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NHỮNG KẺ ÁM SÁT LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM 
CỦA GIÁO SƯ HUY 

 
- BÙI LÝ HỒNG. - 

       
 

     Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, người thành lập đảng Tân Đại Việt, xuất phát từ 
gốc là đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng  của nhà ái quốc Trương Tử Anh thành lập 
vào thời Pháp thuộc với học thuyết Dân Tộc Sinh Tồn, một trong những học 
thuyết dân tộc, cùng với thuyết Duy Dân của Lý Đông A, có khả năng làm hủy thể 
tà thuyết cộng sản do Karl Marx đề xướng, Lenin áp dụng, gây đại họa cho nhân 
loại với hàng trăm triệu người bị tàn sát dưới danh nghĩa làm cách mạng, cải tạo 
xã hội, đấu tranh giai cấp.  
 

Rất tiếc là cả hai nhà ái quốc đã bị cộng sản thanh toán, tuy nhiên học thuyết của 
họ vẫn lưu lại hậu thế. Nhưng bất hạnh thay, những người sau nầy làm hệ lụy đến 
lý tưởng cao đẹp, nhân bản, dân tộc, như trường hợp Đại Việt Quốc Dân Đảng, bị 
phân chia làm nhiều đảng, trong đó có đảng Đại Việt Cách Mạng do Hà Thúc 
Ký thành lập, nay do Bùi Diễm lãnh đạo, nhân vật nầy từng lợi dụng danh nghĩa 
Đại Việt để thủ lợi cá nhân qua cái tổ chức trước đây mang tên là Đại Việt Quan 
Lại, ông nầy viết cuốn sách Anh ngữ” the Jaws of history” ca tụng Hồ Chí Minh, 
vinh danh tên tướng cuồng sát Võ Nguyên Giáp sau khi hắn vừa qua đời và mới 
đây tại Hoa Kỳ vừa xuất hiện đảng Đại Việt Kito. 
 

    Liên Minh Dân Chủ Việt Nam là bộ phận ngoại vi của đảng Tân Đại Việt, là tâm 
huyết mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy Huy gởi vào, hy vọng và tin tưởng một tương 
lai tươi sáng cho dân tộc, khi ông kết hợp các nhà dân chủ, đấu tranh và cùng 
nhau tẩy xóa chế độ phi nhân cộng sản, đưa đất nước đến dân chủ, tự do. 
 

    Lập trường của đảng Tân Đại Việt và cả Liên Minh Dân Chủ là không chấp nhận 
cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, không liên hiệp, hòa hợp hòa giải và cương 
quyết tranh đấu tới khi thắng lợi. Tuy nhiên, sau khi giáo sư Huy thành lập Liên 
Minh Dân Chủ, vụ tai tiếng giáo sư Nguyễn Đình Huy trong nước với Stephen 
Young làm rạn nứt tổ chức, chia làm hai cánh. Nhưng chuyện Liên Minh Dân Chủ 
chưa hết hoạn nạn khi ngay trong những người mà giáo sư Huy tin cậy đã sang 
ngang lập trường, trở thành nội thù rất nguy hiểm, giòi từ trong xương, là những 
kẻ ám sát Liên Minh Dân Chủ và cả lập trường, công lao, tâm huyết của cố giáo 
sư Nguyễn Ngọc Huy. 
 

     Thành phần nồng cốt Liên Minh Dân Chủ như Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc 
Nam, Ngô Thanh Hải…đã đâm sau lưng Liên Minh, phản bội cả tập thể quốc gia, đi 
ngược lại những giá trị dân chủ, tự do, tinh thần dân tộc…nhưng rất gần gũi với 
lập trường và đường lối của dư đảng Việt Tân, một tổ chức kháng chiến giả lúc 
đầu với mục đích thu tiền và khủng bố những người quốc gia nêu lên bộ mặt bịp 
bợm của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay thành cánh tay nối dài của đảng cộng sản 
VN. Dư đảng Việt Tân chủ trương bắt tay với cộng sản để canh tân đất nước theo 
mô thức xã hội chủ nghĩa, lý do rõ ràng là dư đảng Việt Tân không chống đảng 
CSVN, trái lại lái mục tiêu sang Trung Cộng với chiêu bài bảo toàn đất tổ. 
 

     Mới đây, chủ tịch đảng Tân Đại Việt là bác sĩ Mã Xái cử hành lễ kỷ niệm 50 năm 
thành lập đảng, 100 năm sinh nhật nhà ái quốc Trương Tử Anh và 24 năm giỗ của 
cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại Nam Cali. Tuy nhiên trong buỗi lễ nầy, một số kẻ 
hiện diện như đại diện dư đảng Việt Tân, site web Phiếm Đàm Hải Ngoại (thành lập 
tại Việt Nam) do thiếu tá Lê Xuân Sơn, tên nằm vùng ở quận Củ Chi, góp công với 
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CS đào địa đạo qua móc nối cán bộ binh vận là bà Mười An. Người ta không ngạc 
nhiêu khi Phiếm Đàm Hải Ngoại ca tụng và đưa tin buổi lễ do bác sĩ Mã Xái mời. 
Điều nầy chứng tỏ là tổ chức do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập đã chỉ 
còn trên danh nghĩa, nhưng bên trong đã bị chính những đảng viên nồng cốt bán 
đứng cho đảng Việt Tân, cánh tay ngoại vi của CSVN hải ngoại. 
 

    Trường hợp ông thượng nghị sĩ Canada là Ngô Thanh Hải là mối nguy cho tổ 
chức Liên Minh Dân Chủ, ông là nhân vật chen chân vào cơ quan lập pháp cao 
nhất nước, trí thức là nhờ uy tín của cố giáo sư Huy đối với các chính khách 
Canda. Nhưng lại chủ trương hợp tác, đoàn kết với CSVN để bảo vệ bờ cõi, là yêu 
nước theo kiểu Trúc Hồ, Nam Lộc, Nguyễn Đình Thắng, Nancy Bùi…trong Thỉnh 
Nguyện Thư Việt Khang. 
 

    Hầu hết những nhân vật nào có ảnh chung với các cán bộ cao cấp như trường 
hợp Đổ Ngọc Yến, thành lập tờ Người Việt (hình với Nguyễn Tấn Dũng), những 
người như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Lý Kiến 
Trúc, thiếu tá Nguyễn Đạc Thành và có thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải chụp ảnh 
chung với thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Những tấm hình nầy đã lan 
tràn trên internet, nhưng đây chỉ là mặt nổi nhưng tảng băng trồi lên mặt nước chỉ 
1 phần, còn 7 phần chìm dưới mặt nước. Không rõ là đàng sau tấm hình là những 
cam kết, móc nối hay những bí mật nào giữa những kẻ có ảnh chung với cán bộ 
cao cấp CS? Nhưng trên nguyên tắc tình báo và lòng tin, thì không ai tin những kẻ 
nầy là quốc gia chân chính, trái lại hai hàng, trở cờ, thành phần nội thù rất nguy 
hiểm. 
 

     Nguyên tắc chung là khi bất cứ nhân công nào làm việc trong một công ty, dịch 
vụ, đều phải tuân thủ theo những qui lệ của công ty, cơ quan. Do đó bất cứ những 
ai làm việc trong các cơ quan chính phủ, dân cử là phải tuân hành theo nguyên 
tắc làm việc và điều hành, ngay cả chuyện họp hành khi đại diện cơ quan, cũng 
phản ảnh đường lối, quyền lợi của nơi gởi đi. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải làm 
việc trong thượng viện Canada, đương nhiên là ông ta phải phục vụ quyền lợi 
nước Canada cũng như chính sách đối ngoại, mậu dịch. Trái lại ông không thể là 
ông thượng nghị sĩ Canada nhưng lại” đại diện” cho người Việt hải ngoại nói 
chung và người Việt sinh sống ở Canada nói riêng. Mặt khác ông thượng nghị sĩ 
Canada gốc Việt còn phải bị chi phối lập trường với chính đảng mà ông tham gia 
và được thăng tiến. 
 

     Canada có mối bang giao, mậu dịch với chế độ Hà Nội, thì ông thượng nghị sĩ 
Ngô Thanh Hải phải làm theo chính sách của chính phủ, được thể hiện qua những 
cuộc họp với thứ trưởng ngoại giao cộng sản Nguyễn Thanh Sơn, tức là ông 
 

thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải thay mặt chính phủ Canada để đàm phán, 
hợp tác với bạo quyền Hà Nội, chứ không bao giờ phục vụ cho dân Việt 
Nam hay cả cử tri gốc Việt ủng hộ ông. Đó là lý do dễ hiểu là ông đưa ra 
luật S129, nhằm xóa tên ngày quốc hận 30-4, thay bằng tên rất chung 
chung, mất hoàn toàn ý nghĩa ngày tang chung của dân tộc; đó là ngày” 
Journey for Freedom” (hành trình tìm tự do) 
.  
Việc nầy cũng là chính sách khẩn thiết của đảng cộng sản Việt Nam, dư đảng Việt 
Tân và cả tổ chức Liên Minh Dân Chủ, đảng Tân Đại Việt ngay nay. Việc làm của 
những kẻ từng quan hệ với thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thường phù hợp với 
nghị quyết 36 mà tên Sơn cũng là kẻ cầm đầu tổ chức ủy ban người Việt nước 
ngoài. 
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   Ông thượng nghĩ sĩ Ngô Thanh Hải hay bất cứ tên khoa bảng nào khác 
như Nguyễn Ngọc Bích, dư đảng Việt Tân....không ai có quyền thay tên 
ngày quốc hận 30-4 bằng bất cứ tên nào khác như: diễn hành cho tự do, 
ngày vinh danh VNCH, ngày thuyền nhân, ngày tỵ nạn…do chính họ phát 
động hay nhờ tay các chính phủ nước tạm dung thay tên hộ nhằm áp đặt 
vào dân Việt Nam. Nguy hiểm là việc nhờ tay các chính phủ tạm dung xóa 
tên ngày quốc hận bằng cách thay bằng những tên khác là do chính những 
tên khoa bảng, đó là những kẻ nguy hiểm gắp vạn lần CS. Người Việt hải 
ngoại cần báo động khi những tên khoa bảng, dân cử làm hại đến lập 
trường chính trị. 
 
 

    Luật S 129 là sự phản bội lần nữa do những kẻ nằm trong tổ chức của cố giáo 
sư Nguyễn Ngọc Huy, nhưng đã ám sát đảng Tân Đại Việt và Liên Minh Dân Chủ, 
làm hệ lụy và tan nát cả tổ chức mà lúc còn sống, giáo sư Huy đã bỏ hết công sức 
gầy dựng. 

BÙI LÝ HỒNG 

27.01.2015 

Nguồn: "Vietnhan Nguyen vietnhan.nguyen@ymail.com 
[ChinhNghiaViet]" 
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