ” và “Xạo Bip“, hầu mong cảnh tỉnh 
những người hiền lương biết đàng mà tránh xa con thú nguy hiểm , 
để không bị hao tài tốn của và giảm bớt chân nguyên khí lực khi 
gân cổ tung hô anh hùng nổ bịp !  
 
Vì sao những người tị nạn cs chân chính phải xa lìa Tổ Quốc, khi 
bọn csvn vào đến Sài Gòn, theo sau lệnh đầu hang của kẻ phản 
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phúc DVM, có phải chúng ta chán ghét cái trò khủng bố dã man 
của Việt Cộng , đám du kích hằng đêm vẫn  mò về những làng quê 
hiền hòa, lôi cổ  người dân vô tội, chặt đầu, cắm trên cành tre  để  
trả thù và khủng bố dân lành ! Nhưng anh hùng Lý T ống thì đã 
nhiều lần phổ biến và cổ võ chính sách “Bịt mắt chặt đầu” , chính 
sách ấy có khác chi lũ c ộng sản khát máu tàn bạo?  Cũng b ằng 
hành động ấy,  tàn bạo và sắt máu , những con thú hai chân, lũ thảo 
khấu cách mạng đã làm tôi tớ cho  ngọai bang, sát chủ, vong ân, 
chỉ vói một túi tiền nhỏ mọn .  
 
Osama Bin Laden, tên trùm khủng bố ngày nay vẫn  còn sống, dù 
bị Mỹ và đồng minh truy đuổi gắt gao, cái đầu của hắn đáng giá 
$25 triệu US Dollars. Vì sao  hắn vẫn còn sống? Vì lũ kh ủng bố  
đàn em thân tín có lẽ không tham tiền, không phản chủ! như những 
lọai tướng tá tham gia cuộc cách mạng sát chủ, diệt ân, đưa đến 
ngày mất nước vào tay lũ cộng sản tàn bạo và sắt máu  !  
   
2./ Lý Tống  “Nổ”  và Hỗn  Có hay không ?  
Lý Tống tuyên bố: Nếu mỗi vùng chiến thuật có một Lý Tống thì 
cộng quân ngóc đầu không nổi ! Thiệt là hỗn và vô ơn !  
 
Trong suốt cuộc chiến Quốc cộng, mảnh giang sơn còn một nửa cơ 
đồ Miền Nam VN, vẫn đứng vững  như bàn thạch tạm lấy 1954 
làm  mốc, cho đến khi Lý Tống đủ lớn để vào lính. Từ năm 1954 
đến 1964, trong 10 năm ấy, biết bao xương trắng máu đào, biết bao 
anh hồn tử sĩ vì Tổ Quốc báo ân! Bốn vùng Chiến Thuật vẫn 
nguyên vẹn , một nửa cơ đồ không sứt mẻ một chút gì, không có 
một thằng vc nào ngóc đầu lên nổi, trong suốt 10 năm ấy 
QLVNCH/ KQVN đâu cần Lý Tống !  
 
Cuộc chiến tiếp tục cho đến ngày “gãy súng” vì đ ồng minh bỏ 
chạy QLVNCH đành buông súng theo lệnh đầu hàng của hèn 
tướng DVM. Lý Tống  may mắn được phục vụ trong Phi Đòan Ó 
Đen tại Phù Cát/ Phan Rang là một căn cứ sinh sau đẻ muộn vì nhu 
cầu cuộc chiến, nhưng cũng đã có mặt của những đàn anh giày dạn 
gió sương, vẫy vùng đây đó, chiến tích đầy người, hướng dẫn đám 
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đàn em chiến đấu, so cánh cùng các Không Đòan /Phi Đòan kỳ cựu 
khác !  
 
Thiên Lôi, Hổ Cáp, Phi Hổ , Phi Điểu, Bạch Tượng, Hỏa Long 
v.v….  cùng sát cánh với các Quân Binh chủng bạn, miệt mài 
chiến đấu không ngừng nghỉ, có thằng củ “shit” vc nào ngóc đầu 
lên được đâu ?  
 
Từ cái thuở còn Trại Phi Long, Trại Linh Phượng, Căn cứ 3 Trợ 
Lực, rồi sau khi Đà Nẵng được quân sự hóa, tôi cũng đã đ ặt bước 
chân qua, Lý Tống mới chỉ là cậu bé con !  
Thử hỏi một  mình Lý Tống thì làm được gì ?  
 
Hãy khiêm tốn mà học hỏi, hãy khiêm cung đ ể được thương mến , 
nếu Lý Tống thật sự là người quốc gia chống cộng chân chính !  

 
Chính Irving 
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CÁC SẾP DỨT KHOÁT KHÔNG DÁM TRANH 
HƠN VỚI THẰNG CHÍ PHÈO LÝ TỐNG 
    
Có một số vị trên các Diễn Đàn đòi tri ệu các vị thượng cấp và sĩ 
quan đồng đội cũ của “người khùng” Lý Tống ra đói chất, tranh 
luận cãi nhau tay đôi v ới một thằng đĩ đực, một đệ tử “khi sư diệt 
tổ”, phản loạn, “vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá bát, hết thuốc chữa”, 
thằng Chí Phèo quá hạ cấp giữa cái chợ cá, làng lưới đầy gió tanh 
mưa máu này ư? Chén kiểu mà đem ra chọi với chén sành chi cho 
uổng?  
  
Quân hồi vô phèng, nước đã mất, đơn vị đã tan hàng. Các anh em 
đồng đội cũ sống lang bạt trên đất nước người, còn giữ liên lạc với 
nhau, còn tôn trọng nhau, còn giữ tôn ti trật tự, duy trì đư ợc cái 
tình sư đệ, thầy trò, còn tôn trọng ở cái cấp bậc, chức vụ cũ và  ở 
tuổi tác là ở cái tình. Tình nghĩa anh em đồng đội cũ.     
  
Các sĩ quan cao c ấp trong Không Đoàn, Phi Đoàn… không thể 
thỏa mãn lời yêu cầu của đàn-chủ Nguyễn Văn Hoàng kéo cả ra cãi 
nhau tay đôi với thằng Chí Phèo Lê Văn Tống  trên cái Diễn Đàn 
Phố Nắng cho bọn vô lại nó bề hội đồng. Chẳng những thằng Chí 
Phèo mà cả bọn Cộng Sản nằm vùng chúng nó rất mong muốn lôi 
các chức sắc cao cấp trong Quân Lực VNCH cũ  ra đ ấu tố để hạ 
nhục và hạ uy tín  các vị ấy.  
  
Chí Phèo Lý Tống tới Dallas. Đại tá Đỗ Trang Phúc bị  thằng Chí 
Phèo hỏi đốp chát ngay mặt, không cần thưa bẩm tôn trọng tuổi 
tác, cấp bậc, chức vụ của vị chỉ huy cũ: “Nghe đ ại tá sợ vợ lắm 
hả?” Đại tá Phúc mắng khéo thằng Chí Phèo, nhưng  đầu óc nó 
ngu xuẩn, nó tưởng thành tích nó ghê gớm lắm: “Bà chết đã 3 năm. 
Nhưng người tao sợ là mày chứ không phải vợ tao!” 
  
Trong hội, anh em không muốn dây với hủi. Chí Phèo lại chắc 
mẩm rằng mọi người bây giờ sợ nó. Nó nghĩ nó là anh hùng, là số 
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1 La-mã, là trung tâm vũ tr ụ! Chí Phèo Lý Tống đâu còn n ể nang 
ai. Nó tốc váy chửi tưới hột sen, chẳng chừa một ai.  
 
Đại tá Võ Văn Ân trư ớc đây ở New Orleans cưu mang Lý T ống, 
cho nó nương cái thân côi cút, ăn dầm ở dề cả chục năm trời, xem 
nó như đưa em út trong nhà. Lúc Tống ở tù bên Thái Lan, ông thân 
hành sang thăm, quà cáp cho nó. Ấy vậy mà khi Tống ở tù Thái 
Lan về tới Mỹ, nó nghe lời xúc siểm của mấy đứa trong băng đảng 
vô lại. Nó nghi Đại tá Ân quyên được nhiều tiền, ăn bớt ăn xén, 
không nạp đủ cho nó. Thế là nó cột ân nhân của nó với Đại tá Phan 
Hòa Hiệp vào một liên danh, rồi chửi cho tan nát không manh 
giáp.    
 
Một Ó Đen cùng đơn vị với Lý Tống n g ày xưa tâm sự: “Thằng 
Tống, nó đã vơ chằng cái chiến công của đàn em về cho nó. Nó bịa 
ra chuyện ông Trần Mạnh Khôi ém nhẹm của nó 300 dollars để sỉ 
nhục ân nhân của nó. Nó chẳng nhớ ngày nó ra tù, ông Khôi đón 
nó về, cho nó ăn ở free cả ba tháng trời, không phải đóng một đồng 
xu cắc bạc, để nó hoàn thành cuốn sách Ó Đen. Chẳng lẽ ông Khôi 
thèm ăn bớt ăn xén, ém nhẹm 300 bạc của nó hay sao?”  
   
Ó Đen Trần Tấn Giới thấy bất nhẫn, không chịu đựng nổi, viết thư 
mắng thẳng vào mặt Lý Tống: “Còn phần chú mày – Lê Văn Tống 
tức Lý Tống – ngày ra tù từ Thái Lan về Mỹ, anh em trong Phi 
Đoàn Ó Đen 548 không cần biết lý do, đã chào đón, đóng góp 
4,500 dollars, đưa tận tay chú mày ở nhà Ó Đen Phạm Hữu Nghĩa 
để chú mày khỏi đói khổ. Cũng tại nhà Ó Đen Nghĩa, lúc đó chú 
mày gọi điện thoại “long distance” cho tôi. Còn nhớ hay đã quên 
rồi. Tôi cũng còn giữ thư từ, hình ảnh của chú mày lấy tình nghĩa 
Ó Đen 548 để xin tôi giúp đỡ, từ khi chú mày còn ở New Orleans. 
Vài tờ “tăm” US có đáng gì,  nh ớ không?... Mong rằng Lê Văn 
Tống tức Lý Tống từ nay đừng lấy danh nghĩa c ủa Ph i Đoàn  Ó 
Đen 548 nữa! Chú mày đúng là thằng vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá 
bát, hết thuốc chữa…”  
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Thế là Chí Phèo Lý Tống nổi cơn tam bành, ngồi vắt nóc, xỉa xói, 
bới móc, bất kể người lớn kẻ nhỏ trong đơn vị,  không chừa một ai. 
Kiếp quá. Chắc là những năm tháng Lý Tống ở với Cộng Sản, nó 
đã từng viết báo cáo, tố khố các cấp chỉ trong đơn vị, để đệ trình 
lên cấp ủy Đảng nghiên cứu. Nay nó viết lại, thêm thắt chút đỉnh 
để hoàn thành bản đại cáo trạng bêu riếu hạ nhục các bậc đàn anh.    
Đại tá Lê Văn Thảo thấy vậy cả kinh, vội vàng viết thư khuyên can 
mọi người, dây chi với hủi. Đừng lời qua tiếng lại nữa. Cộng Sản 
nó cười cho, lời lẽ nguyên văn như sau: “Chúng ta đã hy sinh, c ố 
gắng thi hành nhiệm vụ mà toàn dân miền Nam giao phó. Sứ mạng 
không thành, tuy nhiên chúng ta may mắn, được sống trong xứ tự 
do, dân chủ này. Bao nhiêu người Việt Nam đang sống trong sự hà 
khắc, tàn ác của lũ gi ặc Cộng Sản Bắc Việt. Tôi chỉ mong rằng, 
các anh cố giữ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, thương yêu nhau như 
đã một thời cùng nhau chia sẻ nỗi nhọc nhằn, sát cánh nhau thi 
hành phi vụ. Bây giờ không còn gì, mỗi người một nếp sống, một 
hướng đi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nghĩ đến nhau, trong một quá 
khứ hào hùng, bảo vệ nhau khi chiến đấu và thương yêu nhau khi 
giã từ vũ khí.”  
   
Đại tá Thảo không quên nhắn nhủ, khuyên can Lý Tống: “Tôi rất 
mến em Tống. Điện thư của em VÔ TÌNH RẤT CÓ HẠI CHO 
TƯƠNG LAI HƯỚNG ĐI CỦA EM!”  
 
Cuối thư Đại tá Thảo không quên kêu gọi mọi người trong đại gia 
đình Không Quân VNCH hãy giữ hòa khí với nhau. Ông nói “Tôi 
thành thật xin các anh em NGƯNG NGAY MỌI SỰ TRẢ LỜI 
TRONG CÂU CHUYỆN KHÔNG VÀO ĐÂU NÀY!”    
 
Nay thằng Chí Phèo Lý Tống lèm bèm quậy nát nước trên Diễn 
Đàn Phố Nắng, kéo theo một đám sồn sồn ngu xuẩn chửi văng 
mạng bất kể phải trái. Thôi thì thằng Chí Phèo Lý Tống cứ việc sử 
dụng các diễn đàn của băng đảng Việt Tân để bới móc, lôi đời tư 
các Sếp ra sỉ vả cho đã nư. Chắc chắn trăm phần, các Sếp cũ trong 
Không Đoàn, Phi Đoàn không dám nghe theo lời súi dại của đàn 
chủ Phố Nắng chường mặt ra cái chợ cá, đưa cái đầu vào cho thằng 
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Chí Phèo Lý Tống nó kéo theo một b ăng đảng mấy mụ sồn sồn 
thất học và lũ đầu trâu mặt ngựa, du côn chúng nó bề hội đồng… 
cho lũ cán ngố ở Bắc Bộ Phủ chúng nó được dịp vỗ tay!  
 
October 2, 2010  
HỒ CÔNG TÂM      
  

--oOo-- 
 
 
 BÀI HỌC VỠ LÒNG GỞI CHÍ PHÈO LÝ TỐNG 
  
Việc lột mặt nạ anh hề Lý Tống, tay sai băng đảng bịp và tình báo 
Việt Cộng là nhiệm vụ của những người tị nạn yêu nước và quyết 
tâm chống Cộng. Hơn ai hết, Lý Tống biết những nhân vật sĩ quan 
trong Không Đoàn và Phi Đoàn mà chúng tôi đề cặp tới phát biểu 
về Lý Tống ra sao. Chúng tôi không hề thêu dệt, đặt vào miệng các 
vị ấy những câu mà quý vị ấy không nói. Nghĩa là ch ắc chắn trăm 
phần trăm Lý Tống biết chúng tôi không rảnh để dựng chuyện.  
 
Không dưng vô cớ mà buộc án gán tội  oan cho Lý Tống. Những 
Sếp nào, đồng đội nào trong đơn vị nói về và nói với Lý Tống ra 
sao, Lý Tống thừa biết những người đó là ai. Căn cứ xác thực qua 
nội dung các emails trao đổi giữa Lý Tống và các vị sĩ quan trong 
Phi Đoàn Ó Đen, đồng thời qua những cuộc điện đàm giữa tôi một 
vài đồng đội của của Tống mà tôi biết được con người thật, cái mặt 
trái, cái lập trường chính trị của Lý Tống bây giờ ra sao. Chúng tôi 
biết hiện giờ Lý Tống phục vụ cho ai. Quốc Gia hay Cộng Sản?  
 
Không thể lấy vải thưa che mắt chúng tôi được. Chúng tôi không 
có nhu cầu đôi co với những kẻ ngoài cuộc, nhất là lèm bèm với 
những kẻ không quen biết, những nick ma, nick quỷ, những tên 
khuyển mã tay sai của băng đảng Việt Tân hoặc Cộng Sản nằm 
vùng. Chúng tôi cũng không có nhu cầu phải giảng giải cặn kẽ cho 
những kẻ ngu xuẩn, tối dạ hoặc ngoan cố, nhất là những mụ sồn 
sồn mà cái mông to hơn cái đầu chứa đựng toàn bã đậu.  
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Lý Tống hãy tự vấn xem tại sao các chiến hữu ngày xưa của Tống 
và các sĩ quan chỉ huy cũ của Tống đều quay lưng lại, không muốn 
nhìn mặt thằng Chí Phèo, thằng "vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá bát, 
hết thuốc chữa"! Lý Tống phải biết rành hơn ai hết rằng ai trong 
Không Đoàn, ai trong Phi Đoàn đã m ắng mỏ Tống ra sao, ai đã 
khuyên răn Tống ra sao! Chúng tôi không dựng chuyện, gắn cho 
Tống những tội lỗi mà Tống không hề sai phạm. Chúng tôi tránh 
lôi ra những chuyện bê bối, ma bùn, thú tính trong đời sống riêng 
tư của Tống. Từ những hành vi của một kẻ bệnh hoạn lén lút nằm 
gậm giường để coi lén nghe lén những cuộc mây mưa của các bạn 
trong đơn vị đến những  tráo trở lật lọng vì chuyện tiền bạc dơ bẩn 
khiến tôi không thể tưởng tượng được cái mặt trái của Lý Tống lại 
có thể như vậy!  
 
Lý Tống nên nhớ rằng tôi không quan tâm tới những tiếng chửi rủa 
vu vơ, những tiếng la hét của tên ngu xuẩn chạy theo ủng hộ Tống. 
Chúng nó chỉ làm hại Tống mà thôi, không giúp gì đư ợc cho Tống 
cả. Bởi Hồ Công Tâm không đếm xỉa tới cái số đông mù quáng 
ngu dốt. Tôi rất mong Tống ăn năn hối cải, thật thà khai báo để về 
với chính nghĩa Quốc Gia để chúng tôi, bớt đi một kẻ thù, có thêm 
một chiến hữu. Bởi chế độ Cộng Sản đã đến ngày tàn, phục vụ cho 
cái đảng độc tài, bán nước hại dân ở giờ thứ 25, chết đi còn b ị 
người đời nguyền rủa, phỉ nhổ, khó mà đầu thai thành người được 
Lý Tống à! 
 
October 2nd 2010 
Hồ Công Tâm 
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Chỉ cần nêu lên BA TỘI DANH thì Lý Tống chẳng 
anh hùng chút nào mà chỉ là tên ma giáo. 
 
From: Trung Tran trantrung45@sbcglobal.net 
Date: Friday, October 1, 2010, 5:54 PM 
   
Ba tội danh của Lý Tống :  
  
Thứ 1 .- Cướp công của đàn em trong vụ đánh sập cầu Diên  Bình 
tháng 6/1974 . 
  
Thứ 2 .- Lên đài phát thanh Việt công kêu gọi tất cả sĩ quan không 
quân Phi đòan Ó Đen buông súng đầu hàng cách mạng (Việt cộng) 
khi máy bay của Lý Tống bị VC bắn hạ tại Ninh thuận, thế mà khi 
được sang tỵ nạn tại Mỹ không biết ăn năn  hối hận về lỗi lầm của 
mình mà còn lên tiếng dạy đời chữi rũa người khác . 
  
Thứ 3.- Toa rập với Việt Công trong phiên tòa tháng 3/1993 , đ ể  
Việt cộng cho phóng viên Nam Trân từ Mỹ về Việt Nam thu băng 
phiên tòa xữ Lý Tống, công an VC mớm lời cho Lý Tống phát biểu 
tại phiên toà với câu :." Khi ở Hoa Kỳ tôi tưởng rằng ở VN không 
có dân chủ và nhân quyền. Hôm nay tôi mới hiểu rằng ở VN có  
dân chủ và nhân quyền! Đây là  phiên tòa có tính cách qu ốc tế 
rất dân chủ! Đó là điểm son của Cách Mạng ".  Với lời phát biểu 
trên của Lý Tống chứng tõ LT không  có chút gan dạ, bất khuất mà 
đã hèn nhát đ ầu hàng Việt công để Việt công cho Nam Trân đem 
cuôn băng đó về Mỹ phổ biến làm lợi cho Việt cộng về mặt nhân 
quyền  và dân chủ. 
 
Với BA TỘI DANH nêu trên, Lý Tống chẳng những  không xứng 
đáng là một quân nhân Quân Lực VNCH với châm ngôn của người 
Sĩ quan trước khi ra trường "TỔ-QUỐC DANH-DỰ TRÁCH- 
NHIỆM" thì làm sao Lý Tống có thể gọi là "Anh Hùng" cho được, 
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mà hắn ta chỉ là tên ma giáo, lọc lừa  mong những ai nhẹ dạ cả tin 
còn đang mê muội cho Lý Tống là anh hùng thì nên xét lại. 
 
 

 
 
 

--oOo-- 
 
 
 
 
Gởi "Hoàng Phố Nắng" v/v HCT vs "gian 
hùng" Lý Tống 
From: CSQG <phudacuy@yahoo.com> 
Date: 2010/10/1 
 
 
Gởi Hoàng Phố Nắng, 
Vấn đề đặt ra là ông Hồ-Công-Tâm viết về những trò ma-cô bịp 
bợm lừa gạt thiên hạ của tên gian hùng Lý-Tống có đúng hay 
không ? Cho nên ông HCT dù có ở trong Không-Quân hay là 
người ngoài cũng không là đi ều cần thiết. và ai là người cung cấp 
tin cho ông HCT về  Lý-Tống cũng không là quan trọng. 
 
Ông HCT chỉ nêu lên sự thật về những việc làm của tên ma-cô đỉ 
đực Lý-Tống mà có lẻ Hoàng Phố Nắng vì "Chột" nên không nhìn 
rõ được vấn đề. 
 
1/  Ông HCT vạch trần việc Lý-Tống cướp công của một Pilot đàn 
em la Thiếu-úy Hóa trong chiến công đánh sập chiếc cầu Diên-
Bình. 
 
2 / Ôn g HCT đã nêu vi ệc Lý-Tống đã lên đài "MTGPMN" c ủa 
cộng-sản Hà-Nội để nêu đích danh kêu gọi đồng đội và các cấp 
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chỉ-huy Phi-Đoàn, Không Đoàn... hãy buông súng đ ầu hàng 
"Cách-Mạng" để được khoan hồng. 
 
3/ Lý-Tống đã tuyên bố trước Toà Án tà quyền cộng phỉ, một câu 
nói để đời  "Khi ở Hoa Kỳ tôi tưởng rằng ở VN không có dân 
chủ và nhân quyền. Hôm nay tôi mới hiểu rằng ở VN có  dân 
chủ và nhân quyền! Đâ y là  p hiên tòa có tính cách qu ốc tế rất 
dân chủ! Đó là điểm son của Cách Mạng " 
  
Với những việc làm lưu manh phản trắc như đã nêu trên v ậy mà 
thằng phản bội tưởng rằng không ai biết nên vẫn cứ lón lối vỗ ngực 
tự xưng là "Anh Hùng" thì bu ộc lòng ai đã bi ết sự thật về quá khứ 
của tên gian hùng lưu manh Lê-Văn-Tống  cũng bất bình lên tiếng. 
  
Với những mụ nạ dòng, xồn-xồn đú đỡn ham của lạ, lén chồng gạt 
con ca tụng tôn vinh thằng ma-cô đỉ đực là "anh hùng" để được nó  
"chiếu cố"  thì cũng ch ẳng nói làm gì. Riêng đặc biệt với "Thủy-
Tiên Hoàng Chột" dù sao cũng mang danh khoa bảng thế mà vẫn u 
mê để lầm lạc với thằng gian hùng ma-cô đỉ đực hay sao? Trên 
diển đàn thử hỏi có mấy ai gian manh tinh vi khôn khéo quỷ quyệt 
che dấu tông tích với nhiều Nick Name như thuở nào của "Thủy-
Tiên Hoàng Chột". Hôm nay không lẻ vì "Chột" nên Hoàng Phố 
Nắng, Hoàng Chột Thủy-Tiên đã không còn nhìn th ấy để nhận 
được những điểm chính yếu mà ông HCT đã, đang và ti ếp-tục lật 
tẩy, lột trần cái bản mặt của tên gian hùng ma-cô điếm thúi Lê-
Văn-Tống tức Lý-Tống. 
 
 
 

 
 
 

HCT vs "anh hùng" Lý Tống 
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Date: Friday, October 1, 2010, 11:38 AM 
   
Kính quý vị! 
Riêng gửi Hoàng Phố Nắng. 
  
Hoàng là một người khá thông minh nhưng đặt câu hỏi về cái 
"source" của Hồ Công Tử làm chúng tôi hơi ngạc nhiên. Cứ đọc lại 
những gì Hồ Công Tử viết ra đối chiếu với hai email của LT là ai 
cũng hiểu nguồn tin xuất phát từ những anh em KQ, ngay cả trong 
phi đoàn Ó Đen. Về vụ cầu Diên Bình có đ ủ ý kiến của bốn người 
tham gia ngay cả chi tiết 3 người đánh bom trước toàn trật vì bay 
ngang qua cầu khác với người đánh trúng  (thiếu uý Hóa) bay theo 
chiều dọc cầu. LT kêu ầm lên có nội gián, viết như "gà nuốt giây 
thun" đó chính là câu trả lời về cái "source". Việc LT mới gởi 
1,000 USD cũng đã đư ợc xác nhận. Nhưng thôi! Theo tôi những 
chuyện về cá nhân LT như vậy đã quá đ ủ. Hồ Công Tử không cần 
thiết phải tốn thì giờ thêm. Vấn đề quan trọng là từ nay LT hết còn 
phét lác, vơ vào được nữa. Như phi vụ "Phạm Hữu", chúng tôi đã 
chứng minh chẳng hề có thật qua bài "Anh hùng rải truyền đơn" 
đến nay LT cũng tự thừa nhận đó là "phi vụ dởm, hụt" vì không thể 
cãi được. Trong khi trước đó LT "nổ" về "điệp vụ Phạm Hữu" như 
thế nào? Từ đó mọi người có thể suy ra những gì Lý Toét "nổ", 
"bịp" trong hai chuyến trước.  Đú ng ra còn nhi ều cái không thật 
nhưng không cần thiết phải trở lại những chuyện đó. Sự nghiệp loè 
bịp, làm tiền của đương sự đã ngắc ngoải từ lâu, đến nay là tắt 
ngấm. Chúng ta không có quyền cấm ai chọn nghề làm đĩ hay ăn 
mày. 
 
Tuy nhiên "làm đĩ" mà t ự xưng là "anh thư" hay "ăn mày" "bịp 
bợm" mà tự nhận là "anh hùng" thì quá láo vì thế nên chúng ta mới 
buộc phải ra tay dậy dỗ chúng.  
  
Trân trọng 
 Kim Âu 
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Gà què ăn quẩn cối xay -- anh khùng Lý 
Tống ngửa tay xin tiền/ Tiền Tiền T… 
 
From: Ho Cong Tam <hocongtam@gmail.com> 
Date: Saturday, October 2, 2010, 8:05 AM 
  
NGƯỜI KHÙNG LÝ TỐNG 
  
Gà què ăn quẩn cối xay 
Anh khùng Lý Tống ngửa tay xin tiền! 
(Ca dao thời đại Tị Nạn) 
  
Đĩ đực đời nay dễ kiếm tiền! 
Ngựa xe rủng rỉnh... sướng như điên 
Sơn Đông mãi võ... hầu gây qũy 
Tiều Quảng mần tuồng... đặng lạc quyên! 
Ăn bám đồng hương... vồ tới tấp, 
Xin tiền bô lão... hốt liên miên (!) 
Ca bài Con Cá dăm ba bận 
Cũng đủ sống phè tới mãn niên! 
 
October 1st, 2010 
HỒ CÔNG TÂM   
 
 
 
 
                                  
 

MỘT VÀI THẮC MẮC SƠ KHỞI 
XUNG QUANH NHÂN VẬT LÝ TỐNG 

 
Hãy đặt câu hỏi: 
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1. Tại sao phiên Tòa xét xử "tội phạm Không Tặc" Lý Tống tại 
thành Hồ lại được Đảng và Nhà nước dàn dựng “hoành tráng” và 
thuê mướn một chủ Đài Truyền Hình ở Nam California về VN 
quay video ra chiếu tại hải ngoại? Tại sao CSVN lại tin tưởng 
"phạm nhân Không Tặc" Lý Tống đến như vậy, chúng nó đâu quá 
thơ ngây? 
(Trong khi phiên tòa xử Võ Đại Tôn thì không đư ợc ưu ái như Lý 
Tống. Khi phạm nhân Võ Đ ại Tôn vừa nói những điều quan tòa 
Vẹm nghe chói, không chiều theo ý của CSVN, chúng vội vàng 
cúp micro, giải tán cuộc họp báo và dẫn tù nhân trở lại nhà giam 
tức thì.) 
 
2. Tại sao phạm nhân "Không Tặc" Lý Tống không lo lắng đến số 
phận mình sẽ bị kêu án nghiêm khắc mà còn nghĩ t ới việc liên lạc 
ra ngoài nhờ người mời cô Tiếp Viên Hàng Không tới dự phiên xử 
của mình đ ể được tặng người đẹp một bó hoa hồng và chụp hình 
quay phim? Việc dàn dựng quay phim, có sự hiện diện của Chủ 
Đài Truyền Hình ở Mỹ về là Nam Trân thâu Camera, chẳng lẽ Lý 
Tống lại ngờ nghệch đến độ không hay biết mà vẫn cứ hùng hồn 
tuyên bố trước pháp đình, tuyên truy ền, ca tụng chế độ CSVN là 
Dân Chủ và thực sự tôn trọng Nhân Quyền, qua câu bốc thơm 
Vẹm, nguyên văn như sau: 
"Khi ở Hoa Kỳ tôi tưởng rằng ở VN không có dân chủ và nhân 
quyền. Hôm nay tôi mới hiểu rằng ở VN có dân chủ và nhân 
quyền! Đây là phiên tòa có tính cách qu ốc tế rất dân chủ! Đó là 
điểm son của Cách Mạng " (Ó Đen Lý Tống) 
 
3. Chẳng lẽ Tình Báo Phản Gián CSVN thơ ngây đến không biết 
Lê Văn Tống tức Lý Tống là người tị nạn nổi tiếng, được báo chí 
thế giới đăng tin và được cả Tổng Thống Reagan viết thư ca ngợi... 
mà không thèm móc nối để cài Lý Tống trở lại Mỹ hoạt động có 
lợi cho chúng ư?   
 
4. Có thật Lý Tống ở tù CS không, hay Vẹm tuyên án "Không Tặc 
dổm" 20 năm tù cốt để đánh bóng đương sự. Hay Lý Tống tù, được 
hưởng quy chế đặc biệt... kiểu như Đoàn Viết Hoạt, được đọc sách 
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báo Mỹ, coi Ti Vi, vợ ở Mỹ về thăm được ngủ lại với chồng! Hay 
thời gian ở tù chỉ là thời gian bồi dưỡng kiến thức hoạt động tình 
báo? Có mụ sồn sồn nào thắc mắc rằng tại sao khi nghe kêu án 20 
năm mà Lý T ống mặt mày vẫn tươi rói, còn nghĩ t ới màn quay 
phim thơ mộng tặng hoa hồng cho cô  em Tiếp Viên Hàng Không? 
 
5. Tại sao ngày 2/4/1975 Lý Tống lái phi vụ máy bay A37 đi oanh 
tạc không trở về. Có thực đương sự bị phòng không đ ịch bắn hạ 
trong ngày, sao không nghe mang thương  tích, hay đương sự tự 
nguyện lái phi cơ xuống phi trường Huế (do CS Bắc Việt chiếm từ 
mấy tháng trước)  đầu hàng CSVN (?) mà ngay tối hôm đó 2 tháng 
4, 1975 đồng đội Không Đoàn và Phi Đoàn đóng tại Phan Rang 
mọi người nghe được lời kêu gọi của Lý Tống, réo tên tuổi, cấp 
bậc, chức vụ từng người trong đơn vị hưởng ứng ra hàng để lập 
công và hưởng khoan hồng của "Cách Mạng"???!!! 
 
6. Do đó, tôi ngờ rằng việc Lý Tống vượt biên bằng đường bộ là 
do chính Lý Tống tưởng tượng ra cho lâm ly, nào là băng rừng, 
vượt suối, bơi qua eo biển Thailand - Malaysia dầy đặc những cá 
sấu chỉ là sản phẩm của đầu óc phét lác khôi hài. Biết đâu Vẹm nó 
tiếp sức chở người hùng Lý Tống bằng xe Molotova tới biên giới 
Thailand để chàng tà tà bước lên lãnh thổ nước bạn cũng không 
chừng. 
 
Dẫu biết được anh em đồng đội cũ của Lý Tống nói cho biết nhiều 
bí ẩn về đương sự nhưng tôi nghĩ đó là phần việc của các cơ quan 
an ninh Hoa Kỳ, không phải là nhiệm vụ, phần việc của cá nhân 
một công dân bình thường như tôi. 
October 1 st 2010 
HỒ CÔNG TÂM     
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TƯỜNG TRÌNH PHI VỤ ĐÁNH SẬP CẦU DIÊN BÌNH 
 
  
[1] 
  
Vào trung tuần tháng 6 năm 1974, chiến cuộc ngày thêm khốc liệt.  
Quân đội đồng minh Mỹ không còn trực tiếp tham chiến nữa. Bom 
đạn tiếp tế nhỏ giọt cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngày một 
eo hẹp, trễ nải. Trong khi Khối Cộng Sản Liên Xô, các nước CS 
Đông Âu và Trung Cộng gia tăng yểm trợ hết mình cho quân Cộng 
Sản Bắc Việt, để quyết tâm thực hiện cho bằng được tham vọng 
nhuộm đỏ, xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Quân đánh thuê Cộng 
Sản Bắc Việt xâm lăng dùng đường mòn Hồ Chí Minh để chuyển 
quân và tiếp tế cho chiến trường.  
  
Phi Đoàn Ó Đen 548 trực thuộc Không Đoàn 92 Chiến Thuật đóng 
tại căn cứ Phan Rang được lệnh từ Quân Đoàn II  phải đánh sập 
cây cầu Diên Bình ở Đắc Tô, thuộc địa phận Kontum bằng bất cứ 
giá nào, kể cả phải lao máy bay vào mục tiêu (Kamikasez). Hoàn 
thành xong công tác, Quân Đoàn sẽ ban thưởng cho 300 ngàn đồng 
để ăn mừng chiến thắng vào ngày Quân Lực 19/6. 
  
Cầu Diên Bình nằm ở vị thế hiểm trở, khó thả bom cho chính xác. 
Trong lúc hỏa lực phòng không của Quân Bắc Việt, bảo vệ cây cầu 
huyết mạch trên con đường tiếp tế và chuyển quân yểm trợ chiến 
trường miền Nam. Sau khi nghiên cứu kỹ chiến thuật, các vị sĩ 
quan chỉ huy đều đồng ý phải dùng kỹ thuật B.O.B.S (Beacon  
Only Bombing System -- hệ thống hướng dẫn thả bom bằng tiếng 
morse…tạch tè…) thả bom trải thảm diện địa, trên đầu địch để 
khống chế lực lượng phòng không ở phía dưới, đoạn cho phi cơ xà 
xuống đánh thật thấp (low level) cho chính xác vào mục tiêu. 
  
Sáng ngày 18/6/1974 Phi Đoàn Ó Đen 548 thi hành công tác quyết 
tử để hoàn thành mục tiêu. Một số pilots độc thân được lựa ra để 
làm nhiệm vụ, trong đó có “người hùng” trung úy Lê Văn Tống tức 
Lý Tống. Tống run quá, ngó vị sĩ quan Phi Đoàn Trưởng, mè nheo 
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tị nạnh với Thiếu tá Xương, cũng thu ộc trong thành phần các sĩ 
quan độc thân (not yet get married) để bắt bí, tìm đường thoái thác. 
Tống nói: “Sư phụ đi thì Tống cũng đi!”  
 
Tống muốn câu giờ để kiếm người thế mạng, ý nói nếu “sư phụ 
không đi thì người hùng Lý Tống cũng không đi đâu đấy nhé” (?!). 
Hy vọng ông này rét, không dám đi, thì T ống có lý do “rất chính 
đáng” để  thoái thác, được ở nhà, không phải đi!  
   
Rút cuộc, sau một hồi gạn lọc, 4 phi công có tên sau đây đi hành 
quân:  
1. Thiếu tá Xương 
2. Trung úy Minh 
3. Trung úy Tống 
4. Thiếu úy Hóa 
 
Sau khi màn B.O.B.S, uy hiếp lực lượng phòng không đ ịch quanh 
mục tiêu., phi cơ A37 của thiếu tá Xương xà xuống thả bom, chỉ 
một pass thôi thì tách qua hư ớng trái, nhìn lại mục tiêu vừa đánh 
bom và bay thẳng về hạ cánh tại phi trường Pleiku. Phi công Thiếu 
tá Xương đánh trật mục tiêu!  
 
Kế tiếp, phi công Trung úy Minh lái máy bay xà xuống nhấn bom 
nhưng cũng không trúng mục tiêu. Kế đến, người “hùng” Ó Đen 
Lý Tống lái máy bay tới nhấn bom, nhưng lần này bom rớt quá xa 
mục tiêu. Nhấn nút thả bom xong, thay vì tách qua trái như  thường 
lệ để dễ ngó lại mục tiêu xem có đánh trúng không, thì có l ẽ, Tống 
đã teo lắm, e lách qua trái theo hướng hai phi cơ tiên khởi của 
Thiếu tá Xương và của Trung úy Minh, thì máy bay của Tống  sẽ 
trở thành mục tiêu của mấy cây súng phòng không ở dưới diện địa 
đã căn me, nh ắm sẵn, nên người “hùng” Lý Tống bèn lách qua 
phải rồi bay thẳng về căn cứ.  
   
Người  tấn công mục tiêu sau cùng là Thiếu úy Hóa lái máy bay 
nhào xuống, đánh bom sập một nhịp cầu. Trung tá Phi Đoàn 
Trưởng Trần Mạnh Khôi từ trên cao nhìn thấy một nhịp cầu nổ 
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tung, reo lên trong máy vô tuyến: “Thàng Hóa đánh trúng mục 
tiêu, đánh sập một nhịp cầu rồi!”  
   
Phi vụ hoàn thành công tác, 4 chiếc máy bay A37  do 4 phi công 
Thiếu tá Xương, Trung úy Minh, Trung úy Tống và Thiếu úy Hóa 
đáp xuống căn cứ phi trường Pleiku an toàn. Mọi người vừa bước 
xuống phi đạo, đã thấy có sự hiện diện của các đại bàng, như Đại 
tá Nguyễn Hồng Tuyền, Đại tá Lê Văn Thảo, Đại tá Võ Văn Ân từ 
Phan Rang đáp xuống để kịp thời nghe báo cáo chiến công.  
   
Thật trớ trêu, các phi công đàn anh lại để chiến công lọt vào tay 
một thiếu úy đàn em còn non tr ẻ, mới ra trường. Nghe nói Thiếu 
úy Hóa trước ở Hawaii, nay đã chuy ển về cư ngụ tại Houston, 
Texas.  
   
Ấy vậy mà ngày nay ở hải ngoại, hai ông Trung úy đàn anh, mặt 
dạn mày dày, trơ trẽn, ngoan cố, nhận vơ chiến công của một sĩ 
quan đàn em trong đơn vị, 36 năm trước, và hiện còn đang sinh 
sống ngay trên đất nước Hoa Kỳ.   
      
Trung úy Minh chẳng chịu để người hùng Lý Tống một mình nhận 
vơ công trạng. Hai người anh em cùng đơn vị với nhau ngày xưa, 
nay lại đổ đốn trắng trợn, email qua lại, lớn tiếng vỗ ngực, đứng ra 
nhận cái chiến công hiển hách, thành tích đánh sập cây cầu Diên 
Bình vào ngày 18/6/1974 về mình. Găng quá, đ ến nỗi “người 
hùng” Lý Tống đành phải xuống nước, nhỏ nhẹ điều đình với  ông 
bạn quý là trung úy Trần Trọng Minh rằng, ừ thôi bây giờ, Moa 
với Toa cùng đánh bom sập cầu Diên Bình một lượt nghen! Ôi thật 
là vẻ vang thay cho hai ông sĩ quan Ó Đen đàn anh. Hai chàng c ựu 
phi công Lý Tống và Trần Trọng Minh này, hãy noi gương, b ắt 
chước Ngài Tổng Bí Thư Lê Duẫn của cái đảng CSVN anh dũng 
kia, sau khi đã chi ếm được miền Nam VN, cho đàn em viết sách 
bốc thơm, nỏ rùm trời rùm đất, cứ nhận vơ chiến công này dứt 
khoát thuộc về mình! Đâu chết thằng Tây con Đầm nào? Có thằng 
nào, con nào dám ra mặt kiện cáo được chúng ông?  Rằng thì là  
“Thiên cổ kỳ công này, một chiến công rực rỡ vẻ vang, hiển hách, 
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có một không hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam này, thuộc về 
“anh hề” Lý Tống v à đồng thời cũng thu ộc về “anh bựa” Trần 
Trọng Minh! Không còn thuộc về ai khác, đó nghen!”  
   
Rất mong quý vị sĩ quan trong Phi Đoàn Ó Đen 548 còn hiện diện 
qua một cuộc biển dâu, đau thương, ngập  tràn  cay đắng của lịch 
dân tộc, đã mất cả quê hương, phải sống lang bạt rải rác đây đó nơi 
quê người, hãy lên tiếng trả sự thật về cho người hiền lương. Hãy 
lật mặt nạ bọn  ma cô đĩ đ ực, chuyên đóng tuồng, diễn ca Tiều 
Quảng, mãi võ Sơn Đông nhắm mục đích gây hết quỹ này đến quỹ 
nọ, ăn bám vào đồng tiền bố thí, tiền mồ hôi nước mắt của đồng 
hương nhẹ dạ cả tin. Đừng lấp liếm che dấu sự thật khiến kẻ gian 
còn lợi dụng cấu kết với các băng đảng, tiếp tục sách động và sách 
nhiễu cộng đồng người Việt vốn xưa nay vẫn cần cù, làm ăn lương 
thiện! Mong lắm thay!  
 
25/9/2010  
HỒ CÔNG TÂM       
   

 
 
 

*** 
               
 
 [2]  
   
THÊM CHI TIẾT VỀ PHI TUẦN A3 7  ĐÁNH BOM CẦU 
DIÊN BÌNH NGÀY 18/6/1974  
   
Lý Tống mới đây, September 08, 2010, còn ngoan c ố, lấp liếm 
nhận vơ thành tích đánh sập cầu Diên Bình tại Đắc Tô, Kontum 
ngày 18/6/1974, nên chúng tôi buộc lòng phải bạch hóa một số chi 
tiết bí mật quân sự, nghề nghiệp liên quan đến “Phi Tuần Diên 
Bình”, mà Thiếu  úy Lê Văn Hóa đã đem ra áp d ụng thành công, 
đánh bom cây cầu này.  Chính Trung tá Trần Mạnh Khôi, lái máy 
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bay quan sát từ trên cao, nhìn thấy tận mắt Thiếu úy Hóa đã th ả 
bom trúng, đánh sập một nhịp cầu. Ông đã la lên, reo mừng trên vô 
tuyến mà mọi người đang theo dõi k ết quả cuộc hành quân đều 
nghe: “Thằng Hóa đánh trúng mục tiêu, đánh sập một nhịp cầu 
rồi!”  Và ngay sau  đ ó ,  máy b ay q uân  sự Mỹ đóng tại Thailand 
cũng bay sang chụp hình cầu Diên Bình đã b ị một phi tuần A37 
của Phi Đoàn Ó Đen đánh sập vào ngày 18/6/1974.  
   
Vậy mà cho tới hôm nay, ở hải ngoại, Lý Tống tưởng mọi người 
đã quên, viết sách nhận nhằng rằng chính hắn mới là người có 
công đánh sập cây cầu Diên Bình hôm đó. R ằng  nếu không có 
Tống đánh bom sập cây cầu này, thì miền Nam đã mất từ lâu. Hãy 
nghe Tống “bựa” phét lác, nguyên văn như sau:    
    
“Nếu không có tôi tình nguyện và rủ rê sư phọ Xương, Minh 
Chù… thì làm sao có Phi Vụ Dziên Bình và Phi Đoàn Ó Đen tư 
cách gì chiếm được công đầu ngăn chận làn sóng chuyển quân và 
tiếp liệu của CSVN vào cao nguyên? Không có Phi Vụ Dziên 
Bình, miền Nam có khả năng mất trước 1975 cả năm, theo nhận 
xét của một chuyên gia tình báo chiến lược.”  
[<lytongoden@yahoo.com>  Sept 8, 2010]  
   
Chính một sĩ quan tham gia phi vụ này, thiếu úy Lê Văn Hóa cho 
biết: “Chính thiếu tá Nguyễn Tiến  Xương là n gười xung phong 
tình nguyện trước. Tống xin đi theo để không bỏ lỡ cơ hội kiếm ăn, 
mong hưởng ké chiến công mà thôi. Bởi trong đơn vị, ai cũng rõ 
bản thân Lý Tống không có khả năng đánh cầu. Đã không có khả 
năng, Lý Tống lấy tư cách  gì mà r ủ rê ai, Chỉ khi thấy chắc ăn, 
thấy có ai giỏi, có khả năng đi đánh thì Tống xin theo để “dựa hơi” 
mà thôi.”  
   
Bây giờ cứ thộp ngực hỏi Tống bựa: “Ê mày, Tống, nói cho tao 
nghe, cái kỹ thuật để đánh bom chính xác cây cầu, phải làm thế 
nào. Cụ thể,  mày đã th ả bom ra sao trúng mục tiêu cây cầu Diên 
Bình?” Bảo đảm, Tống sẽ ú ớ ngay. Biết mẹ gì, Tống chỉ giỏi phét 
lác, giỏi xung phong tình nguyện  lên  Đài Giải Phóng Quân Bắc 
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Việt réo tên họ cấp bậc các cấp chỉ huy và sĩ quan đồng đội ra hàng 
giặc để lập công, mong hưởng khoan hồng! Tống chỉ giỏi bẻm mép 
bốc thơm ca tụng Đảng và Nhà nước Vẹm, như Lý T ống đã từng 
dõng dạc phát biểu trong phiên xử tội tên “không tặc dổm” tại Tòa 
Án Nhân Dân thành Hồ, nghe mà muốn khạc đờm vào mặt thằng 
đĩ đực khốn nạn, đớn hèn, tráo trở đã phản bội lý tưởng Quốc Gia, 
khi “cóc” mở miệng:  
   
“ Khi ở Hoa Kỳ, tôi tưởng rằng ở Việt Nam không có Dân Chủ 
và Nhân Quyền. Hôm nay, tôi mới hiểu rằng ở Việt Nam có Dân 
Chủ và Nhân Quyền. Đây là phiên Tòa có tính cách Quốc Tế, rất 
dân chủ. Đó là điểm son của Cách Mạng”.  [Ghi lại nguyên văn 
lời Lý Tống phát biểu, được quay video và chiếu trên Đài Truyền 
Hình của Nam Trân tại Nam Cali]  
   
Ó Đen Lê Văn Hóa kể lại rằng:  
“Sáng hôm đó, Hóa rủ Trung úy Tống ôm bom “tự sát” từ Phi tuần 
BOBS, trước khi Phi tuần Thần Phong tới. Trung úy Tống trả lời: 
“Đù mạ, mình làm mà không được sự chấp nhận thì khi mình chết, 
người ta sẽ lấy dây xích, họ xiềng cái mả của mình lại, hết đi đâu 
được!”  
 
“Tức quá – Hóa nói, -  tôi không thể giả giọng Huế được! Trung úy 
Tống không dám chơi màn “ra đi không ai tìm xác rơi”! T ống còn 
sợ mất cơ hội… hưởng “các em” sau khi chết. Sợ mồ mả bị xiềng, 
sẽ không còn cơ hội đi chơi vợ người khác, Lê Văn Hóa cười nói.”  
   
Như chúng ta đã bi ết Phi tuần trưởng, số 1, Thiếu tá Nguyễn Tiến 
Xương đánh bom không trúng mục tiêu. Tiếp theo, Phi tuần viên, 
số 2, Trung úy Trần Trọng Minh cũng đánh bom tr ớt huớt, không 
trúng cây cầu.   Kế đến, số 3, Phi tuần phó Trung úy Lê Văn Tống 
tức Lý Tống bay theo hướng thẳng góc với (chiều rộng) cây cầu,  
nhấn nút thả bom, bom rớt xuống sông, quá xa mục tiêu.  
   
Đến lượt Phi tuần viên, số 4, Thiếu úy Lê Văn Hóa.  Anh cho phi 
cơ bay theo hướng song song với mặt phẳng chiều dài của các nhịp 
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cầu, dọc theo “the length of the bridge”,  từ  đầu cầu bên này sang 
đầu phía cầu bên kia. (Giả tỷ mặt trời đúng giờ Ngọ, ở trên đỉnh 
đầu, thì cái bóng của chiếc phi cơ phải chạy dài ở trên mặt cầu, 
như bóng một chiếc xe đò ch ạy  trên mặt cầu để qua sông.)  Và, 
theo kỹ thuật đó, thiếu úy Lê Văn Hóa là người đã đánh bom s ập 
một nhịp cầu, đúng như lời Trung Tá Trần Mạnh Khôi chứng kiến, 
reo lên mừng rỡ mà mọi người theo dõi cuộc hành quân đã nghe 
phát ra từ các máy vô tuyến.  
   
Tống bựa hãy câm cái miệng thúi lại, đừng phét lác, ba hoa chích 
chòe nhận nhằng công của một sĩ quan khóa đàn em trong đon vị. 
Nhục lắm! Chỉ có một kẻ trơ trẽn, vô liêm sỉ  mới lớn họng, vỗ 
ngực, xưng tên, nhận vơ công lao của người khác. Một kẻ vô liêm 
sỉ, mất tư cách, ma bùn, tráo trở chỉ có thể là thần tượng của mấy 
mụ sồn sồn, ngu dốt, bỏ tiền ra nuôi một thằng đĩ đực, nuôi như 
nuôi cưỡng, dưỡng như dưỡng phu. Như thế, kẻ đó dứt khoát 
không thể là một người anh hùng, yêu nước và chống Cộng được, 
Lý Tống à!  
   
September 30, 2010  
HỒ CÔNG TÂM  
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PHẢI CHĂNG LÝ TỐNG ÂM MƯU 
GIĂNG BẪY HẠI BẠN ĐỂ LẤY TIẾNG? 

  
 
  
Lý Tống thảy ra một ngàn đô-la gởi về Việt Nam để rồi scan cái 
receipt gửi tiền cho Nguyễn Phát An đồng thời gởi Thông Báo 
Yểm Trợ của Lý Tống với âm mưu đen tối gài bẫy con mồi, tạo xì-
căng-đan lấy tiếng cá nhân.  
 
Qua email ngày 24/9/2010,  kèm theo Receipt và Thông Báo Lý 
Tống gởi tiền về Việt Nam. Với tư cách là một nhà đấu tranh 
chống Cộng số Một, Lý Tống như con gà mái vừa ở ổ đẻ nhảy ra 
đã lớn họng cục ta cục tác cho Công An Cộng Sản ở Việt Nam hay 
để sẵn sàng phục kích gài bẫy con mồi đói khổ. Hãy nghe Lý Tống  
kể lể tâm sự, viết ra  thú nhận như sau:  
   
“Từ trước đến nay tôi chưa hề giúp Nguyễn Phát An đúng như Mụ 
Giới kết án bởi bản thân từng biết, từng là nạn nhân của căn BỆNH 
trầm kha của SẾP nên ngu gì “giao trứng-tiền cho ác” chứ không 
phải vì vô tình, vô cảm trước người bạn xấu số. Tôi viết Email đầu 
tiên móc méo vì ghét kiểu “vòi tiền” qua hình thức gửi thư dồn dập 
chứ đời này chẳng ai đi “ganh tị” với một bạn xấu số. Sau khi được 
Minh xác nhận Nguyễn Thành Bích rất đáng tin cậy, tôi đã hỏi địa 
chỉ và ra ngay Tiệm Kim Phú gửi về cho An thông qua Bích Một 
Ngàn Mỹ Kim và viết ở mục nhắn tin:  
   
“Tôi gửi cho Nguyễn Phát An Một Ngàn Mỹ Kim ($1,000.00). 
Bích chuyển dùm từ từ cho Nguyễn Văn Bình, em An, để nuôi An. 
Đừng đưa 1 lần, Bình sẽ đi sòng bài nư ớng hết. Cám ơn Bích đã 
“take care” An so far. Nhận được tiền 1 ngàn đô la nhớ gọi điện 
thoại (408) 644.0467 cho biết. Thanks. LÝ TỐNG.  
Email báo nhận tiền: LYTONGODEN1@YAHOO.COM.”  
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Tôi gửi Một Ngàn Mỹ Kim, dù đang gặp hoàn cảnh tài chánh khó 
khăn không phải để “chơi nổi” mà vì tôi bị “BỆNH MÓC TÚI” 
giống SẾP. Chỉ khác một điều là SẾP khoái “móc túi đàn em” còn 
tôi khoái “móc túi mình”       
   
Tống thú nhận, từ trước đến nay, Tống chưa hề gửi đồng xu cắc 
bạc nào về trợ giúp cho anh em còn kẹt lại quê nhà.  Thế nhưng 
sau khi đọc bài “Đi tìm con ngư ời thực của Lý Tống: Hùng hay 
Hèn?” của Hồ Công Tâm trên các Diễn Đàn, tố cáo dã tâm của 
Tống như một con thú chỉ biết tỉa tót trang điểm làm đẹp bộ lông 
bề ngoài của nó. Mọi người chê trách Tống cà nanh, tị nạnh với 
Nguyễn Phát An, người đồng đội xấu số ở quê nhà được anh em 
sốt sắng trợ giúp qua cơn hoạn nạn.  Lý Tống viết emails dò hỏi 
xem ai là người đưa tin cho Hồ Cô ng Tâm đập Tống. Người 
“hùng” lớn tiếng đòi phải có biện pháp ngăn chận “kẻ nằm vùng” 
trong nội bộ thường cung cấp tin tức để HCT đập Lý Tống dài dài 
như vậy?  
   
Hôm 24/9/2010 vừa qua, Tống ra ngay Tiệm Kim Phú ở San Jose, 
móc ra một ngàn mỹ kim gửi về cho Nguyễn Phát An, thông qua 
địa chỉ người nhận là Nguyễn Thành Bích lãnh giùm đ ể đưa cho 
thân nhân gia đình An. Đ ồng thời, người “hùng” chống Cộng số 1 
trịnh trọng ra Thông Báo cho các nơi trong và ngoài nước biết tin 
Lý Tống đã gửi tiền yểm trợ về nước. Tống còn e thiên hạ không 
tin, bảo Lý Tống nói phét, bèn cẩn thận scan cái receipt trưng ra 
làm bằng. Ở Việt Nam, Nguyễn Thành Bích được giấy báo ra nhận 
tiền, thấy số tiền khá lớn những 1,000 dollars, mà người gởi là Lý 
Tống. Nhìn chung quanh thấy lố nhố nhiều khuôn mặt lạ, đầu trâu 
mặt ngựa, thấy ớn, không khí bất trắc như có điều gì bất ổn ập tới, 
Bích bèn từ chối không dám nhận số tiền một ngàn đồng này. với 
lý do tên người gửi thực tình Bích chưa hề quen biết.  
   
Cũng may, Bích là người lanh trí, chứ nếu cứ thản nhiên ký nhận 
như những lần trước, người gửi là Trần Tấn Giới, mỗi lần nhận vài 
ba trăm dollars thì l ần này chẳng những không lãnh đư ợc tiền mà 
còn lãnh cái còng số 8 vào nằm ấp. Và sau đó nổ bung lên cái tin 
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người này người nọ bị Công An Nhân Dân bắt điều tra vì nhận tiền 
của “một lãnh tụ chống Cộng khét tiếng” là Lý Tống để tổ chức cơ 
sở đấu tranh chống phá Đảng và Nhà nước. Tên tuổi Lý Tống lại 
được dịp lên mặt báo, nổi như cồn khắp trong và ngoài nước.  
 
Nghe Nguyễn Thành Bích gọi điện thoại qua kể sự việc, anh em 
đồng đội Ó Đen thở phào nhẹ nhõm. May quá, chứ nếu không lại 
mắc bẫy của “người anh hùng” nằm vùng, ma bùn, tráo trở, phản 
trắc, vô kỷ luật. Nó lại thêm nổi tiếng với âm mưu thâm dộc, ném 
đá giấu tay, đâm sau lưng chiến sĩ  đấy bà con ơi.       
   
Được biết mới đây, Ó Đen Lý Tống lại viết e-mails khẩn khoản đệ 
trình lên Sếp và thông báo cùng anh em đồng đội xưa, nguyên văn 
như sau:  
   
“Mong Quý Vị, nhất là Đại Tá Không Đoàn Trưởng, cây bút Thảo 
Nâu” nổi danh của Website “Cánh Thép”… lên tiếng nói lên SỰ 
THẬT để bảo vệ DANH DỰ chung, và cần có biện pháp ngăn 
chận “kẻ nằm vùng” chuyên ung tin lếu láo cho Hồ Công Tâm từ 
trước đến nay”. Ký Tên: Lý Tống  
Attachment: Receipt gửi tiền cho Nguyễn Phát An và Thông Báo 
Yểm Trợ của Lý Tống  
   
29.9.2010  
HỒ CÔNG TÂM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LẠI NÓI VỀ CHÍ PHÈO LÝ TỐNG 
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Sáng nay Lão mới viết một bài phân tích sơ sơ vài điểm, hỏi thăm 
sức khỏe Chí Phèo Lê Văn Tống tức người anh hùng chống Cộng 
số một Lý Tống của các em sồn sồn, quá lứa lỡ thì ế âm, chồng bỏ 
chồng chê. Ấy vậy mà các băng đảng VT, Phục Hưng, VGCS đã 
phản ứng loạng quạng, thật mắc cười. 
 
Lũ chó trong băng đảng VC & VT thấy người anh hùng cò mồi 
chống cuội Lý Tống bị Lão vờn như mèo vờn chuột. Cứ từ từ, 
chuyện đâu còn có đó, r ồi Lão sẽ đưa ra ánh sáng cái tổ chức trực 
tiếp điều khiển con rối Chí Phèo làng Bay. Đi đâu mà vội.  
 
Lũ chó thấy Lão vác hèo đ ập Chí Phèo, dồn Chí Phèo vào thế bị 
động,  lo đỡ hết đòn này t ới đòn khác, bèn xông lên nhao nhao, 
tranh nhau sủa. Khốn nỗi,  Lão vốn dĩ điếc nặng thành thử chó sủa 
thì chó nghe. Tuy Lão tới Làng Lưới cư ngụ đã lâu, nhưng mắt mũi 
kèm nhèm, đã lư ời lại kén đọc. Phải là bài của các tác giả hữu 
danh, có tiếng và có lập trường Quốc Gia kiên định, Lão mới sai 
thằng cháu đi lấy cái kiến lão cho Nội đọc. Thành thử bọn bồi bút 
Việt Tân, Việt Cộng gò lưng b ỏ thì giờ ra viết, gởi vào Mail Box,  
Lão cũng delete cái rẹt là xong ngay. 
 
 Những Nick ma, Nick quỷ cong xương sống, vẹo xương sườn, nắn 
nót bỏ cả giờ đồng hồ mới hoàn thành bài viết. Lão chỉ nhấn một 
cái là delete tuốt luốt. Lão thiếu giống gì sách quý, đ ọc mãn đ ời 
cũng chưa hết. Thì giờ đâu mà đọc bài của mấy nick vô danh tiểu 
tốt, hoặc đọc thơ cóc nhái. 
 
Ý quên, nói chuyện lang bang suýt nữa lạc đề. Trở lại chuyện Chí 
Phèo làng Bay. Số là, xưa nay Chí Phèo vẫn thường vỗ ngực tuyên 
bố một câu xanh rờn rằng chúng bay phải có NGHĨA VỤ đóng tiền 
giúp QUỸ PHÁP LÝ cho Chí Phèo, chứ làm gì có cái vụ Chí Phèo 
phải móc tiền ra giúp cho thằng nào, con nào hỉ. Mấy cụ Cử, ông 
Tú, ông Lý, ông Phó, Tiên Chỉ, Thứ Chỉ trong làng, ngay cả gã 
Trương Tuần mỗi lần gặp Chí Phèo cũng ph ải giúi cho nó ít chục 
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bạc cho nó xị rượu đế để mong được yên thân. Thế mà, sáng nay, 
Chí Phèo sau khi đọc bài của Lão đăng trên trang bích báo dán ở 
nhà làng, nó bèn ra tiệm, móc ra 1,000 dollars tiền tươi  mua cái 
mandat hoặc cái money order gì đó, g ửi express về Việt Nam cho 
thân nhân người Ó Đen Nguyễn Phát An, một đồng đội cũ, m ắc 
bệnh lãng trí mà từ sau ngày Đảng ta tiếp thu miền Nam đến nay, 
Chí Phèo đâu có rảnh mà thăm hỏi.  
 
Mỗi khi có một đồng đội nào gửi thư tới yêu cầu Chí Phèo góp ít 
đồng lẻ giúp người bạn xấu số thì nó gạt đi ngay:  
 
"Chúng bay không góp tiền cho Quỹ Pháp Lý cho tao thì thôi chứ 
sao lại tới gõ cửa bảo tao góp tiền cho đứa nào. Thằng Phát nó là rể 
chủ Tiệm Vàng giầu nhất Phan Rang mà bay. Tao ở tù, chúng bay 
không care. Họp mặt Phan Rang, chúng bay không nhắc! Đang 
chuẩn bị ở tù, người dưng còn c ảm thấy có bổn phận, nghĩa vụ 
đóng góp giúp người anh hùng chống Cộng Number One, trong 
khi chúng bay vẫn hững hờ!!! Tới gõ cửa một thằng bankrupt, yêu 
cầu đóng tiền để cho chúng bay đút túi à! Hay chúng bay muốm 
móc méo rằng người hy sinh trong công cuộc đấu tranh không 
đáng quan tâm bằng ông rể chủ tiệm vàng giàu nhất Phan Rang kẹt 
lại tại Việt Nam? Chúng bay đừng để thằng Chí Phèo này phải thốt 
lên trước mặt mọi người rằng Đúng là Phi Đoàn Ó Đâm!" 
  
"Thằng Chí Phèo này bankrupt, sắp ở tù mà bay! Chúng bay có 
trách, tao cũng không care! Nếu có đáng trách chỉ có vấn đề thằng 
Chí Phèo này hơi bị đào hoa chiếu mạng, nên bồ bịch lung tung mà 
thôi! Chí Phèo này là trai độc thân, đâu có đùm đề gia đình như các 
Sếp mà phải đóng vai đạo đức giả, sống đạo mạo bên ngoài, nhưng 
trong lòng toàn ý nghĩ hắc ám...!" 
 
Ấy vậy mà, sau khi Chí Phèo Lý Tống đọc bài: "Lý Tống anh hùng 
hay Chí Phèo bất trị trong làng Bay?",  nó nổi hứng bất tử, móc ra 
một ngàn dollars gởi  express trong ngày về Việt Nam giúp cho gia 
đình Nguyễn Phát An mới lạ chứ. Tiền  đ âu mà người anh hùng 
chống Number One Lý Tống chi ra những một ngàn gửi  cái rẹt về 
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giúp đồng đội Nguyễn Phát An vậy cà. Lý Tống bảo Lý Tống 
bankrupt kinh niên mà! Á à, chắc lại tiền của tổ chức đây.  
Ở Việt Nam, tai mắt lực lượng công an nhân dân ở khắp mọi nơi. 
Bố ai dám đứng ra ký nhận số tiền quá lớn, những một ngàn 
dollars Mỹ, lại do Lý Tống, người anh hùng chống Cộng số một ở 
hải ngoại gởi về. Cái kinh nghiệm to tày liếp bốn nhà đấu tranh dân 
chủ: Giáo  sư Phạm Minh Hoàng, mục sư Dương Kim Khải, Bà 
Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Thành Tâm mới đây vừa bị công 
an CS bắt, còn trong vòng đi ều tra. Vậy mà thằng chó chết Chủ 
Tịch cái Đảng Việt Tân nó  lên  Đải Á Châu Tự Do, nó tuyên bố 
chắc nịch như đinh đóng cột rằng thì là bốn người này chính là 
đảng viên của đảng nó. 
 
Cái kinh nghiệm Việt Tân nhận vơ người này người nọ đang hoạt 
động tranh đấu đòi dân chủ nhân quyền ở Việt Nam là người của 
họ khiến các nạn nhân khốn đốn... còn sờ sờ trước mắt. Gia đình 
thân nhân của Nguyễn Phát An có mà xâm mình, muốn đi ở tù thì 
đứng ra mà ký nhận 1,000 mỹ kim do người anh hùng chống Cộng 
số Một ở hải ngoại, Lý Tống gửi về. Tiền ký nhận, còn cầm trong 
tay. Chưa kịp bỏ vào túi áo... thì công an đã ập vào tịch thu. Tiền 
mất, mà người thì bị bắt. Thôi đừng có mắc bẫy xưa quá xưa rồi 
của gã Chí Phèo! Lý Tống nó vừa học cái mửng của Sếp Đỗ 
Hoàng Điềm của nó đấy! Chúng bay quả là tán tận lương tâm, cứ 
giăng lưới, ám hại người lương thiện ở trong nước để hòng gây 
tiếng vang, đánh bóng đảng và cá nhân chúng bay. Thôi bỏ đi 
Tám! Ba cái trò ma bùn ấy xưa quá rồi, các em ạ. 
 
27-92010 
HỒ CÔNG TÂM    
  
 

 
 
 

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG VỀ LÝ TỐNG 
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Người ta đồn rằng ở Bắc Cali có một người anh hùng được các em 
sồn sồn ở hải ngoại nhiệt liệt hoan hô. Đã t ừng được các em tiếp 
viên Hàng Không Vẹm, áo dài tha thướt ôm bó hoa hồng tặng ngay 
trong pháp đình Tòa án Nhân Dân thành H ồ. Được Đảng và nước 
Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Vẹm thuê một chủ Đài băng tần Truyền 
Hình tại Nam California về VN quay phim chiếu ở hải ngoại. 
Chuyện thắc mắc là phạm nhân bị kết án không tặc hào hoa này 
dõng dạc tuyên bố ca tụng nền tư pháp của nước CHXHCNVN 
như sau: 
 
"Khi ở Hoa Kỳ tôi tưởng rằng ở VN không có dân chủ và nhân 
quyền. Hôm nay tôi mới hiểu rằng ở VN có  dân chủ và nhân 
quyền! Đây là phiên tòa có tính cách qu ốc tế rất dân chủ! Đó là 
điểm son của Cách Mạng." 
 
Thế này là thế nào nhỉ?  
Sau khi coi đoạn phim Lý Tống Ra Tòa do chính đương s ự gởi 
tặng tôi từ một địa chỉ ở New Orleans, tôi vẫn không tin đó là thực. 
Sao lại có chuyện kỳ quái thế này? Có thể đây là phim giả tưởng 
quay tại một nơi nào đó? Tại sao người hùng của băng đảng Phục 
Hưng và Việt Tân (tất nhiên là có Đảng Đỉnh Cao Trí Tuệ và bàn 
tay máu bọc nhung của VGCS ở trong chỉ đạo) lại có thể tuyên bố 
hùng hồn, chắc như đinh đóng cột, bốc thơm Vẹm đến như vậy 
được thì lạ nhỉ? Đúng là chuyện lạ bốn phương.  
  
Chính đoạn phim Lý Tống Ra Tòa quay tại thành phố Hồ Chí 
Minh này đã đư ợc đương sự edit rất kỹ và đoạn phim Lý Tống 
Hero Tuyệt Thực 28 ngày không chết, kiểu như nữ anh thư nào đó 
chống Vẹm đốt hoài không cháy, ở tù chơi để lập thành tích, được 
các "tín nữ", "tín nam" tuyệt đối trung thành, nuôi như nuôi cưỡng, 
dưỡng như dưỡng phu, thâu DVD bán gây quỹ dài dài suốt mấy 
mùa Thu cách mạng tháng Tám tân thời!  
   
Số đệ tử cả nam lẫn nữ hiện nay tôn thờ Lý Tống như thần tượng, 
anh hùng chống Cộng số 1, ở rải rác khắp nơi chà trộn trong Cộng 
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Đồng Tị Nạn hải ngoại không phải là ít. Vô phúc bạn nào ngứa tay 
ngứa chân hoặc ngứa mồm ngứa miệng, lỡ mà buông lời phê phán, 
bất kể đúng hay sai, trúng hay trật, về người anh hùng của các em, 
thì nếu chạy không lẹ, sẽ điếc con ráy vì tiếng chó sủa và chết 
ngộp, chết ngập giữa vũng nước miếng thúi rùm của đám "tín nam, 
tín nữ" thơ ngây và ngu xuẩn này mới là khổ. 
 
26/9/2010 
Hồ Công Tâm 
 
 
 
 
 

 
                Lý Tống trước tòa VC tại Saigon 
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LÝTỐNG: Phát biểu trong phiên tòa 
Việt cộng xữ vào tháng 2/1993 

 
From: Trung Tran <trantrung45@sbcglobal.net> 
Saturday, 25 September, 2010, 3:55 PM 
 
Cám ơn anh Tuan Le đã trả lời email của tôi.  
Theo cách trả lời đối đáp thì anh Tuan Le không biết gì về Lý 
Tống , mà nếu có biết thì chỉ 2% thôi. Những người đấu tranh ở hải 
ngoại nhất là ở Hoa kỳ nói chung, còn nói riêng là những quân 
nhân trong Quân chủng Không quân ai mà không biết Lý Tống, 
nhất là cuốn băng do bà Nam Trân quay tại tòa án khi Lý Tống 
“giải bày tâm sự”.  
 
Anh Tuan Le ạ, chuyện đâu còn đó, m ột ngày đẹp trời nào đó anh 
sẽ được xem cuốn phim gốc chưa edit đầy ly kỳ ngoạn mục, hấp 
dẩn hơn những bài viết trên các diễn đàn. Hồ tặc tạo được bao 
nhiêu quyền lực tung hô vạn tuế từ đám thuộc hạ, nhưng rồi mọi 
chuyện của Hồ chí Minh tên quốc tặc khát máu đã đư ợc mang ra 
ánh sáng, chắc chuyện này anh Tuan Le đã biết.  
 
Khi hai ông tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm ngọc Sang bị VC 
bắt trong giờ phút miền Nam hấp hối, hai ông này cũng lên đài kêu 
gọi tất cả  quân nhân hãy buông súng trở về với nhân dân, với cách 
mạng. Thật là bẽ bang và não nùng cho các chiến sĩ QLVNCH, 
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nhưng hầu hết mọi người lính đều cảm thông trong sự đau buồn 
hơn là trách móc.  
 
Sau mười mấy năm tù ông tướng Sang đến Mỹ có tâm sự với anh 
em “tôi rất đau khổ và cắn rứt vì câu nói đó, nó c ứ theo tôi mãi và 
sẽ theo hết cuộc đời”. Đây là sự liêm sỉ tối thiểu của một con 
NGƯỜI. Ngược lại Lý Tống đã như vậy còn huênh hoang xem trời 
bằng vung, chữi người nầy, nói xấu những ân nhân của mình, phản 
phúc, nịnh bợ làm nhiều điều lố bịch và những chiêu tồi tệ mà 
người ta chưa từng thấy trong đời sống.  
 
Nhân đây xin mời anh Tuan Le và qúi vị đọc đoạn văn dưới đây: 
Điển tích “chó phường đạo chích sủa vua Nghiêu” thật xác đáng 
một bi hài kịch cho bọn cuồng ngông, một số gia nô “dày cộm” 
mặt mày cùng nhau điếu đóm xuất hiện ở cuối đường “di tản….. 
buồn” Phải chăng chút liêm sỉ cuối đời họ gom góp tất cả dù (bọt 
bèo) để làm một cuộc đầu tư trên con đường lợi ích cá nhân, chúng 
nhân danh Dân tộc và đành cúi đầu hóa thân thành loài động vật… 
loài chó.  
 
Chó là một loài động vật hành động theo bãn năng qua l ăng kính 
tập quán, con người cũng không đòi hỏi loài động vật nầy có khả 
năng phân biệt thị phi. Điển tích trên một phần nói lên cái phản 
ứng tự nhiên của lòai chó (bênh chủ), phần khác để nói lên mối 
cảm thương cho vua Nghiêu, biểu tượng của Chính Nghiã . Chinh 
Nghiã không phải lúc nào cũng đư ợc tất cả xưng tụng! Đây là một 
trong những thử thách đắng cay cho những người còn nặng trĩu 
tâm tình với tập thể Người tỵ nạn  CSVN v à xa h ơn  nữa là Quê 
Hương Đất Nước  
 
Kính chào 
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LÝTỐNG: Phát biểu trong phiên tòa Việt cộng xữ 
vào tháng 2/1993 
 
From: Trung Tran <trantrung45@sbcglobal.net> 
Thursday, September 23, 2010, 9:37 AM 
  
 
Trong cuốn Video do phóng viên Nam Trân thu trong phiên tòa  
Việt cộng xữ Lý Tống khoảng tháng 3/1993 trong chuyến bay Air 
Bus từ Thái lan bay về Saigon. Theo Lý Tống, hắn phét lét huênh 
hoang đã dùng sợi giây điện ép buộc cô tiếp viên trên chiếc phi cơ, 
một tay xiết cổ tiếp viên, một tay mở cửa máy bay dùng hai chân 
thả xuống Sàigon 50,000 lá truyền đơn cỡ bằng lá đa. Sau đó LT 
đến phòng lái ép phi công và LT lòn ra ở cửa buồng lái nhảy xuống 
một hồ rau muống một cách an toàn không rụng một sợi lông chân.  
 
Trong phiên tòa xử Lý Tống đến hồi kết thúc quan tòa hỏi LT anh 
có điều chi muốn nói không? Thì LT phát biểu: “Khi ở Hoa Ky tôi 
tưởng rằng ở VN không có dân chủ và nhân quyền, hôm nay tôi 
mới hiểu rằng ở VN có  dân chủ và nhân quyền, đây là phiên tòa 
có tính cách quốc tế rất dân chủ, đó là điểm son của cách 
mạng.” 
  
Nhưng khi cuốn Video nầy do bà phóng viên Nam Trân đem về 
Mỹ thì một số người  đã  nghe  cũng như  xem qua nhiều lần.... 
Phong trào LT xẹp xuống như qủa bóng xì hơi, chẳng ai ngó ngàng 
gì tới, kể cả các anh em tù nhân chính trị (TNCT) ở San Jose cũng 
gượng ép ban cho LT vài chữ ký . 
 
Khi LT về Mỹ năm 1998 LT edit lại và bỏ đi nhiều đoạn anh LT  
đã phát biểu tại tòa án. Ai đã có d ịp từng xem và nghe qua cuốn 
video trên khi chưa edit  lại xin hãy nói lên sự trung thực và suy 
nghĩ của mình . 
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LÝ TỐNG: THÔNG BÁO CHUYẾN ĐI ARIZONA 

& YỂM TRỢ QUỸ PHÁP LÝ 
 
From: Tu-Thanh Nguyen <tamxuanhuy@yahoo.com> 
Tuesday, September 21, 2010, 9:24 AM 
   
Tiết lộ của ông Hồ Công Tâm là sự kiện để chứng minh Lý Tông 
là thằng lưu manh, vô liêm sỉ . 
 
Xin trở lại vụ gây quỹ pháp lý khi hắn ở Thái Lan. Đồng hương ở 
New Orleans góp trên $7,000US (7 ngàn đô), do ông Nguyễn Văn 
Cẩn tức Võ sư H ồng Sắc Kim là trưởng ban và số tiền trên ông 
Cẩn không gửi qua Thái Lan, vì  Lý Tống không đồng ý mướn luật 
sư . Khi hắn trở về Mỹ, đến New Orleans nhận trên 7 ngàn đô, hắn 
còn phàn nàn là ngư ời Việt tại New Orleans mấy chục ngàn, tại 
sao quyên góp có chừng 7 ngàn ? 
 
Nếu hắn là người có liêm sỉ, thì hắn không nên ngửa tay lấy số tiền 
7000 đô của New Orleaans . 
 
Bởi tiền đó giúp hắn trả án phí cùng các lệ phí cho luật sư. Khi hắn 
không cần luật sư thì số tiền đó hắn không thể nhận. Hắn và những 
tên giây máu ăn phân phải biết đồng hương tại New Orleans không 
trả công cho hắn ở tù, dù dưới bất cứ chiêu bài nào . Đã không có 
tiếng cám ơn, lại còn kiềng riềng nghi ngờ người đứng tổ chức . 
 
Một thứ bần tiện nhất trong thứ bần tiện của hạng lưu manh, lừa 
đảo. Dùng chiêu bài "rải truyền đơn chống cộng" để moi tiền cắc 
của những người nhiệt tâm nhưng thiếu tỉnh táo thì Lý Tống chính 
là thứ ký sinh trùng bám sâu trong ruột già của cộng đồng VN hải 
ngoại vậy . 
  
Tú Thành 
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Việc Lý Tống cần làm khi tới tiểu bang 
Arizona gây quỹ pháp lý: 
 
 From: Ho Cong Tam <hocongtam@gmail.com> 
 
Lý Tống nhớ tới gặp người cựu tù nhân Chính Trị, cựu trung Tá 
Thiết Giáp Nguyễn Ngọc Thuận, tác giả tập  THƠ TÙ (n xb  Văn 
Nghệ - California) để xin lỗi vì Lý Tống đã cầm nhầm đề tên Lý 
Tống dưới một bài thơ do tác giả Nguyễn Ngọc Thuận sáng tác khi 
còn ở trong trại tù cải tạo ở Bắc Việt sau năm 1975. 
 
Lý Tống vượt biên đường bộ tới Thailand, gặp nhà thơ Vũ Uyên 
Giang (Vinh Nguyễn) thấy b ài th ơ của Nguyễn Ngọc Thuận hay 
quá, bèn nói với ông Vinh Nguyễn, "Anh cho em bài thơ này!", rồi 
tỉnh bơ gấp bỏ bài thơ vào túi áo. Khi đó khoảng năm 1984-1985 
hai ông Nguyễn Ngọc Thuận và Nguyễn Quang Vinh đang công 
tác tại Tòa Đại Sứ Mỹ Bangkok - Thailand. 
 
Bài thơ của Nguyễn Ngọc Thuận mà Lý Tống khi định cư tại Mỹ 
đã ngang nhiên cầm nhầm, đề tên mình, in  trong sách và băng thơ 
của Lý Tống một cách vô liêm sỉ, một việc mà không một người trí 
thức biết tự trọng nào dám làm. 
 
Lý Tống nhớ gặp Nguyễn Ngọc Thuận để công khai ba mặt một 
lời xin lỗi tác giả. Ông này hiện đang cư ngụ tại Chandler, 
Arizona, ở ẩn, ít giao thiệp, sinh hoạt tại địa phương. 
  
Hồ Công Tâm      
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Con người thực của Lý Tống: 
miệng hùm gan sứa 

 
   
 
Ông Tâm viết phân tích về đoạn này chưa đúng. Chúng tôi đã xem 
xét kỹ những chuyện tên này làm và biết hắn không phải loại 
người dám sống theo kiểu Kinh Kha, hắn chỉ là loại “miệng hùm 
gan sứa” dọa nạt phụ nữ khiếm thị thì giỏi nhưng khi đụng tới Trần 
Mạnh Quỳnh bị phản công thì lủi vô váy đàn bà. Loại bỏ vụ Cuba 
vì chuyện đó không ăn nhập gì đến Việt Nam, tôi phân tích sơ sơ:  
 
1-Vụ rải truyền đơn thứ nhất ở Sài Gòn là một chuyện hết sức vớ 
vẩn, theo tường thuật ai cũng biết hắn không hề có vũ khí, chỉ cầm 
con dao nhựa và nói là có bom để hù dọa hành khách, qua cuốn 
phim của Nam Trân quay đem ra hải ngoại, hắn không hề có lời 
nói gì chứng tỏ khí phách và thực chất việc làm cũng ch ỉ là ruồi 
bu. Truyển đơn không hề có rơi ở Sài Gòn (lúc đó chúng tôi còn ở 
Sài Gòn). Người hải ngoại chỉ nghe kể những chuyện hoàn toàn do 
hắn tự sáng tác (dự định cướp máy bay của Thái để thả bom nhưng 
bởi vì rằng thì là, vì thế cho nên chi..) rồi bị ám thị  “tự sướng” như 
đó là một hành động làm cho bọn cộng sản hãi sợ. Chỉ có người 
ngu mới tin hắn kể vì không khi nào trên chiến đấu hay oanh tạc cơ 
có bom trừ khi chuẩn bị thực hiện phi vụ hành quân (lý do an ninh 
ngăn chặn đảo chánh, phản loạn). 
 
2- Vụ mướn phi cơ Thái Lan, hắn chỉ là khách thuê phi cơ “taxi” 
để du ngoạn  không có gì là mạo hiểm. Người ta toàn chỉ nghe hắn 
kể hắn lái sát mặt biển v..v nhưng thực tế hắn không hề được lái 
mà chỉ là hành khách. Rốt cuộc cả hai lần “ủ tờ“ lãng xẹt chỉ vì cái 
lỗ mồm. Nhưng “ủ tờ” là lý cớ cho mục đích để kiếm chác. 
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3 - Vụ đi Nam Hàn của hắn cũng là một bản sao của vụ đi Thái 
Lan, thuê phi cơ làm hành khách để rải truyền đơn nhưng phi công 
không bị mua chuộc nên hắn chẳng làm được gì. Sự việc chỉ có thế 
nhưng hắn lại tiếp tục “nổ” những chuyện hoang tưởng để kiếm 
chác. Thực tế ở Nam Hàn ngay cả chiến đấu phản lực cơ của quân 
đội Nam Hàn cũng không dám héo lánh đến khu DMZ. 
 
Ông Tâm nghĩ xem h ắn đã m ạo hiểm liều lĩnh ở chỗ nào? Hắn 
không hề dám đối diện với cái chết mà chỉ dàn dựng để loè bịp 
kiếm tiền mà thôi. Bằng chứng hắn chưa đi đã m ở sẵn “account” 
để quyên tiền. Chẳng qua hắn cũng thu ộc loại “anh thư đốt hoài 
chẳng cháy cọng lông” mà thôi./. 
  
 Trân trọng 
September 21, 2010 
Kim Âu 
 

 
*** 

 
Con người thực của Lý Tống: 

miệng hùm gan sứa 
 
Nhận định của ông HCT và Kim Âu về "anh hùng rải truyền đơn 
để kiếm tiền lẻ "đều chính xác . 
 
Đã có nhiều anh em phi công phân tích và nhận định về việc rải 
truyền đơn ở Sài Gòn thì đó là chuyện bố láo.  
 
Nếu quý vị đã đọc bài tường thuật của Lý Tống sau khi về Mỹ thì 
cũng thấy trò ba xạo đến mức hoang tưởng của hắn. Hắn kể khi ra 
tòa án VC, hắn tặng cô tiếp viên hàng không, tức nhân chứng trong 
vụ hắn uy hiếp rải truyền đơn một bó hoa (sic) . 
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Mẹ kiếp! Một thứ lưu manh và ngu xuẩn không sách vở! Hắn bị 
bắt và tống giam cho đến ngày ra tòa, khi bị bắt tất cả các vật dụng 
và tiền bạc đều bị tạm giữ. Vậy thì tiền nào để hắn mua hoa tặng 
nhân chứng? Giả như hắn có tiền thì kẻ nào đi mua cho hắn và 
công an VC có cho phép người nào đó nhận tiền của hắn để mua 
hoa? 
 
Toàn là chuyện cù đinh, lậu mủ mà hắn còn dám đưa lên công luận 
để khoe thành tích thì thử hỏi một thứ lưu manh, láu cá vặt như hắn 
còn chuyện gì hắn không làm? Và hắn làm với mục đích bòn góp 
tiền của người Việt tị nạn mà thôi! 
 
Nếu quý vị đọc cuốn Ó Đen thì lại càng tởm tên lưu manh này hơn. 
Hắn huênh hoang rằng, trường Harvard không cho hắn theo học, 
sau này trường Harvard mời hắn làm giảng sư, hắn không thèm 
nhận (sic). Với đầu hoang tưởng của hắn thì trường Harvard là cái 
cầu tiêu công cộng chắc? 
 
Với bằng cử nhân ngành chính trị (?) tại trường UNO (University 
of New Orleans) thì Lý Tống làm được nghề gì ở Mỹ và nước khác 
trên thế giới? Chắc chắn không hãng xưởng nào nhận loại bằng cấp 
này. Do đó Lý T ống chỉ mần nghề bố láo, hoang tưởng có sự toa 
rập của một nhúm lưu manh (loại giây máu ăn phần) để lừa đồng 
hương nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ bằng những trò "gây quỹ pháp lý" . 
 
Đã đến lúc tất cả sự thật phải phơi bầy, dù là cá nhân, đoàn thể, 
đảng phái... Không thể vì lý do này, lý do khác chúng ta im lặng để 
những  loại ký sinh trùng như tên Lý T ống sống bằng tiền welfare, 
SSI hoặc tiền may vá quần áo của các bà sồn sồn, lỡ lứa! Đã đ ến 
lúc vạch mặt, chỉ tên với các nhận định khách quan và với bằng 
chứng có thật để loại bỏ những thứ ký sinh trùng ra khỏi ruột già 
của cộng đồng người Việt hải ngoại. 
 
Tú Thành 
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Suy nghĩ thêm về việc làm của Lý Tống 
 
Chien Huu <chienhuubieutinh@ gmail.com> 
Wednesday, July 21, 2010,  
 
Tôi là một chiến hữu có tham dự biểu tình chủ nhật vừa qua. 
Chuyện Lý Tống "nựng" Đờm Vĩnh Hưng lúc đầu quả thực trong 
tôi có một chút tự hào về tinh thần chống cộng của LT. Nhưng nay 
với nhiều tin tức đưa ra, tôi thật sự cảm thấy việc "chơi ngông" của 
Lý Tống có thể "lợi ít hại nhiều" như sau: 
 
1/  Lý Tống chỉ xịt nước hoa làm cay mắt DVH khoảng 15', sau đó 
có thể hát lại bình thường, không hề bỏ show như Phú Yên lúc đầu 
đưa tin. Việc này cũng không làm tên văn nô này b ỏ show sắp tới 
tại Nam Cali. Nói chung, bầu show và văn nô DVH vẫn an nhiên 
tự tại không hề hấn gì. Vậy làm sao gọi là đập tan NQ36? 
 
2/ Thay vào đó, chuyện này sẽ làm tổn thương uy tín và sứt mẻ 
danh dự của cộng đồng người Việt chống cộng tại hải ngoại nói 
chung và làm mất chính nghĩa của cuộc biểu tình tranh đấu ôn hòa 
tại Santa Clara Convention Center của Ủy Ban Chống Cộng Bắc 
Cali nói riêng. Lý Tống chuyên "chơi ngông" làm những chuyện 
có tiếng vang cho cá nhân mình, hoàn toàn không tham khảo với 
Ban Tổ chức, sẽ để nhiều hệ lụy cho BTC và các hội đoàn chống 
cộng (mang tiếng chống cộng quá khích, có tính cách khủng bố cá 
nhân, thiếu văn minh, ..., ban tổ chức biểu tình, Ủy Ban Chống 
Cộng Bắc Cali không khéo sẽ bị điều tra, lôi thôi về vấn đề pháp 
lý). Có lẽ vì vậy mà những ngày qua đồng hương không thấy 
UBCC Bắc Cali ra mặt kêu gọi đồng hương. Vô tình hay c ố ý, LT 
làm sức mạnh của UB (của 70 tổ chức chống cộng) bị co cụm lại.  
 
3/ DVH có fans rất đông tại Hoa Kỳ, VN và các nước trên thế giới. 
Chỉ riêng 600 người coi show hôm đó và gia đình, ngư ời thân của 
họ cộng lại hàng chục ngàn người tại SJ, thấy DVH bị đau đớn nên 
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thương tâm, sẽ lên tiếng chỉ trích, chê bai Lý Tống, anh hùng 
nhưng chơi trò chơi không l ớn, và qua đó sẽ coi thường và càng 
ngoảnh mặt với chính nghĩa chống cộng của chúng ta.  
 
Nói chung, trò chơi ngông c ủa Lý Tống quả là "phản tác dụng", 
"lợi bất cập hại" cho cộng đồng, cho Ủy Ban Chống Cộng. Thế 
mà, chúng ta sắp sửa nai lưng ra gánh vác vận động $100K bail 
cho LT. Thật vô lý không thể hiểu nổi động cơ hành động thiếu 
suy nghĩ của LT. Nếu thật sự muốn dằn mặt bọn ca nô văn hóa vận 
như DVH, chỉ cần chỉ điểm IRS đập nát bầu show là xong.  
 
Tôi có thắc mắc, trong cuộc phỏng vấn LT cho biết không muốn 
được bail ra. Vây tại sao LS Tâm và Michael Lưu đưa ra petition 
kêu gọi giảm bail cho LT? Thỉnh nguyện thư van nài này chắc 
chắn sẽ bị đàm tiếu và LT vì đã tuyên b ố không chấp nhận bail ra 
ngoài, sẽ không bước ra khỏi tù dù được bail ra với bất cứ giá nào. 
Vậy tại sao LS Tâm và Michael Lưu lại làm chuyện "trống đánh 
xuôi, kèn thổi ngược với LT"?  
 
Sắp tới chúng ta cần nhiều thì giờ để vận động và làm fundraising 
cho Minh Dương. Nay phải lo cho LT và Quỹ Pháp lý $100K cho 
một phát "xịt dầu thơm" của LT dành cho DVH. Lại bị coi thường, 
chỉ trích bởi người dân bản xứ và truyền thông dòng chính. Như 
vậy có phải nếu MD thất bại là vì Lý Tống nhảy vào phá ngang 
hay không??? Thật vô lý và thối "đếch chịu được" !!! 
     
Wednesday, July 21, 2010,  
Chien Huu <chienhuubieutinh@ gmail.com> 
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Về việc Xây Dựng Tượng Đài Lý T ống - Anh 
Hùng Người Việt Hải Ngọai.  
 
Tuấn Aet Phan 
          
Kính thưa Đồng Hương Hải Ngọai,  
Xét Vì: 
1. Người Việt Hải Ngọai đã có Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.  
2. Người Việt Hải Ngọai đã có Tượng Đài Thuyền Nhân.  
           
Trong suốt 35 năm qua, Người Việt Hải Ngọai xuất hiện nhiều 
“Anh Hùng, Anh Thư, Lãnh T ụ...” chói sáng nhưng không ai sáng 
chói bằng ...Sao Bắc Đẩu! May thay, Bộ Máy Tuyên Truyền của 
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ở hải ngọai, gọi tắt là Đảng 
Việt Tân đã vừa đồng lọat xác nhận Lý Tống biệt hiệu Ó Đen là 
“Anh Hùng của Người Việt Hải Ngọai”, tức sáng chói tầm cỡ Sao 
Bắc Đẩu. Danh hiệu vô cùng cao quý nầy chỉ còn chờ đợi sự phê 
chuẩn hợp thức hóa về pháp lý của Liên Hiệp 3 Chính Phủ Người 
Việt Hải Ngọai lãnh đạo bởi Đào Minh Quân, Nguyễn Văn Chức 
và Nguyễn Khánh (Nguyễn Hữu Chánh). Do vậy,  
Đề Nghị:  
          
Cấp thời xây dựng Tượng Đài của Lý Tống “Anh Hùng của Người 
Việt Hải Ngọai” trong lúc cao trào ngưỡng mộ…người; đồng thời 
cũng là cụ thể hóa lời của Nữ Lưu Tôn Nữ Hòang Hoa cho rằng 
“Tôi còn nợ Lý Tống hai chữ Anh Hùng” dành cho…người lúc 
người chưa quy tiên là cách cao quý nh ất trả món nợ tinh thần nầy! 
Thể theo nhận định của Đảng Việt Tân và NL Tôn Nữ Hòang Hoa, 
một Ủy Ban Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Anh Hùng Người Việt 
Hải Ngọai Lý Tống được thành lập gồm:  
           
       Trưởng Ban: LS Nguyễn Tâm  
       Phụ tá Nội Vụ: NL Tôn Nữ Hoàng Hoa  
       Phụ tá Ngoại Vụ: NL Hoa Hoàng Lan  
       Kỹ thuật: Do Hội Chuyên Gia Đảng Việt Tân phụ trách.  
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          Phác họa: Tượng toàn thân Lý Tống Giả Gái ở thế đứng, đặt 
trên bệ cao.  
           
        Kinh phí: - Đảng Việt Tân tài trợ 2 triệu đô la (không bằng 10 
% số tiền đã thu của NVHN vào thời kháng chiến trong thập niên 
1980 đem ra kinh doanh có lời). Liên Hiệp 3 Chính Phủ Người 
Việt Hải Ngọai cấp khỏan 300 ngàn đô la từ ngân sách chung.  
           
 Phân phối: Hai tượng đài to nhất bằng người thật của Lý 
Tống sẽ ưu tiên được dựng tại hai nơi:  
           
        1/ Tại San José, CA là trú quán của Lý Tống và cũng là b ản 
doanh của Đảng Việt Tân.  
          
         2/ Tại gần trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để nhắc nhở 
thế giới Lý Tống là “Anh Hùng của Người Việt Hải Ngọai”, là 
lãnh tụ tối cao có thẩm quyền thay cho Liên Hiệp 3 Chính Phủ 
NVHN lên tiếng trước Đại Hội Đồng LHQ nhằm đòi hỏi thi hành 
Hiệp Định Paris 1973, đòi VC h òan trả…VNCH, rút về bên kia vĩ 
tuyến 17.  
           
        Một khi hòan thành, Tư ợng Đài Anh Hùng Người Việt Hải 
Ngọai Lý Tống sẽ là Tượng Đài thứ ba ở hải ngọai quan trọng hơn 
cả Tượng Đài Chiến Sĩ Vi ệt Mỹ và Tượng Đài Thuyền Nhân. 
Đồng hương đóng góp ý kiến xin gởi thẳng về LS Nguyễn Tâm 
(LSNGUYENTAM@Yahoo.com), NL Tôn Nữ Hòang Hoa 
(goinhau2000@yahoo.com) và NL Hoa Hòang Lan 
(hoahoanglan011@yahoo.com). 
 
Điều cuối cùng là nên xây dựng Tượng Đài Lý T ống để vinh danh 
người “Anh Hùng Người Việt Hải Ngọai” nầy với điều kiện không 
chấp nhận “cảm nghĩ cu ối cùng”của ông Duyên Lãng Hà Tiến 
Nhất về Lý Tống:  “Ông LT ra khỏi nhà tù vẫn còn mặc bộ đồ giả 
đàn bà trông ngộ ghê vậy đó. Nhìn ông, ngư ời ta thắc mắc không 
hiểu ông làm chuyện đại sự quốc gia hay đang mần tuồng tranh 

mailto:hoahoanglan011@yahoo.com�


Sự Thật về Lý Tống 
 

178 
 

đấu. Hư hay thực chẳng biết đâu mà mò. R õ khổ.” (Trích bài “Hư 
và Thực” của DL/HTN)  
          Trân trọng,  
          Tuấn Aet Phan 
 
 
  
          (*) Có văn nô của Đảng Việt Tân lúc sướng quá còn ca ngợi 
Lý Tống là “Anh Hùng của Dân Tộc Việt Nam”, không thua gì 
Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái với tiếng bom Sa Diện, mưu sát bất thành 
Tòan quyền Đông Dương Martial Henri Merlin vào năm 1924.  
!                                             
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                 TỪ “ HUYỀN THOẠI LÝ TỐNG ” 

TỚI“ HUYỄN HOẶC ĐẤU TRANH ” 
TRONG BÃI ĐÁP SÌNH LẦY ẢO TƯỞNG. 

 
-Vì sao kịch bản đấu tranh Phi vụ và đấu tranh “ Chí  Phèo Ăn 
vạ ” lại cùng một diễn viên thủ diễn? 
 
-Chống Cộng – chống Ác, hành trình song song hay nghịch 
biến trong cuộc đấu tranh chung của Dân tộc ?  
  
-Người “hùng”, người “khùng”, người “rơm”, liệu ba hạng 
người nầy có thể ở chung trong một con người ?  
 
-Đoàn kết, Thiêu kết, Đàn két, ý ni ệm nào sẽ tạo thành cơn 
sóng ngầm cuồng nộ trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng 
sản sau bầu cử chung kết tháng 11/ 2010 sắp tới tại San Jose ?  
                      “ Nước giữa dòng chê trong chê đục 

Vũng trâu đầm hì hục khen ngon 
                             ( Ca dao Việt nam )  
Nguyễn đăng Trình  
   
I-  TRÊN VŨ ĐÀI CHÍNH TRỊ MƯU SINH :  
   
 Với kết quả Bầu cử trong ngày 8 tháng 6-2010 vừa qua, Cộng 
đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose tưởng đã vượt qua được những 
xáo trộn, những trận chiến vạch trần ung nhọt, những lọc lừa che 
dấu sự thật của đám người dấu mặt thuộc LĐCT, và từ những tai 
tiếng, các thủ đoạn, thủ pháp tranh phiếu của các ƯCV suốt thời 
gian vận động tranh cử…( như Đảng Cộng Hòa đã xác đ ịnh không 
tiến cử - endorse – M.Dương, trái với lời khẳng định của phe nhóm 
M.D trước đó, khiến dẫn tới cuộc họp báo giải độc luẩn quẩn của 
M.Dương với ông Trương quang Sỹ…) để cùng hướng về phía 
trước, tìm ra một đồng thuận nào đó cho nỗ lực “ Bãi nhiệm lần 
cuối Nv Madison Nguyễn ”, như đã t ừng nỗ lực và cũng đã “ b ị 
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buộc phải thất bại ” do thủ đoạn ấu trĩ và bất lương của Thomas N 
dành cho Madison Nguyễn ( TN đã b ịa chuyện xuyên tạc và kích 
động bôi nhọ Madison N một cách trơ trẽn ngu muội , rồi  xử dụng 
số lượng hơn 30 e-mails chủ lực của TN chia 2 phe bênh chống 
làm rối loạn dư luận trên DĐ, khiến cho số phiếu phân vân – 
Swing votes – nghiêng hẳn về cho Madison, đó là một trong những 
nguyên nhân thất bại của Bãi nhiệm doThomas N lèo lái phá bĩnh 
bằng trò chơi đê hèn t ồi tệ hạ cấp nhất – một nhà báo ở San Jose 
cũng đã từng và đang chơi trò chơi h ạ cấp nầy, xui Nguyên – dục 
Bị ăn tiền cả hai  ).  
 
Thật bất ngờ, trong phần trả lời phỏng vấn của Lý Tống với Nghê 
Lữ, với Huỳnh lương Thiện, với… và cả trong bài viết của Lý 
Tống với tựa đề : “ NHẬN ĐỊNH VỀ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ 
TẠI BẮC CALI ngày 7 tháng 6/2010 ”, Lý Tống đã để lộ một thủ 
đoạn mới, vừa mê sảng chính trị, vừa dốt về quy chế hành chánh 
ràng buộc một Tổ chức Non-profit như BĐD/CĐ, lại đầy ngạo 
mạn, thách đố BĐD/CĐ và cả đồng hương đang chung lo bảo vệ 
một cơ cấu hành chánh Dân cử, đẩy mạnh áp lực giúp LĐCT tiếp 
thu vai trò lãnh đạo CĐ, mà Ngô văn Tiệp vì mất cơ hội ngàn vàng 
suýt nguy hiểm tính mạng như Hồ chí Minh ( Cs thất bại trận Mậu 
Thân, Hồ uất ức mà chết ngày 2 tháng 9/1969 ) lại gia tăng nguy 
hại cho nỗ lực chung của cả Cộng Đồng. Sự bất mãn ấy nhanh 
chóng biến thành hành động cụ thể, đang nhen nhúm một sự đối 
kháng mãnh liệt, mà sự lên tiếng của một vài cá nhân chỉ là bước 
đầu đánh thức lương tri và trách nhiệm của một con người đầy 
huyền thoại như Lý T ống, một con người luôn tự mãn tự cao và  
khinh bỉ mọi người, sẳn sàng “ sống mái ” với bất cứ ai dám phê 
bình, chỉ trích, và hạ thấp vai trò “ Anh hùng Lý Tống ”. Những lời 
mạt sát trên giấy, trên radio, trong bài Phỏng vấn của LT…đã là 
những dẫn chứng sống động, khiến nhiều người run sợ bị trả thù, 
bị thủ tiêu, bị đánh phá và hạ nhục.  
 
Trong tình trạng mọi thông tin liên quan đến những việc làm ngang 
ngược lộng hành như một đòan quân viễn chinh của LĐCT,  mà 
ngay cả người dân ở San Jose cũng không có cơ h ội được biết ( 
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thực ra thì chỉ một số rất nhỏ “ kiêu binh cao cấp” của LĐCT tham 
dự cuộc trấn áp bí mật,  buộc Lê hữu Phú phải từ chức Chủ Tịch 
Ủy Ban Tổ chức Bầu cử của BĐD/CĐ, giao lại cho Phó Chủ Tịch 
Cao thị Tình, và lúc ấy, nếu Ts LHP chịu “ đầu hàng vô điều kiện ” 
thì UB nầy lọt vào tay LĐCT ngay lập tức trước đông đủ gần 20 
người sẵn sàng “ tiếp quản ” cơ cấu nầy của BĐD/CĐ, thì lúc n ầy 
LT không cần phải tốn hơi sức để kêu gào, ngồi rung đùi bắt chước 
ông Đạo Dừa tịnh khẩu thì M.Dương v ẫn nhẹ nhàng và ung dung 
bước vào ghế NV ngay ngày 8 tháng 6 rồi – trích DVD tài liệu 
buổi họp cướp quyền không có “ 8 em trẻ ” ăn theo ), thì làm sao 
LT nắm được những uẩn khúc, nhửng trò ma giáo thủ đoạn, sách 
động biểu tình đòi cưa gh ế Cản h sát Trưởng San Jose, nhưng 
BĐD/CĐ không hưởng ứng do Sở Cảnh Sát SJ đã tiết lộ tin tức về 
sự can thiệp của Lãnh Sự Quán Cộng sản tại S.F ( trích e-mail tài 
liệu sưu tra ), họp báo bịt miệng Truyền thông Báo chí Việt ngữ ỡ 
San  Jo se ( đến lần thứ 2, chẳng đặng đừng, VNNB phải tố cáo 
trước dư luận rằng, đó là cuộc họp báo độc tài, phản Dân Chủ duy 
nhất từ trước tới nay tại San Jose ), ấy là chưa kể đến mưu đồ binh 
vực du sinh Hồ Phương thay cho Lãnh s ự quán Việt cộng ở S.F, 
binh vực  cho Ls M.Lưu trong vụ dãy nhà của ông ta bị Thành Phố 
cảnh cáo và đóng cửa một số căn do vi phạm luật “ Luật Xây Dựng 
” ( Building Code ) của Thành phố và phải ra Tòa, nhưng LĐCT 
lại lôi kéo BĐD/CĐ vào cuộc chiến chung với họ, rất may, ông 
NNT đã không “ vâng lời ” các lãnh chúa nhô con.  
 
Tích lũy những lần không “vâng lời” như thế thành đòn trừng phạt 
mà LĐCT giáng xuống đầu BĐD/CĐ Bắc California  ( như hiện 
nay Lý Tống đ ang lô i kéo  BĐD/CĐ liên  lụy vào chuyện ủng hộ 
ứng cử viên là điều luật cấm kỵ của Luật Tiểu Bang, nếu ngây thơ 
nghe lời xúi dại của LT, ai sẽ vác chiếu ra Tòa nếu phe Madison N 
tố cáo, ông NNT hay Lý Tống  ? và sau đó BĐD/CĐ bị rút giấy 
phép hoạt động, người dân sẽ lên án ai, ông NNT hay Lý Tống  ? 
)….Vô tình hay cố ý, trong canh bạc tàn, LT đã cùng đám kên kên 
kinh tế, đám chầu rìa chính trị dở hơi, đám thất sủng ăn theo cơ hội 
chủ nghĩa, đám bồi bút bóp cổ lương tâm, đang vây quanh cỗ tiệc “ 
đấu thầu mưu sinh”, để  áp đặt BĐD/CĐ ( một Cơ cấu do dân bầu ) 
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trước thế đối kháng ngang hàng với LĐCT ( một tổ chức nhỏ của 
tư nhân theo mô hình tương t ế hội – y như Hội CMAA mới phá 
sản ), và áp lực ông NNT cùng  BĐD/CĐ phải lựa chọn thái độ, 
hoặc ủng hộ M.Dương hoặc sẽ bị cô lập bằng biện pháp mạnh của 
Lý Tống ( thật kinh hãi, ngay trên phần đất Dân Chủ, Tự Do nhất 
hoàn cầu, lại có những lời đe dọa phát xuất từ một đầu óc tự nhận 
mình là Freedom Fighter, rõ ràng LT không cần ch e đậy, không 
cần vòng vo chữ nghĩa khách sáo ngoại giao, mà ném bom thẳng 
mục tiêu do Lý Tống chọn lựa, như Trung Úy phi công VNCH ( lại 
là tình báo viên của Cs ) Nguyễn thành Trung khi nhận lệnh ném 
bom ở Phan Rang để ngăn chận Cs tiến quân, y đã l ừa viên Chỉ 
huy Phi đội, tách khỏi đội hình và quay lại ném xuống Dinh Độc 
Lập 2 quả bom để  “chấm dứt chiến tranh, kết liễu thân phận 
VNCH ” theo lệnh Cộng sản Hà nội ).  
 
Từ đó, đồng hương Việt tỵ nạn Cs ở SJ mới thấy rõ được bản chất 
độc tài ngang ngược, ngạo mạn khinh người, lòe bịp quần chúng 
ngây thơ tốt bụng, vừa phi Dân chủ vừa phong kiến để đạt thắng 
lợi theo ý muốn cá nhân chủ nghĩa, cơ hội chủ nghĩa…của Lý 
Tống, đã được mạ phủ lớp vàng “hóa học” tranh đấu, dẫu rất mỏng 
nhưng cũng đủ che đậy được lớp kim loại hỗn tạp bên trong. Thủ 
đoạn đó như ngọn giáo cuồng nộ, đâm thủng sự thật, đối kháng 
thẳng thừng với sự thật….., và ngọn giáo ấy đang trên đà lao tới 
ông Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc California  Nguyễn ngọc Tiên và 
toàn Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 5 mới tuyên thệ nhậm chức không 
lâu trước đó.  
 
Không dừng lại ở mục tiêu chính là Ông Nguyễn ngọc Tiên, Lý 
Tống cũng không quên câu : “ Thà gi ết lầm hơn bỏ sót ”, trong 
mục Đề Nghị, ở điểm 2, bài Nhận định ( dẫn thượng ) của Lý Tống 
có đoạn : “ Cần Delete, không chuyển, không góp ý đối với những 
bài viết của những cá nhân “ dây máu ăn phần ” vì tư l ợi và động 
cơ thiếu lương thiện”.  
 
Lời nhục mạ trắng trợn mang tính thách đố và khiêu chiến đó của 
Lý Tống, đã khi ến nhiều đồng hương trong Cộng đồng bất bình 
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phẫn nộ. Sau hơn một tháng im lặng chờ đợi phản ứng của LT, bài 
viết nầy nhằm làm sáng tỏ lập trường của một người Tù Chính Trị 
( bị Cs kết tội phản động và đày đi lao động khổ sai  năm 1978 ) 
trước những nghịch biến của một loại hình đ ấu tranh chính trị ăn 
vạ ( Chí Phèo thời đại ), hay chính trị mưu sinh ( sinh ra lợi nhuận 
), cũng là cơ hội giải đáp chung cho rất nhiều đồng hương, thân 
hữu đã quan tâm chất vấn tôi trong nhiều ngày qua từ bài viết và 
các bài phỏng vấn Lý Tống.  
 
II-  HUYỀN THOẠI PHI VỤ VÀ THỰC CHẤT ĐẤU TRANH 
CHÍNH TRỊ :  
    Trong ngày 13 tháng 3 năm 2008, Lý T ống đã cùng ký tên 
chung với Thị trưởng Chuck Reed trong bản GHI NHỚ ( 
Memorandum ) để kết thúc tuyệt thực, đổi lại, Thành phố cho phép 
dựng cổng chào “ Welcome to Little Saigon ”do cộng đồng tự túc 
tài chánh, khiến nẩy sinh nhiều dư luận trái ngược nhau, giữa thành 
công và thất bại qua bản thỏa thuận nầy, thì Đặng thiên Sơn ( ĐTS 
) đã nhanh chóng đưa lên  NET b ài v i ết : “ WELCOME TO 
LITTLE  SÀI GÒN “: Có Danh nhưng không Ph ận – Một Cổng 
Chào Xây Trên Cát “ với lời khuyên :” Xin đừng vội vã nghĩ đ ến 
chuyện tiệc tùng…Xin đừng vội vã hân hoan cho rằng HĐTP đã 
thực thi Dân Chủ “.  
 
Một điều không thể quên rằng, chính Lý Tống là người đầu tiên ký 
tên trên bản Phụ Đính của Bản Memorandum được ký bởi Chuck 
Reed, Dave Cortese và Sam Licardo. Cùng ký tên chung trong bản 
Phụ Đính ( thừa nhận giải pháp Cổng chào hay Bảng hiệu ) với Lý 
Tống  là ông Nguyễn xuân Vinh. Vậy phải chăn g lịch sử đã tái 
diễn nơi Lý Tống, một thành công ẢO mà theo ĐTS, đây chỉ là ảo 
giác chiến thắng ”. Phải chăng mục tiêu to lớn ban đầu  ( đặt tên 
cho một Khu Thương mại dọc theo một dặm dài trên đường Story 
Rd ) đã ph ải teo lại thành một Bảng hiệu khiêm nhường như một 
Banner giăng qua đường trong các dịp Hội hè của Thành Phố  ?, kể 
cả cổng chào cũng chỉ được dựng lên trên một phạm vi nhỏ hẹp, 
khiến Đặng thiên Sơn phải thất vọng kêu trời : “ Vì trên trời rơi 
xuống, nên Du khách đến San Jose sẽ không bao giờ tìm ra cái 
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cổng này, vì nó không có tên trong bản đồ địa phương …” . Ai đã 
làm cho mục tiêu đấu tranh của người Việt biến thể méo mó, dị 
dạng quái đản như vậy  ?. Đâu rồi những ngày biểu tình tự phát 
Thứ Ba đen của đồng hương Việt, bất kể nắng mưa lạnh lẽo, bỏ 
giờ nghỉ trưa chạy nhanh đến yểm trợ tinh thần cho đồng hương 
biểu tình đòi h ỏi, yêu sách, Tết Nguyên Đán, Tết Dương Lịch, 
Giáng Sinh cũng …bi ểu tình, còn nữa, ngày Biểu Dương Sức 
Mạnh Cộng Đồng với hàng ngàn người Việt từ các Thành phố Bạn 
đến yểm trợ, khí thế bừng bừng kiêu hãnh, bầu máu nóng trong tim 
cuồn cuộn thôi thúc “ Tình Dân tộc – Nghĩa Đồng bào”… vậy tại 
sao “mất cả vốn lẫn lời” trong canh bạc đang trên đà thắng lớn vẽ 
vang  ?  
 
Ngay khi Bản Ghi Nhớ được công bố, nét mặt mọi người hiện diện 
đã đ ổi sắc, vui trong bẽ bàng vì “Cứu được mạng sống của Lý 
Tống”, nhưng cay đắng nghẹn ngào vì  “dã tràng xe cát biển Đông, 
nhọc nhằn mà chẳng nên công nỗi gì”. Trong cái nghẹn ngào uất 
ức đó của những ai còn tỉnh thức trước canh bạc bịp, nhiều đồng 
hương đã rất phẫn nộ lên án Lý Tống chính là nhân tố hủy diệt khí 
thế đấu tranh chính nghĩa ban đ ầu : Little Sài gòn ( LS ) bị đổi 
hướng đấu tranh để “canh chừng cho Lý Tống tuyệt thực”, và tất 
cả cho Lý Tống ( LT ) : Đấu tranh phi vụ trở thành đấu tranh ăn vạ 
( Chí Phèo thời đại mới ), trong đó, DANH thì Lý T ống hưởng, 
PHẬN ( bọt bèo ) thì Cộng đồng nhận ( như tựa đề bài viết của 
Đặng thiên Sơn – Welcome to Little Sài gòn : Có Danh nhưng 
không Phận” – Một Cổng Chào Xây Trên Cát ). Phải chăng lịch sử 
của thất bại ( gần như hầu hết các hoạt động đấu…tranh của LT 
đều thất bại ) cứ bám chặt lấy LT - cho dẫu được một số người 
tung hô là Anh hùng, nhưng đã là những dấu hỏi quyện lấy LT như 
một định mệnh nghiệt ngã - đẩy đưa LT vào thế cùng tắc biến, để 
rồi “ đấu tranh Phi vụ ” lại là lựa chọn duy nhất cho thông lộ giải 
cứu bản thân với hy vọng “ biến tắc thông ”.  
 
Nguyễn đăng Trình  
(12-7-2010 )  
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" Bài viết của Lý Tống trả lời Hoa Hướng Dương" 

 
Bài viết này của tôi đặc biệt gửi đến các quý chị phụ nữ trên diễn 
đàn và trên email của tôi. Kính xin quý vị và các thân hữu chuyển 
thư này lên các diễn đàn giùm.  
 
Bài viết của Lý Tống trả lời Hoa Hướng Dương được thân hữu 
chuyển đến tôi xem ngay khi Lý Tống post trên các diễn đàn. Theo 
lý ra tôi không muốn phê bình các nhận xét của Lý Tống về các 
vấn đề chị nêu ra cho Lý Tống bởi vì đó là một sự việc giữa chị và 
Lý Tống, nhưng tôi nhận xét thấy mình cần phải lên tiếng trước 
các sự thể không đẹp mắt mà Lý Tống đã vấp phải.  
 
Bài Lý Tống phân tích và phê bình “Cảm Nhận Của Hoa Hướng 
Dương Sau Bài Viết Của Anh Lý Tống” đã b ắt đầu bằng những 
đoạn “vǎn thơ ”của một số người trên một Web site phê bình sự 
khiếm thị của chị, nơi trang 2 (39-43), trang (19-31) trang 8 (28-
35) của bài. Lý Tống cũng còn đ ề cập đến sự khiếm thị của chị 
bằng các đoạn viết của Phú Yên nhạo báng và khinh miệt người 
khiếm thị như chị.  
 
Thật đáng tiếc, tại San Jose này đâu phải có mình Hoa Hư ớng 
Dương là người khiếm thị, sự tật nguyền này không ai muốn, ngoài 
những người phụ nữ khiếm thị tại San Jose mà tôi được biết cũng 
còn có một nữ lưu khác vì m ột tai nạn tuy không làm mù mắt, đã 
làm khuôn mặt bà không còn xinh đ ẹp như xưa, nhưng bà là một 
nữ lưu rất gần gủi với cộng đồng VN Bắc Cali. Hoa Hướng Dương 
và nữ lưu này trong thời gian Lý Tống tuyệt thực vào nǎm 2008 rất 
thường xuyên đến thǎm anh ta. Chị Hoa Hướng Dương nhiều khi ở 
lại trước City Hall cùng phu quân đến khuya mới về. Bài viết của 
Lý Tống vô tình hay cố ý dùng lời người khác thay cho lời của anh 
ta có những lời miệt thị và nhạo báng người tật nguyền. Chị Hoa 
Hướng Dương có một gia đình hạnh phúc các con học hành đỗ đạt 
nhưng sống rất khiêm nhường trong cộng đồng. Bài thơ vǎn nào 
của chị mang nặng trĩu khao khát về quê hương xứ sở. Tôi không 
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muốn nói nhiều về các tâm tư hoài vọng của chị về đất nước Việt 
Nam vì nó bàng bạc trong các bài vǎn thơ, tác ph ẩm của chị. Việc 
Lý Tống sử dụng các lời phê phán thấp kém của một số người thay 
cho ý tư ởng của Lý Tống là điều không chấp nhận được. Tại sao 
anh ta không viết thẳng thắn ra những ý tư ởng khinh miệt chị Hoa 
Hướng Dương vì sự tật nguyền mà phải sử dụng các tên khác thay 
cho anh ta? Các nhận xét thiếu tế nhị và đụng chạm đến sự thương 
tật của chị Hoa Hướng Dương đã khi ến nữ giới nghĩ như thế nào 
về Lý Tống?  
 
Người phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp, muốn nhìn thấy mặt mũi 
chồng mình, các con mình, muốn nhìn thấy vẽ đẹp trong thiên 
nhiên. đời sống, nay bị rủi ro bệnh tật mang đến đôi mắt mù lòa đã 
là đau khổ lớn chứ nào ai muốn, mặc dù ở nước Hoa Kỳ này, kỹ 
thuật y khoa tiến bộ cũng không sao cứu vãn đôi m ắt đẹp của 
mình. Các nhận định của Lý Tống về bài viết của chị Hoa Hướng 
Dương lặp đi lặp lại một số ý kiến của những người khác về sự 
khiếm thị của chị với tính nhạo báng, miệt thị như vậy đã khi ến 
thương tổn đến tâm lý người nghe và xem, nhất là đối với các độc 
giả. Nhận xét về điểm này, chính Lý Tống mang một khuyết tật 
trầm trọng về thẩm mỹ, thiếu lòng trắc ẩn đối với đồng loại hoạn 
nạn rủi ro, không có một sự trung thực trong sự phê bình ngư ời 
khác mà lại đề cập nhiều hơn đến sự đau thương của người khác. 
Lý Tống như thế không đứng đắn và thiếu tế nhị ngay cả đối với 
một người phụ nữ tật nguyền.  
 
Về các sinh hoạt cộng đồng tại San Jose, anh Lý Tống có đề cập 
chuyện một số cộng đồng Nam, Bắc Cali, trang 9 (21-23), tôi thú 
thật cho dù có bao nhiêu cộng đồng ở Bắc Cali hay San Jose đối 
với tôi không có ý kiến, nhưng tôi rất đau lòng thương h ại cho cái 
cộng đồng nào mà đã h ằng đêm ra San Jose City Hall để giúp vui 
cho Lý Tống trong thời gian anh ta tuyệt thực, có những phụ nữ 
già trẻ lớn bé thay vì ở nhà chǎn ấm nệm êm lại phải ra đấy đến 
khuya trong khi Lý Tống đã chui vào ngũ trong cǎn l ều mà người 
ta lo sợ khi mưa khi gió sẽ sập làm tội nghiệp anh ta, để ra hàn 
huyên trao đổi lo lắng cho số phận của anh ta, lại có cả một ban 
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nhạc và ca sĩ thư ợng thặng giúp vui ca hát cho anh ta ngồi chễm 
chệ trên ghế dựa thưởng thức y như một ông hoàng, và chắc chắn 
anh ta cũng có người trong cộng đồng này phục dịch lo nước uống 
và làm vệ sinh cho anh. Dĩ nhiên cũng có những “kẻ ngu đần” phải 
chạy vạy, lo lắng điều này điều nọ cho anh ta để bảo vệ được cái 
lều cho anh ta hoàn thành được cái lý tư ởng tuyệt thực của anh ta. 
Thật tội nghiệp cho cái cộng đồng đó. Thảo nào mà Lý Tống vần 
thích ngồi tù, vì chẳng khác gì ngồi nhà mát ǎn bát vàng ch ỉ hơi 
hạn chế chút đi đứng chứ khoẻ re, tội nghiệp cho các chị phụ nữ tổ 
chức cơm gây quỹ cho anh ta còn hơn c ả đi thǎm nuôi chồng bị 
VC giam trong các trại tù cải tạo.  
 
Anh Lý Tống thân mến, tôi không muốn viết nhiều hơn nữa vì 
chắc tới đây anh đã hi ểu vì sao tôi phải viết cho anh những lời 
chân tình này. Ngư ời ta vẫn thường nói “đánh đuổi”, nhưng tôi 
muốn “lôi kéo” anh về với một thực tại phủ phàng, nhưng điều 
trước tiên tôi yêu cầu anh đừng xử dụng những từ ngữ của người 
khác để nhạo báng, miệt thị một phụ nữ chẳng may bị thương tật 
chính tại xứ Hoa Kỳ này mặc dù chị đã hết lòng chữa trị, có thể vì 
anh muốn mang một nhãn hiệu chính danh quân tử chǎng nên 
mượn tay người khác nói thay mình? Tôi biết rằng anh sẽ trả lời 
các bài viết của tôi, một người có quan điểm độc lập không lệ 
thuộc bắt cứ “cá nhân nào hay phe nhóm nào”, nhưng tôi yêu cầu 
anh xem lại bài viết và các trích đoạn người khác anh dùng có tính 
cách xúc phạm tâm lý của chị Hoa Hướng Dương và phải ngay lập 
tức xin lỗi chị. Lời xin lỗi của anh đối với chị Hoa Hướng Dương 
anh phải gửi lên tất cả các diễn đàn và phải post trên Vietland 
trước nhất, nếu không có lời xin lỗi này, anh đừng trả lời tôi vô ích 
vì tôi sẽ không đọc email của anh trước khi anh là một người chính 
danh quân tử.  
 
Hoàng Hoa.  
viettrade_net@ yahoo.com 

 
*** 
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Tòa án Mỹ xử tên ĐĨ ĐỰC Lý Tống “Shit” chứ không 

phải xử ....Phi Công VNCH Lý Tống!!! 
 
Tuấn Aet Phan  
 
Thật là nham nhở khi tên Đĩ Đ ực Lý Tống mặc quân phục (bộ đồ 
bay) với phù hiệu huy hiệu "Tổ Quốc Không Gian" của một Phi 
Công VNCH trong phòng xử án về tội giả gái xịt ca sĩ VC Đàm 
Vĩnh Hưng!  
 
Thời trước, cho dù ra tòa án quân sự VNCH, can phạm Lý Tống 
cũng không có phép mặc quân phục, huống hồ bây giờ hắn hèn hạ, 
giả gái làm chuyện phạm pháp dưới danh nghĩa…”chống Cộng”!  
 
Thật nhục nhã và xấu hổ lây cho giới Phi Công VNCH hào hoa 
phong nhã mà tên Đĩ Đực Lý Tồng và đàn anh của hắn là Nguyễn 
Cao Kỳ đã làm nhơ nhuốc bộ đồ bay (áo liền quần) của Không Lực 
VNCH. Nếu tôi là chánh án, sẽ tống cổ tên Lý Tống Shit ra ngòai, 
bắt cởi bỏ bộ đồ bay mà hắn không còn xứng đáng để khóac lên 
người! Hắn nên mặc bộ đồ Đĩ Đực tại hiện trường khi xịt Đàm 
Vĩnh Hưng là phù hợp nhất!  
 
Tuấn Aet Phan  
ddpghh@yahoo.com 
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Đọc cho vui 
 
 
Thursday, December 9, 2010, 12:30 PM 
 hoangcodinh@jps.net (Hoàng Cơ Định) 
 
Xin mời quý bạn đọc cho vui.  
   
Trong vụ án Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng, c ứ vài tuần Lý 
Tống lại gửi mail tường trình sự việc cho vài chục cá nhân và cơ 
quan truyền thông… Trong mail mới đây, anh ta tiết lộ vài chi tiết 
về những bất toàn của nhóm 3 ông Ls đang bảo vệ anh ta.  
 
Tương quan và thông tin giữa Luật sư và Thân chủ là điều bí mật, 
không được tiết lộ và cảnh sát cũng không đư ợc quyền biết. Nay 
Lý Tống công bố ra như vậy thì Ls cũng b ị quê, chẳng rõ liệu có 
ảnh hưởng gì tới tương quan giữa họ và Lý Tống hay không. Nếu 
đây là lý do để họ chia tay với Lý Tống thì vụ kiện sẽ diễn tiến ra 
sao cũng khó đoán.  
   
Sau đây là 1 đoạn trong Mail thông tin của Lý Tống:      
Ngay cả Luật sư cũng đã t ừng có những quyết định sai lầm. Thí 
dụ:  
 
(1) Trong Phiên Tòa 22/11, L/S Tâm đề nghị tất cả Thân Hữu đứng 
chờ ngoài hành lang thay vì vào phòng xử án như thông lệ. Tôi bác 
bỏ ý kiến này vì (1) Chúng ta vận động Đồng Bào tham dự đông 
để biểu dương sức mạnh và khí thế yểm trợ vì thế cần cho Quan 
tòa và Công tố nhìn thấy lực lượng qua sự hiện diện; (2) Các 
chuyên viên quay phim, chụp hình đã xin đư ợc giấy phép chụp, 
quay trong phòng xử. Tại sao lại tự bỏ quyền lợi? và (3) Nếu người 
tham dự đến Tòa chỉ để đứng ngoài hành lang chờ tin, vậy thà nằm 
nhà đọc, xem tin tức cho khỏe, đến Tòa làm gì vừa mất thì giờ, mất 
công lại tốn tiền Parking?  
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(2) Ba Luật sư Tâm,  Lưu v à Cary đều đề nghị nên mướn 
Investigator để điều tra tình hình trốn thuế, mướn người lậu, hát 
lậu của Ca nô và Bầu Show. Thế nhưng sau khi gây quỹ yểm trợ 
đủ 10 ngàn MK cho công tác điều tra, L/S Lưu không hề tiến hành 
mướn người trong suốt 1 tháng dù đã nh ận 3 ngàn MK tôi deposit 
trước, trong khi L/S Cary sau 3 tuần chỉ mướn người làm công tác 
của Researcher thay vì Investigator và chi 1 ngàn MK. Khi tôi hỏi 
sao không xin án lệnh (Subpoena, Summon) Tòa để tiến hành công 
tác này, L/S Cary lại bảo: “Chú là bị  cáo và vụ trốn thuế của họ 
không liên can đến vụ Xịt ĐVH. Nếu xin án lệnh, quan Tòa sẽ bác 
bỏ. Nếu xin 2 lần bị bác bỏ, cháu sẽ bị đưa ra Hội đồng Luật sư để 
kỷ luật!” Vậy quyên 10 ngàn MK để làm gì?!  
 
(3) L/S Cary từng có sáng kiến: Nhờ 1 Linh mục ra Tòa thuyết 
trình về đề tài “Đàn áp Tôn giáo tại VN” và 1 Luật sư hay Giáo sư 
thuyết trình đề tài: Nghị Quyết 36. Riêng NQ 36, L/S Cary đề nghị 
tôi nên nhờ L/S Hoàng Cơ Định đảm trách! Tôi choáng váng hỏi: “ 
Cary không biết ông HCĐ thuộc phe phái nào sao? Tại sao lại mời 
HCĐ?” L/S Cary trả lời: “Ông ấy là bạn thân của Ba cháu!” Điều 
trái khoáy khác tôi vừa biết là người vẫn thường lải nhải bêu rếu 
tôi trên các Diễn Đàn lại là “Chú ruột” của L/S Cary Phạm: Phạm 
Lễ!  
 
(4) L/S Cary còn Email yêu cầu tôi: “Please kindly refrain from 
making any statements with direct connection to your case” từ đây 
đến ngày 28/2/2011 trong lúc đã kh ẳng định: “Cháu chỉ dùng luận 
chứng hình sự và hoàn toàn loại bỏ yếu tố Chính trị trong khi biện 
hộ.” Như vậy từ đây đến ngày vào tù (vì không có yếu tố Chính trị 
thì kết quả Tù Giam hay Tù Treo chắc chắn 100%!) tôi phải “shut 
up” và ngưng mọi hoạt động theo chỉ thị của Luật sư?! Riêng Thư 
Yểm trợ của Chủ tịch các Cộng đồng, Hội đoàn, Đảng phái toàn 
thế giới, sau khi đồng ý sẽ viết thư mẫu vào ngày 16/11 đến nay, 
lời hứa của L/S Tâm vẫn chưa được thực hiện mặc dù đã có nhiều 
nơi nóng lòng hỏi thăm tin tức!  
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Ghi chú:  
Cám ơn L/S Cary đã coi tôi như đ ồng nghiệp mặc dù tôi chưa bao 
giờ bước chân tới ngưỡng cửa trường Luật.  
 
Tôi cũng thông cảm với thái độ choáng váng của Lý Tống vì hồi bị 
Trần Mạnh Quỳnh lật tẩy, anh ta nghĩ ông Qu ỳnh là người của 
Việt Tân nên đã ch ửi bừa Việt Tân và Hoàng Cơ Định vì ... thà 
chửi sai còn hơn ch ửi sót. Nay nếu phải cần tới sự bênh vực của 
người đã bị mình chửi bậy thì cũng... choáng váng !    
 
Thế mới hay: Dậy người yếu đánh vật đã khó, làm Thầy cãi cho 
“người hùng” hay “người khùng” còn khó hơn.  
   
Hoàng Cơ  Định  
hoangcodinh@jps.net 
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Lý Tống không nắm rõ vấn đề 
 
 
 
Đọc bài viết của Lý Tống thấy có vài điểm có vẻ như là Lý T ống 
không nắm rõ vấn đề nên xin viết vài điều. 
 
(4) Lý Tống viết "L/S Cary còn Email yêu cầu tôi ...". Đây là một 
điều căn bản mà mỗi luật sư p hải làm khi đã nh ận đại diện cho 
thân chủ trong một vụ kiện hay là đã ch ấp nhận đứng ra bào chữa 
cho thân chủ. Lúc đó luật sư v à th ân  chủ sẽ ký một hợp đồng 
(contract) nêu rõ trách nhiệm và bổn phận của luật sư và thân chủ. 
Trong phần trách nhiệm của thân chủ sẽ có phần nói rõ là kể từ khi 
thân chủ chấp nhận ký vào bản hợp đồng thì thân chủ sẽ không bàn 
tới, nói tới ... những gì liên hệ trực tiếp đến vụ án ở những nơi 
công cộng nếu không có sự đồng ý của luật sư 
 
Điều nầy thật sự bảo vệ quyền lợi của Lý Tống nhiều hơn là bảo vệ 
luật sư. Vì những gì mà Lý Tống nói ở nơi công cộng, công tố viện 
sẽ có quyền xử dụng nếu có lợi cho họ. Nếu luật sư của Lý Tống 
không khuyến cáo Lý Tống thì sau nầy chính chánh án có thể cảnh 
cáo luật sư thậm chí là đưa luật sư ra hội đồng kỷ luật vì đã không 
làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi của Lý Tống. 
 
Tôi biết là các luật sư đã khuyến cáo riêng cho Lý Tống nhiều lần 
về chuyện nầy. Nhưng Lý T ống không nghe. Nay L/S Cary Phạm 
đã viết email cho Lý Tống, thì sau nầy có chuyện gì thì L/S Carry 
Phạm có thể trả lời "Tô i đã làm h ết sức của tôi, nhưng thân chủ 
không nghe. Contract mà thân chủ đã ký đây. Email tôi g ởi thân 
chủ ngày đó giờ đó đây. Thân chủ đã nhận và sau đó phản ứng như 
sau ..." 
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Thậm chí tôi còn thấy là L/S Cary Phạm đã tạo paper trail để khi 
vạn bất đắc dĩ không còn cách nào nữa thì đành xin tòa cho ông ta 
rút khỏi case nầy với lý do là Lý Tống bất hợp tác (không theo 
những khuyến cáo của LS) nên LS không thể bảo vệ quyền lợi của 
Lý Tống tối đa. Trong vài trường hợp, tòa sẽ chấp nhận nếu LS có 
đủ bằng chứng 
 
(4) Lý Tống viết "Cháu chỉ dùng luận chứng hình sự và hoàn toàn 
loại bỏ yếu tố chính trị trong khi biện hộ" 
 
L/S Cary Phạm đã r ất thật tình với Lý Tống. Đứng trên phương 
diện pháp lý thì L/S Cary Phạm đã rất đúng. Rất khó mà đem chính 
trị vào vụ nầy vì đối với công tố viện và chánh án chuyện DVH có 
là văn công VC, hát lậu, trốn thuế cũng chả có gì liên hệ gì đến vụ 
nầy. Vì cho dù mhững gì mà Lý Tống tố cáo về DVH có đúng đi 
nữa, Lý Tống cũng không có quyền hành động như vậy. 
 
Nếu Lý Tống muốn đem chính trị vào vụ án mà những LS hiện nay 
của Lý Tống không dồng ý thì Lý Tống có toàn quyền đi hỏi ý 
kiến của nhiều luật sư khác và nếu có LS nào nghĩ là h ọ làm được 
thì Lý Tống có quyền thay luật sư. Good luck. 
 
3- Counter Attack. Lý Tống viết "Vậy cần một luật sư khác phụ 
trách đứng ra đại diện tôi hay một tổ chức kiện Đàm Vĩnh Hưng và 
bầu show về vụ trốn thuế, mướn người lậu, làm việc lậu kể cả việc 
Laundry money của Việt Cộng". 
 
Lý Tống có thể tìm thêm trăm năm cũng không có lu ật sư nào 
đứn g ra đại diện Lý Tống hay một tổ chức để kiện. Lý do là vì 
những tội trốn thuế, mướn người lậu, làm việc lậu, laundry money 
đều là tội hình sự. Chỉ có cộng tố viện tiểu bang hay công tố viện 
liên bang mới có quyền truy tố ra tòa mà thôi. 
 
Cá nhân hay tổ chức không thể kiện được mà chỉ có thể nộp dữ 
kiện cho sở thuế, sở di trú để họ điều tra. Nếu đúng thì lúc đó chính 
phủ sẽ truy tố. 
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b- Giai đoạn II 
Những điều mà Lý Tống viết trong đoạn nầy sẽ không được đem 
ra trong vụ xử vì chẳng có liên hệ gì đến vụ xịt DVH 
 
Qua bài viết của Lý Tống, tôi thấy từ LS Tâm (tổ chức cuộc họp 
đêm 2/12 để thuyết phục Lý Tống chấp nhận plea bargain) và LS 
Cary Phạm đã cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của Lý Tống 
trước tòa. Nay Lý Tống đã có sự chọn lựa của chính mình. Thì tôi 
xin đề nghị với Lý Tống như sau: 
 
1- Nếu Lý Tống tin tưởng là những luật sư hiện tại sẽ làm hết sức 
của họ để bào chữa cho Lý Tống, thì xin Lý Tống hãy theo những 
gì họ cố vấn để công việc của họ dễ dàng hơn. 
 
2- Còn nếu Lý Tống không đồng ý những gì mà họ đã, đang và sẽ 
làm, thì hãy đi tìm m ột luật sư k h ác (cù ng lối suy nghĩ v ới Lý 
Tống) để họ bào chữa cho Lý Tống 
 
 
Mnvtl@yahoo.com  
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Ngu dốt mà còn hỗn hào 
 
Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net> 
Sat, Dec 18, 2010 2:47 am 

 
Sự trả ơn của Lý Tống khi viết: Các Luật sư biện hộ cho Lý 
Tống có những nhận định sai lầm Khi người ta đã đươc g ọi là 
"Anh Khùng" như ô ng  HCD đã vi ết. Tức là không làm vẫn 
được ăn.....phân chính phủ để sống qua ngày.  
   
Luật pháp Mỹ có điều lệ nào cho 5 tội đại hình về phá rối trị an - 
Assault & Battery in Public area là liên quan đến chính trị như anh 
Hề này nói đâu?    
 
Mà đã là Hề thì chỉ làm những công việc chọc cười thiên hạ thôi!  
Tôi sẽ có bài phân tích về "Lý và Lẽ" trong vụ án này. Bởi vì tôi là 
nhân chứng từ A đến Z. Chắc "Ly Tong" trai giả gái còn nhớ ai 
cầm máy hình Zoom ngay hàng ghế đầu phiá Gái giả áo đỏ ngồi 
chứ?  Chính vì thế khi anh hề "Shit" ĐVH là bị an ninh chụp tay bẻ 
ra sau và cảnh sát nhào vào liền. Máy hình chụp lia lịa...Hơi cay 
làm sặc sủa cả hội trường.    
 
Ly Tong bị cảnh sát khoá tay đập đầu vào tường, nên mắt trái trúng 
cạnh nẹp sắt chảy máu, lục soát xong thì cảnh sát kéo qua bên cạnh 
phiá trước cầu tiêu, cảnh sát tiếp tục lột tóc lòi mặt "Ly Tong giả 
gái đĩ áo đỏ.... Nếu Ly Tong cần tôi có đầy đủ hình ảnh chụp các 
sự kiện này và là người duy nhất theo sát sự kiện.  
 
Thế nào là lải nhải hả anh hề gái điếm áo đỏ  Ly Tong phá rối trị 
an, khủng bố hội trường của SC Convention center???    
 
Việc gì mà phải điêu ngoa, móc ngoặc người này vào người kia.  
Cháu tôi là cháu tôi. Chú cháu tôi không có liên hệ nghề nghiệp.    
Luật sư và nhà báo có thẻ an ninh của Sở Cảnh Sát rất khác nhau.  
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 Chuyện "Ly Tong" đã ngu dốt mà còn hỗn hào trên diễn đàn thì đã 
được Tiến Sĩ Hoàng Cơ Định dạy dỗ rồi.    
  
Tôi không cần thiết phải tiếp tục dạy dỗ kẻ khủng bố hèn hạ này 
làm xấu mặt cộng đồng về 5 tội đại hình về việc Assault & Battery 
có tang vật gây nguy hiểm cho người khác nữa.    
  
Đừng để nhà báo phanh phui sự thật thì không còn mặt mũi nào 
đâu nghe chưa anh Khùng của những kẻ nặc nô!!!    
 
Yêu cầu các luật sư lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề mà bị can Ly 
Tong đang tố cáo quí vị. Quí vị còn tiếp tục bào chữa cho Lý Tống 
miễn phí nữa hay thôi. Vì trong thư c ủa anh Khùng Lý Tống này 
gởi lên diễn đàn có nêu đích danh tôi. Do đó tôi nhân danh Phạm 
Lễ Chủ Nhiệm CM Magazin e đ ược phép trả lời Lý Tống và đặt 
câu hỏi với ba vị LS. Nguyễn Tâm, LS Micheal Lưu, LS Cary 
Phạm.  
  
Chúng ta đang sống trong một nước Tự Do - Dân Chủ và tôn trọng 
Đệ Tứ Quyền cho nên CM Magazine phải làm sáng tỏ để thấy tên 
khủng bố phá hoại này là thứ ăn cháo đá bát.    
 
Quí vị là những ân nhân, nay trở thành nạn nhân của thằng Khùng 
mà cứ tưởng hắn là anh hùng. Quí vị dang là nạn nhân khi nhầm 
lẫn giữa Anh Khùng (chữ của ông HCD) + Khủng bố phá hoại 
buổi đại nhạc hội làm ảnh hưởng đến khán thính giả bị sặc sụa. 
Các Ký giả chụp hình đứng vào chỗ hạn chế không cho chụp hình 
anh Khùng cưởng lệnh nhân viên công lực.    
 
Giả gái để phá hoại, khủng bố rạp hát nên bị cảnh sát Santa Clara 
còng tay và District Attorney truy tố 5 tội Đại Hình và một tội tiểu 
hình.    
 
Sự điên khùng của tên phá hoại giả gái Ly Tong này chắc chắn thế 
nào cũng phải lãnh một bản án thích đáng cho tội Assault Battery 
in Public.  
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Ly Tong viết : 1/- L/S Hoàng Cơ Định, L/S Hải Lẹ Bail Bond... 
chứng tỏ người dốt mà hay thích nói chữ, nên ông Tiến Sĩ Hoàng 
Cơ Định cựu Giám Đốc Trường Cao Đẳng Hoá Học dạy cho một 
bài học. Vì ông ta chưa bao giờ bước chân đến ngưỡng cửa trường 
luật hết.(Sorry anh HCD)  
 
2/-Ông giám đốc công ty Le Bail Bond Hải Huỳnh đâu có bao giờ 
tự xưng hay quảng cáo là luật sư đâu hả anh Khùng Ly Tong Nổ 
bậy viết là LS??? Sự trả ơn của Lý Tống khi viết: Các Luật sư biện 
hộ cho Lý Tống có những nhận định sai lầm...  
 
Ông Cảnh Sát Quốc Gia viết :  
"Tống bịp vốn mang dòng máu phản phúc vong ân bội nghĩa.  
Chúng ta thử nhìn lại rồi điểm qua danh sách tất cả những người 
ơn, những ai vì tình thương đã cưu mang giúp đ ỡ cho Tống bịp. 
Trước sau gì rồi cũng b ị thằng lưu-manh phản trắc trả ơn bằng 
cách đặt điều vu oan giá hoạ cho họ là ĂN CHẬN ĂN BỚT tiền 
bạc do đồng hương đóng góp để ủng hộ giúp đỡ cho một ANH HỀ.  
Năm 1992 trong phi vụ do "Tổng Cục 2 Phản Gián Hà-Nội" dàn 
dựng để Tống bịp rãi truyền đơn kêu gọi Tổng nổi dậy (Điều cần 
lưu ý là trư ớc vụ nầy, Tống bịp có lần về VN) Cựu Đại-Tá Vũ -
Văn-Lộc tức nhà văn Giao-Chỉ, tưởng thật nên đã vinh danh, cổ võ  
cho người "Anh Hùng". Sau khi trở lại Hoa-Kỳ Tống bịp trả ơn 
bằng cách lên Đài phát thanh Quê-Hương của "Nữ Hoàng Bọ 
Ngựa" Đoan-Trang la lối cựu ĐT. Lộc đã ăn ch ận bớt tiền quyên 
góp của hắn.  
  
Trong phi vụ uy hiếp "DÕM" lần thứ 2 thuê máy bay Thái-Lan bay 
về VN rãi truyền đơn. Trong khi bị tù tại Thái-Lan, Tống bịp được 
cựu Đại-Tá Võ-Văn-Ân là nguời Thầy, người đàn anh trong Quân-
Chủng KQ vì tình thương đã bao phen tốn công sức tiền bạc lặn lội 
sang tận Thái-Lan để thăm viếng giúp đỡ... Sau khi từ Thái-Lan về 
Tống bịp lại nghi ngờ cựu ĐT. Ân ăn chận bớt tiền đồng hương bố 
thí cho hắn, Tống bịp đã trả ơn cựu ĐT. Ân bẳng câu: "Tiền ai giữ? 
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Ông giữ thì trả lại cò Ngoạn. Nếu không tôi sẽ chi 20.000$ để 
"BỤP" ông".  
 
 Cựu Đại-Tá Phùng-Ngọc-Ẩn vì bùi tai trư ớc những lời năn-nỉ 
khóc lóc cầu cứu của đứa học trò - một thằng đàn em KQ  nên 
cũng đứng ra kêu gọi đồng huơng và các chiến hữu Không-Quân 
đóng góp giúp đỡ cho Tống bịp trong cơn hoạn-nạn.  
 
Không khác gì với hai ông cựu Đại-Tá Vũ-Văn-Lộc, Võ-Văn-Ân. 
Vẫn một luận điệu lập đi lập lại, cựu Đại-Tá Phùng-Ngọc-Ẫn "ĂN 
CHẬN BỚT TIỀN" . Vì suy bụng ta bụng người, nên lúc nào tên 
lưu-manh  gian hùng Tống bịp cũng nhất quyết nghi ngờ các ân-
nhân cưu mang giúp đỡ cho hắn.    
 
Theo lời của Tống bịp tuyên bố trền làn song phát thanh: "ĐỒNG 
HƯƠNG PHẢI CÓ BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG 
GÓP TIỀN BẠC, TÔI KHÔNG CẦN PHẢI MANG ƠN, VÌ LÝ 
TỐNG TÔI LÀ TÀI NGUYÊN CỦA ĐẤT NƯỚC". 
    
Đây là chưa kể đến biết bao người ở khắp nơi, đặc biệt là đồng 
hương và các chiến hữu cùng Quân Chủng KQ cư ngụ ở Lousiana, 
San Jose đã hết lòng tận tụy giúp đỡ cho Tống bịp, kết cục họ vẫn 
bị thằng xỏ lá lưu manh đểu cáng thêu dệt đặt điều nói xấu họ. Đến 
nỗi có một Không-Quân đàn em lúc đầu vì tình chiến hữu, vì câu 
châm ngôn của quân chủng “không bỏ anh em, không bỏ bạn 
bè” đã dốc lòng cưu mang, vận động bằng mọi phương tiện trong 
lúc Tống bịp ngồi tù tại Việt Nam, kể cả khi được Việt cộng thả ra 
hắn mới chân ướt chân ráo đặt chân đến San Jose. Vậy mà cuối 
cùng người KQ nầy cũng bị Tống bịp bịa điều sĩ nhục bằng cách 
hạ cấp bậc anh KQ nầy xuống còn Hạ-Sĩ, Trung-Sĩ. Đúng là cứu 
vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán.  
   
Cho nên bây giờ Tống bịp có kêu gào hô-hoán các Luật-Sư 
Nguyễn-Tâm, Michael Lưu, Carry Phạm  gạt gẫm nhận tiền của 
hắn mà chẳng làm đếch việc gì như giao kết với hắn, xúi hắn nhận 
tội. Âu đó cũng là chuyện bình thương đối với dòng máu vốn chứa 
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đầy phản trắc, vong ân bội nghĩa, l ấy oán trả ơn của một tên đại 
gian hùng, đại lưu-manh, đại bịp-bợm mà cuộc đời chỉ sống với 
phương châm: NỊNH, PHẢN, TIỀN, GÁI.   
   
Để nhận rõ chân tư ớng của tên lưu-manh gian hùng đại bịp, tên 
phản bội hoạt-động hai mang Lê-Văn-Tống tức Lý-Tống. Kính 
mời quý vị đón đọc "Tuyển Tập Lý-Tống" sẽ được phát hành nay 
mai.  
   
Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net> 
Sat, Dec 18, 2010 2:47 am 

 
--oOo-- 

 
Uống lộn thuốc ! 

  
" Hành động của Lý Tống là một hành động bảo vệ tự do " (sic) 
Vậy thì những tên ôm bom giết người cũng có khác chi hành động 
của Lý Tống. Tại sao thế giới lên án?  
 
Những thằng lười chẩy mủ bị đuổi sở, mang súng đến giết người. 
Những học sinh bị ức hiếp bởi bạn học mang súng đến trường giết 
người bừa bãi cũng có lý do cả đấy. Kêu gọi người giỏi tiếng Anh 
viết bài bênh vực Lý Tống trên báo địa phương để người Mỹ ỉa 
vào mặt ! Thứ đần độn chưa từng nghe câu " Đáo giang tùy khúc, 
nhập gia tùy tục" sao? 
 
Thằng lưu manh Lý T ống biết tỏng hành vi " xịt ... xịt " là phạm 
pháp, nhưng nó phải làm để có cớ " gây quỹ " mua gạo mà thôi . 
 
Tú Thành 
Tu-Thanh Nguyen <tamxuanhuy@yahoo.com> 
Wednesday, December 15, 2010, 5:25 PM 
 
   
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

200 
 

 
Hoàn toàn đồng ý với Ông Tú-Thanh-Nguyễn. 
 
 
Lý-Tống chỉ là một loại cùi hủi. Mấy chục năm sống ở Hoa-Kỳ, 
tên Tống "shit" không làm bất cứ một công việc gì đ ể kiếm sống 
lương thiện như tất cả mọi người. Tên Tống "shit" dùng thời gian 
rổi rảnh nhàn hạ chỉ để nghiên cứu những phương thức "chống 
cộng DÕM". 
 
Mục đích vừa phá thối công cuộc đấu tranh chống cộng của  người 
Việt Quốc-Gia khắp nơi, lại vừa có cơ hội lừa gạt mọi người để 
bày trò quyên góp móc túi đ ồng hương. Chỉ có bọn cò mồi việt 
gian tay sai cộng-phỉ cùng mấy mụ sồn-sồn nạ dòng động cỡn mới 
ra sức hết lòng tán trợ yễm trợ cho thằng việt gian đĩ đ ực có tên 
thật là Lê-Văn-Tống. (Cái tên Lý-Tống là do lũ c ộng phỉ đặt cho 
thằng cùi hũi việt gian phản bội Lê-Văn-Tống không ngoài  ý đ ịnh 
muốn xóa bỏ nguồn gốc lý lịch của cả một dòng họ mà từ Cha ruột 
cho đến các anh em đều là việt gian cộng-sản). 
 
Lật tẩy, lột mặt nạ  Bùi-Tín, Nguyễn-Chí-Thiện,  Nguyễn-Văn-Lý,  
Lê-Thị Công-Nhân, Lê-Văn-Tống (Lý-Tống)vv... là quan trọng và 
thiết yếu đối với tất cả những ai có lập trường, lý tư ởng Quốc-Gia  
chân chính. 
 
TRANTAMTRUC  
tamtruc_sanjose@yahoo.com 
2010/12/15 
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LÝ TỐNG VÀ PHIÊN TÒA VIII  
SẼ LÃNH ÁN NHƯ THẾ NÀO? 

 
Friday, December 17, 2010 1:49 PM 
huongtanthinh@yahoo.com 
 
Việc ông Lý Tống giả gái, dùng hơi cay "xịt" ca sĩ Đàm vĩnh Hưng 
đã và đang t ạo ra nhiều nguồn dư luận. Phe ũng h ộ, như thông lệ, 
cho rằng hành động nầy là một phát súng bắn thẳng vào "âm mưu" 
giao lưu nghệ thuật của đảng cộng sản Việt nam. Phía bài bác, theo 
tư kiến, cho rằn g đ ây là một việc làm "tính toán" để thủ lợi cá 
nhân, không liên hệ đến công cuộc chống Cộng. Chúng ta tạm gác 
mọi chi tiết về dư luận để nhận định về bản tin tức do chính ông Lý 
Tống đã phổ biến trên các diễn đàn. 
 
Ông Lý Tống viết: 
"Tôi không biết ai là tác giả đặt tên vụ án nầy khi đọc bài tường 
trình của Việt Vùng Vịnh. Đàm vĩnh Hưng và VC  bỗng trở 
thành PEOPLE ?". 
 
Thật là tội nghiệp cho ông Lý Tống nói riêng và cho cộng đồng 
chống Cộng hải ngọai nói chung. Vụ án được đình hõan tới phiên 
thứ VII và nay mới biết sự thay đổi chỉ nhờ vào tin tức của Việt 
Vùng Vịnh. Điều này có nghĩa là ông Lý T ống và quý luật sư bào 
chữa, biện hộ cho ông không "nắm" được tin tức gì, kể cả ai là 
người đứng ra "kiện".  
Hóa ra, "củ khoai" cũng không biết là "con kiến" kiện mình, cứ 
ngở là "con dế" gáy hù. 
 
Ông Lý Tống thú nhận: 
"Vì quý Luật sư ít liên lạc và giải thích rõ về các diễn tiến pháp lý 
ngòai cố vấn YES or NO khi đứng trước Tòa nên tôi đã hi ểu lầm 
một việc quan trọng". 
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Than ôi! nếu cho rằng vụ án nầy là biểu tượng cho cuộc tranh đấu 
giữa người Việt hải ngọai chống cộng và đảng cộng sản Việt nam 
thì giữa thanh thiên, bạch nhật, ông Lý Tống đã tự xác nhận" thực 
lực" của phe mình. Tiền bạc do một số đồng bào ũng hộ, đóng góp 
vào quỹ "pháp lý" kể như "toi". Không biết "quý" luật sư biện hộ 
cho ông Lý Tống có nhận thù lao hay miển phí nhưng nếu phe 
"địch" đọc tới đọan nầy, chắc hẳn họ sẽ ôm bụng mà cười. Có tới 3 
ông Luật sư nhưng lại ít liên lạc và giải thích đến nổi thân chủ, 
người "nổi tiếng", từng tự cho mình là ngư ời hiểu biết nhiều về 
"luật pháp" Hoa kỳ, nay lại bị hiểu lầm một vấn đề quan trọng, thế 
thì, ai là ai, làm gì,"bố" ai mà biết. 
 
Tới đây, ông Lý Tống mới "vở lẽ": 
"Sự thật, Đàm vĩnh Hưng và VC không có b ất cứ can dự gì trong 
vụ án nầy". Và bắt đầu đoán mò: (ngoài việc DEAL ngầm với công 
tố để nhờ tay luật pháp Mỹ trả thù tôi?). Chắc là ông Lý Tống cho 
là nền công lý Hoa kỳ rất "rộng lượng", dể dàng "DEAL ngầm" để 
trả thù cá nhân? Hết biết!!!!! " 
 
Chưa hết, ông Lý Tống tiếp tục "nhã ngọc, phun châu: 
"Vụ án nầy do Biện lý khởi tố, tức ngành Tư pháp Mỹ vô tình hay 
cố ý, đồng lõa tiếp tay Việt cộng trừng trị một công dân Mỹ ở 
trong thế tự vệ chính đáng vì chính sách và luật pháp Mỹ có nhiều 
loophones để kẻ thù lợi dụng". 
 
Xưa nay, bá tánh cứ ngở là ông Lý Tống học cao hiểu rộng, trên 
thông thiên văn, dưới thấu địa lý, thế mà nay lại quá " cuội ", "vờ 
vịt"" nếu không muốn nói là" ngây thơ cụ".  
 
Ông đề quyết là ngành Tư pháp Hoa kỳ vô tình hay cố ý tiếp tay 
với kẽ thù để trừng trị ông, một công dân Hoa kỳ trong thế tự vệ 
chính đáng. Nếu vậy, cả cái ngành Tư pháp nói riêng và quốc gia 
Hoa kỳ nói chung trở thành "mất trí", tiếp tay với kẽ thù để "bức 
hại" công dân của mình. Hàng triệu đồng bào người Việt tỵ nạn, 
trong đó có ông, từng nhận lãnh nhiều "ân tình" của nước Mỹ. Họ 
đã và đang cưu mang, bảo bọc chúng ta trên danh nghĩa là người tỵ 
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nạn cộng sản trong thời gian trước đ ây và n ay, công dân chính 
thức. Chúng ta được bình đ ẳng, thụ hưỡng mọi phương tiện phục 
vụ dân sinh như luật pháp, y tế, giáo dục, an ninh.....nay vì ông Lý 
Tống thấy "chua" nên vội xoay ngang, quên hết tình nghĩa, k ết 
đoán là ngành Tư pháp nước Mỹ  vô tình hay cố ý, tiếp tay với kẽ 
thù, bức hại ông ta. 
 
Đã vậy, ông ta lại còn lên tiếng "chê", cho rằng luật lệ Hoa kỳ có 
nhiều "loophones", làm lợi cho kẽ thù. Có lẽ ông Lý Tống đang kể 
chuyện "thần tiên" hay là ông ta vờ làm vẽ ngây thơ vì một em học 
sinh trung học cũ ng biết là, hiện nay, Mỹ  là "thằng bạn đồng 
minh" với Cộng sản Việt nam. Ông Lý Tống tự nhận mình là công 
dân Hoa kỳ thì tại sao lại xem Cộng sản Việt nam là kẽ thù và nếu 
ông có quyền đó thì lu ật pháp Hoa kỳ cũng có quyền "lôi" ông ra 
tòa vì ông đã "thế thiên hành đạo", điều mà luật pháp Mỹ tối kỵ. 
 
Còn nữa, ông Lý Tống viện dẫn là "tự vệ chính đáng" trong khi 
chính ông là người "tấn công" đến nổi bị khống chế bằng vũ lực, 
giải giao về trụ sở Cảnh sát, bị đóng tiền thế chân mới được tại 
ngoại, chờ ngày ra tòa.... xem ra, luật pháp Hoa kỳ có vẽ "trái 
khoáy", không phù hợp với lối "ngoại suy" của " thiên lôi". Bên 
cạnh đó, việc thưa gởi Đàm vĩnh Hưng trốn thuế hòan tòan vô khả 
thi sau khi đã làm "hao hụt" quỹ pháp lý. Thêm một bài học về sự" 
thiếu vắng" kiến thức luật pháp Hoa kỳ "loophones" của ông Lý 
Tống và nhóm "cố vấn", sứt càng, gẩy gọng. 
 
Đại để, vụ án Lý Tống lần nầy, qua sự tiết lộ của chính đương sự 
về vấn đề luật sư, tiền bạc quyên góp, tình tiết suy luận, đoán giải, 
hợm mình phô trương... ngay cả một người tỵ nạn Việt nam có tinh 
thần chống cộng cao độ, cũng không có chổ "dựa" để thể hiện sự 
"lạc quan". 
 
Chúng ta chỉ còn cách "chờ xem" vở bi hài kịch của soạn giả 
"người hùng" Lý Tống sẽ được kết thúc như thế nào trong những 
ngày sắp tới. 
huongtanthinh@yahoo.com 
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Lý Tống và Những Bát Cơm Tình Nghĩa 
 
 
Nǎm 1992, báo Công An Thành Phố có đǎng một đoạn ngắn nói về 
một kẻ lạ mặt đã cướp máy bay Thái Lan bay vào vùng trời thành 
phố Sài gòn và thả xuống nhiều truyền đơn. Người ta được biết anh 
ta đã nh ảy dù xuống ngoại ô thành phố và bị bắt. Truyền Hình 
Cộng Sản VN sau đó phỏng vấn một cô gái tại vùng kênh Phạm 
Thế Hiển, nơi người lạ mặt nhảy dù xuống con kênh này và bị vùi 
trong đám bèo và lục bình, cô gái phát hiện anh ta lúc trời sẫm tối 
và báo cho Phường đội đến vớt anh giao cho công an. 
 
Những nǎm sau đó khoảng 1998 -1999 (?) tôi bổng gặp Lý Tống 
đang nói chuyện với Đoan Trang trong một lần biểu tình trước IRC 
của Vũ Vǎn Lộc làm giám đốc khi ông Lộc bênh vực cho một nhân 
viên của IRC đã phát bi ểu rằng bọn người Việt ǎn thịt người. Sau 
đó, tôi không còn nghe tin về Lý Tống nữa. Thời gian này chính là 
lúc Lý Tống đang bị giam trong nhà tù tại Thái Lan, và nghe tin 
này cộng đồng Việt Nam rất thương xót anh. Tờ báo Tiếng Dân rất 
thường viết những bài về anh, kêu gọi đồng hương ủng hộ cho lý 
tưởng của anh, và đặc biệt nhất những trang bình luận trên báo 
Tiếng Dân nhất quyết không chấp nhận chánh phủ Thái Lan trục 
xuất anh về Việt Nam. Và trong tinh thần tương trợ và tình nghĩa 
bên cạnh cộng đồng, Nǎm 2002 Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại Bắc 
Cali khi ấy do  Bà Trương Bích  Hoa làm Hội Trưởng đã tổ chức 
một bữa cơm Tình Nghĩa nh ằm giúp Lý Tống trong cơn hoạn nạn 
tại Thái Lan. Bữa Cơm được tổ chức tại Trụ Sở Cộng Đồng VN 
Bắc Cali trên lầu trên đường Gish Road. Bữa Cơm Tình Nghĩa quả 
thật mang nặng nghĩa tình, số tiền khoảng 3.500 đô theo chị Hoa 
Hướng Dương cho biết không phải số tiền lớn, nhưng cũng không 
là nhỏ vì nó gói ghém tình cảm mà quý chị dành dụm thay vì mua 
sắm, ǎn uống, sũa soạn, sức khoẻ cho bản thân, cho gia đình chồng 
con thì san sẻ cho Lý Tống vì thương xót cho “chiến sĩ chẳng may 
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sa cơ.” Nếu phải nói chuyện xưa bên Tàu thì có th ể gọi đây là 
những bát cơm Phiếu Mẫu, còn như ở Việt Nam thì nói tình nghĩa 
miếng khi đói bằng gói khi no. Sau này khi Lý Tống được phóng 
thích về Hoa Kỳ, bà Hội Trưởng Trương Bích Hoa cũng g ửi tặng 
Lý Tống 1,000 trong một buổi tiệc chào đón Lý T ống để anh chi 
xài sau khi ở tù Thái Lan về. Miếng ǎn là miếng tồi tàn, nhưng nếu 
không nói rõ nguồn cơn e rằng con người sẽ vong bản, quên tình 
cũ nghĩa xưa. Con người mà, không phải lúc nào cũng đúng, 
nhưng nếu đã sống trong một cộng đồng, một người được tôn trọng 
cần phải cân nhắc đắn đo trước khi phát biểu bởi vì nó liên hệ đến 
tất cả nguồn cơn, tình nghĩa với nhau. 
 
Câu chuyện những chén cơm tình nghĩa ấy coi bộ xa xưa rồi nên 
anh Lý Tống đã quên. Chuyện gần nhấy cách đây hai nǎm trong 
những ngày Lý Tống tuyệt thực vì muốn cái tên Little Saigon được 
theo ý nguyện đồng bào đặt cho tên khu phố trên Story và 
McLaughlin, anh tuyệt thực liên tục gần trọn tháng, những đêm gió 
lạnh, mưa bay luôn luôn có những người trong cộng đồng ra chia 
sẻ sự khó khǎn. Những đêm nào cũng như đêm nào ban nhạc Little 
Saigon đều có mặt, nhiều người đã hát tặng anh, hát cho bớt lạnh, 
hát cho Little Saigon, và hát vì những tình nghĩa trọn vẹn của một 
cộng đồng VN Bắc Cali. Có đêm mưa mọi người chia nhau trong 
con hành lang hẹp bên bếp lửa sưởi ấm lẫn nhau, những ngọn gió 
quất những giọt mưa vào bên trong hàng lang nhưng mọi người 
vui. Tôi vẫn nhớ dù bận rộn với việc làm đài phát thanh, cô Hạ 
Vân vẫn đến thǎm để hát cho anh Lý Tống, trên cổ chị quấn chiếc 
phu la sẫm tím trong đêm lạnh, chị hát không có tiếng đàn, nhưng 
rất hay và trĩu n ặng an ủi. Có đêm Luật Sư Nguyễn Thu Hương, 
Luật Sư Đỗ Vǎn Quang Minh,…cũng đến an ủi Lý Tống. Trong 
thời gian tuyệt thực người Lý Tống ốm hẳn, rất nhiều người lo sợ 
cho sức khoẻ của anh, chung quanh anh chỉ có một cộng đồng duy 
nhất mà tất cả chỉ nương tựa vào nhau và tham khảo ý kiến những 
anh chị đại diện cho cộng đồng cho quyết định. Hằng đêm, sau khi 
Lý Tống chui vào cǎn l ều tạm của anh, nhiều người vẫn còn đứng 
lại bàn chuyện nhau, nói với nhau lời an ủi trước khi chia tay và rất 
bình thường có những người trong cộng đồng luôn về khuya nhất.  
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Trong thời gian cộng đồng đến với anh, cộng đồng phải có những 
người có thể quyết định những lo lắng cho anh, hổ trợ anh, nhưng 
chính anh không bao giờ nhận ra sao? Tôi không cần anh Lý Tống 
biết (những) người đó là ai, nhưng chắc chắn đó chính là những 
người mà anh vô cớ đòi tẩy chay phỉ báng họ chỉ vì anh muốn 
bênh vực một con người mà anh chưa bao giờ thấy anh ta gần gủi 
anh hơn chính cái cộng đồng này. Nếu anh nhìn thấy rõ trước mắt 
anh cái tình nghĩa mà c ộng đồng này san sẻ cho anh thì lời phát 
biểu của anh trên Radio Bolsa mà anh Huỳnh Lương Thiện đã 
phỏng vấn anh có lẽ sẽ tế nhị, từ tốn và hạ mình một chút. 
 
Người ta có thể gọi anh là anh hùng, nhưng dù ở bất cứ từ ngữ nào 
đặt cho anh, những hoạt động của anh luôn phải cân nhắc và suy 
nghĩ chính chắn trước cộng đồng. Anh phải xem kỹ lại bản thân 
anh có đúng là một con người để các phát biểu của anh là một phán 
quyết tuyệt đối hay không? Và điều anh suy nghĩ có ph ản bội lại 
chính những gì mà cộng đồng này từng cưu mang anh. Người ta 
cũng có thể suy nghĩ nh ững sự liều mạng của anh phát xuất từ sự 
điên rồ, sự hao phí tốn kém tiền bạc thay vì anh đem cho b ố thí 
như anh đã có lần bố thí những người homeless. Và trong suốt thời 
gian anh liều mạng đó, anh thực sự có đem lại một chút tốt đẹp hơn 
cho dân chủ tại Việt Nam. Tôi tin rằng sự liều mạng của anh có thể 
bắt nguồn từ một hành động thích làm anh hùng, nhiều hơn là một 
hành động của người anh hùng. Người anh hùng có thể vô danh, 
sống không cần ai biết đến nhưng chỉ muốn làm việc nghĩa, trong 
trường hợp của anh những người phụ nữ đã chia xẻ anh bửa cơm 
miếng khi đói bằng gói khi no chính là anh hùng. Nhưng cho dù 
anh có là anh hùng hay không, thời gian ấy đã qua. Cộng đồng này 
cần phải hàn gắn vết thương của nó và vì thế những phát biểu của 
anh đuợc anh Huỳnh Lương Thiện đem lên Radio Bolsa rõ ràng có  
ý tạo chia rẽ và bất bình trong cộng đồng. Cái thời kỳ mà các fans 
(ủng hộ viên) phát biểu vung vít bừa bãi, chia rẽ, thậm chí chửi 
những người không vừa ý mình là “súc sanh” đ ể ủng hộ gà nhà 
hoặc tràn lên sân đấu để đánh đấu nhau đã qua rồi. Con gà nhà của 
quý vị giờ không cần đến quý vị tuyên bố, phỏng vấn, đóng kịch 
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rồi quảng cáo trên các đài phát thanh tại San Jose này nữa rồi. Quý 
vị đừng làm náo loạn như những tên du đãng (hooligans) nữa. Quý 
vị hãy thật sự bình tĩnh đ ể anh ta bước lên sàn đấu với tư thái 
chững chạc đi bởi vì giờ đây chỉ còn hai đối thủ với nhau. Anh ta 
cần phải có một thái độ độc lập tự do để giành lấy chức vô địch 
trong khi đối thủ của anh thì phải bảo vệ chức vô địch đang có.  
 
Nếu anh Lý Tống hiểu về một chiều sâu cặn kẽ như thế về vết nứt 
rạn trong cộng đồng, những người mà anh tôn trọng nhất chính là 
những người mà anh đã ph ỉ báng và vì thế nếu anh có một lời xin 
lỗi với họ hôm nay không phải là đã trễ. 
 
Anh Lý Tống thân mến, quả thật tôi không muốn tạt một gáo nước 
lạnh vào mặt anh vì tôi nghĩ v ề những bát cơm tình nghĩa c ủa quý 
chị phụ nữ VN Hải Ngoại nǎm xưa gây quỹ cho anh khi anh tù tội 
ở xứ sở Thái Lan của bọn hải tặc ghê tởm, nhưng tôi muốn những 
ngôn từ tôi nói với anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì phát biểu của anh 
được phát đi trên Radio Bolsa, tôi xin nhờ các thân hữu chuyển 
email này trên các trang diễn đàn để tất cả thân hữu khác được rõ 
nguồn cơn sự việc. Như thế công bằng phải không anh Lý Tống. 
 
Hoàng Hoa. 
viettrade.net viettrade_net@yahoo.com 
Saturday, July 10, 2010, 10:49 PM 
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Bồ Tát Lý Tống. 
 
Nếu Tống Bựa muốn có vụ án đi vào lịch sử nhân loại (sic) thì 
Tống Bựa hãy xách búa vào lãnh sự quán của VC chặt đầu hết lũ 
cộng sản trong đó, rồi uống máu, moi gan ăn sống, nuốt tươi tim,  
phèo, phổi, ruột già, ruột non, nhai củ cải của mấy thằng cộng sản 
đực, nhấm nháp hĩm của cộng sản cái . 
 
Chắc chắn Tống Bựa sẽ nổi danh trong lịch sử nhân loại . 
Cho đến bây giờ Tống Bựa không thật tính người, vì không thể      
"gây quỹ pháp lý" như kế hoạch. Một kẻ mỗi ngày "lo đái ra máu " 
vì không tiền trả tiền nhà, điện, nước ... không tiền mua gạo ...v.v... 
mà không điên mới là lạ ? 
 
Tu-Thanh Nguyen <tamxuanhuy@yahoo.com> 
December 21, 2010, 11:05 AM 
 

*** 
 
Bồ Tát Lý Tống "điều trần" trước bá quan văn võ 
thiên triều: 
 
Thần Hộ Mệnh còn ra tay trừng trị những kẻ “HẠI” tôi như Thủ 
tướng Chuan Leekpai (bị thất cử ngay sau khi ra lệnh bỏ tù tôi), 
Thatsin Shinawatra của Thái Lan (bị đảo chánh và lưu vong) và 
Đảng Cộng Hòa (mất cả Tòa Bạch Cung, Thượng viện lẫn Hạ viện 
đúng như tôi tiên đoán trong khi ở tù tại Thái Lan vì tội vô trách 
nhiệm với một Freedom Fighter).  
 
Trăm ngàn lạy ông Lý Tống, xin ông mở lượng từ bi, cứu dân độ 
thế. Đồng bào trong nước, hơn 80 triệu người,  ngày đêm rên siết  
dưới sự cai trị hà khắc, độc tài, tham nhũng, mãi quốc cầu vinh của 
cái gọi là đảng Cộng sản Việt nam trong suốt 35 năm qua. Xin ông 
"bẩm" với THẦN HỘ MỆNH của ông để trừng trị hay bóp cổ 15 
tên "Mã Thầu Dậu" trong Bộ Chính Trị cho bọn họ chết "nhăn 
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răng", hầu cho nhân dân Việt nam thóat cảnh đọa đầy. Được vậy, 
tòan dân Việt nam sẽ kết cỏ, ngậm vành mang ơn ông, nguyện sẽ 
trùng tu nhà thương Chợ Quán để ông về tịnh dưỡng, an nghĩ. 
 
Ông Lý Tống "mộng du": 
Tôi XỊT ĐVH còn để hoàn thành lời tiên tri của một thầy bói toán: 
Qua Mỹ còn phải ở tù thêm 3 lần (sẽ trình bày trong bài TẠI SAO 
TÔI XỊT ĐÀM VĨNH HƯNG) ngoài l ời tiên tri khác của Nhà 
Ngoại cảm Papillon: Lý Tống là BỒ TÁT thứ 98! (Đã có 5 ngư ời 
có “Tuệ Nhãn” nhận chân hiện thân Bồ Tát Tọa thất của tôi gồm: 
Bà Sư trưởng chùa Tulsa, Oklahoma (Xem DVD Huyền Thoại Lý 
Tống); Nhà Ngoại cảm Papillon ở Wichita; Triệu phú Việt-tàu-
càng ở New Orleans (Vì là Bắc Kỳ di cư nên dùng từ “Con Nhà 
Giời” thay Bồ tát); Tâm An, con gái của Thu Dung, “chị dâu hụt” 
của Huỳnh Lương Thiện và riêng Bà Đồng Thanh, Chủ tịch Cộng 
đồng Florida, còn cố vấn tôi mua “Life Insurance” 10 Triệu Mỹ 
Kim vì sẽ còn một trận đụng độ “Gió tanh mưa máu” lớn do tay sai 
WC phục kích. (Đó cũng là lý do t ại sao tôi công bố địa chỉ nhà ở 
để có lý do “tự vệ chính đáng!” Ai muốn share 50% tức 5 Triệu và 
phụ trách đóng bảo hiểm xin liên lạc!) 
 
Bồ Tát thứ 98 Lý Tống mà còn phải "hòan thành" lời tiên tri của 
thầy bói toán, chắc vị thầy bói toán nầy phải là "Bồ Đề" sống. 
Theo lời ông, rồi đây sẽ có một trận đụng độ" gió tanh mưa máu" 
lớn do tay sai WC phục kích( may mà không phải WC chính hiệu 
nai đồng quê), bá tánh mau mau chuẩn bị.......móc hầu bao, Bố Tát 
Lý Tống nguyện sẽ làm "anh hùng" chống Cộng muôn năm. 
 
Còn nữa, dạo nầy thị trường chứng khoán tuột dốc như xe đạp 
không phanh, phải mở "tuệ nhãn" đ ể đầu  tư v ào bảo hiễm nhân 
mạng của Bồ Tát (giả gái) Lý Tống, bảo đảm sẽ có lợi tức cao. 
"Nhục thể" Bồ Tát Lý Tống chỉ có 10 triệu Mỹ kim ,xem ra cũng 
"được giá" lắm, chỉ tiếc là Bồ Tát chỉ cho "chia " phân nữa.(50%). 

 
*** 

Tuesday, December 21, 2010 1:30 PM 
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<huongtanthinh@yahoo.com> 
3 Luật Sư của Lý Tống đã xin Tòa Rút Lui 

( Filed Amotion to Quit)(1) 
 
Kính chuyễn lên diễn đàn được biết là ngày 22 tháng 12 năm 2010, 
cã 03 luật sư của Lý Tống là : 
1-Nguyễn Tâm 
2-Michael Lưu 
3-Cary Phạm 
 
Ba luật sư nầy đã đệ đơn xin Tòa cho phép chấm dứt  việc đại diện 
cho Lý Tống(Filed Amotion To Quit)Lý Tống sẽ xin Tòa Án chỉ 
định cho một luật sư Công (Public Defender) như email góp cũa 
ông Charlie Lý gởi góp ý với ông Tiến Sĩ Hồng Lĩnh , như vậy cho 
thấy là chuyện luật pháp mà ông Tiến Sĩ Dzỡm  Lý Tống học cao 
hiểu rộng sao mà Ngu quá.!!! Chờ xem what is going on....? Tôi 
xem You Tube Lý Tống nói mà tôi muốn Tiêu Chảy.....? Dám đem 
son sánh mình với các Bậc Vĩ Nhân, cũa nhân lo ại như Mục Sư 
King.....Sic!...? Mục Sư King có làm Đỉ Đực không....? Có Tuyệt 
Thực để bán sách, DVD không...? Có nhận 2 ngàn đô cũa bà Nga 
Bùi em vợ cũa ông Sơn Nguyễn chũ cũa công ty Little Sàigòn mà 
tuyệt thực không....? Mục Sư King có lấy con gái bạn đáng tuổi 
kêu mình bằng Bác không  tên Lưu Manh Đại Bịp Lý Tống....?  
 
Chưa biết nhục còn mang cái Áo Bay cũa Phi Công mà làm nh ục 
Quân Chủng Không Quân, mặc áo màu Cam  Tù mà ra Tòa chào 
kiểu nhà  binh, rõ là làm Nhục  Quân Đội có khác....? Thảo nào ra 
Tòa VC nó khen Tòa VC có Dân Chũ......Sic!!!! Kỳ nầy Lỗ Nặng 
Anh Hùng Đại Bịp ơi! Không ai đóng tiền Qủy Pháp Lý nhiều như 
trước khi có Phi Vụ Phạm Hữu tại Nam Hàn....? Cuối cùng nhóm 
Liên Đoàn Cữ Tri và Uỷ Ban Bãi Nhiệm cũng cho chết thảm....Đời 
mà Lý Tống...? Nhưng không sao đâu, vào Tù Mỹ có Cơm Ăn Áo 
Mặc, ở ngoài làm gì ra tiền, không Nghề Nghiệp chi cã, lấy gì mà 
sống....? Mướn Studio+Tiền   ăn  uống cũng c ần mỗi tháng từ 1 
ngàn đến 1 hai trăm bạc, vậy  bằng Tiến Sĩ Dzỡm, Đĩ Đực hết thời 
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ai mướn, lấy gì mà sống....? Chỉ nước vào Tù kiếm ăn như Nguyễn 
Chí Thiện ngày xưa....? Bây giờ Nguyễn Chí Thiện có Welfare , có 
tiền già, còn Lý Tống sẽ có gì nếu không vào ở Tù.... Hay làm Đĩ 
Đực....? 
  
Kính 
Lâm Senter 
<lamsenter@yahoo.com> 
December 23, 2010 4:28:56 PM 

 
*** 

 
3 Luật Sư của Lý Tống đã xin Tòa Rút Lui 

(Filed Amotion to Quit) (2) 
 
 
Chào ông Lam Tam ! 
Ở đời không có trò lư ờng gạt nào kéo dài. Vậy mà Tống Bựa gạt 
người Việt hải ngoại ngót 30 năm. Xem ra đầu óc người Việt hải 
ngoại có vấn đề ? 
 
Xét cho cùng đó là lỗi của những bạn bè, thân hữu của Tống Bựa, 
họ biết mà không dám mở mồm, không dám can gián và không 
dám nói lên sự thật. Những loại đó Tú Thành gọi là Nhặng thì 
không sai chút nào ! 
 
Do đó những bạch hóa, nhận định của nhiều vị về thứ lưu manh có 
tên Tống Bựa trên diễn đàn Chínhnghia rất cần thiết và phải tiếp 
tục phổ biến đến từng người Việt ở hải ngoại . 
 
Khi Tú Thành đọc cuốn Ó Đen của Tống Bựa, có đoạn hắn viết về 
tính ham học, đến nỗi khi bị giam trong lao tù cộng sản, hắn đổi 
con gà mái đang tuổi lớn cho một bạn tù để lấy cuốn tự điển Anh-
việt . 
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Hắn nghêng ngang viết (đại ý) Nếu hắn giữ con gà đó sẽ có một 
bầy gà con chíu chít chạy theo ...v.v... Đọc đến đoạn trên, Tú 
Thành lăn từ trên ghế xuống đất ... vì mắc đái ! 
 
Bạn thử nghĩ. Trong trại tù cộng sản mà Tống Bựa có quyền nuôi 
gà? Giả như Tống Bựa thừa cơm, gạo để nuôi con gà mái ... thì đến 
tết nào ống Bựa có bầy gà con. Không lẽ Tống Bựa đè ngửa con gà 
mái để gieo giống? hoặc Tống Bựa nhờ mấy thằng cán ngố nhẩy 
đực dùm ? 
 
Cuốn Ó Đâm (!) vẫn còn đó và chuyện Tống Bựa phét lác về con 
gà mái vẫn còn. Lũ Nh ặng như thằng Viet Nguyen mở ra mà coi. 
Môt chuyện " diễu cợt " như vậy mà Tống Bựa còn lác-phét và coi 
người đọc như tuồng con nít thì có chuyện gì Tống Bựa không nổ 
lung tung xèng ! 
 
Không biết có nên tội nghiệp 3 luộc-sư (xin lập lại Luộc). Bị Tống 
Bựa xỏ mũi hay tại vì thì mà "quỹ pháp lý " không kiếm chác như 
những lần trước, nên 3 Luộc-sư "chẩu". 
 
Tú Thành 
Tu-Thanh Nguyen <tamxuanhuy@yahoo.com> 
Thursday, December 23, 2010, 4:31 PM 

 
 

*** 
 

3 Luật Sư của Lý Tống đã xin Tòa Rút Lui 
(Filed Amotion to Quit) (3) 

 
 
Chuyện dài "Bồ Tát" Lý Tống không biết tới lúc nào mới kết thúc. 
Sau khi phổ biến những bản tường trình, "Con nhà giời " Lý Tống 
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đã tự mình "phơi" tr ần như con cua gãy càng, trơ thân ông c ụ.. 
Càng đọc, càng thấy "chua xót" cho "anh hùng". Một thời oanh 
liệt,  kiêu hùng, "tiền" hô, hậu ứng, nay "mòn mỏi" trong thế giới 
ta bà, u mê ám chướng, ma quái đi hoang. 
 
 "Anh hùng" rồi đến "đại nhân", tự "phong" , tự "chế" đủ mọi danh 
hiệu, so bì với các vĩ nhân trên thế giới, hết ăn khách, nay quay ra 
làm "Con nhà giời" rồi "Bồ Tát" thứ 98. Thật là kỳ thú. Bồ Tát và 
Con nhà giời cũng có "thần hộ mệnh" luôn đi kèm, trừng trị mọi 
người, mọi giới, kể cả các nhà lãnh đ ạo Thái lan, Hoa kỳ vì đã 
"thất thố" với Bồ Tát Lý Tống  nhưng không "đá động " hay trừng 
trị  các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt nam .  
 
Bồ Tát Lý Tống bị "tó" tại Việt n am,  đ ú n g ra là "tù" mọt gông 
nhưng vẩn nguyên vẹn hồi Mỹ quốc, chắc hẳn cũng nhờ mấy tay 
"trùm sò" như Nguy ễn tấn Dũng, Nguyễn minh Triết, Nông đức 
Mạnh, Trương tấn Sang can thiệp giảm án. Nhờ vậy, "thần hộ 
mệnh" Bồ Tát Lý Tống đã không " trừng trị" mấy tên ác ôn, côn đồ 
đó. Việc nầy, chắc chỉ có "Con nhà giời" Lý Tống thấu hiểu ngọn 
ngành. 
 
Thà rằng không có "anh hùng" còn hơn có "anh...k....hùng ",  làm 
trò hề cho bè lủ Cộng sản Việt nam. Thần dân hải ngoại được biến 
thành "ngáo ộp", nhìn "con nhà giời" giả gái "xịt" một tên ca sĩ  
tiểu tốt, gây nên màn kiện cáo "ruồi bu".  Than ôi ! đất nước thời 
mạt vận.!!!!! 
 
From: huongtanthinh@yahoo.com 
Date: Thu, 23 Dec 2010  
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 3 Luật Sư của Lý Tống đã xin Tòa Rút Lui 
(Filed Amotion to Quit) (4) 

 
From: Vien Doan <vienbdoan@gmail.com> 
Sent: Fri, December 31, 2010 11:26:27 PM 
 
Thưa qúy vị, 
Trong Thông Báo Luật sư từ Nhiệm, Lý Tống viết: "Tôi chấp nhận 
Ls Tâm và Lưu trong trường hợp bất khả kháng". Thật là mỉa mai 
chua xót ! Vì tình đồng hương và thương kẻ ăn vụng túng làm liều, 
xịt bậy ca nhi đang múa may quay cuồng kiếm sống, không dám 
mó tới mụ cs gộc Phan thi thu Hằng ngồi chình ình trước mặt, sáng 
sớm hai luật sư vào nhà tù thăm và gíup ý ki ến, không ngờ bị cáo 
Lý Tống bôi tro trét trấu vô mặt! Lý tống phải chăng là quân hoạt 
đầu chính trị, mới sử dụng ngôn ngữ ấy? Người tranh đấu cho sự 
Tự Do phải có tình dân tộc nghĩa đông bào. Kẻ hoạt đầu chính trị 
tán tận lương tâm, bất cố liêm sỉ ! 
  
Hơn một năm nay bọn hoạt đầu chính trị (UBBN& LĐCT) quậy 
nát Cộng Đồng. Ngày 17/6/2010 Lý Tống gia nhập băng đảng 
đánh phá Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam/ Bắc California bị 
nhà văn Hoa hướng Dương và nhiều người bất bình cảnh cáo ! 
Không phục thiện, Lý Tống còn hăm dọa khủng bố nhiều lần. 
  
Trong thư trả lời Hoa Hướng Dương và Kiêm Ái ngày 16/7/2010, 
ngòai sự đánh phá BĐDCĐ Việt Nam /Bắc California, Lý Tống đã 
hé lộ y đồ móc túi đồng hương ! 
 
Xin qúy vị đọc đoạn văn dưới đây trong trang 11 của thư nói trên: 
Còn nếu một BĐDCĐ khoe thành tích và kể công tổ chức, tham dự 
biểu tình tranh đ ấu ngày xưa, nay lại viện lý do sợ bị kiện, vì theo 
quy định pháp luật, BĐDCĐ không có quyền involve vào các vấn 
đề chính trị, thì lại cần phải xem xét "động cơ" của sự involve và 
vấn đề: Người Việt tị nạn cs còn cần một BĐDCĐ như vậy không? 



Sự Thật về Lý Tống 
 

215 
 

Riêng vụ biểu tình chống văn công vc Đàm vĩnh Hưng, m ọi tổ 
chức cá nhân "đối địch" vẫn có thể biểu tình chung theo quy tắc: 
Đoàn kết trong chia rẽ. Khu vực biểu tình sẽ được chia làm nhiều 
lô, mỗi nhóm sẽ tập trung tại vị trí mình bốc thăm chọn được, và 
thi đua biểu dương lực lượng cùng những hình thức chống đối...." 
 
Thưa qúy vị, hình thức chống đối nào được khen thưởng ? 
Dùng pepper spray xịt vào mặt ca nhi Hưng, đáng được hoan hô và 
trọng thưởng, phải không hoạt đầu chính trị Lý Tống ?!  
 
Những ai đã hoan hô thì phải yểm trợ qũy pháp lý cho Lý Tống bỏ 
túi, phải không ?!  
 
Nhiều người không đồng tình với hành động thô bạo này đã làm 
mất chính nghĩa quốc gia, đại diện cho giới trí thức quốc gia bác sĩ 
Thai Khang Đang Vu đã dạy dỗ Lý Tống như sau : "LT đã tự đốt 
qúa khứ hào hùng của mình, để đi làm một việc của Du Côn trước 
mặt bao nhiêu người ở Mỹ và ở Ngọai quốc. Không một quốc gia 
văn minh nào có thể chấp nhận những hành vi thô bạo, vi phạm cơ 
thể một người vừa bất ngờ, vừa lừa đảo, đối với một cá nhân 
không có gì đ ể phòng bị. LT đã ng ồi xổm lên Luật pháp Mỹ, lên 
trên Hiến pháp Mỹ, và cư xử một cách thô bạo...." 
  
Bỏ ra vài trăm dollars mua bình x ịt pepper spray, son phấn, quần 
áo gỉa gái, lợi dụng khí thế biểu tình bên ngoài, Lý Tống lẻn vào 
rạp hát xịt hơi cay kiếm vài chục ngàn dollars bỏ túi? Có phải là 
hành động của con buôn chính trị không, thưa qúy vị? 
  
Trước đây, trong lúc Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Ch ủ, 
biểu tình vào những ngày Thứ Ba Đen tranh đấu cho danh Xưng 
Little Saigon, với danh nghĩa ủng hộ Lý Tống tuyệt thực 28 ngày 
đêm, đồng thời lợi dụng đồng hương tập họp đông dảo bán băng, 
dĩa đã thu vào riêng cho mình mấy chục ngàn. Ông Lam Senter 
ước lượng cỡ $40,000 dollars (40 chục ngàn đô la) và đặt câu hỏi 
Lý Tống có khai báo và đóng thuế không vậy ?  
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Đây có phải là hành động lợi dụng thời cơ để kiếm ăn không, thưa 
quý vị ?  
 
Năm 2000, Lý Tống và đồng bọn làm cuộc lừa đảo vĩ đại….Đồng 
hương bán tín bán nghi chưa biết rõ Lý Tống làm cu mồi cho cộng 
sản, thấy bị bắt giam ở thái Lan, ai cũng thương xót,  ông già bà cả 
nhịn ăn bớt tiêu giúp cho Lý Tống thóat vòng lao lý. Sau cuộc 
quyên góp, người đại diện mang 25,000 dollars sang Thái lan cho 
Lý Tống thuê luật sư. Không chịu thuê luật sư mà Lý T ống bảo 
người đại diện bỏ vào account của Lý Tống 23,000 dollars và cố 
gắng gây qũy thêm vì Lý Tống cần nhiều tiền sau này.!. 
..... 
Mới đây ông Tú Thanh Nguyễn tiết lộ sau khi ở tù về Lý Tống đã 
đến New Orleans nhận $7,000.00 dollars, chứng tỏ kế hoạch móc 
túi của Lý Tống ! 
  
Xót ruột khi nghe đài phát thanh Quê Hương kêu gọi ủng hộ, 
chúng tôi đem tiền đến giao cho Lê Ngoạn gíup cho Ly Tống lúc 
ngặt nghèo, nhân viên đài phát thanh đưa cho tôi một tờ truyền đơn 
bằng bàn tay. Trên đường lái xe về nhà , tôi suy nghĩ miên man, thì 
khám phá ra: À thì ra truyền đơn rải ở Mỹ chứ không phải ở Việt 
Nam!!! Ít người ở Việt Nam nhặt được truyền đơn này. Rât nhiều 
người ở San Jose nhận được truyền đơn này không riêng mình tôi. 
Giống như năm 1992, Phong Trào No Ho tuyên bố có phát thanh 
về Việt Nam, sau khi phối kiểm thì hoàn toàn không ai nghe đư ợc, 
tôi hỏi lại thành phần chủ chốt của Phong Trào thì xin đ ừng nói ra 
! Than ôi ! Một lũ bịp. 
 
Đến nay nhà văn Hoa Hướng Dương đặt câu hỏi tiền bạc thì Lý 
Tống dùng hăm dọa để trả lời! 
  
Một điều mỉa mai phát khóc! Nhân danh tranh đấu cho sự Tự Do, 
sinh hoạt khắp Hoa Kỳ, Lý Tống không cần biết tổ chức nào chống 
cộng, tổ chức nào làm lợi cho cộng. ! 
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Ngày 17/6/2010 Lý Tống tham gia băng đảng hoạt đầu chính trị 
đánh phá BĐDCĐ Việt Nam / Bắc California mà ngày 6 tháng 9 
năm 2010 Lý Tống Thông báo gửi Qúy chủ Tịch Cộng Đồng Tỵ 
Nạn Việt Nam tại Hoa kỳ yêu cầu tổ chức gây qũy ph áp lý cho Lý 
Tống ! 
 
-Lý Tống không biết danh xưng Công đồng Người Việt quốc gia 
Hoa Kỳ đã thành lập từ bao giờ và gồm những Cộng Đồng thành 
Viên nào, mà gửi cho Chủ tịch Cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Hoa 
kỳ !!! 
 
-Lý Tống không biết rằng Cộng Đồng Việt Nam/Bắc California là 
một thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. 
 
-Lý Tống chỉ cần tiền và móc túi. 
  
Mới đ ây Người Tù “Lương Tâm” Nguyễn văn Lý kêu g ọi Tiến 
Hành giải Thể Chế Độ Cộng Sản thì Lý Tống aka Lê văn Tống lại 
dây máu ăn phần bằng cách hô hào Cách Mạng Đua Xe trước bài 
của Linh mục Nguyễn văn Lý ! 
 
Trong bài Cách Mạng Đua Xe: Kế hoạch khai trừ chế độ CSVN. 
Ngày khai mạc Đại Hội ĐCSVN Khóa XI ngày 12/1/2011, Lý 
Tống Viết "...Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết Royce đưa 
CSVN trở lại danh sách CPC." Nhưng Đại diện của CSVN lại bảo 
công dân Hoa Kỳ là Lý Tống aka Lê văn Tống ca ngợi Việt Nam 
có Dân Chủ và Nhân Quyền từ năm 1993 ! 
  
Thưa qúy vị, qua câu nói trên, Lý Tông làm lợi hay làm hại Cộng 
sản Việt Nam ???!!! 
Những lý lẽ tôi vừa đưa ra qúy vị, nhất là ông Lam Senter có đồng 
ý không? Trước đây trong email ông đã ph ổ biến có ghi Lý Tông 
là Gián Điệp NhịTrùng?  
Chúng ta cần phải công tâm. 
  
Đoàn bỉnh Viên. 
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***  

 
NIỀM VUI LẠC ĐIỆU 

 
Nguyễn đăng Trình 
 
Trong khi "Nhà Nhà náo nức- Người Người mua sắm " trong dịp lễ 
Giáng sinh, thì Cộng đồng đấu tranh chống Cộng tại San Jose cũng 
bất ngờ nhận một tin " nóng sốt " không thua gì Nam-Bắc Hàn 
đang ngoáy lỗ mũi nhau, đó là quyết định ly hôn giữa 3 Ls biện hộ 
và thân chủ Lý Tống theo đề nghị sáng suốt cuả tên cố vấn 
chống...nhau VHT.  
  
Dư luận đồng hương ở một số quán nhậu rất lấy làm tâm đắc với 
quyết định ĐỘC ĐÁO nầy cuả cặp tình nhân Lý Tống - Vũ huynh 
Trưởng, và cho rằng " Lý Tống không trước thì sau, nó cũng đá đít 
mấy tên " Ls mỹ vàng cà lăm trí tuệ " đó, vì l ẽ, một con người 
ngang ngược như LT chẳng bao giờ đầu phục một người Việt nam 
nào, không ai ĐƯỢC giỏi hơn hắn, vì hắn là tổng tư lệnh cuả đám 
CUỒNG - với biệt danh VĨ CU ỒNG Lý Tống - thêm chức năng 
Sát thủ.......( Bồ tát mà giết người nên có thêm ố danh Bồ Tát 
Thích Giết Người Lý Tống ) ngoại trừ lời tôn vinh Toà án Việt 
cộng có Dân chủ, tôn trọng Nhân quyền, là điểm son cuả Cs...thì 
LT chê Toà án Mỹ, luật pháp Mỹ, kể cả Bồi thẩm đoàn trong phiên 
Toà sắp tới cuả LT, chưa chi mà hắn đã vội ngờ vực " nếu Họ toàn 
là bọn Ác Ôn thì....", thì chuyện 3 ông Ls gốc Việt nhận bào chữa 
cho hắn quả là...uống thuốc liều, dám chơi một canh bạc mà " cháy 
túi " là hệ luận tất yếu cuả một định đề vừa mang tính lý luận, lại 
vừa mang tính thực tiễn cuộc sống.  
  
Với quyết định " ly hôn ", ba ông Ls đã gởi đến dư luận một tin vui 
lớn, một giải pháp sáng suốt kịp thời ( dẫu rằng 3 ông Ls nầy sẽ 
còn bị LT bôi tro trát trấu dài dài...), chí ít thì cũng phun ra đư ợc 
cục mật rắn đã làm đớ lưỡi hùng biện trong mấy tháng qua, chỉ vì " 
tình Chiến hữu chống Cộng chống nhau " mà quên nhìn vào lương 
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tâm rắn độc cuả nhau .( CĐ ở đây phân ra 4 mảnh lớn cũng chỉ vì 
lương tâm rắn độc lãnh đ ạo tình Chiến hữu, tình đ ồng hương... - 
mảnh thứ 4 do " BĐD...Cử Tri " thao túng và do thôn trưởng kiêm 
cựu  ưcv Thị trưởng cầm cân thuỷ ngân, ấy là chưa kể các mảnh 
nhỏ trong 4 mảnh lớn cứ cựa quậy liên tục, chắc là chúng cũng 
đang đói ...quyền lực ). 
  
Ly hôn cũng là m ột thách đố ( trường đồ tri mã lực ) - cho cả hai 
bên Ls và Thân chủ - khi đối diện với nan đề mà mâu thuẫn là hậu 
quả quyết đấu giữa ngạo mạn và thủ đoạn pháp đình không tránh 
khỏi. Can đảm quyết định ly hôn là dồn mâu thuẫn vào thế cờ mới, 
có lối thoát ly kỳ hấp dẫn cho VĨ CU ỒNG ra tay, tự rót xăng vào 
trí khôn mình, tự châm lửa vào ý chí mình, tự hợp thức hoá bóng 
ma cuả mình trên gối đệm cuả bồ tát cải trang.....và cũng m ở ra 
một cánh cửa đủ rộng để những ai còn lâng lâng trong ảo giác " 
người hùng " có được cơ hội suy gẫm về cái " nhân duyên hạnh 
ngộ " với tổng tư lệnh giải phóng, với lý thuyết gia " cách mạng 
đua xe gắn máy để lật đổ bạo quyền Cs ", với " anh hùng phi bào 
dùng máy bay bà già bắn hoả tiễn phòng không Trung cộng, ném 
truyền đơn " kêu gọi dân Trung hoa nổi dậy " vào dàn Radar Trung 
cộng, đạp 8 đạp vào cầu trường cuả Tổ Chim Thế vận hội 2008 ở 
Hoa lục, cũng là cách dằn mặt các lãnh đạo Thế giới rằng LT đang 
nắm vận mạng các ông, coi chừng ăn bom...thối.  
  
Bênh vực cho một con người coi luật pháp Hoa kỳ là mớ giẻ rách 
lau xe, 3 ông Ls định dấn thân vào pháp trường cát cuả sư phụ LT 
là Nguyễn cao Kỳ hay sao vậy? (Kỳ cho dựng pháp trường cát để 
xử bắn hạm gạo Huyện Thung.trước công trường Chợ Bến Thành). 
Rất may cho cả cộng đồng, ba ông Ls đã giác ng ộ kịp thời, đã 
dừng ngay bước chân phiêu lãng đi tìm ảo vọng trước khi quá 
muộn, bởi lương tâm chức nghiệp sẽ cấu cào muôn thuở, cho dẫu 
bất kỳ thủ đoạn nào được nhân danh để biện luận, cho dẫu hình 
thức nào được viện dẫn để nghi binh, mà trong vai trò biện hộ, Ls 
phải tỏ tường về con người cuả thân chủ LT như : tự ý giết người, 
giết thằng bé mỹ đen 13 tuổi không cần Toà Án, phải chăng LT chỉ 
nghe theo Pháp lệnh Bảo Vệ Tổ Quốc do cáo Hồ ban hành  ? ? ?, 
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chưa hết, hắn còn ngu muội viết rằng " ...thấy ngứa mắt định cho 
tôi (NĐT) một bạt tai ", rất may cho hắn, nếu hắn tặng tôi một bạt 
tai, thì hắn vẫn chưa biết được gương mặt đểu dả cuả hắn có mấy 
đừờng "phi đạo cuả L19", như đểu dả vì " chơi lường" con gái mơn 
mởn cuả Đặng thiên Sơn tức Đặng đình Hải - Chủ nhiệm báo Thế 
Hệ Mới - nhưng không chiụ cưới (có lẽ LT cho rằng cô bé nầy là 
phần thưởng, thay vì quàng vòng hoa chiến thắng cho "người 
hùng" về từ nhà tù Thái Lan, thì "quàng thân xác nõn nà" đậm đà 
tình Quân - Dân cá nước hơn chăng? /nhưng điều hắn nhận ra ngay 
lập tức, đó là còng s ố 8 sẽ vô hiệu hoá tiền thế chân tại ngoại hầu 
tra, đồng thời lôi hắn vào tù ngay, vậy là VĨ CU ỒNG LÝ TỐNG 
sẽ có thêm tội thứ hai. Với tội danh nầy, Bồi thẩm đoàn khỏi tranh 
luận nhiều giờ, tốn tiền thuế cuả DÂN ( chưa kể là LT cho  rằng 
nếu Bồi thẩm đoàn là bọn ÁC ÔN...) : bản chất cuả một con người 
không thể là hiện tượng nhất thời cuả một phản ứng chống lại.  
Tự xử án một con người không cần phán quyết cuả Toà án, bất 
chấp luật pháp Mỹ nghiêm cấm, chỉ có Cs mới áp dụng luật rừng 
ấy, vuợt quyền cuả Sở Thuế để hạch tội người khác trốn thuế cũng 
chỉ có Vc làm chuyện ấy nhuần nhuyễn hơn ai cả ( chưa kể LT còn 
đòi kết tội Sở Thuế Liên bang Hoa kỳ...).   
 
Tự ngồi xổm lên Luật pháp Mỹ, thì LT là công dân Mỹ hay công 
dân cuả CHXHCN/VN ?. Chưa từng đóng thuế cho Mỹ vì chưa có 
một ngày đi làm kiếm sống (ngoại trừ dùng tấm bằng vô giá trị về 
Chính trị học để bịp bợm moi tiền pháp lý...và thực hành Du côn 
học...và VC cho tiền tôi ( tức LT ) cũng nhận, thảo nào trong tù Cs 
thết đãi thịnh soạn mỗi tháng một lần, LT ngồi nhậu với tên đại tá 
trưởng trại giam...để LT phúc trình công tác  hãm hại các chiến 
hữu cuả mỉnh ( ? ) thật tởm lợm )nhưng luôn gào thét Chính phủ 
Mỹ phải có bổn phận với công-dân-mỹ-không-đóng-thuế-LT.....( 
sẽ trình bày thật chi tiết về con người nhiều mặt nạ, nhiều thủ đoạn 
man trá, "cướp  cơm ch im " và phổng tay trên các thành quả cuả 
đồng hương Việt ....trong loạt bài lột trần VĨ CUỒNG LT ) 
  
Một quyết định mang tính thời sự và " logiq chủ nghiã " như th ế, 
lại đáp ứng thời điểm chiến lược mà LT đã gào thét và  qu ảng bá 
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chủ thuyết quái đản nhất cuả hắn từ lâu :  " Hãy Đoàn k ết trong 
Chia rẽ ", thì Ly hôn đã tư ợng hình từ lâu mà hôm nay chỉ là kết 
quả cuả một cuộc tình đầy gian ý. 
  
Với chủ thuyết nặng mùi nhà thương Chợ Quán nầy, thì tính năng 
ngông cuồng cuả LT luôn là động cơ thúc đẩy, mà " yêu nước " chỉ 
là lá chắn, là vỏ bọc mà Nguyễn cao Kỳ đã can đảm lột xác để phô 
bày cái não trạng " đĩ thoã chính trị " cuả NCK " chống Cộng để có 
chức quyền, có cớ hoạnh hoẹ ....chứ yêu nước mẹ gì...", rõ là một 
bọn VĨ CUỒNG, phá nát đất nước, phá tan Cộng Đồng. 
  
Nguyễn đăng Trình 
 

 
 

*** 
 
 
 

Chuyện 1001 đêm của Lý Tống 
 
Nói đến câu chuyện 1001 đêm của Lý Tống mà cười ra nước mắt , 
thế gian này có nhièu loại đàn ông, nhưng Lý Tống thì 1 thằng bao 
gồm bởi nhiều loại đàn ông, có thể gọi là "Đàn ông đa năng", Lý 
tống trước khi đầu thai xuống trần gian nguyên là sư phụ của Tôn 
Hành Giả ,cho nên Lý Tống có đến 144 phép thần thông biến hoá, 
có thể biến thành chó thành mèo ,thành phụ nữ thành bóng lại cái 
nhiều khi Lý Tống có thể biến thành 1 người đầu voi đuôi thằn lằn, 
cho nên da mặt Lý Tống dày như da voi, đủ sức chống đở hàng 
trăm, hàng ngàn bãi nư ớc bọt phun thẳng vào mặt mà không hề 
hấn gì cả ...nhục cho kiếp 1 thằng đàn ông như Lý Tống . 
  
Nói chuyện trong tù nghe chơi nhé Lý T ống ! Cuộc sống trong tù 
Thái lan có gì đâu mà cực? sáng sớm 7 giờ tất cả mọi tù nhân đi 
ra sân xếp hàng điễm danh, chào cờ xong thì ai có tiền gửi trong 
account thì xếp hàng lảnh coupon, muốn lảnh nhiều thì đút lót tí 



Sự Thật về Lý Tống 
 

222 
 

còn không thì lảnh 40 bath,1 người dùng 40 bath thì không cần 
ăn cơm tù mà cứ mua cơm ngoài có bán đầy trong canteen đó 
,nếu dư tiền thì kiếm mấy em bóng lại cái để nó giúp cho xả 
nhiệt trong người . 
 
Người nước ngoài thì đâu có đi là m đâu, sau khi người ta ăn uống 
đi làm thì người nước ngoài tìm góc nào đó trãi tấm nilon nằm coi 
sách hay đi đánh bài đánh cờ hay chơi bóng bàn, tập tạ .v.v...Riêng 
anh chàng Lý Tống này thì trong tù Thái có nhiều em bóng lại cái 
theo sát bên hộ tống, em nào cũng có vú bơm y như người mẫu của 
VN ngày nay, rồi Lý Tống cũng ghen tuông đánh nhau, bị đóng 
phòng ,bị mang cùm như ai vậy, nhưng khi những nhà hão tâm đến 
thăm thấy cảnh đó hỏi thì nói tại đánh nhau để bảo vệ danh dự lính 
VNCH . 
 
Lý Tống ở tù bên Thái chắc cũng biết rằng khi vào nhà ăn, trước 
khi được phép ăn cơm thì ph ải đọc lời tuyên hứa cùng tất cả mọi 
người..."Kha phó chao! khỏ tăng sình thản wa, rắp prạ than ahãn 
khắng ní phưa tăng sivít ....." tức là hứa khi ăn bửa cơm này để làm 
lại cuộc đời mới, hứa chấp hành nọi qui của trại giam cũng như 
luật pháp của quốc gia ...v.v… Nhưng Lý Tống vốn sinh thời thì da 
đầu bám đầy cứt trâu cho nên Lý Tống vừa ngu vừa ngang tàng từ 
thuở bé ...Nói nhỏ nghen: Thằng Lý Tống này không chừng nó 
chửi đụ mẹ nó khi nó vừa lên 2 tuổi đó nghen mấy cha nội, 
nhìn cái mặt nó tin đéo vô. Và mọi người đè hắn ra mà phong 
cho nó là Anh Hùng Lý Tống. hahahahahaha…. 
 
Có ai đời cái tên thật Lê Văn Tống không thấy thành tích gì hết ví 
cái tên thật của nó quá thối đi, y bèn mang cái tên cho thật oai " Lý 
Tống" vì muốn nổi danh như anh chàng Lý Tr ọng trong bộ phim 
những tên cướp biễn của thế kỷ 20 ,và hắn muốn đóng vai cho bộ 
phim "Những tên cướp máy bay của thế kỷ 20 " mẹ ới ! Phim 
đóng vừa dở, vừa dốt lại vừa dai .....nhưng lại được những 
người ngố ngố phong cho cái danh xưng Anh Hùng Lý T ống 
hehehehehe ....phong anh hùng cho cái nick name thì đ ời sau 
con cháu nó chào cái nick name y chang thằng súc vật Nguyễn 
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Sinh Cung nào đó chết vẫn được vinh danh cái nick name 
không ai biết nguồn gốc của nó là ai hết ....... 
 
Đúng là cái thứ tâm thần bại hoại, ca tụng, vổ béo cho cái tên giã 
không giống ai hết ,tớ có chửi thì tớ lôi thẳng cái tên thật của nó ra 
tớ chửi ..thí dụ như vấy nè . "Đụ mẹ mày thằng khùng biến thái Lê 
Văn Tống " Chửi như mày thì nó mới lảnh hội được .Chửi như vậy 
nó mới biết nhục, và khi chửi như vậy thì không thấy thằng Lý 
Tống nào nữa hết . 
 
Lê Văn Tống này trong tù bên Thái bà con không biết nó như thế 
nào thôi, còn tớ hã tớ rành nó 6 câu vọng cổ luôn, nói tóm lại cái 
thằng Lê Văn Tống này nên quăng nó vào xọt rác là vừa, những ai 
mà lở tuột quần cho nó đéo thì ch ấp nhận đi, đừng có nói ra ,còn 
những ai phí thời gian cho nó trong thời gian qua thì làm ơn 
stop và tránh xa nó dùm ...cái loại người như thằng Lê Văn 
Tống này thì hết xài rồi đừng phí thời gian cho 1 con chó điên ... 
 Nhạc Phi. 
2010/12/24 tien lee <leetien1164@hotmail.com> 

*** 
 
Lý Tống ra hầu Tòa, có LS nhân đạo cãi thí lo gì  
 
  TÙ XỨ CỜ HOA 
  
Hôm nay Lý Tống phải hầu Tòa 
Trong bộ đồ bay... tính nhát ma! 
Ba vị luật sư từ nhiệm hả ? 
Một anh cãi thí lãnh giùm a ! 
Dẫu không chiến hữu Phi Đoàn Ó... 
Đã có thân nhân Tiệm Phở Hòa 
Tù Thái-Lan xưa còn chẳng ngán, 
Ngán chi tù ở xứ Cờ Hoa! 
January  2011 
  
HỒ CÔNG TÂM 



Sự Thật về Lý Tống 
 

224 
 

    *** 
 
Ho Cong Tam hocongtam@gmail.com trả lời 
 

   
HUYỀN THOẠI ANH HỀ LÝ TỐNG 
  
Anh hề Lý Tống há rằng ngu 
Phá rối trị an để... được tù 
Mới có lý do quyên góp bạc, 
Nếu không vô sự khó moi xu! 
Bày trò "Cách mạng đua xe máy", 
Soạn kịch "Đào tơ xẻo cục u"! 
Mãi võ Sơn Đông nghề móc túi 
Múa may tinh những chuyện ruồi bu 
Jan. 7, 2011 
 
HỒ CÔNG TÂM 

 
 

Thưa anh Đặng Viết Sanh, 
  
Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu anh đọc thế nào, đọc bài thơ, bài 
văn nào của tôi mà bảo rằng tôi đứng về phe thằng chó đẻ ca nô 
Vẹm nhí Đàm Vĩnh Hưng.  
  
Tôi thấy anh làm thơ đã m ấy năm qua trên các Diễn Đàn, thấy tuy 
anh là người chống Cộng nhưng kinh nghiệm và sự hiểu biết giới 
hạn của anh về Quốc Cộng nặng phần cảm tính.  
  
Tôi không muốn mất thời giờ tranh luận với anh về việc anh đã hồ 
đồ quy kết, chụp mũ cho tôi là đứng về phe Việt Cộng.  
  
Tôi chỉ làm cái việc tố cáo cái tư cách hèn kém, chuyên lừa thầy 
phản bạn của Lý Tống. Tôi dứt khoát không tin Lý Tống của anh 
Đặng Văn Sanh là người thực sự chống Cộng. Từ xưa đến nay, y 
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chỉ làm chuyện ruồi bu, bịp bợm kiểu mãi võ sơn đ ộng bán thuốc 
giả, móc túi đồng hương. 
  
Anh hãy hỏi Trung Tá Khôi ở San Jose, hỏi các anh em Không 
Quân cùng đơn vị với Lê Văn  Tống, hỏi các cấp chỉ huy Không 
Đoàn, Phi Đoàn, hỏi các sếp trực tiếp và các chiến hữu đơn vị của 
LVTống đã cưu mang đối xử với Tống ra sao và Lý Tống đã trả ơn 
các ân nhân của mình ra sao?    
  
Anh hãy về San Jose hỏi chiến hữu của Lý Tống là Đặng Thiên 
Sơn, nhỏ hơn Lý Tống một tuổi, xem tư cách của Lý Tống ra sao?  
Xem Lý Tống có thực sự là một chiến sĩ chống Cộng không?   
  
Tôi không phản đối Đặng Viết Sanh khi anh ủng hộ LýTống. Cũng 
như tôi không hề phản đối các văn hữu của tôi như Nữ Sĩ Mai 
Nguyên, nữ sĩ Hoa Hoàng Lan và nhiều vị khác nữa mà tôi đã từng 
quen biết, giao hảo hơn 20 năm qua. Các vị ấy ca tụng Lý Tống, ca 
tụng Dương Thu Hương,  ca tụng Lê Thị Công Nhân, vân vân và 
vân vân. Thấy tôi không đồng ý với hành động và quan chính trị 
của Lý Tống, Lê Thị Công Nhân, Dương Thu Hương...,  các vị ấy 
không ngu xuẩn chụp mũ tôi là C ộng Sản, chống người chống 
Cộng. 
  
Tôi biết lập trường đấu tranh của tôi, tôi vạch mặt những kẻ nằm 
vùng, tay sai chống cuội móc túi đồng hương. Tôi quan niệm một 
chiến sĩ chống Cộng trước hết phải là một người có tư cách đàng 
hoàng, không thể là một kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, một 
tên hiếp dâm rồi trốn chạy, một tên ngủ với vợ của sếp lớn rồi đi 
khoe thành thích bất nhân cùng làng cùng xóm. 
  
Anh hãy ghé New Orleans, tiểu bang Louisiana hỏi đại tá Ân, hỏi 
nhà báo Nguyễn Tư Thành xem tư cách và hành động của Lý Tống 
ra sao trong thời gian đương sự tá túc ở cộng đồng người Việt tị 
nạn tại Louisiana? 
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Chúng tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm về những con chó chuyện 
gặm xương bò. Chúng s ủa hung hãn ra sao khi chúng tôi tố cáo, 
vạch mặt tên tình báo nằm vùng Nguyễn Chí Thiện khi hắn được 
VGCS đưa ra hoạt động tại hải ngoại.  Chúng tôi vạch mặt Nguyễn 
Chí Thiện là chúng tôi giúp cộng đồng người Việt tị nạn nhận diện 
tay sai kẻ thù VGCS cài nó ra hải ngoại lèo lái công cuộc chống 
Cộng đi theo chiều hướng hòa giải hòa hợp sai trái.  
  
Cơ quan tình báo CIA h ồ sơ theo dõi đư ờng đi nước bước của Lý 
Tống  từ những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Tòa án xứ 
Hoa Kỳ văn minh tiến bộ, khác với cái Tòa Án của bọn chó đẻ trâu 
sanh, đỉnh cao trí tuệ xuất phát từ cái hang Pác Bó. Tòa án xứ Cờ 
Hoa không ăn tiền hối lộ kết án oan ức người dân lương thiện vô 
tội. 
Jan 7, 2010 
  
Hồ Công Tâm 
 
  
 
From: Dang Viet Sanh <tieubao1954@yahoo.fr> 
   
 Xin kính chảo chư-vị 
 
Xin phép được sửa-sai ở chữ thứ 6 của câu thứ 2, chữ ngồi tù thay 
thành ở-tù cho đúng vận, cám-ơn nhiều. 
Tiểu Bảo 
8-1-2011 
 
 
Xin kính chào chư-vị 
Kính thưa thi-sĩ Hồ Công Tâm 
 
Xuyên qua câu chuyện giữa Lý Tống và cán-bộ Việt-Cộng Đàm 
Vĩnh Hưng. Tôi thấy bài thơ Tù Xứ Cờ Hoa của Ông như là một 
kết-luận mang nhiều sự vui mừng qua ý-niệm chánh thắng tà trên 
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lằn ranh Quốc-Cộng. Dĩ-nhiên là đối với Đảng và Nhà-Nước Việt-
Cộng thì cái vòng lao-lý luôn luôn phải có cho những người dám 
xúc-phạm đến chách-sách của Đảng và Nhà-Nước Xã-Nghĩa. 
 
Người có một lương-tri bình-thường đứng giữa lằn ranh Quốc-
Cộng sẽ luôn luôn có một cảm-xúc mãnh-liệt trên ý-thức chánh-tà 
phân-minh.Nó mãnh-liệt đến mức-độ đôi khi được biến thành cảm-
tính. Ông đã đánh -giá đúng khi cho rằng tôi đã ch ống công theo 
cảm-tính ; trên cảm-tính xuyên qua lằn ranh Quốc-Cộng. Thành 
thật cám-ơn ông đã chỉ rõ cho tôi và mọi người thấy được bản-chất 
con người của tôi, cám-ơn nhiều ... 
 
Qua những câu trả-lời của ông đối với câu hỏi do tôi hỏi là: Tại sao 
Ông phải đứng về phía Việt-cộng con Đàm Vĩnh Hưng đ ể trù-dập 
Lý Tống ?  
 
Câu trả lời của ông không đi vào chủ-điểm nên không có đủ sức 
thuyết-phục mọi người ; mọi giới. Xin ông hãy đ ọc kỷ những lời 
tôi nói về Lý Tống ! 
Lại nữa, khi tôi hỏi... Ông chưa trả-lời. Tôi chưa xác-định về ông 
một cách khẳng-định trên lằn ranh Quốc-Công thì từ < Chụp mũ 
ông đứng về phe Việt-Cộng > do ông hô hoảng lên ; xin ông vui 
lòng thu-hồi lại vậy ! 
 
Hãy trả lời thẳng câu hỏi khi đứng ở vị-trí lằn ranh Quốc-Cộng! 
Kéo quí-vị niên-trưởng để hỏi những việc riêng-tư của từng vị với 
Lý Tống là một điều vô-bổ quá đi thôi. 
 
À, mà thôi !Thi-sĩ cũng không cần phải trả lời nữa vì ông đã trả lời 
rồi đó mà, và ông cũng đã nói là không còn lý-do gì cần tranh-luận 
với tôi nữa. Tôi xin hoan-hỉ chấp-nhận vậy. 
 
Lại phải cám-ơn Ông về bài thơ < HuyềnThoại Anh Hề Lý Tống 
>. Vì bài thơ nầy ở ba câu đầu cho mọi người liên-tưởng tới hành-
động của Lý Tống sao mà na-ná giống Ông Kinh-Kha thời xưa 
quá... Nhưng Kinh-Kha ngày xưa ngoài thù-lao về vật-chất thì còn 
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nhận thêm một món quà vô-cùng trân-quí: Đó là đôi cánh tay xinh 
đẹp của một mỹ-nhân. Còn Lý Tống đã nhận được gì qua cái xịt 
lãng-mạng đó? Xin quí đồng-hương Việt-tị vui lòng yểm-trợ Lý 
Tống bằng cách : Mỗi người hãy gởi một đồng-bạc danh-dự của 
người Việt-tị cho Lý Tống nhé. Chỉ vậy thôi ! Xin tất-cả hãy vui 
lòng nhen! 
 
Thưa thi-sĩ Công Tâm 
Chúng ta đang sống ở xứ tự-do.Tất-cả đều đặt trên căn-bản tự-do. 
Nếu ông cảm thấy ông đang đứng trên lằn ranh Quốc-Cộng với 
một lập-thường thiết-tha chống Việt-Cộng,,, và cần-thiết phải trù-
dập Lý Tống qua việc Lý Tống xịt cảnh-cáo tên Việt-cộng con 
Đàm vĩnh Hưng thì xin ông hãy cứ việc tiếp-tục một cách thoải-
mái nhé...  
 
Để kết-luận cũng như đ ể chấm-dứt chuyện Tù Xứ Cờ Hoa, xin 
phép được họa bài thơ < Huyền Thoại Anh Hề Lý Tống > như là 
một góp vui trong công-tâm vậy. 
Kính 
 
 
Lý Tống Chí Dị 
 
Hỏi chàng Tống Lý bệnh hay ngu 
Mắc-dịch gì đây khoái ở-tù  (ngồi tù) 
Tuổi đạo tuổi đời hờn tuổi bạc 
Tiền đen tiền trắng ghét tiền xu 
Xịt chi đú-đởn quên xài máy 
Ủi chẳng hạ-màn phải nổi u 
Gặp phải bài xui nên cháy túi 
Thôi đành cười kiểu đứng rờ bu 
 
Tiểu Bảo 
8-1-2011 
 
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

229 
 

--oOo-- 
 
 
 

VI PHẠM LUẬT PHÁP HOA KỲ 
 
 Kính quý vị! 
  
 Việc của tên Tống bựa không đáng để chúng tôi quan tâm tới nữa 
vì mục đích hành động của tên bựa này đã b ị vạch trần qua rất 
nhiều bài viêt trên diễn đàn và ngay cả những lời "tự bạch" của 
hắn. Tuy nhiên đọc qua lá thư của vi hữu Tiểu Bảo chúng tôi thấy 
hơi ngạc nhiên nên cũng góp đôi lời.  
 
Vi hữu Tiểu Bảo mới lên tiếng đã vu ngay cho ông Hồ Công Tâm 
đứng về phía tên ca nô Đàm vĩnh Hưng q ủa là một hình thức tung 
nón cối hơi lộ liễu. Viết như thế chứng tỏ Tiểu Bảo chưa đủ sáng 
suốt để nhìn ra những trò lừa bịp của tên Tống bựa và cũng không 
thấy tên  này đã b ị tẩy ch ay đến mức chẳng còn mấy ai ngốc 
nghếch móc túi cho thằng ăn mày Tống bựa nữa.  
Kinh Kha là hình tư ợng của một thích khách vì nghĩa l ớn, tình 
riêng cầm con chuỷ thủ đi vào đất Tần bất trắc với tinh thần:  
  
Phong phiêu phiêu. Hề! Dịch Thuỷ hàn 
Tráng sĩ nhất khứ. Hề! bất phục hoàn 
  
Vậy mà Tiểu Bảo đem ra so sánh với một tên bựa bịp bợm qủa là 
khập khiễng.  
 
Con người chỉ có một đời sống để trở thành một đấng anh hùng. 
Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học. 13 liệt sĩ và Ngày Tang Yên 
Bái không bao giờ phai mờ trong lịch sử của dân tộc vì đó là biểu 
tượng của sự tận hiến. Hành động hy sinh tận hiến cao quý ở ý 
thức vô kỷ, vô công (không tính toán hơn thiệt). Không hiểu Tiểu 
Bảo nghĩ gì khi thấy Tống bựa hễ bày ra bất cứ trò bịp nào là mở 
account ăn xin, ăn mày (gọi là quyên góp).   
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Đấu tranh với kẻ thù tất nhiên đòi hỏi một ý thức và hành động dứt 
khoát nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, điều kiện quan trọng là 
phải đấu tranh trên tinh thần thượng tôn luật pháp vì Hoa Kỳ hay 
Pháp Quốc không phải là bãi chiến trường để “tự do oanh tạc” theo 
cách Tiểu Bảo viết là “ý thức mãnh liệt”. Nhiều vị lên diễn đàn 
viết lách , lý luận lằng nhằng nhưng không nhận ra bản thể của sự 
việc. "VI PHẠM LUẬT PHÁP HOA KỲ HAY BẤT CỨ QUỐC 
GIA TẠM DUNG NÀO CÓ NGHĨA LÀ CH ỐNG LẠI LUẬT 
PHÁP CỦA QUỐC GIA ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHỐNG 
CỘNG". 
 
Nếu vì “ý thức mãnh liệt” để cần phải có “hành động mãnh liệt” thì 
mục tiêu để trở thành anh hùng là hai tòa lãnh sự và một tòa đại sứ 
Việt Cộng ở Hoa Kỳ chứ không phải là tên ca nô rẻ tiền Đàm Vĩnh 
Hưng.  
 
Lằn Ranh Quốc Cộng là Ý Thức và Liêm Sỉ của Người Quốc Gia, 
là lý trí đ ể thức tỉnh, ngăn chặn mọi hành vi thiên cộng, hòa hợp, 
hòa giải với VC chứ không phải là sự đồng tình ngu xuẩn với 
những trò bịp bợm nhân danh chống cộng để móc túi đồng bào, 
hay đồng tình với những trò hề hóa cuộc đấu tranh chống cộng. 
Thực tế đã chỉ rõ những đảng phái, tổ chức Nhân danh chống cộng 
như Mặt Trợn Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, Tổ 
Chức Phục Hưng, Phong Trào Đòi Trả Lại Tên Sài Gòn..vv.. và 
những cái tên như Hoàng Cơ Định , Lý Thái Hùng, Đ ỗ Hoàng 
Điềm, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ v..v đều là những tên bịp 
bợm đang sống giàu sang trên những đồng tiền xương máu vơ vét 
được của đồng bào nhưng cộng sản vẫn cứ bình chân như vại .  
 
Tống bựa thì chỉ là tên bịp rẻ tiền, loại tép riu. Nhưng để ngăn chặn 
những trò bịp bợm thì bịp lớn đánh lớn, bịp nhỏ đánh nhỏ. Đánh 
chúng để cho người mù phải sáng mắt, đánh chúng để cho người 
ngu phải khôn ra.  
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Sự thật phải nói lên để cho những đồng tiền xương máu của đồng 
bào hải ngoại không bị hoang phí một cách vô ích. 
 
Người Việt Quốc Gia không đội trời chung với Cộng sản đương 
nhiên ủng hộ những người đấu tranh chống cộng chân chính nhưng 
cương quyết không ủng hộ bọn gian nhân hiệp đảng, chính trị hoạt 
đầu CHUYÊN LÀM BẠC GỈA,  NHÂN DANH CHỐNG CỘNG, 
DỰNC CHIÊU BÀI ÁI QUỐC ĐỂ LỪA BỊP ĐỒNG BÀO.  
  
Trân trọng 
Kim Âu 

 
 

*** 
 
 
 

Tâm tình với Tống Lý.(1) 
 
Sunday, January 9, 2011 3:16 PM 
<huongtanthinh@yahoo.com> 
   
Hoan hô Bồ Tát, con nhà Giời, anh hùng, tiến sĩ kiêm giáo chủ 
Cái bang Tống Lý, 
 
Phen nầy thần dân, bá quan văn võ nói chung và các cao th ủ giang 
hồ phái "hắc đạo" nói riêng đã đư ợc mục thị, chiêm nghiệm được 
công lực thâm hậu, võ công cái thế của môn phái Cái bang: "Đã 
cẩu bỗng pháp" do chính Lý giáo chủ thi triển.  Gần đây, sau khi 
hạ sơn, phóng chiêu cực hiểm, thay hình đ ổi dạng, từ "văn" thành 
"thị", từ "đực" hóa "cái", ra tay "Xịt" Đàm tiểu tử, Lý giáo chủ 
vướng vòng "lao lý", ngày đêm "hao tâm t ổn trí" để " vun xới" quỹ 
pháp lý. Theo lời "bộc bạch" của chính Lý giáo chủ, chỉ được hơn 
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10000 Mỹ tệ, thật là không xứng đáng với công lao"hạn mã" của 
chiến sĩ " trường thiên chống....Cuội". 
 
Từ đó, quần chúng giang hồ mới tường tận là trận "thư hùng" giữa 
hai phái chánh, tà hay là đại bàng "xịt" chim sẻ kỳ nầy, Lý giáo 
chủ vì sơ kỳ bất ý, bị "lổ" nặng, không như hai "mặt trận" máu lửa 
trước đây.Thọat tiên, hô hào tiền thế chân là 100000 Mỹ tệ, có 
mạnh thường quân bảo trợ rồi, những tưởng nhân dân theo đà 
khí thế sẽ móc hầu bao kha khá, dè đâu èo uột, ba vị "thầy 
dùi" đành ca bài "tẩu mã". Sau nầy Lý giáo chủ mới "tự khai" là 
tiền thế chân tại ngoai hầu tra chỉ có 5000 Mỹ tệ, đành phải nằm 
nhà thương "thí", xin lổi, đành phải nhờ luật sư "chùa". Thật là 
mưu sự tại Tống (Lý), thành sự tại Hưng (Đàm). 
 
Sau vài "màn" đi mây về gió, tiêu diêu miền cực lạc, tự "phong", 
tự "chế", cho mình là Bồ Tát thứ 98; con nhà Giời , có thần "Hộ 
mệnh" bảo bọc, rồi còn phải làm theo "lời bàn" của thầy Pháp Bà 
la môn, giáo chủ Tống Lý đích thân "mã hóa" h ồ sơ mật dinh "Nhà 
trọ" (Lý giáo chủ đang share phòng). The o lời "trần tình", tính 
toán, cộng trừ nhân chia, trong suốt 18 năm "ở không", dành toàn 
thời gian để chống Cuội, đến nay tính sổ "đoạn trường", Lý giáo 
chủ bị "thiệt hại" về phần tài chánh khá nặng. Thiên hạ vở lẽ là 
chống Cuội cũng phải kết tóan tài chánh, chi thu phân minh, 
lời lỗ rỏ ràng, thoạt tưởng là công ty cổ phần trách nhiệm hữu 
hạn. 
 
Bên cạnh việc "nhớn", ba mối tình "còm" lẻ tẻ, sân ga nhộn nhịp, 
con tàu nối đuôi, kể ra cũng có phần thú vị. Tiệc tùng, chào đón, 
tung hê nhiều, nhưng quỹ pháp lý cứ hụt dần, đâm ra chán. Giật 
mình thức giấc, thấy đời sắp xanh rêu, vội nghĩ v ề cơ ngơi, sự 
nghiệp bèn làm một phát so sánh với tiền lương giá hạng bét là 
50000 Mỹ tệ hàng năm. Theo lời "tình tự", Lý giáo chủ chắc đã có 
phần thấm mệt, anh hùng mỏi vó câu dồn, đâm ra cáu kỉnh, chửi 
bới loạn xạ, dùng nhiều lời "ô trọc" để "phạng" bọn người "đầu 
tôm". Đọc xong các bài viết do chính Lý giáo chủ phổ biến, ngu 
dân mới hiểu được dù là Bồ Tát, con nhà Giời, Tiến sĩ, anh hùng, 
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tổng tư lệnh, đôi lúc cũng ph ải "phát khùng" vì cái bọn chim sẻ, 
đầu tôm, rửa đít quấy phá, phơi bày toàn chuyện thâm cung, bí sữ. 
Xin chờ xem màn tới, sẽ có "tiểu luận" về thân thế, sự nghiệp, tình 
duyên, gia đạo của Bồ Tát Tống Lý.  
  

*** 
 

Tâm tình với Tống Lý.(2) 
<huongtanthinh@yahoo.com> 
Wednesday, January 19, 2011  

 
Một lần nữa, xin chào Bồ Tát, Con nhà Giời, Tổn g tư lệnh, 
Homeless, Tổng thống Hải ngọai, kiêm anh hùng "mậu ngò" Tống 
Lý. 
 
My name is Bond, James Bond. Your name is Tống, Tống Lý.  
Chàng điệp viên ngọai hạng, hào hoa, chuyên viên chống "cuội" 
của thế kỷ đang "ở không", chờ ngày vác "bút da" ra Tòa, buồn 
quá, nằm gác chân lên trán để " phịa" chuyện lạ bốn phương hầu 
mua vui cho đồng bào hải ngoại. Kỳ nầy hơi khác các kỳ trước, có 
thêm phần em gái "no hair", nói nôm na là "mậu ngò", còn gọi là 
"láng xì cón" để chứng tỏ ta là dân chơi "cầu ba cẵng". 
 
Thật đúng như anh chàng nhà báo nào đó bên Úc châu, mở đầu bài 
viết, anh ta  ca tụng anh ....k....hùng Tống Lý là "quái kiệt". Cái từ 
nầy xem vậy mà rất "độc", đôi lúc còn hơn v ịt Xiêm lai. Việt nam 
ta, xưa nay chỉ có một người mà thần dân phong cho là quái kiệt, 
đó là ông Trần văn Trạch. Ông có  nhiều biệt tài trong lảnh vực 
văn nghệ, âm nhạc, giải trí, mua vui cho thiên hạ. Nay thì anh hùng 
"mậu ngò" Tống Lý đã b ị "ứng" với chữ "quái kiệt" mà anh chàng" 
phải gió" bên trời Úc , trong lúc nhắm mắt "bốc thơm" Tống ....nổ, 
không biết vô tình hay cố ý, "tọng" ngay vào mõm chàng đi ệp viên 
họ Tống. Thế là từ nay, hoa tàn, trăng khuyết; mây tản, tuyết tan, 
cái chữ "quái kiệt" sẽ gắn liền với sân ga Tống Lý. Khi nào "quái 
kiệt" Tống Lý cần về Việt Nam tổ chức đua xe để "phá tan" đảng 
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Cộng sản,  "quái kiệt" sẽ được đổi sang là "quái xế". Nếu dẩn đầu 
đoàn xe đua với y phục phụ nữ như bức hình Tống Lý phổ biến thì 
sẽ được gọi là "quái nhân" và nếu còn thêm nhiều màn ngọan mục 
khác thì gọi là "quái chiêu". Tất cả chử "quái" đó sẽ được nằm 
trước chữ Tống Lý. 
 
Nghĩ cho cùng, quái kiệt "mậu ngò" Tống Lý  kỳ nầy có vẻ xem 
thường bá tánh hải ngoại hơn những lần trước. Sau khi tự "sướng", 
tự biên, tự diển, tư phong nào là Bồ tát thứ 98, con nhà Giời, Tổng 
tư lệnh, anh hùng "giải phóng" ( có tên thối mồm đọc lái là "phỏng 
giái") Cu....ba, Thần hộ mệnh, rồi nào là sân ga nhộn nhịp những 
con tàu, xong quay ra làm Tiến sĩ "bá nạp" ; tính lời ,"lỗ" trong sự 
nghiệp trường thiên chống "vẹm"; nay lại mượn cớ nói về "mê tín 
dị đoan" để "bốc phét" về sự nghiệp "ma trơi" của mình. 
 
Anh hùng chống "cuội" có vẻ hết đề tài, quay sang làm quái kiệt 
mậu ngò, viết bá láp rồi tung lên diển đàn, hẳn là muốn bá tánh 
biết thêm về thành tích "Chợ  Quán" của mình. 
 
Trước đây, lâm ly, ai oán "thổ lộ"  là có bằng Tiến sĩ, t ừng rãi 
truyền đơn tại Việt Nam, nhảy dù xuống hồ cá tra , bị "tó", ra Tòa, 
tù tội, chửi bới luân thiên rồi trở về Mỹ quốc, tiếp tục đấu tranh 
"xịt", thế mà vẩn chưa mua được nhà. Trong khi đó, Hồ cẩu tử, 
Chậu rữa đít, công nhân chùi cầu tiêu.....đều có nhà cữa, cơ ngơi 
đầy đủ, riêng "quái kiệt" Tống Lý vẩn ngâm nga bản nhạc: "Nổi 
buồn gác trọ", cô đơn, lạnh giá dù có tới 8 người tình sưởi ấm liên 
tục ( không biết có ai "mậu ngò" hay là cả 8 đều "no hair" nên 
"quái kiệt" Tống Lý cứ "thích"( không phải bị) lận đận mãi. 
 
 Kể từ đó, hận kẻ bạc tình, giận quá hóa cuồng, quên mình dù sao 
cũng là đấng "anh hào", gương mặt "tiêu biểu" cho đồng bào Việt 
tị nạn chống Cộng  và là người của "cõi trên", viết bài dùng "văn 
chương" hồ cá tra, xú uế, bẩn thỉu để mạt sát " đối phương" ( tại 
hải ngoại mà thôi, riêng quốc nội thì khi ra tòa đã có l ời "khen" 
Cộng sản Việt có dân chủ, tự do ) không thua gì các mụ chửi thuê. 
Thật là ' quái nhân"!!! xem cộng đồng Việt tị nạn chống Cộng như 
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"rơm rác", muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm,cho thỏa mãn 
"nhân......thú tánh", xong thì động tý là "lôi". gài cả cộng đồng vào. 
Bá tánh nào không tin, cứ đọc cho hết loạt bài "tự thú" gần đây của 
"quái kiệt mậu ngò" Tống Lý sẽ thấy tường tận "dã tâm"..... cao 
thượng của anh......k.....hùng chống "cuội"  
Tống Lý. 
 
Nay thì đến màn "nhà thổ", một "phùa" năm ngàn đồng thay vì một 
trăm đồng như chổ khác, ý nói là ngư ời sang trọng, lúc nào cũng 
nổ như....Tống. Thật là oái ăm, sang trọng và nổ như....Tống lại 
gặp phải "ghế mậu ngò", nhắm mắt "ủi", bất cần biết em "láng xì 
cón", thế mà tới nay, vẩn sống nhăn răng, chờ ngày nhậm chức 
"Tổng Thống hải ngoại". Thật là hết thuốc chữa, coi thiên hạ bằng 
vung, anh hùng chống cộng Tống Lý ra "hiệu triệu", kêu gọi thần 
dân, bá tánh tham dự lễ nhậm chức của ông Chánh Biện Lý rồi dựa 
theo đó để rêu rao  "chiến tích" đi chơi "đĩ" h ạng sang nhưng 
không lông ( không nói rõ là lông gì?). 
 
Chưa hết, Bồ Tát , con nhà Giời, anh....k....hùng  kiêm quái kiệt 
mậu Tống Lý còn cho ngư ời Việt tị nạn hải ngoại chống Cộng biết 
về  lòng độ lượng, nhân từ của bậc "thần thánh" khi viết :"Có lẽ do 
còn trẻ chưa kịp mọc chứ đâu phải loại "mậu ngò." Đúng là dân 
chơi " ngã ba Chú ía "!!!! ( không dám viết là anh hùng chống 
Cộng, e rằng các bậc tiền nhân "hiện" về bóp cổ "quái kiệt", không 
còn ai để ở "tù") 
 
Tiếp đến, tiền bạc sổ sách, lời, "lỗ" trong suốt 18 năm chống "cuội" 
đã được kết toán  (không biết là có khai thuế IRS hàng năm hay 
không, ai muốn biết chắc, cứ hòi Hưng Đàm ), nay đến màn nổi 
tiếng. Hết "tiền" lại "tiếng", hết "tiếng" lại "tiền", cứ thế mà 
"xoay". So về nhà cữa thì so với Hồ cẩu tử, Chậu rữa đít, Tu ăn 
phân, công nhân chùi cầu tiêu....... so về tiếng tăm anh hùng thì  so 
với Nguyễn thái Học, Phan bội Châu, Luther King......rồi "nổ" như 
tạc đạn, so luôn với  "Nguyễn văn Trổi". Lần nầy thì so với một 
em nhỏ Cu.....ba Elian Gozalez, linh mục Nguyễn văn Lý, khoa 
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học gia D.N.A.rồi "lăm le" chờ ngày.........tự " tấn phong" làm 
Tổng thống hải ngoại. 
 
Dài quá, phải tạm ngưng, chờ kỳ tới xem "quái kiệt no hair" Tống 
Lý ra Tòa thế nào. Sông có cạn, đá có mòn. song lòng n ầy vẩn 
"hướng" về và cầu mong "thần hộ mệnh"  bảo trợ cho con nhà Giời 
Tống Lý khỏi cảnh tù tội, trở về tự do để tiếp tục thi triển "quái 
chiêu" hầu mua vui cho thần dân thiên hạ. 
 
PS: Mọi tình tiết đều là thật, dựa theo bản "tự thú" của "quái kiệt 
mậu ngò" Tống Lý đã phổ biến trên diễn đàn.  
 
Thinh Nguyen 

 
*** 

 
 

PHẢN LUẬN VỀ  CHIM SẺ -ĐẠI BÀNG. 
 
 
Kính thưa quí vị trên diễn đàn, 
Xin quí vị ráng đọc hết bức thư mà tôi phải trả lời cho Lý Tống , 
nếu có gì làm phật lòng xin quí vị thứ lỗi cho tôi  với cái tuổi trên 
80 rồi, trong bài Lý Tống : LUẬN VỀ  CHIM SẺ -ĐẠI BÀNG. 
 
Trả lời Lý Tống, tên sở khanh, gian dâm, bội phản, một loại Kên 
kên, quạ đen hóa kiếp người.  
 
Lý Tống đặt cho tôi cái tên Võ Du Đ ảng, nhưng tôi chưa có hành 
động nào gọi là du đảng cả, có chăng là chỉ thẳng vào mặt những 
đứa đê tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ, bất chánh đóng vai “chống cộng” 
kiếm ăn. Kiếm ăn trên niềm tin, rúc riả xương tủy, mồ hôi nước 
mắt những người dân đau khổ trốn chạy chế độ Cộng sản. Người 
đời gọi chúng là loại Chí Phèo, loại Kên kên chuyên ăn thịt đồng 
loại, một loại dị chủng có tên là Sài kiú (lòng lang dạ sói).  
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Như vậy Lý Tống tự phong là “đại bàng” là tự vẽ bùa dán trên mặt 
trơ trán bong. Đại bàng là một loài chim bay cao và xa, sống nơi 
rừng cao núi thẳm, một loại chim dũng mãnh gan dạ bất kể thời tiết 
giông bão. Còn đại bang Lý Tống khi đứng trước vành móng ngựa 
trong phi vụ rãi truyền đơn dổm năm 1992 tại Saigon, Ly Tống đã 
đầu hàng VGCS qua câu nói để đời: “Khi ở Hoa kỳ, tôi tưởng 
rằng ở Việt Nam không có dân chủ và Nhân quyền. Hôm nay 
tôi mới hiểu rằng ở Việt Nam có Dân chủ và Nhân quyền. Đây 
là phiên toà có tính cách quốc tế, rất Dân chủ. Đó là một điểm 
son của Cách mạng”.  
 
Lúc ở trong tù Lý Tống mang cái bằng liệt sĩ của Vẹm cấp để che 
thân, điếu đóm nịnh hót với trại trưởng để ăn nhậu với tên trại 
trưởng Nguyễn Tiến Lấn. Sau cái chấm xuống hang  đoạn văn nầy 
xin cho tôi gọi hắn là Tống Shit cho xứng với cái tên phản bội của 
hắn. 
  
Này Tống Shit, nếu Tống Shit là đại bàng thì lòng dạ đâu có chưá 
chấp nhiều thũ đoạn bẫn thĩu tanh hôi qua nhiều bài viết  tự bạch 
hóa những việc làm bỉ ổi mà hắn đã và sẽ làm như Trình giảo Kim 
ba búa, bịt mặt chặt đầu” kiểu Hồi Giáo, những trò gian dâm với 
vợ bạn, vợ cấp trên của hắn, vong ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn, 
tự đánh bóng anh hùng để dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin, tuổi bằng 
cháu, con như cháu A…, con Đặng Thiên Sơn và vài cô gái khác 
mà Tống Shit đã tự mang lên Net bêu rếu họ khắp các diễn đàn khi 
họ biết Tống Shit là tên sở khanh.  
 
Tống Shit tự khai  CHA TÔI CÓ TÁM (8) CON: Cha tôi có 8 con 
theo thứ tự gồm Anh Hoàng Nhân, Chị Bé, Anh Diêu, Chị Thanh, 
Chị Yến, Chị Anh, Lý Tống và em Vọng. Nhưng không biết 8 đứa 
con này do mấy bà mẹ đẻ ra. Mẹ Tống Shit lật chồng nầy vơ chồng 
khác đến ba bốn đời mà không biết nhục nó còn tự khai, cha Tống 
Shit năm bảy vợ, anh em ĐA SỐ theo Việt gian CỘNG SẢN. Đã 
vậy, cha Tống Shit  là ông Lê Văn Tấn suốt đời tận tụy với "cách 
miệng" tôn thờ ngửi đít HCM cho đến khi bị Quân đội Quốc Gia 
thời Bảo Đại bắn chết và sau này được CSHN cấp bằng Liệt sĩ. 
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Nhờ vậy mà Tống Shit được cái bằng liệt sĩ che thân trong tù, 
huênh hoang khoác lác với anh em cùng cảnh chim lồng cá chậu.    
 
Chính các ông cấp trên của Tống Shit  như các ông Ân, ông Thảo, 
ông TM Khôi và bằng hữu  đã nuôi dưỡng nó khi thất cơ, lo cho nó 
khi ở tù Thái Lan và Việt Nam mà nó còn dọa nạt chữi bới thì còn 
ai nó chừa. Ở San jose biết bao người giúp nó trong lúc cơ hàn 
cũng bị nó chữi ruả hăm dọa và đòi thuê ngư ời thủ tiêu, như bà 
Hoa Hương Dương, vài nhà báo và cả luật sư. Vì thế nên sau vụ xịt 
ĐVH ở San jose  nơi Lý Shit ở, người ta quá biết Tống Shit chỉ là 
một tên bịp, một chí phèo quào mặt ăn vạ nên từ đó đến nay chẳng 
mấy người bố thí nữa, chỉ còn một số mắt đeo kính cận 5 độ và ở 
qúa xa San jose cứ tưởng Tống Shit là ‘Cóc Vàng”  chưa biết  chão 
chàng ngày xưa nên còn đôi ngư ời bố thí nhưng cũng ch ẳng được 
bao nhiêu.    
  
Tháng 9-1992 trước khi làm phi vụ dổm thả truyền đơn đã có s ự 
phối hợp với Công an Yết Kiêu đặt  ra kế hoạch nhảy ra tàu bay 
theo ống khói, vì thế khi ra toà tháng 2/93, cộng sản đã cho phái 
viên Nam Trân ở Mỹ về quay phim thu hình phiên toà xử, CAVC 
đã mua sẵn hoa cho hắn tặng tiếp viên và thu hình ảnh cuả hắn 
truớc tòa và câu phát biểu của hắn để Nam Trân ghi lại đem ra hải 
ngoại tuyên truyền là Việt Nam có dân chủ : “Khi ở Hoa Kỳ, tôi 
tưởng rằng ở Việt Nam không có Dân Chủ và Nhân Quyền. 
Hôm nay, tôi mới hiểu rằng ở Việt Nam có Dân Chủ và Nhân 
Quyền. Đây là phiên Tòa có tính cách Qu ốc Tế, rất dân chủ. Đó 
là điểm son của Cách Mạng!” (Lời Tống Shit).  
 
Tống Shit về Nam Cali, y đến trường Đại học không phải mục đích 
xé cờ máu VC mà dụng ý hòa hợp lấy điểm với Vẹm qua việc 
dùng hai lá Cờ Vàng bao phủ cho cờ máu. Tại buổi tiệc gây quĩ 
cho dân biểu Cao Quang Ánh tháng 8/2010 Lý Shit đứng bên cạnh 
để hầu bàn cho tên Việt gian David Dương hiện là chủ tịch Hội 
Doanh Gia hải ngoại tay sai CSHN, Tống Shit tay cầm .... miệng 
nở nụ cười tươi cầu tài với VG David Dương mong tên nầy thương 
xót ban cho chút tiền rác rưới (đồng tiền RÁC là đồng tiền dơ bẫn 
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vì trong đó đủ mọi thứ tanh hôi). Chuyện đó không phải là chuyện 
mà Tống shịt gọi là chiêu hồi, mà là để chạy tội vì bị bắt quả tang 
trước mọi người. Hình ảnh đó, chính là Tống Shit qui lụy để kiếm 
chút Dollar, thực ra Tống Shit muốn được David Dương chiêu hồi, 
muốn được lọt vào mắt nâu của David Dương, nhưng bị David 
Dương ném cái nhìn khinh b ỉ, thật là nhục nhã cho con đ ại bàng  
Tống Shit. Ai cũng bi ết David Dương đâu có lầm đường theo VC 
để Tống Shit gọi chiêu hồi, mà chính y đã t ự nguyện cộng tác với 
VGCS để trục lợi.    
 
Còn Lý Tống làm sao sánh với ông Lê Thành Ân TLSHK đặc văn 
phòng tại Sàigòn, hay Trung tá Hải Quân - hạm trưởng Lê Bá 
Hùng. Với hai người này LT xin lau dép chưa chắc họ đã cho, vì 
họ biết trước sau gì cũng sẽ bị Tống Shit phản, thế mà Tống Shit tự 
ví mình là Đ ại bàng và miệt thị người khác là chim sẻ. Với tôi Lý 
Tống, Nguyễn Cao Kỳ chỉ là những tên Chi phèo, những con Kên 
kên hay loài qụa đen chực chờ rúc riả những thây ma hay những 
con vật chết chưa chon. Lý Tống chắc còn nhớ khi ở Việt Nam, 
nhà nào già cả hay bệnh tật đau yếu nặng mà nghe bầy quạ bay đậu 
gần đâu đó thì may ít r ủỉ nhiều, nên người trong nhà ra xua đuổi 
nay hoàn cảnh cuả chủ tướng cuả Lý Tống  là Nguyễn Cao Kỳ và 
Lý Tống cũng chung số phận vậy thôi.  
 
Vụ  Tống Shit thuê phi cơ Thái lan bay về Saigon cũng chỉ là dổm 
và do lệnh Đoan Trang mà vài người ở San jose biết nhưng họ 
không nói ra, vì nói ra sẽ bị bọn bất lương (2 báo+1 đài) của Đoan 
Trang lùa bầy thú dử ra cắn càn xấu xé. Đám Bọ ngựa ĐT đã c ấu 
kết với Tống Shit, hai bên hợp tác để kiếm lợi, vì thế Tống Shit đã 
viết Bản Uỷ Quyền cho Đoan Trang làm chũ xị trong việc thu tiền 
đóng góp ủng hộ cho Tống Shit, nên lúc Tống Shit đang ở tù tại 
Thái Lan thì đài Bọ Ngựa đêm ngày ra rã đánh bóng tên tu ổi Tống 
Shit để kiếm Dollars, nếu không có sự chỉ đạo của Đoan Trang thì 
việc gì khi máy bay Tống Shit trở về an toàn tại Thái Lan, Tống 
Shit phải gọi điện thoại về nói chuyện với Đoan Trang ngót gần 
một tiếng đồng hồ mà không chịu ra khỏi phi trường đến nổi phải 
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bị Cảnh sát Thái lan bắt,  máy bay CESSNA mà có  xăng bay dài 
đến gần chín tiếng, họa hoằn có máy bay Việt cộng lên tiếp xăng.  
  
Vụ qua Nam Hàn để thuê máy bay đến tận Bắc Kinh nơi diễn ra 
WORL CUP 2008 cũng b ị chánh tòa lãnh sự Nam Hàn lột mặt nạ, 
ở trong trại Nam hà ăn thịt chó quen, qua Mỹ không có thịt chó 
nên bày mưu để qua Nam hàn đớp thịt chó cho đỡ thèm. 
  
Vụ tuyệt thực cho Little Saigon, chỉ có mình sắt da  đồng nên sau 
28 ngày tuyệt thực và tuyệt ẫm để bán sách và dĩa C D vẫn khỏe 
mạnh, sau giờ tuyệt thực qua quán Lan phía trước đớp một lần hai 
ly nước chanh và một tô phở tái bự mà không hề hấn gì bao tử.  
 
Tống Shit nói đồng ý bác sĩ Nguy ễn Xuân Ngãi phụ trách trị bệnh 
là tạo cơ hội cho kẻ “đoái công chuộc tội” hay là  Tống Shit lầm 
tưởng Nguyễn Xuân Ngãi ban ơn giúp tr ả tiền bệnh viện cho Lý 
Tống nên Lý Tống ca ngợi bác sĩ Ngãi và nghe theo lời b/s Ngại ca 
tụng tên Việt cộng ác ôn Hoàng Minh Chính và LT gọi Hoàng 
Minh Chính: Lý Tống viết trong bài Người Mù sờ voi:  “Chống 
bác sĩ nhà ta đến nổi chống luôn cả Nhà Bất Đồng Chính Kiến 
nổi tiếng vừa mất Hoàng minh Chính! HMC là một Gorbachev, 
một Yeltsin VN chưa thành. Chưa thành vì ông ta chết sớm”.  
 
Tống Shit  thứ năm cha bảy mẹ nhiều dòng máu nên hắn là loại 
máu lạnh, thích giết người nên  dỡ trò “bịt mắt chặt đầu”, hỏi một 
tên tuổi teen da đen vì đói khát đi ki ếm ăn, đi ăn trộm vặt, Tống 
Shit đủ sức khống chế nhưng vì có máu l ạnh nên đã ra tay b ắn 
chết, với đàn bà như bà Hoa Huong Duong mà Tống Shit còn đe 
dọa ”Trình giảo Kim Ba Buá, bịt mặt chặt đầu” thì y còn tàn ác 
hơn cộng sản.  
 
Dưới đây là lời Lý Tống kể lại khi bà Dương Nguyệt Ánh viết: "Lý 
Tống đúng là anh hùng dân tộc thời đại, đúng là người hùng mà 
CĐNV đang cần đến để lãnh đ ạo tổ chức CĐNV đoàn kết cứu 
nguy tổ quốc. Anh còn nhiều đức tính lạ lùng, sống vị tha, không 
cầu danh lợi, chịu cực chịu khổ bao nhiêu cũng được, chịu chưởi 
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chịu bới, chịu phê chịu phán gì cũng xong. Khen ng ợi hay chê bai 
gì cũng không màng. Trí não anh luôn sáng su ốt làm việc hoàn 
toàn bất vụ tư lợi, luôn đầy tự tín và hiên ngang.” 
 
Nhưng sau bài của bà Dương Nguyệt Ánh, chưa thấy ai hưởng ứng 
hay đồng tình với bà ta. 
  
Thưa qúi vị, nếu Tống Shit mà lãnh đạo công đồng Người Việt Hải 
ngoại với chính sách bạo lực “Trình giảo kim ba búa, bịt mặt chặt 
đầu” chính sách của Hồi giáo, chắc ai hành động theo lời Tống 
Shit sẽ vào nằm nhà đá hết, hoặc là “xác chết loạn giang hồ” (thây 
chất thành núi, máu chảy thành sông) cha sẽ lấy con như trường 
hợp Tống Shit đã d ụ dỗ cháu A... con Đặng Thiên  Sơn  vì T ống 
Shit hơn ĐTS một tuổi và những cô gái hay các bà nạ dòng nhẹ dạ 
cả tin bất chấp đạo lý. Hai ông đại tá đàn anh của Tống đã t ừng 
giúp đỡ Tống nhưng khi biết rõ lòng dạ gian manh của Tống, thì 
liền bị hắn phạng cho và còn hăm do ạ thuê người thủ tiêu, còn các 
bà có chồng sẽ học theo mẹ Tống bỏ chồng này kiếm chồng khác 
vì thèm của lạ hay tiền bạc.  
 
Năm 2008 khi Tống Shit ngồi tuyệt thực đấu tranh cho vụ LITTLE 
SAIGON, Tống Shit đã có nhi ều lời lẻ mạt sát nghị Madison, tôi 
và quí vị chắc còn nhớ một câu mà Tống Shit tuyên bố:" Madison 
là một con đàn bà đang ngụp lặn trong vũng bùn dơ dáy" , thế 
mà trong Hội Tết ở FAIRGROUND năm sau đó Tống Shit vào 
trong Hội Tết gặp nghị Madison Tống Shit vẫn vui vẻ  nắm bắt bàn 
tay dơ dáy của Madison, không biết tay Tống Shit có bị dính bùn 
nhơ không ??? Hành động  ấy cuả Tống Shit xem ra như "nhỗ ra 
liếm lại" như vậy thì ai còn tin vào Tống Shit nữa.  
 
Chuyện anh khùng Tống Shit còn dài, nhưng s ợ làm bẫn tai, mắt 
qúi vị nên xin tạm ngưng, cuối cùng tôi xin Tống Shit hãy mau 
truy tố tôi ra Toà mà Tống Shit từng cáo buộc và đã t ừng dọa tôi 
đòi kiện tội ra sở di trú (USCIS) về tội tôi đưa người VN vào Mỹ 
trái phép, đồng thời tôi cũng yêu cầu  Tống Shit  hãy khai báo với 
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sở thuế IRS là số tiền gần $100,000.00USD mà Tống Shit có được 
là do ăn cắp hoặc ai cho đã khai báo cho sở thuế chưa?  
 
Lá thư nầy là thư có lẻ lá thư cuối cùng gửi cho tên khùng, điên, 
bịp Tống Shit, sau thư nầy Tống Shit  còn chữi bới vu oan gía hoạ 
cho tôi, tôi cũng ch ẳng muốn trả lời (trừ trường hợp chẳng đặng 
đừng). Tôi nghĩ là nói với người khôn tôi nói không lại, còn nói 
với người khùng, người đại bịp thì nói mấy cho cùng, kính xin qúi 
vị thẫm định.  
 
Chim Sẻ hay Đại Bàng, Võ Du Đ ảng hay là Võ Tử Đản tư cách 
như thế nào thì mọi người đã biết.  
 
Võ Tử Đản  
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Tống Shit tuyên bố:" Madison là một con đàn bà đang ngụp lặn 
trong vũng bùn dơ dáy”  
 

                 
 
 
 và chỉ vài tháng sau Lý Tống bắt tay với nghị viên Madison 
Nguyễn tại Hội chợ Tết Fairground sau vu đấu tranh cho Little 
Saigon không biết tay Lý Tống có bị dính bùn nhơ không?  
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 Hành động của gã tiểu nhân Lý Tống  
 

 
 
[Lý Tống xuất quỹ pháp lý 18,400 dollars nhờ Dân Biểu Trần Thái 
Văn qua Thái-Lan vận động giùm. Việc không xong, Tống đòi tiền 
lại] 
 

 
 

LÝ TỐNG vs TRẦN THÁI VĂN 
 
 
Mười tám ngàn... đô, bộ ít sao?! 
Mồ hôi xương máu của đồng bào 
Nhận tiền vận động không nên việc, 
Tính sổ bồi hoàn chẳng được bao! 
Lý Tống săm soi đòi món nợ, 
Văn Trần ấm ức hạch thù lao! 
Lời qua tiếng lại mà ngao ngán 
Tiền bạc mích lòng nỡ đoạn giao?! 
Jan. 30, 2011 
 
 
HỒ CÔNG TÂM   

 
 
 
 
 
 
 
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

245 
 

Ký gỉa Nguyên Phương dạy dỗ Lý Tống 
 

Thư Riêng Cho Ông Lý Tống (1) 
 
 
Thưa ông Lý Tống,  
 
Tôi là Nguyên Phương, nhận được thư email của ông qua cựu DB 
Trần Thái Văn, người được Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ và Nhà Báo 
Huỳnh Lương Thiện chuyển đến theo yêu cầu của ông. Thấy 
chuyện bất bình nên có thư này đ ến ông, vì ông đã trình bày câu 
chuyện  DB Văn  tận tình cứu giúp ông được trở lại Hoa Kỳ một 
cách không trung thực. Tôi chưa thấy ông có một lời cám ơn DB 
Văn và những người trợ giúp DB Văn trong 2 chuyến đi Hoa 
Thịnh Đốn và 2 chuyến đi Thái Lan vận động với cả uy tín và sự 
tận tụy của mình để ông được tự do trở về Hoa Kỳ. Nay ông lại lật 
lọng, nói sai sự thật, lý luận một cách thiếu hiểu biết. Tôi là một 
trong nhiều nhân chứng sống trong công tác vận động giải cứu cho 
ông được tự do, nên không thể chấp nhận để cho ông bóp méo sự 
thật một cách trắng trợn. Ngoài tôi ra, còn nhiều nhân chứng 
khác trong những chuyến đi nói trên, tôi đưa thư của ông cho 
họ đọc, mọi người đều lắc đầu ngao ngán và nói ông là người 
vô ơn bạc nghĩa không thể ngờ được.  
 
Đọc thư ông viết từ đầu đến cuối, sự bất mãn trong tôi cũng tuần tự 
tăng theo. Tôi không thể ngờ ông ngụy tạo, tưởng tượng ra 
nhiều điều thật ngớ ngẩn so với một người có đầu óc bình 
thường.  Vì sự thật và lẽ công bằng, tôi không để yên khi ông viết 
lách và nói năng không đầu không đuôi như vậy được. Một cách 
tổng quát, phần lớn bài viết của ông đều sai sự thật.  
   
Ông có biết, trong lúc ông ngồi tù bên Thái Lan, bao nhiêu người 
đã chạy đôn chạy đáo lo toan, nhưng không có một kết qủa cụ thể 
nào cả. Chỉ những lá đơn thỉnh nguyện của một số người gửi vào, 
liệu có thể giải quyết được gì không ???. Nếu không có yêu cầu 
cấp thiết của người anh ông là ông Lê Xuân Nhuận, hay như ông 
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Lê Ngoạn, ông Hồ Thăng ( Chủ Tịch Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần 
Lý Tống tại Quận Cam) v.v.., và nếu không có sự can thiệp và vận 
động tích cực của nhiều hội đoàn, đoàn thể tại Bắc California, thì 
có lẽ DB Văn và chúng tôi cũng s ẽ không bỏ công đi 2 lần trên 
Hoa Thịnh Đốn và 2 lần đi Thái Lan vào những ngày cuối năm 
trong dịp Giáng Sinh 2005. Chúng tôi giúp ông, vận động cho ông 
thoát khỏi dẫn độ về Việt Nam, chưa được cám ơn, mà nay còn b ị 
mắc oán. Ông là loại vô ơn bội nghĩa, ông biết không???”  
   
Tôi sẽ trả lời ông từng điểm trong bài viết của ông, phân tích về 
những suy nghĩ sai l ầm của ông, giúp ông nhận ra lẽ phải và đạo 
lý, để ông có cái nhìn đ ứng đắn, trung thực cho từng vấn đề hơn. 
Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ không ngại phổ biến rộng rãi đ ể mọi 
người cùng hiểu rõ vấn đề về trường hợp của ông. Thiết nghĩ, DB 
Văn cũng như tôi không có vấn đề gì để phải sợ ông dọa phổ biến 
những tin tức này trên truyền thông đại chúng. Sự thật vẫn là sự 
thật, tin tức, bài viết của 2 ký giả đã chứng kiến tận mắt sự việc 
của ông đã đư ợc đăng tải trên nhiều nhật báo tại Quận Cam về 
chuyến đi vận động giải cứu ông từ 5, 6 năm qua.  
   
Để trả lời từng điểm của ông, phần trả lời của tôi sẽ trình bầy trong 
khung màu vàng, chữ nghiêng và đậm để phân biệt với chữ viết 
của ông. Đây mới là 1 phần, phần thứ hai của một nhà báo khác 
viết đã đư ợc đăng tải trên tờ Việt Báo tại Quận Cam, có thể được 
phổ biếu sau khi cần. Nếu ông có can đảm phổ biến thư “Black 
Mail” của ông, xin ông cũng cho ph ổ biến luôn những đoạn thư 
của tôi trả lời cho ông. Nếu ông từ chối, chúng tôi xin nhờ Nhà 
Báo Huỳnh Lương Thiện và Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ cho phổ biến 
trên San Jose . Riêng chúng tôi sẽ chuyển đến báo chí tại Quận 
Cam và khắp thế giới. Đây là chuyện chẳng đặng đừng vì thái đ ộ 
ăn cháo đá bát của ông. Mong ông hiểu.    
 
Đây là số tiền không phải lớn lao gì cho 4 chuyến đi vận động cứu 
mạng sống của ôngVới số tiền $18,040, chỉ đủ trả cho chi phí căn 
bản cho  2 chuyến đi vận động tại Hoa Thịnh Đốn và 2 chuyến đi 
Thái Lan. Mỗi lần đi đều có 2, 3 người phụ tá đi cùng với DB Văn 
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để liên lạc, giúp các thủ tục để hoàn tất công việc vận động cho 
ông. Ông Tống quên rồi sao, ông đã ch ấp thuận để cho ông Lê 
Ngoạn thanh toán những chi phí này qua một văn phòng  Luật Sư 
người Mỹ. Văn phòng Lu ật Sư này quản lý số tiền và chỉ chi trả 
khi có hóa đơn đã chi phí. Không ai ký k ết giao kèo với ông hoặc 
ông Lê Ngoạn. (DB Văn hứa Ông Lê Ngoạn đã chuyển số tiền này 
cho 1 văn phòng Luật Sư Mỹ để trang trải các chi phí như phương 
tiện di chuyển, cư trú tại Hoa Thịnh Đốn cũng như Thái Lan. Ông 
Tống cần hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể hy sinh thời giờ, công sức 
đi lại của chúng tôi để vận động cứu mạng sống ông, còn tổ chức 
của ông phải tài trợ cho di chuyển, thuê khách sạn là chuyện đã 
được thỏa thuận rõ ràng, mang tính cách nhân đ ạo. Ông còn nhớ 
ông đã nói với chúng tôi rằng: “Tôi như cá nằm trên thớt...”, nhờ 
chúng tôi giúp đỡ, nay cá đã may m ắn thoát khỏi thớt, ông lại trở 
quẻ, giở trò vô ơn.    
 
Ông Tống cần nhìn nhận rằng bao nhiêu người viết thư cho nhiều 
nhân vật quan trọng tại Hoa Kỳ và Thái Lan, nhưng không ai bỏ 
thì giờ để đi Hoa Thịnh Đốn 2 lần, Thái Lan 2 lần vận động cho 
ông khi ông bị báo chí, tòa án kết tội là không tặc. Cũng như 
không ai có thể sắp xếp gặp được nhiều nhân vật quan trọng trong 
chính quyền Hoa Kỳ cả lập pháp lẫn hành pháp, để mạng sống của 
ông được an toàn cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ DB Văn. Rất 
tiếc một người như ông lại không nhìn ra tầm quan trọng và hiệu 
quả những chuyến đi của DB Văn?!) Thật là điều đáng trách, nếu 
không muốn nói là một người vong ân bội nghĩa, không bi ết ân 
tình với người đã làm ơn cho mình.: “Tìm gi ải pháp thực tế, hữu 
hiệu để có thể mang Lý Tống trở lại Hoa Kỳ sau ngày mãn hạn tù 
tại Thái 17/5/2006!”   
 
 Ông Tống ngồi trong tù, như “cá nằm  trên thớt” (lời ông nói với 
chúng tôi), làm sao ông biết chúng tôi làm gì cho ông ở bên ngoài. 
Như đã nói trong những bài viết của tôi, có nhiều điều tế nhị cần 
kín đáo trong lúc vận động cứu mạng sống cho ông, nên chúng tôi 
không tiện nói. Nay thấy ông không biết điều, lại còn hồ đồ võ 
đoán, nên chúng tôi cho ông biết n h ư sau : DB Văn  đã nh ờ một 
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người bạn tại Thái đến tận nhà bà thông dịch viên Suthathif để yêu 
cầu bà đồng ý đi Hoa Kỳ. Nhưng bà này đã từ chối hợp tác vì sợ bị 
liên lụy với chính quyền Thái. Theo bà, việc bà ra điều trần không 
có lợi gì cho bà cả, mà ngược lại có bất lợi về an ninh, nên bà đã từ 
chối hợp tác. Thử hỏi ông Tống rằng: Điều trần mà không có 
nhân chứng hợp tác. Liệu ai có thể yêu cầu một cuộc điều trần 
mà không có nhân chứng?  Hỏi là trả lời  
 
“Tìm một giải pháp nhân đạo cho ông Lý Tống trong mùa 
Giáng sinh, một giải pháp ôn hòa, thắng lợi cho mọi phía!”  
 
Thưa ông Tống, ngoài DB Văn ra, có ai thực hiện được những 
cuộc họp quan trọng nhằm mục đích vận động giải cứu cho ông 
với người trách nhiệm vùng Đông Nam Á của Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ, ông Eric John, sau này trở thành đại sứ Mỹ tại Thái Lan Về 
phương cách hành động của ông, ép buộc một người dậy lái máy 
bay cho ông theo ý muốn của ông là một hành động hoàn toàn sai 
trái, nên tòa án Thái đã b ỏ tù ông về tội không tặc. Chuyện ông có 
đồng ý hay không, là quyền của ông, bản án ông đã thi hành. Do 
đó, theo nhận định chung của chúng tôi, để muốn cứu mạng sống 
của ông chỉ có cách vận động chính trị với chiêu bài nhân đạo, may 
ra mới cứu ông thoát được việc trục xuất ông về VN, mạng sống 
ông mới an toàn cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi đã thành 
công, giúp cho con cá thoát khỏi cái thớt của CS. Nay ông được tự 
do, tại sao ông  lại vô ơn dễ  dàng như vậy  
 
Đọc đến đây, chúng tôi thiết nghĩ ông qu ả là kẻ vô ơn bạc 
nghĩa, không có sự hiểu biết tối thiểu của một người bình 
thường. Tại sao ông còn được tự do sống đến ngày nay ??  
Xin ông giải thích: ông có thuê máy bay để học lái? Hay, ông đã 
đánh lừa người khác, ép họ phải bay về VN với ông? Ông giải 
thích lại xem hành động buộc người khác phải theo ý mình, còn 
không thì đâm máy bay xuống đất để chết cả hai là hành động gì?. 
Điều ông Tống làm có đúng không? Tòa Thái Lan k ết án ông tội 
không tặc, ông phủ nhận. Nếu vậy ông mắc tội gì? hay là ông hoàn 
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toàn vô tội? Xin ông trả lời cho mọi người biết. Càng đọc càng 
thấy ông bất thường.  
 
Ông Tống ơi,  ông tự đặt cho  DB Văn vai trò là lu ật sư,  đại diện 
dân cử của ông, cả 2 vai trò mà ông tự gán cho DB Văn đều sai 
hết. Mặc dù  DB Văn là luật sư, nhưng vào  thời điểm ấy là Dân 
Biểu California, nên ông Văn không thể làm luật sư đại diện cho 
bất cứ ai. Thứ hai, ông Văn là vị dân cử địa hạt 68, còn ông Tống 
là cử tri vùng San Jose, nên DB Văn không đại diện cho ông Tống 
ở vùng San Jose được. Đáng lý ra, ông phải nhờ cậy những vị dân 
cử vùng San Jose để giúp ông. Thực tế, ông có nhờ họ, họ cũng 
chẳng bao giờ giúp vì bản án ở Thái Lan dành cho ông nhiều năm 
và báo chí cũng như dư luận chung xem ông như là một không tặc. 
Ông muốn thần thánh hóa câu chuyện của ông là quyền riêng ông. 
Sự vận động cứu mạng sống cho ông, chỉ vì lòng nhân đ ạo của 
chúng tôi, chứ không phải DB Văn là luật sư của ông hoặc là dân 
cử trong vùng ông sinh sống. Với cách nghĩ này, nên ông nghĩ là 
muốn đòi hỏi gì cũng được, đòi hỏi DB Văn phải làm theo suy luận 
và ý đ ịnh của ông. Ông có dám nhờ cậy DB gốc Mỹ ở San Jose 
giúp cho ông như vậy không? Sao ông chóng vong ơn bạc nghĩa 
như vậy?  
 
Chúng tôi vận động cứu mạng sống của ông chỉ vì lý do nhân 
đạo. Ông muốn cãi chầy cãi cối là quyền của ông.  Bản án ông đã 
nhận, tù hơn 6 năm, ai có thể làm cho ông vô tội được. Ông có 
thấy ông hoang tưởng không?  Đúng như vậy, việc làm vận động 
cứu mạng sống cho ông là một rủi ro chính trị cho DB Văn trong 
tương lai. Đối thủ chính trị của DB Văn có thể dùng sự kiện này để 
tấn công. Đứng trước nan đề này, DB Văn đã dùng trái tim c ủa 
mình để đi đến quyết định cần vận động cứu sống một mạng người 
như ông là quan trọng hơn, còn chuy ện bất lợi chính trị trong 
tương lai sẽ hạ hồi phân giải.    
 
Đúng vậy, ký giả báo Bangkok và của RFA đã theo dõi v ụ án từ 
đầu cho tôi biết lẽ ra ông chỉ bị tù ngắn hạn 1, 2 năm gì đó thôi , 
sau đó sẽ được trả về Mỹ. Nhưng vì tính khí ương ng ạnh, ta đây 
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hiểu biết pháp luật Thái Lan của ông, tưởng mình tài giỏi, khinh 
mạn tòa án nên ông mới bị bản án nặng như vậy. Chúng tôi biết cá 
tính của ông, không cần biết phải trái, chỉ muốn mọi người phải 
nghe theo ý kiến mình. Ông cũng nên bi ết rằng, chính cái ý kiến 
ngang ngược ấy tự nói lên sự kém hiểu biết và nông nỗi của 
ông nên ông mới phải ở tù nhiều năm tại Thái.  
 
Ông nghĩ sao  cũ ng đư ợc, nhưng đó là sự thật. Ông đã thay đ ổi 
nhiều luật sư bên Thái Lan. Ông thích đáo tụng đình đ ể được nổi 
tiếng Chúng tôi làm việc vận động cứu mạng sống ông theo tinh 
thần nhân đạo, của một người quốc gia với một người quốc gia, 
nhưng chúng tôi không phục vụ cho tính tình cao ngạo, tự tôn của 
ông. Nhiều người đã tiên đoán, chuy ện ông thích liên quan đến 
pháp luật, tòa án tại San Jose hiện nay cũng tương tự như bên Thái 
Lan. Chúng tôi đang chờ đợi xem sự thật sẽ diễn ra như thế nào, có 
đúng với lời đồn đại hay không?  
 
Nếu ông Paul không quen biết và nể trọng DB Văn, có lẽ tình thế 
của ông không được suôn sẻ đâu. Đó là một sự thật không chối cãi 
đươc. Nếu không biết, đừng có viết tầm bậy tầm bạ.  
 
“Khách sạn chúng tôi cách tòa Đ ại sứ Mỹ khoảng 10 phút lái xe. 
Vị trí nằm tại trung tâm thủ đô Bangkok … Cựu Tổng thống Bush 
đã từng ở đây. Ngày chúng tôi đến, cũng là thời điểm Vua nước 
Jordan đến khách sạn chúng tôi tạm trú. Lại thêm một điều ông 
Tống thiếu hiểu biết. Ông có biết lý do ông Paul chọn khách sạn 
này gần tòa đ ại sứ HK tại Thái Lan không? Phải chọn khách sạn 
này để thuận tiện và dễ dàng cho việc đi lại trong thời gian rất ngắn 
ở một thành phố như Bangkok, lúc nào cũng bi kẹt xe. Tiết kiệm 
thì giờ cho cả đôi bên để gặp gỡ, để trao đổi, và để bàn bạc là cần 
thiết hơn không?. Hơn nữa, ông cần suy nghĩ thêm, vi ệc mời nhân 
viên tòa Đ ại Sứ Hoa Kỳ đến họp với chúng tôi ở khách sạn loại 
tương tự như Motel 6  xem có được không? Ông tự nhận là “Anh 
Hùng” sao lại chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy?  
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

251 
 

Chuyện ông có uy tín trong tù không ai biết, ông thần thánh hóa 
sao cũng được, chỉ có ông biết, nhưng ông phải ghi nhận 1 điều, 
lần đầu tiên ông được ngồi trên bàn tiếp xúc với khách thăm tù, 
ngồi ung dung nói chuyện cả 1, 2 giờ, ông không phải đứng ngóng 
chờ trong song sắt nhà tù để nói vọng ra.  Ai làm ch o  ô ng đ ược 
hưởng qui chế đặc biệt này? Sao ông mau quên và vô ơn vậy?  
 
Ông Tống lại thêm một lần sai lầm nữa. DB Văn mới trở thành 
Dân Biểu vào cuối năm 2004, ông không có nhu cầu tranh cử trong 
năm 2005 khi đi vận động cứu mạng sống của ông. Ông thật vô ơn, 
bịa đặt, dựng chuyện, và láo khoét về việc DB Văn  đ i Th ái Lan 
vận động cứu mạng ông là cho nhu cầu tranh cử. Lý luận của ông 
thật hồ đồ, không có căn bản về tình người, đạo đức, nếu không 
muốn nói là ngu ngơ, thiển cận  
 
Như ông đã tâm sự với chúng tôi “Số phận ông như cá nằm trên 
thớt”, trong nhờ đục chịu. Hành động của ông đã có án toà c ủa 
Thái Lan, báo chí trên thế giới đều loan tin ông bị tù vì tội không 
tặc, nên không ai muốn dính vào, chỉ riên g có DB Văn  vì tình 
người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản và lòng nhân đạo bao dung. Qua 
bài viết này, mới thấy rõ suy nghĩ của ông như đứa trẻ 3,4 tuổi, 
nói năng, lý luận thật nông cạn. Chuyến đi thứ hai sau đó, bản 
thân tôi từ chối tham dự vì tôi nhận ra rằng ông không xứng 
đáng được sự giúp đỡ của tôi nữa.  
 
Vì thế, DB Văn đã mời một ký giả khác đi trong phái đoàn, nên tôi 
không trả lời phần này. Tuy nhiên tôi đã nói chuyện với ký giả này, 
ông ta sẽ chuyển những tin tức viết cho chuyến đi này để phơi bầy 
những sai trái của ông. Ông thật bá láp, dựa vào đâu ông đưa ra 
những lời lẽ khinh miệt như vậy. Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng 
của ông mà thôi. Có thể ông nghĩ rằng cách làm này nhằm hạ uy 
tín của người khác, nhưng ngược lại chính ông đã tự hạ thấp giá trị 
của ông.  
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Lại thêm một sự dựng chuyện khác của ông. Không thể tưởng 
tượng ông bịa đặt câu chuyện như thế đối với người mà theo lẽ 
công bằng là ông phải mang ơn .  
 
Ông đúng là loại người v ô  ơn bội nghĩa. Chúng tôi là những 
người gia ơn cho ông nhưng có lúc nào kể ra công trạng ấy 
trong suốt 5, 6 năm qua đâu. Hôm nay DB Văn phải nói lời này  
“…Nhờ em mà anh được tha về !” cũng là điều chẳng đặng đừng 
vì ông không biết ơn nghĩa lại còn lớn giọng nói càn, khi nghĩ rằng 
DB Văn phải nói lời ân hận và xin lỗi ông. Chuyện xem ra có vẻ 
ngược đời và vô lý khi kẻ gia ơn lại phải đi xin lỗi kẻ thọ ơn của 
họ, và kẻ phải thọ ơn lại lên lớp bắt người gia ơn phải xin lỗi và 
cho là cướp công”anh hùng”… Có lẽ trên thế gian này chỉ mỗi 
mình ông mới làm chuyện ngược ngạo và bội phản như thế mà 
thôi.     
 
Thêm  một sản phẩm của trí tưởng tượng của ông khi ông cho rằng 
chính cái Biện Minh Trạng của ông mới là mấu chốt để chính phủ 
mới của Thái trả ông về Mỹ chăng? Ông không đến nỗi quá ngây 
thơ như thế chứ? Cho dù ông có vẽ rồng vẽ rắn thì đồng hương và 
những ai quan tâm và hiểu biết đều thấy rõ công trạng to lớn của 
DB Văn trong việc ông được trả về Mỹ, khỏi dẫn độ về Việt Nam . 
Chỉ có ông hoặc ngây thơ, hoặc hoang tưởng, hoặc mang tư tưởng 
bội nghĩa bội ân mới hành xử như vậy.      
  
Thêm một lần nữa, ông Tống đọc mà không hiểu đúng nghĩa nên 
viết tầm bậy. Tôi viết rõ ràng tôi có mang theo 2 máy hình tức 
“digital camera”, 2 máy thâu băng, tức “tape recorder”. Máy 
Digital Camera để chụp hình, máy Recorder đ ể thâu âm dùng làm 
tài liệu nghe lại. Lý do chúng tôi mang theo mỗi thứ 2 cái để phòng 
ngừa cái này trục trặc thì có cái kia sử dụng, Ngoài ra, trước khi 
vào thăm ông trong trại tù Klong Prem, tôi đã được nhiều người 
người cảnh báo, họ cho biết ông là người thường lật lọng (bây 
giờ lời nói của những người này đã thành s ự thật về đặc tính con 
người của ông). Khi viết bài, tôi phải dùng máy thu băng để viết 
lại cho chính xác những gì đã thu âm trong buổi tiếp xúc, và vì vậy 
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có đủ bằng chứng về ý định của ông nhờ DB Văn vận động cứu 
mạng sống ông. Làm nghề phóng sự, vừa viết vừa chụp hình, vừa 
thu băng, nên không có thì giờ để thâu video tape như ông tưởng 
tượng, ngoại trừ có thêm người khác nữa làm công việc ấy. Nếu 
ông muốn có những chứng cớ này, hay muốn sử dụng nó đều phải 
có sự thỏa thuận của tôi, còn ngư ợc lại thì xem như ông vi ph ạm 
tác quyền (copyright). Tôi hoàn toàn không có thâu hình (video). 
Nên việc ông đòi cu ốn băng thâu hình (Video Tape) qua DB Văn 
là hoàn toàn không có căn bản và vô lý vì có đâu mà đòi. Ông còn 
dọa nạt (blackmail) rằng không đưa video tape cho ông, thì ông s ẽ 
cho công chúng biết. Công cuộc vận động giải cứu ông đã đư ợc 
nhiều báo đăng tải tại Quận Cam, trên trang nhà www.leminh.us 
hơn 5 năm qua. Việc ông lật lọng nói đen thành trắng sẽ không 
thực hiện được dễ dàng đâu. Thật phí thì giờ để viết cho một 
con người vô ơn bạc nghĩa như ông. Tôi mất thì giờ viết chỉ vì 
nhiều người bên ngoài không biết chuyện sự thật. Công lý, lẽ phải 
sẽ được chứng minh khi cần  
 
Ông như cá nằm trên thớt 5, 6 năm về trước (lời ông tự nhận). 
Hôm nay viết ra những điều hoang tưởng, vì tự cho mình là 
quá quan trọng. Viết đến đây tôi nhớ lại chuyện ông Lê Ngoạn 
chuyển thư của ông viết trong tù Thái Lan cho DB Văn. Trong thư 
ấy, ông yêu cầu DB Văn kêu gọi 5,000 -10,000 đồng hương biểu 
tình trước Quốc Hội Hoa Kỳ để buộc chính phủ Thái trả tự do cho 
ông. Đúng vậy, lời yêu cầu của ông quả là chuyện hoang tưởng.  
   
Làm gì có video tape này mà ông hỏi DB Văn, ông hoang tưởng 
vừa vừa thôi, xin ông đọc lại đoạn giải thích ở trên. Nếu có, video 
tape là của tôi, đâu phải của DB Văn mà ông hỏi ông ta. Nhưng 
thực tế là “không có”, thưa ông Tống.  
 
Như đã vi ết ở trên, ông Tống thêu dệt ra cuốn băng (hoàn toàn 
không có) với mục đích  tìm cách black mail DB Văn, ai đ ọc cũng  
nhận ra điều này. Chuyện này không có. Ông đã d ựng đứng ra để 
mưu tính riêng tư gì đây? Có giao k ết nào để ông đòi số tiền này? 
Ông tốn bao nhiêu tiền cho Luật Sư Thái Lan, cho những người 
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khác v.v.. Họ có hợp đồng với ông nhưng không làm gì đư ợc cho 
ông, tù vẫn hoàn tù. Tại sao ông không lên tiếng đòi lại tiền của 
họ?.  
 
Chẳng ai hứa hoặc thất hứa gì với ông cả, chúng tôi đã c ố làm bất 
cứ gì có thể làm được để vận động giải cứu ông khỏi bị dẫn độ về 
Việt Nam, và cuối cùng ông được trả về Hoa Kỳ. Ông không nên 
tự biên tự diễn, nói năng hồ đồ, vô ơn với người làm ơn cho ông. 
Theo lệnh ông, Ông Lê Ngoạn đã chuyển giao số tiền ông nêu trên 
cho một văn phòng Lu ật Sư người Mỹ như đã trình bầy trên, xin 
ông đọc lại câu trả lời.   
 
Lại thêm một cái nhìn thiển cận của ông.  Đây là chuyến đi nhân 
đạo để vận động cứu mạng sống cho ông. Đây là chuyện riêng tư 
của ông, ông nghĩ th ế nào đòi h ỏi DB Văn và chúng tôi bỏ tiền 
công quĩ hoặc tiền túi ra để tài trợ cho việc ích lợi cho riêng ông. 
Ông nên biết, không một dân cử nào dám dùng tiền công cho việc 
riêng tư cả, nhất là một việc gây nhiều tai tiếng đã đư ợc các báo 
chí tường thuật. Không thể ngờ ông có suy nghĩ th ật hạn hẹp như 
vậy. Tại sao 5, 6 năm trước ông không đặt vấn đề này ra? Hoặc 
ngay sau khi được trả tự do về đến Hoa Kỳ, ông không đưa vấn đề 
ra để chúng tôi giải thích cho ông hiểu, mà phải đợi đến nay mới 
làm cho rối chuyện với mục đích gì ? Những người đọc phần kết 
luận của ông đều nhận ra thâm ý tiểu nhân của ông. Ông nghĩ r ằng 
người đọc sẽ không hiểu dụng ý tiểu nhân của ông chăng?  Tôi sẽ 
trả lời cho ông ở phần cuối.  
 
Thật quá vô ơn với lối suy nghĩ c ủa ông. Khi thỏa thuận với ông 
Lê Ngoạn, ông có đặt điều kiện là DB Văn phải mời cho được bà 
Thông Dịch Viên Suthathif thì mới chi trả mọi chi phí hay không? 
Bằng ngược lại thì đòi refund hay sao??? Ông hãy tự đặt mình vào 
vị trí của DB Văn, thì ông sẽ phải làm gì với cái ngược ngạo và sự 
vong ơn ấy Không ai nợ nần ông cả  
 
Thêm một sự thiếu hiểu biết của ông. Không một dân cử nào dám 
dùng quĩ tranh cử cho việc riêng tư. Ông nên học hỏi thêm về luật 
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bầu cử để biết rõ như th ế nào trước khi phát ngôn một cách thiếu 
kiến thức về luật lệ.Ông có thể làm những hành động trái luật là 
quyền của ông. Nhưng đừng yêu cầu người khác làm trái luật như 
ông. Qua những gì ông viết, tôi biết ông không hiểu gì về luật lệ 
hoặc cứ thích làm bậy để được đáo tụng đình cho mọi người biết 
đến mình. Ông có quyền thích làm gì đ ể mọi người nhớ, biết 
đến tên ông, (không có gì xảy ra, có thể họ không còn nhớ Lý 
Tống là ai chăng?) nhưng xin ông đừng yêu cầu người khác phải 
làm theo ý ông để mọi người nhớ tên họ như cách nhớ tên của ông, 
ông Tống ạ!.Nếu ông không biết về bản tường trình tài chánh của 
DB Văn, ông nên đi tìm hi ểu thật rõ ràng trước khi viết. Đừng viết 
tầm bậy, võ đoán như th ế, chỉ để lộ ra cái kiến thức nông cạn của 
ông hay cái hiểu biết ngu ngơ đáng lẽ không nên có.  
 
Chẳng ai mắc nợ ông hết. Nếu có, phải là ông mắc nợ chúng tôi. 
Đây là đề nghị vô lối, ngớ ngẩn của ông. Như nhiều lần nói với 
ông, chúng tôi đi để vận động cứu mạng sống ông là xuất phát từ 
vấn đề nhân đạo và thương hoàn cảnh một người có lập trường 
quốc gia đang chịu cảnh cá chậu chim lồng, không nhận tiền công 
của ông, không có một trao đổi, hoặc thỏa thuận một điều kiện nào 
với ông hoặc những người trong tổ chức của ông trong những 
chuyến đi ấy. Ông hỏi lại ông Lê Ngoại và Hồ Thăng, anh ông là 
Lê Xuân Nhuận có phải như vậy không?  Ông Tống nên biết rằng 
tất cả những người này đều đến văn phòng, hoặc gọi điện thoại cho 
DB Văn để xin cứu giúp ông. Nay chỉ mấy năm sau ông đã mau 
quên, vô ơn những người đã giúp ông.  
.    
Việc ông tấn công Đàm Vĩnh Hưng do m ột động cơ nào đi nữa là 
một việc không dính dáng đến chuyện của người khác. Chuyện này 
cũng không liên quan đến việc hồ sơ thuế, Visa, hôn thú giả hoặc 
những cuộc trình diễn của ĐVH. Không nên đem chuyện nọ sọ qua 
chuyện khác, nhất là việc yêu cầu DB Văn phải làm như vậy. Ông 
đã lầm lẫn quá lớn. Ví dụ ông muốn tố cáo ĐVH việc trốn thuế 
chẳng hạn, chính ông phải nộp đơn thưa kiện đến IRS với đầy đủ 
chứng cớ .Không ai có thể làm thay cho ông, hoặc để ông mượn 
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tay người khác làm thế cho ông, nhất là mọi người đã  nhìn thấy 
bản tính lật lọng của ông.Thêm một điều thiếu hiểu biết của ông.  
 
Nói cho ông biết, ngay cả TT Obama cũng không có quyền đòi hỏi 
hồ sơ thuế và hồ sơ lý lịch của bất cứ ai. Chuyện này chỉ có phán 
quyết của tòa án. Nay ông lại muốn DB Văn giúp ông một việc mà 
ngay cả TT Hoa Kỳ cũng không làm được. Tại sao ông quá nông 
cạn vì muốn để trao đổi (black mail) cho một việc sai trái của 
ông.Đọc đến đây, chúng tôi thấy ông có nhiều khiếm khuyết trong 
suy nghĩ với đòi hỏi hết sức vô lý. Ông nên tham khảo với những 
người có hiểu biết thật sự về luật pháp Hoa Kỳ, để không còn 
những đòi hỏi vô lý như vậy sau này  
 
Đây là suy nghĩ c ủa riêng ông. Không chắc ai đã đ ồng quan điểm 
với ông. Ông muốn suy nghĩ như th ế nào là quyền của ông. Tôi 
đoan chắc không ai muốn giúp ông về những đòi h ỏi quá vô lý. 
Chuyện tấn  công  ĐHV là một chuyện. Chuyện ông thưa kiện về 
những sai trái của ĐVH lại là một chuyện khác. Ông không thể đặt 
những điều kiện (black mail) này với với bất cứ ai.  
Chúng tôi đều đồng ý với DB Văn về những hành động sai trái của 
ông. Chắc chắc không ai có thể chấp nhận được sự mặc cả (black 
mail) này.  
 
Đây lại thêm một suy nghĩ nông c ạn của ông, những suy nghĩ 
tiểu nhân của ông ai đọc cũng hi ểu ngay dụng ý của ông cả. 
Điều này chắc chắc sẽ không có ai chấp nhận. Chẳng ai bội tín 
hoặc thất tín với ông cả, chỉ có ông bội ơn chúng tôi. Đây là 
một sự xuyên tạc, bôi nhọ những người đã giúp vận động cứu 
mạng sống cho ông. Sau cùng chữ “Anh Hùng” của ông đã trở 
thành chữ “Tiểu Nhân”. Người anh hùng thực sự không bao 
giờ có những lời nói hành động vô ơn như ông. Chúng tôi, 
không ai ngại ngùng, hay sợ hãi như ông nghĩ khi ông yêu sách đòi 
phổ biến lá thư nếu không thỏa mãn những yêu sách vô lý của ông. 
Nếu cho phổ biến, đề nghị ông nên cho phổ biến thư trả lời từng 
đoạn của tôi là Nguyên Phương cho mọi người nhận ra đâu là sai 
trái, đâu là anh hùng, đâu là tiểu nhân luôn thể.  
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Ông hãy đ ọc lại th ư ô ng,  suy nghĩ cho k ỹ, ông có xứng đáng là 
đấng anh hùng hay không?. Tôi hy vọng ông cần phải tự suy nghĩ 
và tự trả lời cho chính ông. Nếu có suy nghĩ đúng t ự dưng ông sẽ 
không còn những tư tưởng ấu trĩ ấy nữa. Xin cho tôi nói thẳng với 
ông một điều là những suy nghĩ, lý lu ận của ông hiện nay thể hiện 
qua lá thư ông viết không thể ngửi được. Do đó ông nên đọc kỹ 
những phần trả lời của tôi, và tham khảo với những người tỉnh 
táo, xem những lý luận suy nghĩ của ông có đúng hay sai trước khi 
hành động tiếp. 
 
Cùng một cách hành sử với DB Văn và tôi hôm nay, ông đã 
làm tương tự như bên Thái Lan, hay với các luật sư đã giúp 
ông trên San Jose. Họ đã nói thẳng vào mặt ông trước đám 
đông, nên chúng tôi không lạ gì về hành động này của ông.  
 
Ông có cần chúng tôi nhắc lại cho mọi người nghe để biết về bộ 
mặt thật sự của ông? Sau cùng, ông nên suy gẫm lại cổ nhân 
thường nói rằng “kẻ thích gieo gió, sẽ có ngày gặp bão” hay kẻ 
thích chơi dao, sẽ có ngày đứt tay. Ông đã đứt tay tại Thái Lan với 
hơn 6 năm tù. Ông đã đ ứt tay với các luật sư giúp ông trên San 
Jose . Chẳng bao lâu nữa, cái tật của ông sẽ tái diễn ngoài tòa.  
 
Jan 19, 2011  
Nguyên Phương  
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Dân biểu Trần  Th ái  Văn và phái đoàn đại sứ Hoa Kỳ đ ến tại trại giam 
thăm Lý Tống 
 
 
 
 

Ký gỉa Nguyên Phương dạy dỗ Lý Tống 
 

Thư Riêng Cho Ông Lý Tống (2) 
                                                                                   2011/1/29 
Thưa Ông Tống: 
Trong thư gửi cho ông trước đây, tôi đã r ất phẫn nộ vì thái đ ộ 
không biết điều, vô ơn với những người đã vận động cứu giúp ông. 
Nhưng sau khi bỏ công đọc thư trả lời của ông và tài liệu gửi cho 
chúng tôi thật dài (28 trang), xem lại những lý luận của ông, rồi 
xem lại những góp ý của rất nhiều người trên diễn đàn internet, 
tiêu biểu như sau: 
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“According to Ly Tong's cellmate, Tran manh Quynh when two of 
them stayed in the same prison in 1992, Ly Tong is mentally sick. 
Please read this article from Calitoday. Sorry, only in Vietnamese.” 
(trích http://www.calitoday.com/news/view_article.ht...) 
 
Nhiều người cho biết đây là căn bệnh cố hữu của Lý Tống, người 
luôn luôn có lối suy nghĩ nông cạn, ăn nói hàm hồ, vô trách nhiệm 
với chính phát biểu của mình. Những người phát biểu như trên là 
ai vậy? Họ là những người đã tích cực ủng hộ ông trong quá khứ, 
nên gần gủi với ông và biết rõ tánh khí của ông. Họ đưa ra cùng 
một nhận xét rằng ông có một tâm thần bất bình thường, vì thế 
họ đã thầm lặng rút lại sự ủng hộ dành cho ông vì không muốn 
dây dưa với ông nữa. Với tôi, sau khi trao đổi thư từ với ông, tôi 
cũng đồng quan điểm với họ, nên không còn phẫn nộ như trước, 
không còn ghét bỏ ông nữa, mà nay lại thương hại cho ông là đằng 
khác. Nhiều người đã nhận định rằng ông là loại người qua sông 
đốt cầu, từ đốt cầu các LS bên Thái Lan, đốt cầu với LS Tâm, LS 
Michael, và LS Cary Phạm, đốt cầu với cựu Đại Tá Ân, nên khi 
ông đốt cầu với DB Văn và tôi nữa, thì không có ai ngạc nhiên cả.  
Để cụ thể hoá những nhận định nói trên, hẳn ông không thể 
quên chuyện LS Tâm chất vấn ông về việc ông thông báo trên 
diễn đàn intenet đã tr ả $3,000 tiền công cho LS Tâm, nhưng 
thực sự ông chưa hề trả tiền cho LS Tâm. Không biết trả lời ra 
sao khi LS Tâm đã l ật tẩy ông báo cáo sai lạc, nên ông lúng 
túng, ấp úng vội vã trả lời cho qua chuyện rằng ông mới có ý 
nghĩ (dự định) trả tiền công cho LS đã giúp ông. Tương tự như 
thế với LS Michael Lưu, người đã ký gi ấy cho ông được tại 
ngoại hầu tra (bail out) ra khỏi tù, để hôm sau đó theo phái 
đoàn Bắc cali xuôi Nam tiếp tục biểu tình chống Đàm Vĩnh 
Hưng.  
 
Ông đã không cám ơn lòng tốt của LS Michael, lại còn lên diễn 
đàn internet tấn công vô lý LS này, nên LS Michael Lưu ch ẳng 
còn nể nang ông nữa mà mắng ông một cách mạnh mẽ bằng 
những lời lẽ nặng nề. Tôi không tiện phải kể ra đây, nhưng ông 
thừa biết lời lẽ nặng nề đó là gì phải không ông Tống? 
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Thêm một nạn nhân của ông Tống nữa, cựu Đại Tá Võ Văn Ân, 
hình như là cựu chỉ huy trưởng của ông trước năm 1975, sang Thái 
Lan giúp đỡ ông, rồi ông cũng đ ổ tội cho cựu Đại Tá Ân gạt ông 
Tống  $10,000.  Tôi nhắc lại những chuyện cũ và mới gần đây như 
thế có đúng không, thưa ông Tống? Thật sự tôi không muốn nhắc 
đến chuyện ông đã đ ối xử vô ơn với LS Michael và sự việc của 
ông mới dự định trả tiền cho LS Tâm, mà đã thông báo lên di ễn 
đàn internet trả tiền chi phí $3,000 cho LS Tâm, nhưng tôi làm 
cách này nhằm giúp ông tự nhìn lại thái độ xử sự không đứng đắn 
đối với những vị luật sư đã tận tình lo giúp cho ông. 
 
Qua đó, ông có dịp đánh giá lại con người ông thuộc loại nào? 
Trong sự việc này, 3 vị LS Michael Lưu, Cary Phạm, và Nguyễn 
Tâm đã có hành đ ộng vừa chuyên nghiệp, vừa lịch sự khi đứng 
trước báo chí và công chúng. Họ không muốn làm ông mất mặt 
nên chỉ thông báo cho mọi người biết họ không còn là luật sư đại 
diện cho ông nữa, và xin tòa án cử một luật sư khác của chính phủ 
biện hộ (LS thí) cho ông. Ông có vẻ hài lòng với vị LS mới. Tuy 
nhiên, ngay sau khi nhận bào chữa cho ông, vị luật sư này đã 
thông báo nghỉ hè 1 tháng. 
 
Gần đến ngày ra tòa, ông sẽ trở lại làm việc, và lúc ấy mới xem xét 
hồ sơ của ông. Nhiều người tin rằng, ông cũng sẽ “fire” luật sư của 
chính phủ này để tự bào chữa cho mình trong vụ án hình sự của 
ông, tương tự như đã làm bên Thái Lan. Nhìn các hành vi b ất 
thường của ông được lập đi với các luật sư bên Thái Lan, nay lập 
lại với 3 LS Tâm, LS Michael Lưu, và Cary Phạm trên San Jose, 
thì cũng không lạ gì khi ông ngang ngư ợc phủ nhận công việc vận 
động cứu giúp ông của DB Văn và còn đòi b ồi hoàn tài chánh với 
người đã hết lòng giúp ông thoát khỏi dẫn độ. Cho dù việc được 
trở về Mỹ của ông có yếu tố chính quyền Thái Lan thay đổi người 
lãnh đạo, thì yếu tố vận động cứu giúp ông của DB Văn thông qua 
các diễn trình đã đư ợc lưu lại trong hồ sơ, cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc tòa án Thái Lan cứu xét chấp thuận tha cho ông về 
lại Mỹ. Thế mà ông không những phụ lòng DB Văn, mà còn hồ đồ 
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kết luận là DB Văn bội hứa nữa. Quả thật ông là loại người vô 
tri.  
 
Chúng tôi đã chán ngán khi đ ọc lại những lý luận của ông trong 
những phiên tòa bên Thái. Ông vẫn cố tình không chịu hiểu rằng 
sau thi hành xong bản án tù hơn 6 năm tại Thái Lan, thì chính 
quyền Thái Lan dự định trục xuất ông về VN theo lời yêu cầu của 
Hà Nội. Lúc đó gia đình ông và nhi ều người khác đã đ ến cầu cứu 
DB Văn giúp đỡ ông để khỏi rơi vào tay CSVN. Đó là sự thật. Sự 
thật là thế đấy ông Tống ạ!. Việc này không ai không biết, không 
ai không thấy công lao khó nhọc của DB Văn. Chỉ mình ông muốn 
chối bỏ công lao ấy, muốn làm điều ngược ngạo để mọi người khỏi 
quên tên ông sao??? Theo ông nghĩ, ông vô tội vì hành vi chính trị, 
nhưng toà án Thái xét xử ông theo luật pháp của họ thì ông có tội. 
Ông đã ở tù hơn 6 năm rồi, làm sao vô tội được? Trong trường hợp 
này, bất cứ ai muốn giúp ông cũng ph ải vận động chính trị để ông 
khỏi bị trục xuất về VN. Không một ai có thể giúp ông vô tội như 
ông hoang tưởng. Ông Tống phải biết DB Văn không bao giờ là 
luật sư riêng của ông. Ông không nên nghĩ r ằng DB Văn có thể 
làm cho ông vô tội trong việc cưỡng ép phi công bay về VN rải 
truyền đơn. Cho dù ông cố biện luận như thế nào đi nữa thì bản án 
của chính phủ Thái dành cho ông là không tặc. Không ai có thể sửa 
chữa bản án này.  
 
Chính vì thế, vai trò của DB Văn là vận động chính trị và yêu cầu 
chính phủ Thái xem xét vấn đề theo diện nhân đạo. Sau cùng lời 
nói của các viên chức chính quyền Thái với DB Văn (Tôi cũng có 
mặt tại những phiên họp này) là chính phủ Thái có cách giải quyết 
theo lối của họ (Họ tự dàn xếp với nhau làm sao ông được trả về 
Mỹ, CSVN không trách được chính phủ Thái). Tòa đại sứ Hoa Kỳ 
tại Thái Lan và DB Văn được mãn nguyện, CĐVN vui vẻ. Đó là 
giải pháp “win-win” của người Thái. Chuyện đó đã thành s ự thật 
và ông được an toàn trở về Mỹ. Có phải những năm tháng tù đầy 
tại VN và Thái Lan đã đưa ông đ ến tình trạng tâm thần bất ổn 
chăng?  
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Do nghĩ thế, nên bây giờ tôi thương hại ông nhiều hơn là ghét bỏ 
ông. Nếu phải đối đầu, tôi chỉ đối đáp với người tỉnh táo, chứ ai lại 
đi chấp với người có vấn đề. Do đó, như đã nói v ới ông nhiều lần, 
những trao đổi thư tín của tôi chỉ gửi ra trong vòng nội bộ. Tôi chỉ 
cho phổ biến những thư này trong vòng nh ững người có liên quan 
đến vấn đề. Tuy nhiên, trong trường hợp ông cho phổ biến thư của 
ông ra công khai như đã hăm d ọa nhiều lần trong những ngày qua, 
tôi buộc lòng phải cho phổ biến toàn bộ những thư đã trao đ ổi của 
tôi, và những bài viết về ông của những nhân chứng đã có dịp tiếp 
xúc, và đã giúp đỡ ông trong lúc ông tù tội bên Thái Lan. Ông hãy 
hiểu rằng, vạn bất đắc dĩ tôi m ới phổ biến những chuyện không 
vui, có thể làm mất mặt ông. Vì tôi không thể để dư luận một 
chiều, tôi cần phổ biến để rộng đường dư luận một cách công bằng. 
Để giúp ông nhìn lại toàn diện vấn đề, tôi xin được nhắc lại những 
sự thật và nhiều câu hỏi cho ông, được trình bầy như sau: 
 
Tôi nhận được th ư của ông Tống có liên quan đến cá nhân tôi, 
Nguyên Phương. Như thư trả lời của tôi, vì những cố tình diễn 
nghĩa sai lạc của ông trong 2 bài tường trình của tôi trên trang nhà 
www.leminh.us, nên tôi phải lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề. Ông 
Tống đã không dám nhìn nh ận sự thật và lẽ phải, lại còn dùng 
những danh từ hàm hồ, dao to, búa lớn chỉ có trong giới giang hồ, 
hay bọn xã hội đen như “mũi xung kích”, “tên mất dạy”, “chiêu sát 
thủ”, “tên bố láo”, “tên lính đánh thuê”, “godfather”, hay dùng 
danh từ tục tỉu như  “Fucker” … cho những người đã bỏ công, tốn 
thì giờ vận động cứu mạng sống ông. 
 
Như ông thấy trong suốt lá thư dài, tôi một điều gọi là ông Tống, 
hai điều ông Tống hoàn toàn khác với ngôn ngữ của ông đã dùng. 
Người đọc, ai cũng dễ dàng đánh giá nhân cách của ông. Ông nên 
đọc lại thư ông viết xem những lời lẽ của ông có phải của 1 người 
đàng hoàng, có xứng đáng vai trò “anh hùng” như ông mong 
muốn? Như đã viết cho ông trong thư trước, tôi rất thẳng tính, thấy 
chuyện bất bình ngoài đư ờng mình còn lên tiếng, can thiệp, huống 
hồ tôi là một trong nhiều nhân chứng sống, nên dễ dàng nhận ra sự 
vô lý của ông. Ông đã vô ơn với những người đã cứu vớt ông thoát 
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khỏi trục xuất về VN sau khi thi hành bản án tù 6 năm tại Thái 
Lan. Trong 5, 6 năm qua chúng tôi hoàn toàn không đặt vấn đề, 
không bao giờ có ý tưởng yêu cầu ông cám ơn hoặc biết ơn chúng 
tôi. Ngược lại, ông còn dùng toàn những lời thô tục, lỗ mãng. 
Người “anh hùng” có nên dùng cách cư xử “tiểu nhân” như 
vậy không ? 
 
Nhận biết ông Tống quá ngang ngược, cố tình không hiểu vấn đề, 
cá nhân tôi hành động độc lập, chẳng phải nhận chỉ thị của ai như 
ông đã nghĩ m ột cách sai quấy. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể 
làm của một nhân chứng và của người viết tường trình sự việc trên, 
để đem ra ánh sáng và trả lại sự thật cho những việc ông muốn bóp 
méo hay lý luận trái khuấy.  
 
Dư luận quần chúng rất công bằng, sẽ hiểu lẽ phải nằm ở đâu. Do 
đó, tôi nói thật rõ cho ông biết hoàn toàn không sợ chuyện hăm dọa 
của ông Tống đưa thư của ông ra trước công chúng. 
 
Dù không có hợp đồng, không có giao kèo trong công tác giải cứu 
cho ông khỏi bị trục xuất về VN, nhưng tại sao ngay từ đầu, ông 
hoặc ông Lê Ngoạn không đặt những vấn đề đòi hỏi, điều kiện quá 
đáng như ông viết trong thư cho DB Văn và tôi ? Hoặc tại sao ông 
không đặt vấn đề khi ông về lại Hoa Kỳ? Tại sao ông lại đợi cho 
đến ngày nay sau  5 ,  6  n ăm mới đặt điều kiện vô lý với những 
người đã làm ơn cho ông ? 
 
Có phải ông đang thua me (ĐVH), nên muốn gỡ bài cào. Tôi 
không kể ơn với ông đâu. Làm ơn mà lại kể công thì còn nghĩa lý 
gì nữa. Nhưng vì ông đã có hành đ ộng vô ơn với 3 vị LS gốc Việt 
đã tận tình giúp ông. Giờ đây, lại phản trắc với LS/DB Văn, thử 
hỏi sau này khi ông dính vào vòng lao lý như hi ện nay hay trong 
tương lai, có còn LS nào mu ốn giúp ông không? Đối tượng chính 
hiện nay của ông Tống là phiên tòa về vụ ĐVH. Tại sao ông không 
trực diện với vấn đề lao lý này, mà lại dùng thủ đoạn chống lại 
những người quốc gia cùng chiến tuyến với ông.  
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Tại sao ông không chú trọng, quan tâm đến vấn đề chính là 
sắp đối diện với phiên tòa có thể đưa ông trở lại trại tù, khổ 
cho thân già của ông?  
 
Tại sao 3 LS Nguyễn Tâm, Michael Lưu, và Cary  Pham lại từ 
chối không bào chữa cho ông nữa, mà phải để luật sư của 
chính phủ trợ giúp ông?  
 
Tại sao chưa đưa tiền cho LS Tâm mà ông đã thông báo lên 
diễn đàn internet, rồi cười hòa cả làng?  
 
Tại sao LS Michael Lưu phải nói những lời nặng nề dành cho 
ông vì cách xử sự của ông quá bạc tình bạc nghĩa!  
Ông đã trả lời như thế nào về những lời nói của LS Michael và 
LS Tâm dành cho ông trước đám đông mấy tháng về trước?  
 
Tôi đặt cho ông nhiều câu hỏi nêu trên chỉ với mục đích giúp ông 
kịp suy nghĩ l ại chính mình, may ra ông nhận chân được bản tính 
bất thường cố hữu của ông, cũng như nh ận chân được những đòi 
hỏi vô lý, sai trái của chính mình mà có sự chuyển hướng. 
 
Thật là buồn khi nghe ông Tống không biết đâu là lẽ phải, đâu là 
sự thật. Buồn hơn nữa, ông còn bất cần đến lý tư ởng chung để bỏ 
qua những đề nghị chân tình, tìm phương cách hóa gi ải của Nhà 
Báo Huỳnh Lương Thiện và Kỹ Sư Nguyễn Tấn Thọ. 
 
Cả 2 việc ông Tống đòi như cuốn video tape, và đòi h ồ sơ thuế vụ 
của Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) đều không thực hiện được, tôi đã giải 
thích cho ông Tống rồi, nhưng không chịu hiểu. Xin giải thích cho 
ông thêm một lần nữa để may ra lần này ông nhận biết thực tế và lẽ 
phải đúng nghĩa của nó. 
 
Video tape: Thời điểm tại Thái Lan lúc gặp ông trong tù, tôi hoàn 
toàn không có máy quay phim. Do vậy, không có video tape để mà 
đưa cho ông Tống. Khi tôi viết là 2 máy hình có nghĩa là 2  máy 
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chụp hình (digital camera). Không hiểu tại sao ông cứ khư khư nói 
có máy quay phim? 
 
Khi đi Thái Lan về, tất cả bài báo, hình ảnh về chuyển đi chúng tôi 
đã chuyển ngay cho ông Lê Ngoạn để phổ biến. Nếu có cuốn video 
tape quay cảnh nói chuyện trong tù, dại gì chúng tôi không cho phổ 
biến, vì có thêm những chứng cớ sống động và những thước phim 
lịch sữ. Đó là sự thuận lợi không những cho chuyến đi của chúng 
tôi mà còn tăng thêm sự phấn khích cho đồng hương thì tại sao lại 
không phô bày ra. Chỉ vì một thực tế là không quay phim được, 
ông hiểu chưa ông Tống. Do vậy, việc đòi giao lại cuốn phim là 
một đòi hỏi nghịch lý của chỉ riêng ông Lý Tống mà thôi. 
 
Về việc điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ:

 

 Đúng là ông có yêu cầu 
như thế, nhưng không một ai hứa với ông bất cứ điều gì cả.  

Chuyện sắp xếp vận động cho buổi điều trần không là chuyện khó, 
nên DB Văn đã s ẵn sàng cho công tác ấy một khi bà Suthathif 
đồng ý. Nhưng vì bà thông d ịch viên Suthathif không đồng ý đến 
Hoa Kỳ, nên chuyện dễ lại hoá khó, ông biết không? DB Văn đã 
làm nhiều điều khác có lợi cho ông nhất. Cuối cùng, ông đã không 
bị trục xuất về VN. Không có vấn đề hứa, hay bội hứa ở đây. Đó 
chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của ông. Hơn thế nữa, ngay trong 
thư ông viết, những nhân chứng ông yêu cầu liên lạc để ra điều 
trần, họ đều thay đổi ý kiến, không muốn hợp tác với ông. Như vậy 
nếu có sắp xếp xong buổi điều trần, mà không có nhân chứng đứng 
ra, thì làm sao mà buổi điều trần thành công được. 
 
Ngồi trong tù ông Tống còn yêu cầu  DB Văn  đề nghị với chính 
phủ Hoa Kỳ cho các nhân chứng của ông được hưởng qui chế tị 
nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Ông có biết đ ó  là một suy nghĩ hoang 
tưởng, thiếu hiểu biết của ông không? Ông nghĩ xin cho 1 ngư ời 
được tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ dễ như trở bàn tay hay sao? Ông 
không nên nghĩ vì ông là người “anh hùng”, nên có thể coi thường 
luật pháp, hoặc đứng trên luật pháp. Cụ thể như việc bắt buộc 
người khác phải thực hiện những điều không có thực (vide tape trại 
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tù Klong Prem), hoặc thực hiện việc sai luật như rút ra hồ sơ thuế 
hay những chuyến đi của ĐVH. Đó là những đòi hỏi của sự vô lý, 
không thiết thực. 
 
Về việc đòi cựu DB Văn lấy hồ sơ thuế của ĐVH, lại là một điều 
vô lý khác không thể thực hiện được. Như đã gi ải thích, ngay cả 
TT Obama cũng không thể thực hiện được điều này, trái với luật lệ 
cho phép, ngoại trừ có án lệnh của tòa án. Ông Tống đã bị bắt giữ 
nhiều lần rồi, ông phải biết cảnh sát khi bắt ông là có lệnh của tòa 
án hay cảnh sát. Nên việc đòi hỏi của ông Tống về tất cả hồ sơ của 
ĐVH không vượt qua được ngoại lệ này. Ông có biết rằng khi 
muốn đòi h ồ sơ thuế của ĐVH, chính ông Tống phải đứng đơn 
kiện và phải chứng minh được mình thiệt hại về tài chánh như thế 
nào?. Trong trường hợp ấy, chưa chắc LS đang biện hộ cho ông 
xin tòa buộc ĐVH cung cấp hồ sơ thuế. Và giả sử nếu có hồ sơ 
thuế của ĐVH, chưa chắc ông Tống đã đư ợc xem, mà chỉ có LS 
của ông mới được biết, rồi nói lại cho ông nghe. Trong vụ tấn công 
ĐVH, ông Tống có thiệt hại gì về tài chánh để xin hồ sơ thuế của 
ĐVH?  Đây là luật lệ căn bản, một người như ông Tống tỏ ra là 
thông thái về luật lệ lại không biết là một điều căn bản này, thật là 
đáng ngạc nhiên. 
 
Việc đòi tiền lại: Đó là đòi hỏi vừa vô lý vừa vô ơn và quá trẻ con. 
Ông Tống nên hỏi lại ông Lê Ngoạn và các người thân của ông. 
Liệu các ông ấy có dám đặt điều kiện gì trư ớc khi chúng tôi lên 
đường vận động giúp ông? Tại sao ông Tống không lên tiếng đòi 
tiền lại của những LS người Thái không làm gì cho ông cả, vì ông 
vẫn bị tù hơn 6 năm? Tạo sao ông không đòi lại tiền những người 
khác đi vận động cho ông mà không được gặp bất cứ yếu nhân 
chính quyền nào, không đem lại một kết quả cụ thể nào cả. Cho 
đến khi DB Văn bỏ thì giờ ra giúp đỡ đưa đến kết quả ông được tự 
do về lại Hoa Kỳ? Số tiền này như đã nói,  với sự đồng ý của ông, 
ông Lê Ngoạn  ch i ra để tài trợ cho những chi phí căn bản của 4 
chuyển đi, mỗi chuyến đi có 3, 4 người trong phái đoàn. Tại sao 
ông Tống không đòi ti ền những người này, mà lại dùng thủ đoạn 
bắt chẹt (black mail) DB Văn?.  
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Bấy nhiêu câu hỏi, nếu ông Tống trả lời được theo căn bản hiểu 
biết và công bình, tôi đoan ch ắc ông sẽ không còn có trò trẻ con 
này nữa. Ông Tống đề nghị dùng phần tiền trong quỹ tranh cử để 
trả lại số tiền mà ông Lê Ngoạn chi phí cho 4 chuyến đi. Từ thiếu 
hiểu biết này qua thiếu hiểu biết khác. Ông Tống có biết đòi hỏi 
của ông Tống là vi phạm luật chứ?. Hơn thế nữa không ai mắc nợ 
ông hết. Nếu có, thì ông là ngư òi mắc ơn nhiều người trong chúng 
tôi.  
 
Nhiều người trong chúng tôi đã cùng nhận xét rằng: hành động của 
ông Tống chỉ là cách “thua me gỡ bài cào” cố hữu của ông, muốn 
quấy động quần chúng chú ý đến ông mà thôi. 
 
Trở lại chuyện ĐVH, ông Tống có nghi ngờ việc trốn thuế hay có 
thể không khai báo lợi tức đầy đủ của ĐVH khi trình di ễn ở HK, 
nên dự định tố cáo v.v... Đây là điều tốt mà thôi. Vì ông Tống thích 
đối diện với pháp luật, với lao lý, nên ông cần phải tự làm lấy, như 
ĐVH hoặc người thân tín của ca sĩ này đ ứng đơn kiện ông Tống. 
Chắc chắn không ai cho ông mượn tay để làm việc này hết. Nay 
ông Tống đã có LS của chính phủ bào chữa không công cho ông, 
tại sao ông không nhờ vị LS này thực hiện những đòi h ỏi trên?  
Ông cứ thử hỏi, rồi nghe câu trả lời của LS này như thế nào? Ông 
Tống nên biết, luật lệ của IRS sẽ thưởng cho bất cứ ai đứng ra tố 
cáo người trốn thuế. Nếu ông Tống đứng ra tố cáo ĐVH trốn thuế, 
ông có thể được thưởng 15-30% số tiền mà sở thuế thu được từ 
ĐVH. Nếu số tiền trốn thuế nhiều, IRS có thể bỏ tù ĐVH vì t ội 
này.  
 
Khi ông Tống muốn mách tội ĐVH trốn thuế. Ông cũng nên 
nhìn lại việc thu góp tiền công chúng của ông có bao giờ xin 
phép và khai thuế cho IRS chưa? Chứng từ chi tiêu có minh 
bạch không? Tại sao tiền của công chúng không bỏ vào một 
Trust Account, lại bỏ vào trương mục cá nhân? Cá nhân đó có 
khai báo với sở thuế trong nhiều năm qua không? v.v… Đây là 
những điều căn bản tối thiểu mà ông Tống cần biết trước khi có bất 
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cứ hành động gì. Ông Tống, những điều tôi viết ở trên không sai tí 
nào. Mời ông xem lại một đoạn trả lời phỏng vấn của LS Tâm 
dành cho tuần báo Việt Weekly ra ngay hôm nay: 
“…Là LS biện hộ cho thân chủ, chúng tôi bị ràng buộc bởi nghề 
nghiệp nên chúng tôi không tiết lộ những gì chúng tôi đã bàn bạc. 
Kế đến chúng tôi không muốn mình tự vạch áo cho người xem lưng 
dù có những đôi co qua lại với thân chủ. Những điều có thể gây 
bất lợi cho thân chủ trong tương lai nên chúng tôi không ủng hộ 
hoặc phân trần những điều anh Lý Tống trình bày. Nhưng nếu quí 
vị xem lại những gì đã qua trong quá kh ứ qua những phiên họp 
cho thấy có những sai lầm hoàn toàn vô căn cứ. Tôi đan cử từ 
trước tới giờ, anh Lý Tống đã có nhiều tài liệu viết về các nghi can 
rồi, nên tôi có thể nói chúng tôi không thể dấu diếm tài liệu vụ án 
đối với thân chủ. Chúng tôi có nhiều cuộc họp với sự tham dự đầy 
đủ mọi người. Nói chung, chúng tôi tình nguyện không hề hưởng 
một đồng lương, dành nhiều thì giờ và công sức, điều mà không 
tìm được ở LS người Mỹ là tấm lòng, sự thông cảm, ủng hộ nhiệt 
tình… 
Cuối cùng, riêng tôi chịu trách nhiệm mọi lời phê phán và sẽ 
không đối chất, nhưng nên nghĩ đ ến những luật sư trẻ ngày nay 
như LS Cary  Phạm, đã đáp lời mời gọi của tôi tham gia vào vụ án 
một cách đầy nhiệt tình hết sức, đến nay cũng chưa có một lời nào 
an ủi. Tôi không muốn nói đến hai chữ cám ơn, chỉ nghe những lời 
chỉ trích oan uổng cho lớp trẻ này. Tôi nghĩ chúng ta nên trân 
trọng công việc làm nhiệt thành của họ… Những lời phê bình  đôi 
khi không dựa trên những cơ sở chánh đáng. Xin nhớ người Mỹ 
không dại đâu, luôn luôn chủ trương im lặng là vàng, họ cho rằng 
người nghi can không nên nói nhiều, có thể càng nói nhiều càng bị 
hố. Đó là một trong những mâu thuẫn trầm trọng giữa chúng tôi 
và thân chủ (Lý Tống). Có nhiều điều chúng tôi không nên nói, 
nhưng thân chủ nói quá nhiều, đến nỗi bị hố. Tóm lại một lần nữa, 
chúng tôi ghi nhận những trình bầy của anh Tống, nhưng tôi thấy 
không thích hợp trong hoàn cảnh này. Đặc biệt là một người đang 
chuẩn bị một vụ hình sự…” 
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Ông Tống vẫn cứ lẫn lộn chuyện chính trị với hành động phạm 
pháp của mình từ Thái Lan, kéo dài cho đến vụ ĐVH. (Xin ông đọc 
lại toàn bộ bài phỏng vấn của LS Tâm đính kèm). 
 
Như đã vi ết ở trên, ông hoang tưởng rằng mình là anh hùng rồi 
đứng trên pháp luật, muốn sai khiến ai làm gì thì họ phải làm theo 
ông. Bằng ngược lại hoặc là bội tín, hoặc bị biếm nhẻ, hoặc đỗ cho 
lỗi này hay lỗi khác. Hãy nhớ rằng ông chỉ được huấn luyện để lái 
máy bay, và ông có một số hành động táo bạo nên cứ hoang tưởng 
mình là anh hùng. Vì nghĩ là “anh hùng” nên cái gì ông tưởng ông 
cũng giỏi, kể cả hiểu biết như một luật sư tầm cở, tài năng. Thật sự 
ông không hiều rành rẽ một căn bản pháp lý nào cả. Dù chưa từng 
được học Luật, được huấn luyện để trở thành luật sư, nhưng ông cứ 
nghĩ mình cũng có hi ểu biết như một LS tài giỏi với mớ lý luận 
ngang như cua, nên muốn sai bảo những LS thực thụ phải thực 
hiện những điều phi pháp của ông.  
 
Dĩ nhiên LS Tâm, LS Michael, LS Cary, hay LS Văn không bao 
giờ chịu để ông sai khiến như thế. Sai khiến không được, ông lại 
giở trò tiểu nhân, vô ơn, đi nói xấu những người ông đã thọ ơn. 
Với ông Tống, tôi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đây là thư riêng 
cho ông và một vài người có liên hệ đến vấn đề. Tôi hoàn toàn 
không có ý định làm xấu mặt bất cứ ai, và không dùng trò tiểu 
nhân để làm hại người khác. Nhưng tôi cũng s ẽ không bao giờ 
chấp nhận một việc “black mail” vô lý như ông đang d ự định. Tôi 
chỉ hành động để bảo vệ lẽ phải, sự công bằng. Chúng ta cần tôn 
trọng sự thật và chính nghĩa. Do v ậy, nếu như ông vẫn tiếp tục sai 
trái cho phổ biến thư của ông như lời hăm dọa trong những thư 
trước đây thì ngay lập tức những bức thư này cũng s ẽ được đưa ra 
công chúng. Hy vọng ông hiểu rõ lập trường của chúng tôi. 
 
Ngày tận tháng tàn, tôi hy vọng ông đọc xong thư này tỉnh ngộ ra 
mình là ai, chổ đứng thật sự của mình ở đâu. Ông phải tỉnh táo bàn 
thảo với những người tỉnh táo để xem đâu là lẽ phải.   Không gì 
quí bằng tự do, mong ông đừng tự bỏ tù mình như ông đã từng 
làm bên Thái Lan. 
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Chúc ông an lành trong Xuân mới 
Nguyên Phương 
Jan. 27, 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Ảnh phái đoàn Trần Thái Văn chụp chung với Lý Tống 
 
 
 
 
 
 
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

271 
 

 
 

Câu chuyện giữa dân biểu Trần Thái Văn, Nguyễn 
Phương và Lý Tống do LT đưa lên diễn đàn. 

 
Kính thưa cùng quý vị ,  
Đã từ lâu người ta khômg ngạc nhiên về tánh phản bội ngang 
ngược, vô ân bạc nghĩa , sớm đầu tối đánh của Lý Tống bựa 
này.  
 
Câu chuyên của Trần Thái Văn qua lá thư của Nguyễn Phương hay 
trăm ngàn câu chuyện nói về Lý Tống bựa vong ân bạc nghiã, vô 
hậu của Tống bựa cũng chỉ là GIỌT NƯỚC LÀM TRÀN CÁI LY 
đã từ hơn thập niên qua. Khi Tống bựa bị cầm tù ở trại Nam Hà 
VN, một vài anh em không quân ở San jose đã âm thầm vận động 
qua nhiều phương diện (của trước và cửa sau), nói âm thầm là vì 
thời gian đó Tống bựa đã đầu hàng Việt cộng trong phiên tòa tháng 
2-1993 tại Saigon (phi vụ thứ nhất rãi truyền đơn tháng 9-1992). 
  
Chúng ta ai cũng biết thời gian đó VC  vô cùng sắt máu, từ Mỹ vói 
tay tới VN là việc gian nan, muôn vàn khó khăn. Vậy mà anh em 
Không quân vẫn cố gắng để cứu Tống bựa (còn nước còn tát).  
Cửa trước: Vận động xin chữ ký gửi đến các cơ quan thẫm quyền. 
  
Cửa sau: Một người bạn tù của đại sứ Peter Peterson là một phi 
công VNCH, hai người phi công nầy đều bị bắn  rơi v à bị giam 
chung tại Hỏa Lò (Hanoi Hilton). Cả hai được VC tha về và ông 
Peterson là đại sứ đầu tiên tại VNCS. Vì mối quan hệ với nhau nên 
anh phi công VNCH nhờ ông Peterson giúp cho Tống bựa ra khỏi 
tù. Khi được ra tù Tống bựa về Mỹ năm 1998, một năm sau  tức 
năm 1999 người ta nhận được sự vô ơn phản bội của Tống bựa. 
Tống bựa là tên hay dựng chuyện nói xấu ân nhân của mình và 
dùng những trò thô bỉ khác, Tống bựa là kẻ “Qua cầu rút ván”. 
(Câu chuyện  phái đoàn dân biểu Trần Thái Văn sang Thái Lan và 
các luật sư Tâm, Lưu ,Phạm đều chung số phận lãnh cái búa của 
Tống bựa).  
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Hao Ly <lyhao@sbcglobal.net> 
Saturday, January 29, 2011, 1:23 PM  

 
Phỏng vấn ông Trần Thái Văn 

Tuesday, February 8, 2011, 3:28 AM 
 
 
Cựu dân biểu Trần Thái Văn, sau khi thất cử ở chức vụ dân biểu 
liên bang địa hạt 47. Cộng đồng người Việt ở mịền nam California 
hình như không còn th ấy xuất hiện của dân biểu Văn như ngày 
trước. Đặc biệt nhân ngày mồng 2 Tết, luật sư Văn đã có m ặt tại 
hội chợ Tết sinh viên, dù không còn ở tư cách một vị quan khách 
như ngày trước. Chúng tôi Viet Weekly (VW) đã cố tìm hiểu về 
đời sống hiện nay của ông cựu dân biểu,và được ông cho biết như 
sau : 
 VW : Từ sau ngày hết đảm nhiệm chức vụ dân cữ, công việc họat 
động  của luật sư như thế nào.  
Trần Thái Văn: Hiện nay tôi đã v ề lại Little Saigon và làm việc 
luật sư cho một vài tổ hợp công ty tại đây.  
 
VW : Thế về sinh họat cộng đồng luật sư có  tiếp tục như trước 
không ?  
Trần Thái Văn: Chắc cũng phải từ từ để ổn định chổ ở, khi phải 
dọn nhà về lại Miền Nam California. Nhưng thế nào cũng có cơ 
hội để sinh họat cùng cộng đồng .  
 
VW : Đằu năm chúng tôi không muốn luật sư mất thời giờ,tuy 
nhiên nhiều độc giả muốn biết những sự kiện ông Lý Tống trình 
bày về luật sư trong thời gian ông ta bị tù tại Thái Lan. Có nhiều 
bài viết được đưa lên trên các trang mạng với lời lẽ chỉ trích qua 
lại.Vậy tiện luật sư có thể cho biết những gì ông muốn nói không?  
Trần Thái Văn: Chắc đầu năm, tôi không muốn đem ra những 
“Đồ”nó không được tốt cho cộng đồng, nói ra không lấy gì làm 
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đẹp hoặc tích cực, và lại cũng khó để nói chuyện với người 
“Không bình thường”  
 
VW : Ông Bruce Trần, giám đốc đài VHN đã có nhã ý dành th ời 
giờ “On air” cho luật sư và ông Lý Tống. Luật sư có  muốn xử 
dụng thời giờ đó không ?  
Trần Thái Văn: Điều đó bao giờ chúng tôi cũng vui vẻ cám ơn khi 
có cơ hội tiếp xúc cùng truyền thông báo chí và sẽ xữ dụng khi 
điều kiện cho phép. 
 

--oOo-- 
 

Sự Thật Về  Con Người Lý Tống 
 

Bùi Mạnh Cường 
 
Ông Lý Tống, người đã bị tòa án Thái Lan kết án 6 năm 8 tháng vì 
tội vi phạm luật hành không Thái Lan mà báo chí địa phương tại 
Thái Lan gọi là vụ án không tặc vào năm 2000. 
 
Vào gần cuối năm 2005, Ông Tống đã thọ án gần 6 năm trong trại 
tù Thái Lan và có thể bị dẫn độ về Việt Nam để bị xét xử thêm 1 
lần nữa. Gia đình ông Tống, nhiều nhà hoạt động trong cộng đồng 
và đoàn thể người Việt đã vận động bằng nhiều cách để cứu ông 
Tống không bị trục xuất về Việt Nam, nhưng không đem lại một 
kết quả cụ thể nào. 
 
Vào đầu tháng 12 năm 2005, gia đình ông T ống và nhiều thành 
viên của Ủy Ban Phát huy Tinh thần Lý Tống (UBPHTT/LT)  
hướng dẫn bởi Ông Hồ Thăng đã gặp Dân Biểu Trần Thái Văn tạ

ịa phương trong thành phố Costa Mesa, để xin giúp đỡ 
cho ông Tống có thể bị dẫn độ về Việt nam sau bản án 6 năm 8 
tháng. 
 
Thực tế, Ông Lý Tống sinh sống trên San Jose, đúng ra gia đình 
ông phải nhờ vị dân cử tại địa hạt ông đang sinh sống can thiệp cho 
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ông. Trong lúc đó, Dân biểu Văn chỉ đại diện cho địa hạt 68 tại 
Quân Cam, ông Tống cũng không ph ải là cử tri của đơn vị này. 
Nhưng vì sự khẩn cầu của gia đình ông T ống cũng như nhiều 
đoàn thể ệt khắp nơi yêu cầu và cũng vì lý do ông 
Tống cũng là một người Việt Nam cùng chiến tuyến (?) nên Dân 
biểu Văn đã ch ấp nhận giúp đỡ ông Tống trong tinh thần NHÂN 
ĐẠO. Điều này đã được sự đồng thuận của mọi người trong 
UBPHTT/LT, lúc đó ông Tống còn ngồi trong tù tại Thái Lan 
trong tuyệt vọng, cầu khẩn mọi nơi để không bị trục xuất về 
Việt Nam. Dân biểu Văn minh xác rõ ràn g việc cứu ông Lý Tống 
dựa vào tinh thần NHÂN ĐẠO trước hằng trăm người ủng hộ ông 
trong phiên họp của UBPHTT/LT vào khoảng đầu tháng 12 năm 
2005. (Xin nghe lại tuyên bố này trong cuốn ghi âm đính kèm). 
 
Xin được nhắc lại sau biến cố 911, khủng bố, cướp hay cưỡng ép 
máy bay thực hiện những mục tiêu chính trị là một vấn nạn lớn cho 
thế giới cho đến ngày nay. Nên không một vị dân cử Việt-Mỹ nào 
dám lên tiếng bênh vực hành động của ông Lý Tống, ngoài những 
đoàn thể tranh đấu, nhân sĩ g ốc Việt và Dân Biểu Văn. Tuy biết 
việc khó khăn, nhiều rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông, nhưng 
vì lòng NHÂN ĐẠO, tình đồng  hương, DB Văn đã g ạt bỏ mọi rủi 
ro, để cứu mạng sống ông Tống. 
 
Sự giúp đỡ này được sự đồng thỏa thuận của những người đại diện 
cho ông Tống tại Hoa Kỳ được tóm lược lại như sau: 
- Dân biểu Văn chỉ có thể giúp đỡ ông Tống trên tinh thần NHÂN 
ĐẠO và tình đồng hương. 
 
-Để thực hiện cho công tác này, những người đại diện cho ông 
Tống đồng ý tài trợ phương tiện cho  cho  một phái đoàn gồm 3,4  
phụ tá,  như vé máy bay, khách sạn, di chuyển và những chi phí 
khác có liên hệ đến giao tế, ngoại giao với các viên chức có thể 
giúp được cho ông Tống được trở lại Mỹ. Việc này đã  đư ợc thỏa 
thuận của đôi bên và ngân khoản được chuyển qua một “Trust 
Acount” của một Văn Phòng Luật sư người  Hoa Kỳ tại Quận 



Sự Thật về Lý Tống 
 

275 
 

Cam.  Đây là một lẽ phải, công bằng thông thường cho bất cứ vị 
dân cử hoặc tổ chức nào khi phục vụ quyền lợi cho một cá  nhân. 
 
- Gia đình ông Tống, UBPHTT/LT do Ông Hồ Thăng làm chủ tịch, 
đã không hề đặt ra bất cứ một điều kiện nào cho DB Văn. Ông Hồ 
Thăng đã tái xác nhận sự, việc này với chúng tôi vào chiều thứ Tư 
ngày 9 tháng 2 năm 2011 vừa qua. Trong tư cách là một dân cử, có 
kinh nghiệm về luật pháp, chắc chắn DB Văn cũng không bao gi ờ 
đưa ra một lời cam kết, hứa hẹn  bảo đảm được sự thành công giúp 
ông Tống trong tình cảnh ớt” như ông Tống đã thố 
lộ với DB Văn trong trại tù Klong Prem Basngkok. DB Văn chỉ có 
thể làm tất cả gì có thể làm được trong tinh thần nhân đạo để giúp 
ông Tống. Mọi quyết định đều tùy thuộc vào cách giải quyết của 
chính quyền Thái Lan. 
 
Chúng tôi đã th ực hiện 4 chuyến vận động chính trị, và nhân đạo 
cho Lý Tống: 2 chuyến đ i Ho a Thịnh  Đốn, hai chuyến đi Thái 
Lan, mổi  chuyến đi có 1, 2 phụ tá đi theo để liên lạc, sắp đặt công 
việc. Ngoài ra có cá nhân tôi đi để ghi chép sự kiện, tường trình tin 
tức và cũ ng là m ột nhân chứng sống trong mọi vấn đề của ông 
Tống trong thời gian này. 
 
Sự việc này đã đư ợc phổ biến rộng rãi trên hệ thống truyền thông 
khắp nơi có đông người Việt sinh sống ở  hải ngoại và hiện còn 
đang lưu trữ trong nhà Đất Nước Và Co n  Người (trang nhà 
www.leminh.us). Để có đầ ức xin vào 
http://www.leminh.us/?p=50 và http://www.leminh.us/?p=54. 
Kết quả sau cùng, ông Lý Tống đã đư ợc trả tự do, và đã đư ợc trở 
về  Hoa Kỳ và đến này đã đư ợc hơn 6 năm. Tưởng chừng biến cố 
này đã chim vào quên lãng. 
 
Bất chợt, vào đầu năm 2011, ông Lý Tống đặt lại vấn đề này đòi 
hỏi Dân Biểu Văn phải thoả mãn những đòi hỏi của ông mà không 
ai có thể thực hiện được như sau: 
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- Đòi đưa cho ông Tố (video tape) trong lúc 
phái đoàn khoảng 8 người nói chuyện với ông Tống tại trại tù 
Klong Prem, Bangkok. Thực sự trong trại tù không có ai được 
quyền quay phim, chụp hình. Tuy nhiên, một viên chức của Tòa 
Đại sứ Hoa Kỳ đã can thiệp cho phép tôi  được chụp hình và ghi 
âm để làm tài liệu, đồng thời để tránh trường hợp ông Tống nói 
ngược, nói xuôi bất ngược như lời cảnh báo của một số người đã 
từng giúp ông Tống trong lúc đang bị tù. Cuốn băng ghi âm thì có, 
nhưng video quay hình thì không bao giờ thực hiện. Nhưng ông 
Tống nhất định đòi cho bằng đượ (hoàn toàn không 
có). 
 
- Ông Tống có đề nghị với phái đoàn rằng thu xếp cho bà 
Suthathif, một nhân chứng người Thái Lan của ông, ra điều trần 
trước Quốc Hội Hoa Kỳ để chứng minh dùm ông Tống vô tội. Tuy 
nhiên, chính ông Tống cũng xác nh ận người nhân chứng n ày đã 
phản cung và không chịu hợp tác với ông Tống trước Quốc Hội  
Hoa Hoa Kỳ để ả . Mà 
ông hoàn toàn vô tội trong việc cưỡng ép người huấn luyện viên 
dậy lái máy bay để bay vào Việt Nam rải truyền đơn chống CSVN.  
Sau đó ông Tống lại yêu cầu  DB Văn vận động cho nhân chứng 
của ông được quyền tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ khi chị điều trần 
và yêu cầ - ồng hương đến biểu tình 
trước quốc hội Hoa Kỳ, làm áp lực với chính quyền Hoa Kỳ giúp 
ông Tống được tự do. 
 
-   Chúng tôi biết đây là một điều hoang tưởng của ông Tống, 
nên chỉ nghe lời đề nghị này của ông và không ai đả động đến 
lời đề nghị này. Sau cùng trước khi chia tay tại trại tù Klong 
Prem, ông Tống lập lại đề nghị đưa người nhân chứng Thái Lan 
này qua Hoa Kỳ. Ông Paul, phụ tá cho Dân biểu Rohrabacher 
đã giải thích cho ông Tống hiểu rằng ông chỉ là một nhân viên, 
và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng không quan tâm đến việc này. 
Trước sự nài nỉ của ông Tống, ông Paul đã trả lời một cách lịch sự 
rằng “Tôi sẽ cân nhắc chuyện này.”  
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Dựa vào đó, ông Tống đã ngụy tạo ra đó là lời hứa của DB Văn 
và tìm mọi cách “Black Mail (Tống Tiền). Sau khi “black 
mail” không được ông Tống mở  chiến dịch triệt hại uy tín của 
DB Văn trên internet và trong một buổi được gọi là HỌP BÁ

ọng của Tuần Báo Weekly đứng ra tổ 
chức. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này một dịp khác. 
 
- Đòi hỏi DB Văn phải lấy hồ sơ thuế, tài liệu cá nhân của ca sĩ 
Đàm Vĩnh Hưng, người mà ông đã t ấn công ca sĩ này b ằng thuốc 
xịt tiêu cay vào mắt, có thể gây thương tích cho đối tượng. Sự đòi 
thật quá vô lý, chúng tôi đã c ố gắng giải thích cho ông Tống biết 
rằng kể cả Tổng Thống Obama cũng không thể can thiệp hoặc thực 
hiện điều yêu cầu của ông Tống. 
 
Ông Tống đã đặt những điều kiện hết sức ngang ngược và vô lý 
cho DB Văn. Ông đã hăm d ọa qua email nhiều lần rằng nếu 
không thỏa mãn lời yêu cầu của ông thì phải bồi hoàn lại số 
tiền mà những người đại diện cho ông đã thỏa thuận với chúng 
tôi vào khoảng thời gian tháng 12 năm 2005. 
 
Đứng trước sự vô ơn, tráo trở, ngang ngược của ông Tống, DB 
văn đã thẳng thắn cho ông Tống rằng biết rằng ông Tống đang 
muốn ép buộc DB Văn thực hiện mốt số đòi hỏi không thể thực 
hiện được với dạng “Black mail” (tống tiền). DB Văn đã không 
ngần ngại sợ lời hăm dọa của ông Tống đưa vấn đề này ra công 
luận để bôi nhọ, làm mất uy tín của DB Văn. 
 
Trước sự vô ơn, áp đặt những điều kiện vô lý cho DB Văn, cá 
nhân tôi là một nhân chứng sống, có mặt trong hầu hết những 
vấn đề  liên quan đến ông Tống, nên đã mạnh dạn viết thư cho 
ông Tống trình bầy cho ông Tống biết những đòi hỏi của ông 
Tống thật quá đáng, không thể chấp nhận được cho bất cứ ai. 
 
Dù  giải thích cách nào đi nữa với đầ  bằng chứng về sự sai 
lầm, kém hiểu biết, không quân bằng tinh thần  của ông Tống. Ông 
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Tống vẫn tiếp tục thực hiện lời hăm dọa của ông dành cho DB 
Văn. Hai điều kiện trên không thực hiện được. 
Lời hăm dọa của ông Tống gồm có: 
- Làm LS Văn mất uy tín với đồng hương Việt. 
- Triệt hạ LS Văn để không có thể tiếp tục con đường chính trị 
tương lai của ông. 
Đứng trước một con người tiểu nhân như ông Tống, cá nhân 
tôi buộc lòng phải phản bác sự sai trái của ông Tống, cũng như 
đưa ra những bằng chứng cụ về: 
 
-  Con người thực sự của Lý Tống 
-  Những bằng chứng bóp méo sự thật của ông Tống trước dư 
luận quần chúng. Sự việc này đã ch ứng minh ông Tống hoàn 
toàn tạo dựng sự việc để ám hại LS Văn. 
 
Hiện nay chúng tôi đang có trong tay 2 tài liệu  quan trọng về 
những sai trái của ông Lý Tống. Ông Hồ Thăng đã trao lại cho tôi 
nguyên thủy cuốn băng ghi âm (3 giờ) buổi họp UBTHTT/LT vào 
đầu tháng 12 năm 2005, và cuộn băng ghi âm buổi họp trong trong 
trại tù Klong Prem (hơn 2 giờ) và trung tuần tháng 12 năm 2005.  
 
Hai dữ kiện này dài gần 5 giờ, nói lên tất cả sự thật mà chính ông 
Tống cũng không còn nhớ hoặc không biết. Chúng tôi dự định sẽ 
chia 2 cuốn băng này thành nhiều đoạn đưa lên YouTube.com để 
mọi người có thể nhìn rõ vấn đề hơn. 
 
Đây là những trích đoạn tiêu biểu của những tài liệu này nói lên sự 
gian trá của ông Lý Tống. Hy vọng PhoBolsaTV.com giúp đưa lên 
mạng để mọi người đều có thể nghe tận tai những lời nói của ông 
Tống đã đi ngược lại những gì ông Tống đang nói hiện nay. 
 
Lời dẫn của Bùi M. Cường (BMC):  
 
Kính thưa quý vị, đây là việc chẳng đặng đừng chúng tôi phải lên 
tiếng vì nhận thấy có sự bất bình trong việc đối xử của ông Lý 
Tống đối với một người đã từng làm ơn cho ông Lý T ống là dân 
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biểu Trần Thái Văn. Trong thời gian đó, nếu quý vị còn nhớ 
khoảng 2005 ông Lý tống bị tù ở Thái Lan và trong 6 năm trời ở 
trong tù Thái Lan và sửa soạn bị trục xuất về Việt Nam thì gia đình 
ông Lý Tống cũng như những hội đoàn, đoàn thể ở đây đã đến yêu 
cầu dân biểu Trần Thái Văn giúp đỡ và dân biểu Trần Thái Văn 
đồng ý giúp đỡ ông Lý Tống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, 
tuy nhiên cho tới giờ này ông Lý Tống đã đư ợc tự do về tới Mỹ 
xong. Sau 6 năm yên lặng ông Lý Tố ững cáo buộc vô 
lý, ngạo ngược thành ra bắt buộc chúng tôi là một nhân chứng có 
mặt ở một trong những tiếp xúc của dân biểu Trần Thái Văn ở trên 
Hoa Thịnh Đốn cũng như Thái Lan, chúng tôi đã ghi chép lại và 
chia sẻ để quý vị rộng đường dư luận. 
 
Đây là những trích đoạn của buổi họp báo của UBPHTT Lý Tống 
vào đầu tháng 12 năm 2005. 
 
Câu hỏi và nhận xét của nhà báo VyTuấn – đài LA18 về ông Lý 
Tống: 
 
Tại Hoa Kỳ này chúng ta có rất nhiều luật sư trẻ người Việt tại sao 
chúng ta không đặt thẳng vấn đề với những người đó, những người 
rất có lòng, nhất là những người đó là con em của chúng ta? 
 
Công việc của anh (Lý Tống) làm chúng ta rất ư là hoan nghênh 
nhưng tình trạng này kéo dài rất là lâu, qua những cuộc họp báo 
chúng ta thấy…. rồi sau đó chúng ta thấy có những việc trục trặc 
chúng tôi đặt lại vấn đề yêu cầu Uỷ ban Phát huy Tinh thần Lý 
Tống phải thuyết phục anh Lý Tống thế nào đó để khi ra toà anh 
không có những phản ứng ngược lại với lại công việc chúng ta 
đang làm để tình hình ổn định hơn và tốt đẹp hơn chứ bây giờ 
chúng ta câu lưu một vấn đề trong khi chúng ta có hàng trăm vấn 
đề cần giải quyết trong cộng đồng này làm như vậy sẽ bị phân tán 
sức mạnh lực lượng của chúng ta. 
 
Phát biểu và nhận xét của nhà hoạt động Nguyễn Xuân Tùng: 
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“Có một lần tôi đã ngồi nói chuyện với anh Vạn Võ trên hệ thống 
Satellite, tôi cũng nêu ra m ột vấn đề là khó khăn hiện nay không 
phải anh Lý Tống đã làm những gì hay đã liên h ệ gì vì thực trạng 
đã như thế rồi, bây giờ mình có tìm hiểu nguyên nhân thì cũng r ất 
là khó nhưng có một điều tôi nghĩ ch ẳng hạn là anh Lý Tống là 
một anh hùng. Chính vì là một anh hùng nên anh có tính muốn làm 
theo ý anh. Vấn đề luật sư chúng ta cần biết người Mỹ không quan 
tâm đến việc anh Lý Tống. Nhưng thực tế toà đại sứ bên Thái Lan 
thường xuyên liên lạc với anh Lý Tống và qua lần trước cuộc họp 
lãnh đạo, báo cho anh Lý Tống và đưa  một danh sách những luật 
sư người Mỹ am hiểu luật pháp Thái Lan và đã t ừng giúp đỡ và 
can thiệp vào những vấn đề công dân Hoa Kỳ có dính dáng đến 
Thái Lan để cãi cho những người đó. Toà đại sứ Hoa Kỳ đã làm 
việc đó với anh lần trước nhưng anh Lý T ống khăng khăng rằng 
anh không cần luật sư mà chỉ cần thông dịch viên, qua lần vừa rồi 
mình không dám nói là thất bại nhưng có luật sư thì chắc chắn tốt 
hơn. Đến lần này tôi hỏi anh Lý Tống đã thay đổi thái độ chưa ?  
 
Được biết là anh vẫn không thay đổi thái độ và anh vẫn quyết định 
là anh chỉ cần thông dịch viên thôi và tự cãi trước toà. Thành ra tất 
cả những việc uỷ ban Lý Tống đưa ra chúng tôi hoàn toàn đồng ý 
và xin đồng bào đồng hương ủng hộ những việc làm của uỷ ban Lý 
Tống để cứu anh Lý Tống nhưng trong vấn đề này chỉ có anh Lý 
Tống nhận ra vấn đề tự cứu anh Lý Tống khi mà toà đại sứ Hoa Kỳ 
người ta đ ưa ch o một danh sách không phải luật sư Thái Lan 
nhưng mà luật sư của Mỹ am hiểu luật pháp Thái Lan đã t ừng cãi 
cho công dân Hoa Kỳ phạm pháp ở Thái Lan. Làm sao uỷ ban Lý 
Tống với tư cách là những người phản ảnh quan điểm của đồng 
bào đồng hương nói cho anh Lý Tống biết là tất cả ở hải ngoại nhất 
là Nam Cali tất cả đều mong muốn rằng những điều anh Lý Tống 
yêu cầu là giúp anh Lý Tống để anh không phải về VN nhưng mà 
cũng xin anh Lý Tống thể theo nguyện vọng của tất cả đồng bào 
đồng hương chấp nhận một luật sư người Mỹ cãi cho anh Lý Tống 
trong phiên toà này thì sẽ hữu hiệu hơn vì qua những vấn đề mà uỷ 
ban trình bày nhờ các nghị sĩ, dân biểu can thiệp nhưng nếu phân 
quyền hành pháp, tư pháp thì nhiều khi những người đó họ can 
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thiệp về mặt chính trị chứ họ không ra toà để can thiệp vào vấn đề 
tư pháp ở Thái Lan. Đồng thời phía Thái Lan khi được tư pháp của 
phía Cộng Sản yêu cầu dù không bằng lòng nhưng người ta phải có 
phiên toà để giải quyết vấn đề đó. Tôi thấy Lý Tống là một công 
dân Hoa Kỳ thì cũng khó để chính phủ Hoa Kỳ để một công dân 
Hoa Kỳ bị dẫn độ về VN. 
 
Dân biểu Trần Thái Văn lúc đó ông đã đồng ý đi giúp ông Lý Tống 
trên quan điểm NHÂN ĐẠO, đây là lời nói trực tiếp của dân biểu 
Trần Thái Văn: 
“Đối với cá nhân tôi, tôi vẫn coi vấn đề giải thoát anh Lý Tống 
khỏi…. là một vấn đề nhân đạo mà chúng ta phải làm với tư cách 
là một quốc gia, một cộng đồng không chấp nhận cộng sản. Song 
song với vấn đề chính trị đây là một vấn đề nhân đạo mà chúng ta 
cần phải lên tiếng cùng một người đồng hương như vậy mà chúng 
ta không thể nào bỏ quên được. Chúng tôi hứa với quý vị chúng tôi 
theo dõi và sát cánh cùng với quý vị, hội đoàn trong những ngày 
và những tuần tới khi văn phòng chúng tôi v ẽ ra những kế hoạch 
và cùng với các nghị viên tại thủ phủ Sacramento cũng như văn 
phòng tại địa phương ở đây sẽ sát cánh và theo dõi cũng như s ẵn 
sàng làm việc với các hội đoàn và tổ chức cũng như tất cả quý vị, 
một lần nữa chúng tôi cũng cảm ơn quý vị cho phép chúng tôi đến 
đây để cùng chia sẻ những việc chúng ta cần muốn làm cũng như 
nỗi lòng của chúng tôi đối với anh Lý Tống cũng như mong muốn 
của toàn thể cộng đồng Việt Nam chúng ta muốn thấy anh Lý Tống 
được về lại với cộng đồng Việt Nam yêu dấu của chúng ta một lần 
nữa. 
 
Đây là những trích đoạn của buổi họp trong nhà Tù Klong 
Prem, Thái Lan vào trung tuần tháng 12 năm 2005. 
 
DB Trần Thái Văn: Maybe this is the time they want to deal, they 
want something. Have you considered that? Anh có hiểu em nói? 
(Có thể thời gian này họ (VietNam) muốn điều đình. Anh có cân 
nhắ ểu em nói ?) 
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Lý Tống: Yeah, sure, sure. There are some rumors arised, the 
rumor comes from …I all received  (Vâng, chắc chắn, chắc chắn. 
Ngoài kia có vài tin đồn đến từ….. Tôi đã đón nhận những tin này) 
 
DB Trần Thái Văn: Whatever you heard? What kind of rumor? 
(Anh đã nghe những gì? Tin đồn này như thế nào?) 
 
Lý Tống: Two information (Có hai tin tức) 
 
DB Trần Thái Văn: Ok (Tin như thế nào?) 
 
Lý Tống: and this comes from the guy he works for Radio Free 
Asia, he’s my friend. But the major guy….Thais guy, he’s in 
charge of Radio Free Asia in Bangkok, he told my friend Mr. 
Khanh (Nguyễn?) that Vietnam already accepted the deal that 
means they accepted from my escalate violation, but this secret, 
they cannot let anybody but until now the embassy confirming that 
they did not response it yet, but he already gave it. And the second 
he just gave me two weeks before he gone back America, Việt 
Nam he received information from embassy  (tin này từ người làm 
việc cho đài Á Châu Tự Do, ông ta là bạn của tôi. Ông là người 
Thái Lan  sống tại Bangkok, ông đã nói v ới ông Khanh  (RFA?) 
rằng Việt Nam đã  đ ồng ý nhận thương thuyết… nhưng đây là tin 
bí mật, chưa thông báo với ai, tòa Đ ại sứ (Hoa Kỳ) chưa nhận 
được  sự xác nhận (của Việt Nam). Ông đã loan báo cho tôi bi ết 
tin này 2 tuần trước khi trở về Hoa Kỳ…) 
 
DB Trần Thái Văn: He came here and visited you (Ông ta đến trại 
tù và đã thăm viếng anh) 
 
Lý Tống: Yeah (Đúng vậy) 
 
DB Trần Thái Văn: I spoke with him before, he based in 
Washington  (Tôi đã nói chuyện với ông ta trước  đây, ông ta đang 
làm việc tại Hoa Thịnh Đốn) 
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Lý Tống: He means he received information from U.S Embassy 
and from Thais Government but last time your boss he don’t know 
anything. (Ông ta đã nhận tin này có sự điều đình này từ Tòa Đại 
sứ Hoa Kỳ và  Chính quyền Thái Lan) 
 
DB Trần Thái Văn: He confirmed he received information from 
Embassy what (Ông ta đã xác nh ậ ức tức này từ 
Tòa Đại Sứ phải không?) 
 
Lý Tống: From U.S Embassy and from Thais Government about 
the deal. The deal is that if and they will have a meeting this month 
America, Thailand and Vietnam. Yes, they mean exactly this 
December they’ll have a meeting three countries and Vietnam who 
have a deal that if America guarantees never let me get on plane 
anymore, the first…, never let me use airplane anymore. Second 
stop on rally demonstration in America and they will cancel my 
extradition request. I think this rumor that’s what they want they 
use extradition request so all my supporters will stop rally on them 
that’s what they’re afraid of. That’s the trick… (Từ Tòa Đ ại Sứ 
Hoa Kỳ và Chính quyền Thái Lan về việc thương thuyết. Việc 
thương thuyết này giữa 3 nước Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam vào 
tháng 12. Nếu Hoa kỳ bảo đảm được rằng không cho phép tôi lên 
máy bay nữa, đó là điều kiện đầu tiên không bao giờ được xử dụng 
máy bay. Điều kiện thứ hai ngưng lại các buộc biểu tình trên đ ất 
Mỹ và họ (Việt Nam) sẽ hủy bỏ trục xuất (tôi) về Việt Nam. Tôi 
nghĩ rằng tin đồn này có nghĩa h ọ (VN) muốn dùng để những 
người ủng hộ tôi ngưng biểu tình, một điều mà họ lo sợ. Đây là 
một cạm bẫy….) 
 
DB Trần Thái Văn: Let me clarify here. When you say they, are 
you referring to Hanoi or you referring to  (Xin cho tôi xác nhận ở 
điểm này. Khi anh nói “họ” (they) anh ám chỉ Hà Nội hoặc là ai?) 
 
Lý Tống: Yeah, Hanoi. That means Mr. Khanh and  (Thais name) 
he gives that information that Hanoi will cancel my extradition 
request with two conditions: first condition U.S Government 
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guarantees that they never let me use airplane anymore. Second: all 
my supporters stop all the rally, all the demonstration. (Vâng, tôi 
muốn nói là Hà Nôi. Có nghĩa là ông Khanh và ngư ời bạn Thái 
Lan cung cấp tin này cho tôi, rằng Hà Nội sẽ hủy bỏ việc đòi trục 
xuất với 2 điều kiện, tôi không bao giờ được xử dụng máy bay nữa 
và những người ủng hộ tôi sẽ ngưng biểu  tình) 
 
DB Trần Thái Văn: But you don’t even control them (Nhưng anh 
không thể kiểm soát được họ (những người biểu tình) 
 
Lý Tống: No, no but the first condition the cancel request is a bait 
so all my supporters believe all, if they really cancel, so what the 
rally demonstration needs for. If they really cancel, all my friends 
and supporters stop everything. If they did not cancel, but they 
mean ok they will cancel but you have to stop first. That means we 
have no rally, no demonstration and they. I…agree, ok go ahead 
(Không, không, điều  kiện đầu tiên là miếng mồi nhử  làm cho 
những người ủng hộ tôi tin rằng họ (VN) thực sự hủy bỏ việc đòi 
hỏi trục xuất (tôi về  VN), những người ủng hộ tôi sẽ ngưng biểu  
tình) 
 
DB Trần Thái Văn: Ok, what did you tell? What was your 
response? (Như vậy, anh đã nói gì với họ? Câu trả lời của anh ra 
sao?) 
 
Lý Tống: No, no. That’s information from Mr. Khanh (Không, 
không. Đó là tin tức đến từ ông Khanh) 
 
DB Trần Thái Văn: No, no. I want to know your personal opinion. 
What do you think about that? (Tôi muốn biết ý kiến cá nhân của 
anh. Anh nghĩ gì về điều này?) 
 
Lý Tống: If they have a deal like that, that’s ok. Two conditions 
right? Don’t let me use airplane anymore, if that’s U.S law right 
now on the people who having charged or people who false 
highjack like me they don’t let me on airplane. U.S Government 
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law up to U.S government, right? And the second all my 
supporters will stop rally demonstration only when they officially 
declare that they cancel my extradition request. If they don’t 
cancel, I’ll stop everything, my supporters stop everything. 
Commie Vietnam they only agree something under pressure. If you 
don’t do anything just go ahead to do everything. If you have some 
pressure, they will agree with that. (Nếu có sự thỏa thuận như vậy, 
tôi đồng ý. Hai điều kiện phải không? Không xử dụng máy bay. 
Đây là luật lệ của Hoa Kỳ dành cho những người bị kết án hoặc 
những người bị cáo buộc là không tặc như tôi, chính quyền sẽ 
không cho phép tôi xử dụng máy bay. Điều kiện thứ nhì là những 
người ủng hộ tôi sẽ ngưng biểu tình khi nào họ (VN) chính thức 
tuyên bố hủy bỏ đòi hỏi dần độ (tôi về VN)…..Cộng Sản Việt Nam 
chỉ chịu nhượng bộ khi họ bị áp lực. Nếu ông (DB Văn) không làm  
điều  gì, cứ làm bất cứ điều gì. Nếu ông tạo áp lực  họ (CSVN) sẽ 
phải đồng  ý.)  
 
DB Trần Thái Văn: Are you ok with those conditions? (Anh có 
đồng ý với những điều kiện này không?) 
 
Lý Tống: Yeah, that condition is alright with me. If U.S forbids me 
to use airplane, that’s up to U.S Law, right? But now because of 
war on terrorism they have new law or something, that’s no 
problem. And the second, if they already cancel my extradition 
request my supporters … (Vâng, điều kiện này tôi đồng ý) 
 
DB Trần Thái Văn: Yes, no reason, sure (Vâng, không có lý do 
nữa, chắc chắn là như vậy) 
 
Lý Tống: I already know the answer and I know right now 
officially cancel (Tôi đã bi ết câu trả lời và ngay bây giờ tôi biết 
rằng (họ) đã chính thức hủy bỏ (việc trục xuất)  
 
DB Trần Thái Văn: It’s good to know. The chicken and the egg 
which comes first (Vậy thì câu chuyện tốt đẹp cho  hiện tại) 
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Lý Tống: They cannot stop the rally demonstration before they 
officially declare… (Người ủng hộ tôi không thể ngưng biểu tình 
trước khi họ (VN) chính thức tuyên bố…..)  
 
DB Trần Thái Văn: You’ve thought about these conditions and you 
said it’s ok? (Anh có nghĩ k ỹ về những điều kiện này và anh đã 
đồng ý phải không) 
 
Lý Tống: It’s ok because you know U.S has very strict law 
about terrorism (Tôi đồng ý, bởi vì như ông biết Hoa Kỳ có luật 
lệ nghiêm ngặt về khủng bố). 
 
DB Trần Thái Văn: “You know we’re here to help you 
…requested by your family. I met with your older brother and his 
wife in Northern California and they’re very concerned for your 
health, your safety and of course your legal status so I’m making 
efforts both in Washington DC and Thailand along with 
Congressman Dana Rohrabacher staff  …and another from 
Humanitarian stand point…We want to come up with created 
solution in which all parties will be able to save face but most 
importantly for you to go back to the United States. I need your co-
operation and of course you all the inside information and you are 
the person on the ground, but I do need a little co-operation on 
your part in terms of allowing us, you know as an elected official 
representing California which has a large constituencies including 
your family members who support you in what you do but I need 
your co-operation and also your help in allowing us to do what we 
need to do…with Thais government, we will meet with four 
ministries, we will meet with the attorney general this afternoon 
and of course we will continue to meet with them as well as with 
the state department and U.S embassy as a part of the State 
department..) Ngưng trích  (Tóm lược: Anh biết tôi đến đây để 
giúp anh vì sự yêu cầu của gia đình anh. Tôi đã g ặp vợ chồng 
người anh của anh trên vùng Bắc California, và họ rất quan tâm 
về sức khỏe, về sự an toàn của anh và dĩ nhiên tình tr ạng pháp lý 
của anh.  Vì thế tôi cố gắng đi Hoa Thịnh Đốn, Thái Lan với người 
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phụ tá của Dân  biểu Dana Rohrabacher và những người khác, 
dựa trên tinh thần NHÂN ĐẠO.  Chúng tôi đến đây, để tìm một 
giải pháp mà tất cả những thành phần liên hệ không bị mất mặt 
(save face), nhưng quan trọng nhất là anh được trở về Hoa Kỳ. 
Tôi cần sự hợp tác của anh. Anh có những tin tức và anh là người 
hiểu thực chất của vấn đề, nhưng tôi cần một chút sự hợp tác của 
anh cho phép chúng tôi, như anh biết tôi là vị dân cử  đại diện cho 
California với số cử tri khá lớn, trong đó có  nhiều người trong gia 
đình của anh, là những người ủng hộ việc làm của anh. Nhưng tôi 
cần sự hợp tác của anh và sự giúp đỡ của anh để cho phép chúng 
tôi làm những việc cần thiết với chính quyền  Thái Lan, chúng tôi 
sẽ  tiếp tục gặp 4 cơ  quan,  gặp Bộ Trưởng Tư Pháp Thái lan vào 
trưa nay và dĩ nhiên cũng s ẽ gặp với Bộ Ngoại Giao, Đại sứ Hoa 
Kỳ tại Thái Lan..) 
 
Lý Tống: Please do everything you think ok, right to do it. (Xin 
vui lòng làm tất cả những gì mà ông (DB Văn) nghĩ là đúng, xin 
ông cứ việc làm.” 
 
DB Trần Thái Văn: What I want from your part is commitment as I 
know you already made this commitment with others and also with 
yourself because we have to work with each other as a team (Điều 
tôi cần là sự cam kết của anh với những người khác và với chính 
anh, bởi vì chúng ta phải cùng làm việc với  nhau như một tập thể 
(team))  
 
Paul Berkozitz: And it going back to the State Department in 
Washington. It might be worthless meaningless to them because 
I’m just a staffer because they know I work for a very important 
member of congress. It reflects poorly on the State Department. 
(Và tôi sẽ về lại Bộ Ngoại Giao tại Hoa Thịnh Đốn, Có thể đây là 
một việc không có nghĩa lý gì v ới họ vì tôi chỉ là một nhân viên, 
làm việc cho một  dân biểu liên  bang, giữ một vai trò khá quan 
trọng. Đó là sự phản ảnh yếu kém của Bộ Ngoại  Giao….) 
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Lý Tống: So can you consider my proposal bring Suthatif  to 
testify… ( Như vậy, ông có thể cân nhắc lời đề nghị của tôi đưa 
bà Suthatif  để điều trần)  
 
Paul: I will consider that. (Tôi cân nhắc lời đề nghị của ông) 
 
Sự thật đã phơi bầy một cách khá rõ ràng, sự gian trá của ông 
Tống đã bị lộ bằng chính những lời nói của ông đã đư ợc thâu  
băng vào năm 2005. Thiết  nghĩ ông Tống cần phải hiểu biết, xin 
lỗi mọi người về sự gian trá của mình. Không biết người quân tử 
có biết phải trái với mọi người?  
 
 

--oOo-- 
 

       Lý Tống họp báo đòi 18,400 mỹ kim 
 
  

14/2/2011 
 

 

, nhưng đến ngày họp báo thì như bánh bao i ủ

-

Jos

ợn phương tiện VHN-TV làm chuyện Lý Tống. 
Nhưng sau chuyến đi thì nhà báo Đoàn Tr ọng rất hăng hái và lên 
tinh thần.  
 
Đ
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: lần này DB Trần Thái 
Văn sẽ bị thân bại danh liệt vì tiết lộ động trời của Lý Tố

ầ . Vì vậy nhiều 
khi vì sự nhiệt tình Đoàn Trọng bị nghi ngờ bị giựt dây hay cố tình 
tiếp tay Lý Tống làm áp lực với luật sư Trần Thái Văn? Người viết 
biết Đoàn Trọng không phải là loại người “ký giả cà phê” (từ của 
nhà báo Vũ Ánh), nhưng không th ể giúp Đoàn Trọng vì “hai 
phương trời cách biệ

ạ 
chỉ email cuả

. Biết là Đoàn Trọng bị Lý Tống lợi dụng, nhưng biết làm 
sao hơn khi giữa chúng tôi có vài “bất đồng” tư tưởng trong 
chuyến đi, nên không thể nói chuyện nhiều để giải thích cho Đoàn 
Trọng.  
 
Đ

hiều ngườ

ới email của Lý Tống đượ

ẽ

(fired) họ
biện hộ ậ ận 
vì tính bất nhất của Lý Tống từ

ằ
. 

 (Lý Tống sau đó 
đã cải chính mớ , chưa đưa 

.)  
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ở

ệ

. Ông Nguyễn Xuân Tùng một nhà tranh 
đấu trong cộng đồng từng nhận xét Lý Tống luôn luôn cho mình là 
“người hùng”, nên chuyện bắt Lý Tống phải tin vào luật pháp rất 
khó thuyết phục. 
 

27/1/2011 tạ

ại thủ phủ “quê nhà” của Lý Tống ra 
sao? , nhất là 
ký giả Đoàn Trọng từng lên San Jose và trực tiếp phỏng vấn 3 vị 
luật sư trên.  
 

triệt để
ợc dự trù trước đ ây độ

. Nếu 
Lý Tống không đưa bài viết lên mạng Internet và ông Bùi Mạnh 
Cường không giải thích vụ việc thì có lẽ không ai biết và sẽ tham 
dự đông vì tò mò. Nhưn g đã biết nội dung và chuyện gì thì đương  
nhiên không còn yếu tố bất ngờ gây ngạc nhiên. 

ẽ bị
. 

-
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) ẽ phát hình 
(?). Đài Freevn.net của ông Bùi Bỉnh Bân đã phát lên mạng truyền 
hình online.  
 
Về

Thăng (chủ tị
. Bài viết không đi sâu vào lý l ẽ của Lý Tống và 

Bùi Mạnh Cường mà chỉ đưa ra nhận định “chủ quan” của người 
viết về sự kiện này mà thôi. Buổi họ ới 50 
người,  đa số là những người thuộc phe Ban Đại Diện của cộng 
đồng bác sĩ Nguy ễn Xuân Vinh và bà Nguyễn Minh Nguyệt, một 
số người tò mò và lẽ dĩ nhiên cũng có một số người ủng hộ luật sư 
Trần Thái Văn.  
 
Trong tinh thần điều hợp nhà báo Đoàn Trọng đã làm đúng và làm 
tròn thiên chức của người điều hợp, công tâm và vô tư không thiên 
vị. Về hình thức thì có lẽ không phải là nhà chuyên môn tổ chức và 
chỉ kinh nghiệm họp báo kiểu “mì ăn li ền”, nên buổi họp báo viả 
hè đã cho thấy sự bất lợi thiếu tầm vóc so với nội dung mà ông Lý 
Tống mong muốn tố cáo. Chào Quốc Kỳ VNCH trong sinh hoạt 
cộng đồng đã như là m ột nhu cầu không thể thiếu, nhưng đôi khi 
chuyện gì cũng chào quốc kỳ sẽ trở thành lạm phát và mất sự trang 
nghiêm. Thí dụ chuyện họp báo của Lý Tống mang nội dung cựu 
DB bội hứa và phải bồi thường 18,400 mỹ kim không dính líu gì 
đến Hồn Thiêng Sông Núi.  
 
Chuyện cá nhân giữa 2 người cũng đè mọi người phải hát quốc 
ca trong khi không có cờ.  
Muốn chào quốc kỳ thì phải có cờ, không có cờ thì chạy qua bên 
gian hàng KBC của Vũ Hưng toạ lạc trên đường Westate bên cạnh 
lò hột vịt Long An giá 5 mỹ kim hoặc mượn ngay trong câu lạc bộ 
Văn Hoá (nhà hàng Zen) có sẵn 2 lá cờ để bên cạnh piano. Không 
có cờ thì không chào vì chuyện cá nhân không cần thiết. Việc chào 
cờ mà không có cờ làm hại Lý Tống hơn là được lời khen. Chưa có 
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người xấu miệng dè bỉu dùng quốc ca để che đậy âm mưu “đòi 
tiền” (ông Bùi Mạnh Cường gọi là tống tiền). Nhưng khi nhìn 2 
bảng tên Lý Tống và Đoàn Trọng viết nguệch ngoạc và tô màu đỏ, 
người ta mới thấy sự cô đơn của nhà báo Đoàn Trọng, hoàn toàn 
đơn thân độc mã. Có nghĩa VPCOC (H ội Ký Giả OC) đứng bên 
ngoài “cuộc chiến” và Nam California Lý Tống cũng ch ẳng còn 
“đồng chí” để giúp “anh hùng” làm chuyện “hùng anh”.  
 
Thời buổi tin học, kỹ thuật hiện đại người ta có thể mang laptop và 
một máy in chạy ngay được 2 bảng tên in ngay ngắn trong vòng 
vài phút. Thêm vào một hình ảnh Lý Tống trong mũ phi công 
(nhưng đi xe đò) cho buổi họp báo cũng không thích hợp. “Đánh” 
luật sư Trần Thái Văn cứ “đánh” đâu cần phải mang oai “pilot” 
cho dù bộ quân phục đó đáng được hãnh diện, nhưng lạc lõng 
trong nhóm trên dưới 50 người không quân phục trông cũng chẳng 
oai phong, vì người ta sẽ thắc mắc: tại sao những pilot khác đi đâu 
không yểm trợ? Quân chủng Không Quân có câu châm ngôn:  
 
“không anh em, không bỏ bạn bè”, nhưng hôm nay các anh phi 
công Orange County chắc đang bận thao diễn các “phi vụ” khác 
hay không thích làm “người hùng” kiểu Lý Tống? Lẽ dĩ nhiên 
cuộc họp báo kiểu “mì ăn li ền” và thiếu sự hiện diện của các cơ 
quan báo chí quận Cam mà dân biểu José Solorio gọi là “biểu 
tượng sức mạnh truyền thông của cộng đồng người Việt” đã làm 
mất đi nhuệ khí của người tổ chức lẫn người diễn thuyết.  
 
Không biết có phải vì yếu tố này mà Lý Tống đã b ắt đầu câu 
chuyện rất là Tây Du Ký sự, nghĩa là vòng vo Tam Quốc chẳng ai 
hiểu Lý Tống muốn nói gì? Lý Tống nói khá nhiều về cá nhân, về 
thành tích có bao nhiêu mảnh bằng, có thể lái bao nhiêu loại máy 
bay, thực hiện biết bao nhiêu “phi vụ” anh hùng tại hải 
ngoại…v…v… Dư luận đến tham dự là muốn biết chuyện “bội 
ước” như thế nào, tại sao bội ước, những văn bản ký kết, khế ước 
hợp đồng trưng dẫn. Nhất là thời hạn “mượn nơi họp báo không có 
xin chủ nhân” có thể bị yêu cầu dẹp bất cứ lúc nào (đã bị yêu cầu 
chấm dứt càng sớm càng tốt.) 
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Trong lá thư đầu tiên tố cáo, ngay hàng chữ mở đầu Lý Tống đã 
không khéo léo khi đề cập đến số tiền gây quỹ tranh cử của luật sư 
Trần Thái Văn là 1.3 triệu. Theo lập luận của Lý Tống 1.3 triệu 
so với 18,400 mỹ kim không thấm tháp gì, đã làm cho Lý Tống 
mất chính nghĩa cả về lý lẫn về tình. Theo luật pháp tiền tranh 
cử chỉ được dùng vào việc vận động tranh cử. Lý Tống viết 
như vậy chứng tỏ anh ta không có một kiến thức luật pháp và 
quỹ tranh cử, vậy mà dám chê 3 luật sư là không biết gì luật 
pháp. Lý Tống còn nói, tôi cần luật sư miễn phí để giúp tôi làm 
thủ tục hành chánh toà án, tôi sẽ tự cãi lấy vì tôi vô tội. Không biết 
có phải vì vậy mà luật sư chỉ định cãi cho Lý Tống đã đi phép 1 
tháng cho bõ ghét? Về tình thì vô hình chung Lý Tống để cho dư 
luận thấy việc đòi tiền là do sự “quen biết nhau” dựa trên con số 
1.3 triệu, tiền của dân chúng đóng góp DB Văn có mất mát gì đâu 
mà hẹp hòi đ ến nỗi không chịu trả, vì nếu có trả thì luật sư đ âu 
phải móc tiền túi đâu mà ngại.  
 
Ai ngờ luật sư Trần Thái Văn (luật sư mà) cứng cựa “go ahead 
make my day Lý Tống”. Phi công Lý Tống không còn cách nào 
khác đành phải đ i xe đò xu ống họp báo. Nhưng trong buổi họp 
báo, Lý Tống lại lập luận khác lúc đầu, đòi tiền để “trả lại cộng 
đồng” bằng cách chia đều 4 tổ chức (Arizona, Dallas, Úc và khối 
8406). Tuy nhiên, Lý Tống chỉ nói mà không đưa ra bằng chứng 
thư yêu cầu đòi trả lại tiền của các tổ chức Arizona và Dallas và 
khối 8406 (trong nước cũng đòi tiền, lạ nhỉ?). Riêng phần Úc, thì 
Lý Tống cho biết dùng để tài trợ cho nạn nhân bão lụt. Lý do này 
lại càng không được sáng tỏ và hợp lý. Nếu Lý Tống đưa được thư 
có ký tên đ ể chứng minh cho đòi h ỏi (hoàn trả) này may ra sẽ làm 
giảm bớt được ý đồ “tống tiền” của Lý Tống.  
 
Phần đòi hỏi đưa bà Suthathif về Mỹ để điều trần thì đúng là m ột 
sự đánh lừa dư luận. Thứ nhất nước Mỹ cách đây 6 năm tức 2005 
đang bắt đầu đi vào sự suy thoái kinh tế sau biến cố 911. Lính Hoa 
Kỳ hi sinh trên các chiến trường Iraq và A Phú Hãn cho nên chính 
phủ tổng thống Bush phải đối phó với hàng trăm, hàng ngàn vấn đề 
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tồn đọng và quan trọng cần giải quyết. Khó khăn kinh tế, an ninh 
quốc nội, hoà bình quốc ngoại …v…v… làm sao quốc hội nào dư 
thời giờ để tổ chức một buổi điều trần cho một người đã b ị quốc 
gia khác kết án tù về tội không tặc. Thí dụ như bà Suththif có đúng 
đi chăng nữa thì chính quyền Hoa Kỳ có dám ngang nhiên ngồi 
chồm hổm vào công lý và pháp luật quốc gia khác không? Thứ hai, 
chính bà nhân chứng quan trọng này đã ra toà và khai ngư ợc lại 
điều Lý Tống mong muốn. Vậy tại sao Lý Tống có thể thờ ơ tin 
vào một người không đáng tin cậy? Phải chăng đã có s ự thương 
thảo hứa cho bà định cư vĩnh vi ễn tại Hoa Kỳ nếu bà bằng lòng 
làm chứng gian (?) bất thành bởi Lý Tống hay nhóm Lý Tống?  
 
Sau đó là phần phản biện từ phiá ông Bùi Mạnh Cường. Phải vô tư 
mà nhận xét cả 2 người Lý Tống và Bùi Mạnh Cường đều không 
đi thẳng vào vấn đề. Sau buổi họp báo người viết hỏi một vài 
người đứng theo dõi từ đầu đến khi chấm dứt, câu trả lời không 
biết cả 2 phiá trình bày cái gì chỉ biết rằng Lý Tống “bội hưá và 
đòi phải hoàn trả”, Bùi Mạnh Cường “không hứa không hoàn trả”. 
Không ai đi thẳng vào vấn đề để chứng minh cho lập luận của 
mình.Tâm lý ngư ời ta đa số cứ nghĩ rằng càng nói nhiều thì càng 
dễ thuyết phục được người nghe. Điều này có thể đúng, nhưng nếu 
biết nói đúng chủ đề còn nói kiểu nói dài, nói dai, nói dở nhiều 
khi lại còn nói dốt nữa thì chẳng có lợi vừa mất thì giờ mà người 
nghe chẳng hiểu diễn giả nói gì?  
 
Kết luận chuyện Lý Tống định làm người hùng đã trở thành người 
khùng (chữ hoang tưởng của ông Bùi Mạnh Cường), những người 
từng ủng hộ Lý Tống như Đại tá Ân, Lê Ngoạn, Hồ Thăng 
…v…v… đã từ từ rút đi trong im lặng. Số người còn lại chưa chắc 
đã ủng hộ mà họ chỉ muốn chống VC qua hình ảnh Đàm Vĩnh 
Hưng mà Lý T ống là biểu tượng cuả ngày hôm đó. Dù thích hay 
không thích Lý Tống thì sự kiện “Valentine” của cô gái Lý Tống 
xịt “dầu thơm” cho người tình Đàm Vĩnh Hưng cũng là ch ất xúc 
tác đẩy mạnh cuộc biểu tình tại Anaheim Convention Center. Cuộc 
biểu tình đông đ ảo từ lâu đã v ắng bóng trong cộng đồng người 
Việt hải ngoại tại Nam California và các nơi. Nếu Lý Tống biết 
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dừng lại nơi cần dừng thì ngày nay Lý Tống đã là m ột tiêu biểu 
hay lãnh tụ. Nhưng rất tiếc Lý Tống chưa bao giờ biết dừng lại. Vì 
đấu tranh không phải là mục tiêu của Lý Tống. Mục tiêu của Lý 
Tống nằm ở trong chủ trương của Lý Tống mà ít người biết.  
 
 

*** 
 
 
     NS ĐÀM BẢO KIẾM VIẾT VỀ VIỆC HỌP BÁO 
 
Một thứ 7 đầu năm 2008; chính cá nhân tôi vưà biểu tình ở chùa 
Bát Nhã của sư Về Nguồn VC Nguyên Trí [ là văn phòng thư ờng 
trực của nhóm tiếm danh GHPGVN tại Hoa Kỳ], vừa  thuyết phục  
Phương Nam [Thanh Niên Cờ Vàng] là: " Cô già rồi các cháu nên 
chống bọn VAALA nhóm cô và bác Diễn sẽ hỗ trợ phía sau..."  
Khi nghe Đoàn Trọng bảo tôi: "vì có cờ máu và tượng Hồ Tặc ở 
triển lãm này, em đã b ảo Trung liên lạc với Trần Trọng An Sơn, 
ông ta từ chối... phải có người chống cộng, bất cứ ai làm cũng 
được...".  
Nhóm Thanh Niên Cờ Vàng đã mời nhóm ông Trần Trọng An Sơn 
cùng họ tổ chức vào 1 thứ 7 tháng 02/ 2008... được nhiều thành 
phần quốc gia tham dự, trong đó có 2 chị em tôi. Tôi tự nguyện hỗ 
trợ Phương Nam có 1 lúc, , còn ph ải trở về biểu tình ở Bát Nhã. 
Tôi   nghe  tiếng ông Trần Trọng An Sơn đuổi phải lên vỉa hè 
ngay. 
 
Chúng tôi ra về sớm  [vì còn phải ghé chống nhóm Về nguồn VC ở 
chùa Bát Nhã mỗi thứ 7], để lại cho ông Trần Thế Cung mượn 2 
biểu ngữ chống tên Dâm Hồ Tặc... tôi vô cùng kinh ngạc, khi ông 
Minh Phát đem tận nhà trả tôi, lại dán 1 quần lót đàn bà với cờ 
máu nhỏ của Lý Tống làm. Chính lúc biểu tình ngày hôm ấy Lý 
Tống cũng ăn m ặc 1 quần lót dơ dáy ra ngoài thường phục ra 
đường rất khó coi...  
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Tiếp theo không lâu, Hề Lý Tống ,chỉ dám dán chập cờ Vàng Quốc 
Gia Truyền Thống vào 2 mặt cờ máu của VC ở trường đại học 
USC như cả thế giới thấy phổ biến trên net ...  
 
Hồi bị tù ở Thái Lan, Lý Tống ngu si không thèm nhận thông 
ngôn, để Thái Lan gài cho chính tay Lý Tống Lý Tống, lại ký vào 
biên bản tiếng Thái là chính Lý Tống ăn cắp máy bay là điều Lý 
Tống có tape thu thuê người lái máy bay...  
 
Lý Tống  nghe lời BS Việt Tân Nguyễn Xuân Ngãi gian hùng,  
dùng Medical cấp cứu Lý Tống khi tuyệt thực chống VC nghị viên 
Madison... Lúc phải trả share of cost trên dưới 20 ngàn gì đó... thì 
lại kiện BS Ngải đúng là cả bọn đều vô liêm sỉ...  
 
Mới đây chống Văn Công VC Đàm VĩnhHưng anh Hùng Lý T ống 
không dám bắn thật cho nó què tay hay gẫy chân, chỉ có hành động 
của anh Hề chính trị của Việt Tân: chỉ có lợi cho VC và mang 
tiếng cho VNCH mà thôi!!!  
 
Thời Clinton, Lý Tống rải truyền đơn ở Việt Nam... 1 người đân 
đen ở Việt Nam lên net góp ý: hành đ ộng của Lý Tống chỉ tạo hy 
vọng hão trong quần chúng. Vì chả ai thấy mặt mũi tờ truyền đơn 
của Lý Tống ra sao [VC cho nhặt vứt hết]. Họ góp ý nếu thực chất 
chỉ là tuyên truyền hão... không có thực chất có thể đánh đổ VC ... 
thì làm ơn để cho họ bình an, thay vì tạo điều kiện cho VC xiết cổ 
họ chặt hơn. Việc Lý Tống không dám đòi Trần Thái Văn ngay khi 
sự việc xẩy ra có phải là đỡ hề không [phải chăng vì lúc ấy Văn 
Trần còn vững mạnh nên anh Hề LT sợ?!]. Cá nhân tôi, thuộc bản 
chất thẳng ruột ngựa [rất sợ các thủ đoạn chính trị], tự nguyện, có 
thái độ chính trị đứng về phía Dân Tộc, không vì quyền lợi nào]. 
 
Người quốc gia chống VC ở hải ngoại, có thể nói có bao nhiêu 
người thi có bấy nhiêu quan niệm chống cộng khác nhau. Riêng cá 
nhân NS Đàm Bảo-Kiếm có bênh vực bất cứ ai, cũng chỉ là hành 
động nhất thời khi tôi nghĩ là đúng [trong tinh thần vô vị lợi].  
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Đối với anh Hề Lý Tống [đối với cá nhân tôi thôi nhé], nhà báo 
Đoàn Trọng mời là 1 chuyện... tôi ngu gì phí thì giờ cho 1 tên hề... 
diễn xuất  ở quán nghệ sĩ Việt Gian Lý Kiến Trúc,  cùng Trùm Du 
Đãng Bolsa Văn Trần lúc hết thời... làm gì!!!  
 
Anh Hề Lý Tống nếu thực sự còn có tí máu anh hùng của Tổ Tiên 
Dân Tộc Việt hãy cùng Ban Đại Diện Việt Tân [có bà già trầu Việt 
Nam gọi là Quái Thái] hãy can đ ảm tranh đấu cho đại học USC bỏ 
cái cờ máu Chistine Trang mới chụp cho tôi đầu năm 2011 như 
đính kèm phía dưới.  
 
Còn Trùm Du Đãng Bolsa Văn Trần, Chúa dậy: "ai vả má trái, con 
hãy đưa má  phải ra..." cứ nhìn khuôn mặt heo phì nộn của hạng 
người chỉ biết ăn đồ tạp... nên mới phải quá ê chề như thế. Vì thế 
vài người đứng bên ngoài chê cười có ai thèm vào chất vấn tên Hề 
của Việt Tân cũng như con heo ăn tạp sắp bị thịt kẻo bị quẳng vào 
hố vôi tránh gây nhiễm độc môi trường].  
 
Phật dậy cuộc sống ngắn ngủi, vô nghĩa... r ất đúng vì Tr ần Trọng 
An Sơn bị tai biến mạch máu não không lâu [Nguyễn Đức Quang 
đang khỏe bị hôn mê, không biết vợ có rủ đoàn tụ không (?) ... tôi 
khật khà khật khừ, không dám tranh dành với Tân Ban Đại Diện 
Quái Thai của Ông] cũng nên cùng Ban Đ ại Diện Quốc Gia Việt 
Tân của ông can thiệp thẳng với Đại Học USC để hạ cờ máu VC 
mới phục vụ cộng đông tỵ nạn VC chứ tranh đấu cho thị xã Ivine 
công nhận cờ Vàng VNCH mói đây cũng ch ỉ là cái chiêu mị dân 
như Văn Trần của đảng Cộng Hòa trước đầy đã bị đào thải... 
 
BaoKiem Dam, DDS- 714-775-2588 
                     ---------------------------------------- 
. 
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Lý Tống dùng hai lá Cờ Vàng bọc lá cờ máu Việt cộng tại 
trường USC ngày 1 tháng 9 năm 2010.    Vàng vỏ đỏ lòng 
 
 

*** 
 
 
On Sun, 3/27/11, Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net> wrote: 
 
From: Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net> 
Subject: ] Re: [PhoNang] G óp ý v ới  ống LÝ TỐNG:   
Date: Sunday, March 27, 2011, 2:47 PM 

   
  
Thưa anh Lý Tống , 
Đọc bài viết cuả anh dưới đây , tôi có quan điểm khác anh 180%. 
  
Thưa anh , trường hợp tôi lên xe đò Hoàng , dù ông/bà chủ xe hay 
người thu tiền miễn cho tôi (như anh)  khỏi trả vì sợ anh XA TẶC 
,đầu tiên  tôi có lời xin cám ơn người chủ xe trước và trả lời với họ 
là xe của anh không phải chạy bằng nước lả, dù có nước lả đi nữa 
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cũng phải có công người múc , ngoài ra ô/bà  còn phải trả tiền tu 
sửa xe, tiền bảo hiểm và mọi thứ tiền khác trên một chuyến xe , cái 
lòng tốt của ông bà chủ tôi xin ghi nhận , nhưng nếu ông/bà chủ 
không lấy tiền xe tôi xin xuống xe và đi xe khác , chứ tôi không lợi 
dụng tên tuổi để nhờ vào mồ hôi người khác . 
  
Nếu tôi vào nhà hàng ăn cũng thế , khi ăn xong nếu chủ không  lấy 
tiền , là người lịch sự tôi không bao giờ chấp nhận ăn FREE , tôi 
xin cám ơn bà chủ và xin thưa là khi vào đây ăn   trước tiên là tôi 
có cảm tình với quán hay lá   nơi đây đồ ăn thích hợp với   khẩu 
vị cuả tôi , trước khi vào quán là tôi đã chuẫn bị sẵn sàng tiền trong 
túi để trả , tôi nghĩ rằng tất cả cái gì mà tôi ăn bà chủ đều phải bỏ 
tiền ra mua , kể cả tiền thuế , tiền thuê bao và tiền công nhân , 
không lẻ con người như tôi mà lại phải đến nổi ăn   quỵt như thế 
,nếu ông bà chủ không nhận tiền của tôi thì cũng xin ông bà chủ 
hãy nhận lấy và để giành số tiền này tặng cho những người còn 
thiếu thốn , già cả và bệnh tật hơn tôi nhiều ,  lúc đó tôi mới yên 
lòng rời khỏi quán và sẽ ghé lại lần sau .Thưa anh Tống , chuyện 
anh kể tôi sực nhớ laị vụ động đất ở Nhật bản vừa rồi ,một em bé 
người Nhật  9 tuổi sau khi nhà cửa bị trôi , cha mẹ mất tích , em 
không nơi nương tựa phải sắp hàng để nhận thục phẩm trợ giúp , 
bụng đói , áo quần mỏng manh , em bé là người đứng hàng sau 
cùng . Một người Cảnh sát thấy thế liền cởi áo anh ta ra định trao 
cho em bé và tình cờ một  bao lương khô trong túi áo anh ta rơi ra , 
anh CS liền lấy bao lương khô trao tặng cho em bé ,anh CS  tưởng 
em bé sẽ mở bao thức ăn và ăn ngấu nghiến vì đang cơn đói , 
nhưng anh ta đâu ngờ em bé ấy không ăn mà mang bao lương khô 
lên tận bàn cấp phát bỏ xuống đó rồi về chỗ cũ sắp hàng , anh cảnh 
sát ngỡ ngàng h ỏ i em bé sao  CHÁU  ĐANG ĐÓI MÀ CHÁU 
KHÔNG ĂN LẠI ĐEM BỎ LÊN ĐÓ , THÌ EM BÉ TRẢ 
LỜI:"THƯA CHÚ, CHẮC CÒN NHIỀU NGƯỜI ĐÓI HƠN 
CHÁU , CHÁU MUỐN BỎ LÊN ĐÓ ĐỂ CHIA CHO CÔNG 
BẰNG ". Ôi thật là cao thượng cho một em bé 9 tuổi người Nhật  
bổn , nếu đem so sánh nhân cách chắc anh và cả tôi  thua xa em bé 
ấy rất nhiều dù em bé ấy chỉ mới  học lớp BA chưa có một bằng 
cấp nào cả , thế mới biệt nhân cách cuả con người đâu phải cần  
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bằng cấp ,địa vị trong xã hội. 
  
Thưa anh Tống , lời nói thật đôi khi cũng làm anh phiền lòng , 
nhưng nếu mọi người  không dám nói lên sự thật thì người làm sai 
biết đâu mà sửa phải không anh Lý Tống .Trên đời này không có 
cái gì là FREE CẢ , kể cả sự TỰ DO ./. 
  
Chào anh , 
  
Võ Tử Đản ông già trên 80 tuổi mà anh đặt cho tôi cái tên Võ Du 
Đảng .. 

*** 

Tâm tình với Tống Lý 
Saturday, April 2, 2011 3:30  

From: "THINH NGUYEN" <huongtanthinh@yahoo.com 

 

Thân chào tái ngộ Bồ Tát thứ 98, con nhà Giời, anh hùng chống 
cộng Cu....ba kiêm giáo chủ Cái bang. 

Gần đây, Tống Lý lại "ê a" trên diễn đàn, núp dưới cái tiêu đề của 
phong trào yểm trợ tự do và dân chủ cho Việt nam, kêu gọi các 
phe  "đình chiến", ngưng đã kích l ẩn nhau để hướng mục tiêu đấu 
tranh  về một mối. Thế là phen nầy, Tống Lý có một lá khiên mới 
để núp bóng, che  chắn cho  thân hạc về chiều. Chắc hẳn là  muốn 
thiên hạ cứ im lặng mà "thưởng thức " các món ăn chơi do con nhà 
Giòi tung lên diển đàn, đừng có ý kiến, mặc cho kho đạn thành 
Tuy Hạ nổ tơi bời hoa lá.  

Đại bàn....g Tống Lý ngày càng đ ể lộ cái chân tướng "cú nhầy" của 
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mình. Hào quang của những ngày huy hoàng đã chìm vào quá kh ứ 
. Ngày  ra Tòa cộng sản Việt nam,  Tống Lý ca tụng chế độ "Vẹm" 
có dân chủ, đêm lại ngồi  "sụp mí",  đưa cay với viên đại tá...o Việt 
cộng trưởng trại tù. Về đến Mỹ quốc, biến thành anh hùng chống 
Cộng, Tống Lý huênh hoang, khinh mạn, xem thiên hạ bằng vung, 
lời lẽ cao ngạo, phong cách trịch thượng khiến bá tánh bất bình, 
ngay cả cụ Võ tử Đản còn bị anh k...hùng Tống Lý gọi là Võ du 
Đãng. 

Quả không ngoa, mổi lần bài viết của đại bàn...g Tống Lý xuất 
hiện là mổi lần thần dân thiên hạ lại có phen ôm bụng mà bò. Hết 
các bài "tự thú"  vẽ hươu, nắn vượn, tự mình phong thánh, biến 
thành Bồ Tát, con nhà Giời, thần Hộ mệnh, quay sang làm anh 
hùng cái thế với giai nhân "mậu ngò"; rồi lại ở trọ cùng 8 "lỗ" no 
hair....... 
 
Trên thông "nhũ", dưới thấu" lỗ", chán chê, nay đến xe đò Hoàng. 
Đọc hết lời tường thuật của Tống Lý về lời lẽ đối đáp với ông chủ 
xe đò Hoàng, bá tánh chằc phải rũ rượi vì cười. May mà nữa chừng 
bị "bể", bằng không anh hùng chống "cuội" Tống Lý mà lên ngôi 
Tổng thống, nhân dân Việt nam lại thêm một phen khốn đốn vì 
"Đọa ngáo vương" Tống, họ Lý. Ông chủ xe đò nói thế mà Tống 
Lý nhà ta cứ tỉnh bơ, phây phây hưởng phần "yểm trợ" miển phí, 
lại còn dương dương t ự đắc, cho là thiên hạ hết lòng ủng hộ. Dẫu 
cho rằng ông chủ xe đò Hòang có nói đùa đi nữa, những lời đó vẫn 
vô hình chung nói lên sự "sợ hãi" của tha nhân về những điều mà 

Nay Tống Lý  đã có phần mệt mỏi, khí thế không còn "hung 
hăng" như trước. Phần vì tuổi tác đã cao, ph ần vì thiên hạ cứ thi 
nhau" tố Tống", phơi bày sự thật trần truồng làm chàng mệt phờ 
người, nhất là sau quái chiêu" xịt", bị "thất thu" vì bá tánh không 
mở hầu bao như dạo trước. Tống Lý công bố chỉ thu được trên 
mười ngàn Mỹ tệ, thật là không đáng so với bao công lao, tâm sức 
mà  Tống đã bò ra. 
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anh hùng bá nạp Tống Lý có thể làm"CƯỚP LUÔN CẢ XE ĐÒ 
NHƯ ĐÃ TỪNG CƯỚP MÁY BAY 2 LẦN". Ôi chao !!! thời tao 
loạn, giậu đỗ, bìm leo, chó nhẫy bàn độc, du kích ấp làm chủ tịch 
huyện; anh hùng chống Cộng thành kẻ Cướp; Tống Lý đổi hệ, trở 
thành chị Tư Thái Lan, xịt Đàm ca nhi. 

Có trải qua cuộc bể dâu mới thấy được những điều đau đớn lòng. 
Hơn 35 năm qua, vật đổi sao dời, lòng ngư ời ly tan, bao hệ lụy, 
thăng trầm, trong đó, anh hùng chống "cuội" Tống Lý là một. Đầu 
chim sẻ mà cứ ngở là óc đại bàng, suốt ngày đ i mây về gió, mơ 
thành các đấng vĩ nhân rồi lại mộng về cựu Tổng Clinton để được 
sướng rên "mé đìu hiu" với nàng Monica nõn nường. Hết tình , đến 
tiền rồi đến danh vọng. cứ thế mà học đòi thành anh hùng Nguyễn 
thái Học, không thành công thì cũng thành "cuội".  

Màn trình diễn mới đây là "đòi tiền" lại. Quái xế Tống Lý rất sợ bị 
đời quên lãng nên bằng mọi cách,cố" quậy" cho bột thành hồ. Nhờ 
chàng thành thật khai báo nên bá tánh mới hiểu rõ mọi sự. Tiền bạc 
do đồng hương đóng góp, Tống Lý tha hồ vung vãi, chi "sộp" vào 
các nơi, không ai kiểm chứng. Nay thì thành "bà cả đọi", xoay trần 
kiện cáo, họp báo đòi tiền lại, từ cổ chí kim có một không hai trong 
lịch sử "trường thiên chống Cộng", đó là chưa nói đến các luật sư 
biện hộ trong vụ án"xịt" 

Tống Lý đã t ự mình đánh mất hình ảnh đẹp của mình trong lòng 
người Việt chống Cộng hải ngoại. Hành động, ngôn từ, phong cách 
của Tống Lý ngày càng "rã rư ợi", lộ dần bản chất của kẻ cùng khổ. 
Than ôi!!!!! đất nước thời mạt vận, địa linh sanh......cuồng vĩ. 
         

 
  
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

303 
 

 

 

 Re: LÝ TỐNG: TRẢ LỜI EMAIL BÁC ANHCUNNINGHAM & 
VÕ TỬ ĐẢN 

Thursday, April 7, 2011 6:49 PM  viettrung1930@sbcglobal.net 

   
Trả lời Lý Tống , 
 
Người thật, việc thật, việc tôi đặt câu hỏi với bà Amy Dương vợ ông 
Đỗ Hùng là tôi muốn biết rõ sự thật về chuyện Lý Tống có thật sự 
đòi tiền , khi LT góp để xây dựng cổng chào Little Saigon tại 
Sanjose  mà trên diễn  đàn LT không nói rõ ràng là do bà Amy 
Dương tự ý trả lại. Như vụ Lý Tống  nhờ bà tâm thần Bùi kim Thành 
đòi tiền nơi cựu dân biểu Trần Thái Văn. Sau bài viết của tôi đề cập 
đến số tiền LT nhận 2,000.00 tiền cash và $1,000.00 LT chuyển qua 
cho PTYTDCTD tại Việt nam và xây bia đá, khi đó LT mới viết trên 
diễn đàn là do bà Amy Dương có gọi   phone đến  bà Lam Hương hỏi 
LT cần thì bà Amy Dương sẽ trả . 
 
Lý do tôi đặt câu hỏi đến bà Amy Dương là sự hoàn lại tiền cho LT 
không minh bạch và Amy Dương không thông báo cho cộng đồng 
biết dù ở trên diễn đàn. Bỡi vì khi LT đóng góp mọi người đều biết 
và hoan hô  LT, cũng như trong ngày  làm lễ treo lá phướn, BTC 
phong trào Little Saigon Foundation cũng đã trao bằng khen cho LT 
đóng góp vào xây cổng chào LS. 
 
Sự việc bà Amy Dương  hoàn lại tiền cho LT hình như có sự mờ ám 
hay vì môt áp lực nào đó, kể cả ông Nguyễn Mộng Hùng môt nhân 
vật nòng cốt trong LS Foundation cũng không hay biết về tiền quĩ và 
việc hoàn trả, thật tội nghiệp cho ông Nguyễn Mộng Hùng chỉ  có 
danh ảo mà thôi. 
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Nay thì sự việc đã rõ ràng, lương tâm của mỗi con người chắc cộng 
đồng cũng đã rõ không còn ai  vướng bận gì nữa về việc hoàn lại tiền 
cho Lý Tống đóng góp xây cổng chào. 
  
Đọc bài viết hôm nay của Lý Tống làm cho tôi quá ngỡ ngàng , 
không rõ Lý Tống đã thấm đòn   hay qua sự cố vấn của ai mà văn 
phong của LT xoa y chiều 180  độ, Lý Tống từng gọi tôi là Võ Du 
Đảng, là Bull Dog, là thứ chim sẻ vân vân .... nay tự nhiên lại gọi 
tôi bằng BÁC nghe qúa ư thân mật,  ngọn gíó nào đã xoay chiều Lý 
Tống hay là vì Lý Tống xét mình  không còn đắt khách  và thấy bơ 
vơ lạc lõng trong những buổi chợ chiều, các buổi mét tin và họp mặt 
của cộng đồng gần đây chăng. 
 
 Đối với Lý Tống thì sao tôi không   biết, cá nhân tôi tự nghĩ "làm 
một con người bình thường đã khó,  làm môt người Hùng thôi càng 
khó hơn, huống chi là ANH HÙNG. Có ANH HÙNG thật sự hay 
không thì mọi người đã biết anh quá rồi.   
 
Lý Tống hãy suy gẫm  đọc lại tất cả những bài viết của Lý Tống từ 
sau vụ Little Saigon mà LT đưa lên diễn đàn, theo tôi nghĩ là tự Lý 
Tống buộc tội cho Lý Tống và làm nhục Lý Tống  mà thôi! 
 
Võ Tử Đản.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sự Thật về Lý Tống 
 

305 
 

 

From: Vien Doan <vienbdoan@gmail.com> 
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Ly Tong 
Date: Monday, January 10, 2011, 9:53 PM  

Thưa qúy vị,  

anh Hòang Tuấndemenvienxu@gmail.com,  

 Chúng ta đang sinh sống ở những nước văn minh, tự do , dân chủ, 
pháp trị, được luật pháp bảo vệ tuyệt đối từ nhân phẩm đến thân 
thể.  

Một ngôi nhà được phân ranh bởi một hàng rào dù đơn sơ hay kiên 
cố. Một người nào đó dù gian hay ngay bước qua hàng rào nếu 
không được phép gia chủ, thì bị kết tội xâm phạm gia cư.  

Một người nào đó tự ý mở thùng thư của người khác bị kết tội xâm 
phạm thư tín, trừ người đưa thư.  

Văn minh hơn, một người nào đó tự ý gửi vào hộp "email ' của 
người khác những email không lành mạnh bị tội "harassment."  

Báo chí hay diễn đàn điện tử là nơi phổ biến tin tức, trình bày quan 
điểm,môt cách lịch thiệp, tranh luận sự thật, lẽ phải, công bằng, lý 
tưởng tôn giáo,hay chính trị......để giúp cho con người thăng tiến 
hơn.  

Là một ký gỉa phụ trách mục Cộng Đồng, trước đây viết những bài 
khá đứng đắn,không ngờ Hoàng Tuấn quay 180 độ, phụ bạc lý 
tưởng sự thật, ngay thẳng và vô tư ,đem cả uy tín của một  cơ quan 
ngôn luận của người Việt tỵ nạn cộng  sản để bảo kê cho kẻ Du 
Côn, khủng bố và hướng dẫn sai lệch dư luận !  

http://us.mc810.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vienbdoan@gmail.com�
http://us.mc834.mail.yahoo.com/mc/compose?to=demenvienxu@gmail.com�
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 Hòang Tuấn   tự tiện  gửi b ài :" Quyết đ ịn h  của Lý Tố ng : Đấu 
tranh là chấp nhận tù đầy !" với dụng ý  bốc thơm Lý Tống là "quái 
kiệt" hay ( quái vật ?) là quyền của Hoàng Tuấn. Nhưng  quy chụp 
cho chúng tôi là "  VC nằm vùng, đặc công văn hóa vận VC...", thì 
qủa HoàngTuấn to gan, lớn mật hơn cả anh Đoàn trọng Hiếu  ! 
Trước đây anh Hiếu vu cáo chúng tôi là VC bắn sẻ "người hùng  " 
Lý Tống " của anh ta, bị chúng tôi mắng cho câm mồm !  

Trước khi thảo luận nội dung bài viết của anh, tôi muốn biết :  

1/  Chủ nhiệm, chủ bút, Tổng thư ký và đầy đủ chi tiết về địa chỉ 
của Tuần báo Saigon Times Úc châu để chúng tôi gủi thư ph ản 
bác.  

2/ Trước đây, Lý Tống đã thuê  báo chi ở New Orleans đánh bóng 
Ly Tống nhưng không thành vì người chủ báo còn giữ được liêm 
sỉ,  và  Lý Tống treo giải $1,000 cho ai bịt được miệng ông Hồ 
Công Tâm không  dám nói ra sự thật, này   anh Hoàng Tuấn có 
"deal 'với Lý Tống trước khi cố tình phổ biến bài này không ?!  

Ngay đầu bài anh viết :"  Theo  dõi những việc làm của Lý Tống 
suốt mấy chục năm qua, ai cũng phải công nhận ông là quái 
kiệt,,,,"  

Ước gì anh viết  :"Theo dõi việc làm của Lý Tống suốt mấy chục  
năm qua, Tôi phải công nhận ông ta là một quái kiệt  " thì lương 
thiện hơn , phải không anh ?!  

Trong phần phân loại những thành phần chỉ trích Lý Tống,ở lọai 
một anh việt :" Họ là những tên Việt cộng nằm vùng, đặc công văn 
hóa vân Việt cộng., được lệnh c hửi bới Lý Tống. Lọai này xuất 
hiện nhan nhản trên các diễn đàn trong thời gian mấy tháng trở lại 
đây,..."  

Trước năm 1975 anh và ban biên tập Tuần báo có ai sinh sống ở 
Saìgòn không? Có ai biết ở Chợ Lớn có bao nhiêu người Tàu sinh 
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sống ? Có bao nhiêu Bang như Bang Triều châu, Bang Phúc 
kiến......Mỗi Bang ấy co một ban Đại Diện để giao tiếp với chính 
quyền, để bảo vệ và phát triển văn hoá, xã hội như xây nhà thương 
riêng.....  

Tương tự như thế,ở thànhphố San Jose ,Tiểu bang California, 
người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản cố gắng thành lập được một 
Cộng Đồng Việt Nam/ Bắc California, có Ban Đại Diện 
CộngĐồng Việt Nam/ Bắc California. để giao tiếp với chính quyền 
địa phương,phát triển văn hoá , xã hội....và có thái độ chính trị 
đúng mức.,không làm lợi cho cộng sản.  

Từ khoảng tháng 10/2009 bọn họat đầu chính trị cầm đầu Liên 
Đòan Cử Tri người Việt /Bắc California bảo vệ du sinh phạm 
pháp Hồ Phương hăm giết người,quậy phá Cộng Đồng .  

Ngày 17/6/2010 Lý Tống gia nhập băng đảng hoạt đầu chính 
trị này đánh phá khốc liệt Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam / 
BẮc California .  

Những trí thức Quốc gia và cựu tù nhân chính trị Việt Nam bất 
bình và cảnh cáo. Không phục thiện, Lý Tống hăm dọa khủng bố 
nhiều lần.  

Mời anh đọc một đoạn thư  của Lý Tống trả lời nhà văn nữ,khiếm 
thị Hoa hướng Dương và nhà văn Kiêm Ái vào ngày 16/7/2010 ( 
trước hai ngày Lý tống xịt ca nhi Hưng ) như sau :" Còn nếu một 
BĐDCĐ khoe thành tích và kể công tổ chức, tham gia biểu tình 
tranh đấu ngày xưa, nay lại viện lý do " sợ bị kiện ", vì theo quy 
định pháp luật,BĐDCĐ không có quyền involve vào các vấn đề 
chính trị, thì cân phải xem xét  " động cơ " của sự involve và vấn 
đề : Người Việt tỵ nạn cộng sản có còn cần một BĐDCĐ như vậy 
không ?(Lý Tống quyết phế bỏ BĐDCĐ Việt Nam/Bắc California 
mà chính BĐDCĐ này quyết liệt tranh đấu để chinh phủ Thái 
Lan không giả i giao Lý Tống cho nhà cầm quyền cộng sản việt 
Nam.).  
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Riêng vụ biểu tình chống văn công vc Đàm vĩnh Hưng, mọi tổ 
chức cá nhân "đối địch" vẫn có thể biểu tình chung theo quy tắc 
:Đoàn kết trong chia rẽ. Khu vực biểu tình sẽ được chia thành 
nhiều lô, mỗi nhóm sẽ tập trung tại vị trí mình bốc thăm chọn 
được, và thi đua biểu dương lực lượng cùng những hình thức 
chống đối...."  

Anh Hoàng Tuấn thích hình thức nào?  

Lý Tống mơ cả triệu người vỗ tay hoan hô, hết lòng dốc hầu bao 
cho anh ta, hơn cả dân Cuba lưu von g vỗ tay kh en  an h ta năm 
2000, nên quyết tâm xịt pepper spray vào mặt văn công Việt cộng, 
quên rằng luật pháp Mỹ nghiêm minh mà công dân Lý Tống chỉ là 
đồ bỏ!  

Chính phủ Mỹ giúp đỡ người Việt tỵ nạn cộng sản tái lập đời sống 
lương thiện, nhưng cũng đã bỏ t ù hàng ngàn kẻ coi thường luật 
pháp, làm rối lọan xã hội.  

Lý Tống không phải trường hợp ngọai lệ !  

Sau khi đọc xong đọan thư trên anh thấy thế nào?  

Chúng tôi thi hành mệnh lệnh Việt cộng hay là trí thức Quốc gia 
phải dũng cảm bảo vệ sự thật , bảo vệ Cộng Đồng , bảo vệ 
BĐDCĐ mình đã bầu lên, và lý tưởng quốc gia mình đã chiến đấu 
tứ 1953 tối nay?  

Nói thật với anh Tuấn tôi chống cộng từ ngày Lý Tống con mặc 
quần đùi bắt dế! Tôi cũng đã chết hụt ở Trại Ba Sao , không có hân 
hạnh như Lý tống ngồi nhậu thịt chó với   đại tá Việt cộng 
Nguyễn tiến Lân Trưởng trại tù Ba Sao.  

 Ở loại năm, anh  Tuấn viết :"Lý Tống gọi họ là đám Chim sẻ đòi 
luận chuyện Đại Bàng."  
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Ơ h ay một ký gỉa   chỉ biết nghe mà không suy luận, 
phán đóan  vậy?  

Theo anh  thì ai là Chim sẻ ,ai là Đại Bàng, hay Phuợng Hoàng?  

Theo chúng tôi Lý Tống chỉ là con gà què ăn quẩn cối xay, không 
hơn, không kém.  

Này nhé:  

năm 1992, Lý Tống bày trò không tặc rải truyền đơn nhân danh 
Tổng tư lệnh nổi dậy kêu gọi dân chúng nổi dây mà không có quân 
!Đồng thời quyên góp tiền bạc  của ông già, bà cả.Đúng là gà què 
ăn quẩn cối xay!  

Hèn hạ nhất là ngày 24/2/1993 trước Tòa án thành phố HCM,  là 
công dân Mỹ Lý tống phát biểu : "Khi ở Hoa kỳ tôi tưởng rằng ở 
Việt Nam không có Dân Chủ và Nhân Quyền. Hôm nay tôi 
mới hiểu rằng ở Việt Nam có Dân chủ và Nhân quyền.Đây là phiên 
tòa có tính cách quốc tế rất dân chủ. Đó là điểm son của Cách 
Mạng."  

Anh Tuấn nghĩ thế nào, hậu quả của lời phát biểu ấy?!  

-Thế mà năm 2000,Lý Tống lại bày trò rải truyền đơn nữa. đã nhìn 
nhận có dân chủ và nhân quyền rồi thì nổi loạn à ?  

Đúng Lý Tống làm cu mồi cho cộng sản tiêu diệt hết người Quốc 
gia dân tộc còn sót lại !  

Năm 2000, Khi bị bắt ở Thái Lan, đại diện người Việt ở Hoa kỳ 
quyên góp được  $25,000 đem sang cho Lý Tống thuê luật sư . 
Không chịu thuê luật sư, Lý tống bảo đem bỏ vào account của 
anh ta $23,000 và yêu cầu đại diện về quyên nhiều hơn nữa, ví 
anh ta cần nhiều tiền sau này!  



Sự Thật về Lý Tống 
 

310 
 

Chẳng lẽ anh Tuấn lại không biết những chuyện bỉ ổi này sao ?!  

Anh Tuấn lại ngớ ngẩn nữa rồi, không biết rằng Lý Tống đang làm 
hoen ố chính nghĩa quốc gia qua hành động xịt pepper spray vào 
mặt ca nhi kiếm sống giữa chốn vui chơi,  khi viết :" Tuy có những 
dị biệt,  nhưng cả năm loại này đều có một đặc điểm chung là 
không có đủ can đảm nói thẳng, nói rõ nguyên  nhân và động cơ 
khiến họ chỉ trích phê phán Lý Tống."  

Bác sĩ Đặng vũ Ái,trí thức quốc gia ở Pháp cảm thấy xấu hổ đã 
bình phẩm hành động của hắn ta dưới đây :" LT đã tự đốt qúa 
khứ hào hùng của mình, để đi làm một việc Du Côn trước mặt 
bao nhiêu người ở M ỹ và ở ngoại quốc. Không một quốc gia 
văn minh nào có thể chấp nhận những hành vi thô bạo, vi 
phạm cơ thể một người, vừa bất ngờ, vừa lừa dảo, đối với một 
cá nhân không có gì để phòng bị. LT đã ngồi lên Luật pháp 
Mỹ, lên trên Hiến pháp Mỹ, và cư xử một cách thô bạo..."  

Xa hơn nữa, anh Tuấn viết thêm :" ...Họ thường núp dưới đủ các 
chiêu bài như " tôn trọng luật pháp quốc gia ", " Lý   Tống là kẻ 
khủng bố '  

Ở xa anh Tuấn không biết rõ ngọn nguồn.Khi Lý Tống đánh phá 
BĐDCĐ Việt Nam/ Bắc California  , thì nhà văn nữ Hoa Hướng 
Dương ,nhiêt tình gíúp đỡ Lý Tống lúc tù tội ở Thái Lan, khuyên 
bảo Lý Tống nên ăn ở cho phải đạo làm  người, phải giữ tín nghĩa !  

Ngày 10/7/2010 Lý Tống viết thư trả lời qua diễn đàn Phố nắng 
đầy lời lẽ hăm dọa khủng bố như sẽ dùng biện pháp " Bịt Mắt Chặt 
Đầu "của khủng bố Hồi giáo qúa khích hay áp dụng " Trình Giảo 
Kim Ba Búa "  

Ngày 16/7/2010  Lý Tống lại gửi email khác lên diễn đ àn Phố 
nắng cũng giọng điệu ây.  
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Ngày 20/8/2010, trả lời email của môt người Lý tống viết ..."....Chỉ 
có biện pháp " Bịt mắt-Chặt đầu " và Trình Gỉao Kim Ba 
Búa" mới có thể bình định Hải ngọai để hòan thành sự nghiêp 
Giải thể chế độ Cộng sản Việt nam."  

 Chắc anh Tuấn hiểu ý nghĩa bốn chữ " Bình định Hải ngọai".  

Lý Tống thi hành lệnh của ai?  

Lệnh của siêu lãnh tụ Calvin Khánh!  

Tôi nghĩ cũng tạm đủ để anh suy gẫm.  

Ở san Jose nhiều người nghi ngờ, như ông Lâm Senter, Lý Tống là 
Gián Điệp Nhị Trùng.?  

Chúng tôi nghi ngờ anh ta là kẻ họat đầu chính trị.?  

Kẻ thù duy nhất của chúng tôi là Đảng Cộng sản ViệtNam 
đang tàn hại dân tộc Việt và dâng hiến một phần giang sơn của 
Tổ Tiên cho Tàu cộng.  

Chúng tôi tôn trọng sự thật.  

Chúng tôi sẵn sàng lột mặt nạ bất cứ kẻ nào lường gạt, làm lợi 
cho Cộng sản.  

Đòan bỉnh Viên.  
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       Lý Tống phát động phong trào trong nước xuống đường đua    
xe gắn máy lật đỗ Việt Cộng  nhân ngày bầu cử quốc hội (5/2006) 
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