
NHỮNG Ý KIẾN CỦA THÍNH GIẢ 
 
 
Toi ten la Tuan. 
minh co y kien la, muon 2 hoi nguoi viet bac Cali xoa bo, va bau ra nguoi 
chu nhiem moi, tuoi tu 21 den 60, phai co kien thuc va kha nang xay dung 
cong dong. va lam nhung dieu co it cho cong dong. 
nguoi xua co noi rang, 1 cay lam chang nen non 2 cay nhap lai nen hon nui 
cao, de cho tuoi tre lanh dao la tuong lai cua nguoi viet tai dau my moi con 
ton tai, con may ong gia thi khong lam duoc gi het ma con la loi um troi. 
San Jose June-1-2016 
Tuan Nguyen live in San Jose 34 years 
 
_______________________________ 
 
Tôi, Nguyễn Vũ, có ý kiến. 
Đề nghi ̣của Viên Thao rất đúng và đó là ý nguyêṇ của hầu hết cư dân SJ. 
Vấn đề là liêụ 2 cái ban ĐD kia có chịu tự giải tán hay không? 
Bản chất của họ là tham quyền cố vị, sau lưng ho ̣là 1 đ́ám người phe 
đảng 
ủng hộ họ hết mình.Mục đích của họ là có chổ để chụp mũ, chưởi bới 
người này người no.̣ 
Nếu nhà văn ĐVT không có kế hoac̣h nào cu ̣thể để tẩy chay ho,̣ mà mình 
vôị  
bầu lên 1 ban ĐDCĐ khác thì hóa ra SJ sẽ có tới 3 ban đdcđ. Chỉ làm trò 
cười. 
Giải tán cái đ́ám ô hợp để có 1 ĐDCĐ, vừa có già, vừa có sồn sồn, vừa có 
trẻ. 
Nhưng cần phải có năng lực, có cái tâm, có đạo đức, ngoại giao giỏi để 
gíúp đở, 
bênh vực, làm lợi cho cộng đồng... 
Khó đấy. Nhưng hy voṇg nhà văn ĐVT, người luôn có ý kiến hay, cùng 
những 
người có tâm huyết trong côṇg đồng mìǹh, họp nhau lại, vạch ra được  
1 kế hoac̣h, phổ biến rôṇg rải. Bà con thấy đúng đắn khắc mọi người sẽ 
theo. 
Những gì anh đã làm qua những cuôc̣ mít tinh, bà con đến ủng hộ đông 
đảo 
đã chứng minh anh làm đ́́úng. 
Còn bây giờ trưng cầu ý kiến NÊN hay KHÔNG NÊN chỉ mất thì giờ mà 
không đi đến đâu cả. 
Mong thay 
 



_______________________________ 

 

Thành thật mà nói, chúng ta đang ở một đất nước tự do, thì chúng ta 
không có quyền giải tán một hội đoàn nào hết, ở đây chúng ta không chấp 
nhận hai ban đại diên cộng đồng, vậy điều cần là vận động đa số tẩy chay 
hai ban đại diện, và một nhóm người xứng đáng đứng ra thành lập một 
ban đại diện, với đa số người ủng hộ, làm các việc cong ích vì quần chúng, 
làm sao cho tất cả những người Việt Nam ở đây họ cảm nhận được ... Hãy 
làm và dừng nói gì nhiều, có như vậy mới lỏi kéo được mọi người cung 
hưởng ứng, ai nói gì mặc ai, im lặng là giải pháp tốt nhất... 
Tôi rất cảm đông khi nghe bức thư không niêm của ông Đổ văn Trọn, nhất 
là lời ông nói về MẸ, tôi là người đã mất Mẹ, còn Mẹ Việt Nam thì:: 
 
Vọng hướng trời Nam con gọi Me 
Mẹ ới còn mất giữa mưa sa 
 
Chào và rất mong mọi sự thành công 
 
Hải Vân 
____________________________ 

 

Kính gửi toàn thể quý vị người Việt quốc gia Bắc Californina. 

Trước hết tôi xin cám ơn ý kiến của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn là yêu cầu hai cái gọi là 

"Ban Đại Diện Người Bắc Cali" giải tán đi. 

Tiếp theo, xin những vị nào có tinh thần và tài, đức hãy ra ứng cử để đồng bào 

chúng tôi bầu quý vị theo tinh thần dân chủ. Lúc đó mới gọi là ""Đại Diện" được. 

Nếu tôi không lầm thì ông Nguyễn Ngọc Tiên đã đề  nghị với ông Phạm Hữu Sơn 

hãy cùng nhau từ chức hết để đồng bào mình bầu một ban "Đại Diện" khác. Ông 

Phạm Hữu Sơn hình như đã đồng ý, nhưng ông Vũ Huynh Trưởng không chấp 

thuận, nên ông Phâm Hữu Sơn đành bất lực. Nếu đúng như vậy, thì ông Nguyễn 

Ngọc Tiên và tổ chức của ông ta thật đáng khen. 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên và tổ chức của ông tuy được bầu lên, nhưng đã hết nhiệm 

kỳ lầu rồi mà các ông vẫn chưa tổ chức bầu lại. 

Còn ông Phạm Hữu Sơn  dù sao đi nữa ông cũng là cựu Trung Tá trong QLVNCH, 

thế mà để một tên "trốn quân dịch" vô tài thiếu đức, sống.... nắm đầu ông (Phạm 

Hữu Sơn), ông có cảm thấy nhục không?  

À! Ai bầu, và bầu bao giờ cho tổ chức của ông Phạm Hữu Sơn làm "Ban Đại 

Diện..." nhỉ? 

Nếu ông Nguyễn Ngọc Tiên và ông Phạm Hữu Sơn cùng hai tổ chức của hai ông 

cảm thấy mình còn uy tín, còn đươc đồng bào tin tưởng, các ông cứ việc ra ứng cử 

 để đồng bà bỏ phiếu cho các ông. Nếu không, xin các ông hãy vì tinh thần chống 

Cộng của người Việt miền Băc Cali này, xin các ông giải tán đi để tránh những 



phần tử xôi thịt núp dưới chiêu bài "chống Cộng" của các ông để chống nhau hay 

"chống Cộng Đồng gnười Việt" tại đây. 

Tiện đây, chúng tôi cũng có vài hàng với cựu T.T. Nguyen Khắc Bình và cựu T.T. 

Mai Khuyên. 

Xin các ông hãy vì danh dự QLVNCH, mà các ông đã là hàng "Tướng", hàng 

"Tá"; đừng khờ dại để một tên "trốn quân địch" vô tài, thiếu đức sống nhờ...  "lên 

lớp" các ông trên diễn đàn tại KHU HCTNCT trước mặt nhiều quan khác và đồng 

bào mình. Chúng tôi thiết nghĩ đây cũng là cái nhục, y như cái nhục bỏ quân, bỏ 

nước chạy trốn một mình vào tối ngày 28-4-1975.Xin các ông đừng bao che họ 

nữa. 

Đó là vài ý kiến thô thiển của chúng tôi.Xin đồng bào góp ý tiếp. 

 

Kính chào trong niềm "Khát vọng đoàn kết" 

Trần Tôn và Trung Nguyễn 

________________________ 

 

Kính chuyển để rộng đường dư luận . 

 

Thưa qúi vị ,bài viết của ông Đỗ vẫn Trọn có tính cách xây dựng và mong muốn 

Cộng Đồng Người Việt ở Bắc Cali nên có duy nhất một Ban Đại diện cộng đồng  

được đa số dân chúng bầu lên ,vậy xin ai chớ vì tham quyền cố vị gây thêm chia rẽ 

làm mất đi tiềm năng đấu tranh chống cộng của Người Việt Hải ngoại . 

 

Xin trích một đoạn bài viết của ông Đỗ vẫn Trọn :"Ở thành phố San Jose chúng ta, 

có hai ban đại diện cộng đồng, một do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch, nay 

đã lùi dần vào bóng tối. Dẫu gì, ông Tiên cũng có lòng tự trọng, tự thân lo xoay xở 

trả tiền nhà để trụ sở còn duy trì hoạt động.Chắc ông Tiên cũng thấm mùi chua xót, 

khi những người cùng hội, cùng thuyền với ông đã quay lưng và cắn vào ông 

những vết bầm hư vô. 

Còn một ban đại diện khác, do ông Phạm Hữu Sơn làm chủ tịch, phó là ông Vũ 

Huynh Trưởng, một người thích chửi bậy mà nhật báo Thời Báo đã từng đăng 

nguyên tấm hình của ông ta, vạch quần khoe của quý trong một cuộc biểu tình, với 

lời khuyên dành cho Vũ Huynh Trưởng: “Người đàng hoàng nên ăn nói đàng 

hoàng, đừng bạ đâu nói đó như vậy, và vạch quần khoe của quý trước mọi người”. 

Ông Trưởng đã từng chửi Cha, chửi Giám Mục, chửi Chúa.Gọi Đức Ông Đỗ Văn 

Đĩnh là Đậu Văn Lừa (thứ ngôn ngữ này, tôi không dám diễn nghĩa)". 

 

Vì vậy tôi xin đề nghị với ông Nguyễn Ngọc Tiên nếu xét thấy qúi Ban Đại diện bị 

phân hóa ,ông Bảy phó chủ tịch đã không còn hoạt động và ông John Nhân 

Nguyễn cũng xin rút khỏi chức phó chủ tịch, ông Nguyễn Mộng Hùng trong Ban 

Giám sát cũng ngõ ý muốn thành lập một Ban Đại diện duy nhất, hơn nữa Ban Đại 

diện của ông Tiên cũng đã mãn nhiệm , nếu ông Tiên  muốn duy trì Ban Đai 

diện kế thừa từ thời ông Đỗ Hùng làm chủ tịch,  có đủ uy tín và được lòng tin của 



quần chúng thì đề nghị ông nên tổ chức một cuộc họp khoáng đại lấy ý kiến chung 

và lập ra một  Ban bầu cử để soạn thảo nội quy và bầu lại một Ban Đại diện khác 

có tầm cỡ ,có khả năng hoạt động cho xứng đáng với danh nghiã của nó ,ông Tiên 

làm được việc đó chắc nhiều người rất hoan nghênh , đó là ước nguyện không chỉ 

có riêng tôi mà có lẻ hầu hết mọi người Việt ở Bắc Cali  đều mong muốn . Xin qúi 

vị góp ý thêm để  miền Bắc Cali có được một Ban Đại diện Cộng Đồng duy nhất , 

có tinh thần chống cộng , đoàn kết xây dựng  mà lâu nay thành phố SanJose đã có 

tiếng vang là Thung lũng Tình Thương và cái nôi chống cộng số một của Người 

Việt Hải Ngoại. 

 

Trân trọng , 

Võ Tử Đản 

__________________ 

 

Kinh gui anhDo van Tron dai truyen thong Vien Thao 

    Truoc tien toi va cac ca si dia phuong xin gui loi cam on tam long cua anh ve 

viec To chuc Dem nhac Huong ve Bien dong  de gop tieng noi cua chung ta ve 

Viet Nam . Mac du cung co mot so nguoi chong pha nhung C/T  da THANH 

CONG RUC RO boi  nguoi dan cung mot long huong ve Viet Nam vi ke thu 

chung la CONG SAN VIET NAM VA TRUNG QUOC . 

     Hay nhin vao su LO TOAN  va TON KEM cua BTC Dem nhac hoi Huong ve 

Viet Nam ma doan duoc tam long cua nguoi chiu BO CONG VA CUA .  

Toi la 1 nguoi dan song tai T/P San Jose xin thua : 

      CHUNG TA HAY DEP 2 BAN CONG DONG BAC CALI 

      Vi nhung ly do sau day : 

              - Nhung dieu loi ich cho Cong Dong thi it qua . 

              -  Nhung nhung HIEM KHICH va DO KY thi nhieu . 

Chi mot so luong nguoi " cong dong BAU cho nhau " . Van voi nhung quan 

niem LOI THOI , LAC HAU ! 

Vi chinh 1 Ban dai dien cong dong do con bat man nhau de chia thanh 2 Ban 

dai dien cong dong !!! 

             Cho nen thanh pho San Jose co toi 2 Ban dai dien cong dong . 

              Thoi gian toi biet dau se co 2 - 3 hoac 4 Ban dai dien cong dong chang 

??? 

  Theo rieng y ca nhan toi AO UOC co 1 Ban dai dien do nhung nguoi TRE 

TUOI hon , quan niem PHONG  

  KHOANG hon , tam long VI THA hon ....... 

         1 Ban dai dien cong dong TRE HON mac du ho BAN RON HON CHUNG 

TA vi ho phai di lam nhung toi chac chan 1 dieu ho se lam viec SOI DONG , 

NANG NO va khoa hoc hon chung ta de THICH UNG voi xa hoi cua nuoc My  

va phan ung thich hop voi hoan canh Que Huong chung ta dang TOI DEN U 

AM CAN DAU TRANH TICH CUC . 



              Toi xin gop chut y kien voi su TRAN TRO ve TINH NGUOI VA TINH 

DO KY . 

                                                    Mot lan nua cam on Anh da cho moi nguoi duoc 

dua su suy nghi cua minh den Dai Truyen  thong cua Anh . 

                                                                                                            

Thuy Nga 

___________________________ 

 

Kính chào Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng và các bậc trưởng thượng, 

 

Tôi tên Hạnh Lê và ý kiến của tôi là nên giải tán hai Ban đại diện cộng đồng đó. Lý 

do: 

 

1 - Theo tôi biết, hai ban nầy không hề được cộng đồng người Việt  tại Bắc Cali  

đề cử bầu ra bao giờ. Họ tự động xuất hiện, đứng ra tự xưng họ là đại diện, rồi tự 

biên tự diễn, tự tung tự tác, đặt để mọi hoạt động trong cộng đồng người Việt bấy 

lâu nay mà dường như chưa bao giờ có sự hội ý gì với cộng đồng. (Thật ra, có mấy 

ai trong cộng đồng chấp nhận họ là đại diện đâu mà họ dám hội ý?) 

 

2 - Những người trong hai ban đại diện nầy đáng lý ra phải có phần thân thế, tiểu 

sử, địa vị, xuất xứ rõ ràng, minh bạch. (Có những người, tôi nghĩ dường như  là từ 

trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên? Tôi thực sự không biết họ là ai?) 

 

3 - Tại sao lại phải có tới hai ban đại diện? Có phải để cho có đối tượng để đấu đá 

nhau không?(Về chuyện đấu đá, tôi không muốn nói tới nhiều.Tôi thực sự cảm 

thấy rất xấu hổ về tư cách của mấy người đó. Rất vô ý thức, vô trách nhiệm, hạ 

lưu, đê tiện, hèn mạt và ngu muội). 

 

Tôi thấy 3 lý do đó cũng quá đủ để dẹp bỏ hai ban đại diện đó rồi. Chúng tôi cần 

một ban đại diện có trách nhiệm, trong sạch, minh bạch trong mọi hoạt động; biết 

tôn trọng cộng đồng; phục vụ một cách thiết thực cho lợi ích và sự bình an, đoàn 

kết của cộng đồng. 

 

Cá nhân tôi, nếu sau nầy có một cuộc bầu cử cho một ban đại diện cộng đồng mới, 

tôi đề nghị anh Đỗ Vẫn Trọn nên ra ứng cử vô ban đại diện mới nầy. Tôi rất quý 

trọng anh gần như về mọi phương diện. 

 

Kính chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc và thành công, may mắn. 

 

Hạnh Lê 

_________________________ 

 

Xin chao qui dai va cac Co Chu, Cac Bac va Cac Vi Truong Thuong. 



Toi ten la Ha, la cu dan cua San Jose, toi da song tren vung dat nay hon 20 nam roi. 

Nhan dip hom nay qui dai xin thinh gia gop y kien ve viec NEN hay KHONG 

NEN giai tan hai nhom de thanh lap mot nhom. 

Toi thay day la mot y kien rat la hay va cung la mot viec phai can lam cang som 

cang tot. Tuy chua moun nhung phai lam ngay tu bay gio. 

Why? 

1) Thu nhat: Tac ca chung ta nen chi co mot HOI DOAN ma thoi, de nham mang 

chung mot tieng noi, va de tieng noi do duoc phat ra boi mot hoi doan co uy tin va 

nhat la co trach nhiem doi voi moi nguoi dan vietnam dang song noi day. 

2) Thu hai: de tranh di nhung viec danh pha, thot gay banh xe, che bai, chuoi boi, 

ma li hoi doan khac. Nhu vay thi chinh nguoi dan minh lai vo tinh hai minh ma 

thoi. 

3) Thu ba: Neu chi co mot hoi doan, thi nhung ban chap hanh cua hoi doan se duoc 

bau ra, boi chinh tac ca moi nguoi dan vietnam dang cu ngu tai day/. 

Neu nhung y kien tren cua toi duoc lang nghe, toi se viet them nhung ly do 

khac...la tai sao chung ta chi nen co MOT HOI DOAN ma thoi. 

Xin cam on. 

Ha Giang 

____________________ 

 

Từ lâu tôi không bao giờ đồng ý : "hai ban đại diện cộng đồng trong MỘT 

cộng đồng" (Bắc Cali thôi), và câu hỏi trong tôi là :"Tại sao cộng đồng tỵ nạn cộng 

sản lại chia rẽ như thế?? có bàn tay lông lá của thế lực nào đàng sau?? 

 

Nay có ý kiến giải thể 2 ban ...để bầu MỘT ban là TÔI ĐỒNG Ý  và hoan nghinh 

ngay! 

 


