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Một Ổ Dịch Thân Cộng Đang Bộc Phát
Nghị Viên Phát Bùi, trong vai trò Chủ Tịch Cộng Người Việt Quốc Gia Nam California, cùng
với ông Phạm Kim Long đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối ông Vũ Huynh Trưởng, Chủ Tịch Cộng
Đồng Việt Nam tại San Jose, để biện hộ và bảo vệ ƯCV Frank Trần, một ứng cử viên ồn ào nhất
trong cuộc bầu cử bãi nhiệm hiện nay tại Westminster. Trước những video ghi lại lời tố cáo của
cô Emily Trần, người con gái ông Frank Trần đã lên các chương trình YouTube để tố cáo và đưa
ra các bằng chứng cho thấy một chuỗi dài của hồ sơ đánh đập bạo hành với vợ con và đưa đến
truy tố hình sự về tội bạo hành gia đình và án lệ cách ly vì bạo hành trong gia đình bởi tòa án ly
dị. Xem đoạn video về lời tố cáo can đảm của người con gái mới 19 tuổi tại đây
https://youtu.be/qE3HQQDVokA
ƯCV Frank Trần cũng là tác giả của một bản “cương lĩnh chính trị” mang tựa đề “Tâm Tình của
Một Trí Thức Việt Tại Bolsa” https://sucmanhcongdong.net/…/3133-tam-tinh-cua-mot-tri-thu…
mà tôi đã phân tích và trình bày rõ trong Bài Cậy Đăng Số 19 – “Frank Trần: Trích Đoạn - Một Ổ
Dịch Thân Cộng Đang Chuẩn Bị Bộc Phát.”
https://www.facebook.com/LanQuocNguyen/posts/3296121903736035 Nhiều người đọc bản
“cương lĩnh chính trị” này của ƯCV Frank Trần đã không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đây là lập
luận giống khuôn bản của truyền thông từ CSVN đối với cộng đồng tỵ nạn Việt Nam từ nhiều
năm qua.
Trước những bằng chứng rõ ràng và không chối cãi được đó, ông Phạm Kim Long đã biện minh
rằng “Những gì chúng ta nghe đấu tố mới chỉ là câu chuyện một chiều nên theo tôi thì phê bình
ngay là thiếu trách nhiệm và lỗi phép công bằng.” NV Phát Bùi còn phụ họa thêm lời biện hộ này
và nói thêm “Những người bao che cho Trí Tạ và nhóm gangster mafia chính trị không xứng
đáng hưởng không khí tự do dân chủ của nền văn minh Hoa Kỳ.”
Họ có thực sự tin vào những gì họ nói hay không? Thế mà tại sao chỉ với một tấm ảnh của Diễn
Viên Ngô Thanh Vân mặc áo đỏ có ngôi sao vàng trong lúc cổ võ cho đội banh Việt Nam cũng
đủ cho những người này lên tiếng kết luận là diễn viên này là cộng sản và là lý do để đưa đến
bao nhiêu hành động gây xáo trộn trong cộng đồng như nhiều buổi điều trần hạch hỏi tại hội
đồng thành phố, tuyên cáo của cộng đồng lên án việc tuyên dương này, lên án thị trưởng gốc Việt
với hơn 20 năm phục vụ cộng đồng là đổi màu, trở cờ hay tiếp tay với cộng sản và cả cuộc vận
động bãi nhiệm hiện nay. Cũng với tinh thần “chống cộng triệt để” đó, họ không bao giờ đặt vấn
đề với Ca sĩ Võ Hạ Trâm đã được ông Hoàng Kiều mời trình diễn trong buổi văn nghệ Tạ Tình 6
trước sự chống đối của cộng đồng, người mà mà chính cô ta đã có thành tích, khuynh hướng hay
nổi tiếng trong việc vinh danh Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam hay quân đội CSVN? Và
những người này cũng không bao giờ đặt vấn đề với chính ông Hoàng Kiều khi chính ông ta đã
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dùng một chương trình Tạ Tình khác, Tạ Tình 2, và dòng nhạc của Hoàng Thi Thơ để vinh danh
Hồ Chí Minh và các biểu tượng khác của CSVN. Không những không phản đối, những nhân vật
này còn vinh danh, biện minh và bảo vệ ông Hoàng Kiều và tiếp tay với ông ta trong cuộc bầu cử
bãi nhiệm hiện nay.
Quan điểm của cộng đồng?
Những lập luận của NV Phát Bùi hay ông Phạm Kim
Long hoàn toàn đi ngược lại quan điểm của cộng
đồng. Họ chỉ lợi dụng cơ hội để áp dụng quan điểm
riêng của mình lên trên người khác để gây xáo trộn
trong cộng đồng như chúng ta đã thấy trong hơn một
năm qua. Nếu họ vẫn tiếp tục xưng danh là đại diện
cho một tổ chức cộng đồng làm sao họ có thể giải
thích được một chuỗi những bản lên tiếng từ nhiều tổ
chức tôn giáo, cộng đồng, đấu tranh hay cựu quân
nhân trên toàn Hoa Kỳ đã cực lực lên án cuộc bầu cử
bãi nhiệm vô lý này. Xin xem bản tin của Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm công bố hàng loạt
các tổ chức cộng đồng, đấu tranh và cựu quân nhân đồng loạt lên tiếng phản đối cuộc bầu cử bãi
nhiệm https://www.facebook.com/LanQuocNguyen/posts/3308053579209534
Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ đã ra Bản Lên Tiếng với lời lẽ tế nhị nhưng không kém phần
mạnh mẽ nhằm kêu gọi “đồng hương tại City Westminster hãy tích cực cố gắng đi bầu thật đông
để thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng suốt và suy nghĩ kỹ càng trong việc bầu recall này trong mục
đích bảo vệ chính nghĩa quốc gia, bảo vệ những thành quả quý báu tại thủ đô Người Việt tỵ nạn
cộng sản …” Không bị giới hạn trong ngôn từ như các vị lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức cộng
đồng như Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Miền
Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Pensylvania, Hội Đồng Liên Kết
Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, Đoàn Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại, Hội Đồng Liên
Tôn Việt Nam, Đảng Dân Tộc Việt Nam, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và nhiều đoàn thể khác
đã lên án cuộc bầu cử bãi nhiệm với nhiều ngôn ngữ khác nhau như ngăn chặn âm mưu dùng tiền
của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều để triệt tiêu sức mạnh của cộng đồng và thực thi mục đích của Đảng
CSVN. https://www.facebook.com/LanQuocNguyen/posts/3308053579209534
Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị đã lên tiếng chống đối bầu cử bãi nhiệm và kêu gọi Khu Hội
Cựu Tù Nhân Chính Trị tại nhiều nơi cùng lên tiếng, trong đó có Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính
Trị tại Nam California, Bắc California, New Jersey, New Orleans và ngay cả tại Canada cũng
cùng lên tiếng phản đối. Nhiều hội đoàn cựu quân nhân đã cùng lên tiếng phản đối, trong đó có
Tập Thể Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California, Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn, Hội Hải
Quân và Hàng Hải VNCH Miền Đông, Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Hoa
Thịnh Đốn và Vùng Phụ Cận và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Tuý vùng Maryland.
Với sự lên tiếng của hàng loạt các tổ chức cộng đồng, đấu tranh chính trị và hội đoàn cựu quân
nhân trên toàn quốc, các nhóm cựu quân nhân tại Miền Nam California vẫn vắng mặt và im
tiếng. Hơn nữa, chỉ có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California với NV Phát Bùi làm
chủ tịch là tổ chức cộng đồng duy nhất vận động và hỗ trợ cho cuộc bầu cử bãi nhiệm hiện nay.
Một số cơ quan truyền thông Việt Ngữ tại Quận Cam còn tiếp tay phổ biến những quảng cáo hay
quan điểm của họ để hỗ trợ cho cuộc vận động bãi nhiệm chỉ vì được trả tiền hậu hĩnh bởi ông
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Tỷ Phú Hoàng Kiều chứ không phải tin tưởng vào quan điểm của ông ta và nhóm người vận
động bãi nhiệm. Đó là sức mạnh của tiền bạc mà cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Quận Cam
đang phải đương đầu với trong cuộc chiến bất cân xứng hiện nay.
Một Ổ Dịch Thân Cộng
Càng gần đến ngày bầu cử, các ứng cử viên và
thành phần ủng hộ càng thể hiện bản chất thật sự
của chính mình. Dẫn đầu bởi Tổng Tư Lệnh Bãi
Nhiệm, ông Tỷ Phú Hoàng Kiều, đã tung ra hàng
loạt những quảng cáo vận động bãi nhiệm trên
một số các cơ quan truyền thông Việt Ngữ với
những lời lẽ hay lập luận nhằm phỉ báng các vị
dân cử gốc Việt hơn là trình bày vấn đề với cộng
đồng. Kế đến cả các ứcv Tài Đỗ và Frank Trần, đã
phải đối diện với các bằng chứng từ nhân chứng,
gia đình và video đã thể hiện tình trạng thiếu đạo
đức không thể chối cãi được của cá nhân họ.
Nhưng họ vẫn không ngần ngại tự vỗ ngực muốn
đem lại niềm hãnh diện, trong sạch và đạo đức mới cho thành phố và cộng đồng. Nhưng đó
không phải là vấn đề chính đang đe dọa cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.
Vấn đề chính yếu là các ứng cử viên này không ngần ngại tung
hô và hỗ trợ các quan điểm cho rằng tinh thần chống cộng là lỗi
thời và đi ngược lại ước muốn của đại đa số người tỵ nạn Việt
Nam, cho rằng Nghị Quyết 36 chỉ là một bước tiến mới nhằm
đem lại sự xóa bỏ hận thù và hoà hợp hòa giải dân tộc và rằng
những hành động nói lên tiếng nói chống cộng của các vị dân cử
đang bị bãi nhiệm chỉ là những hành động mị dân để kiếm phiếu
chứ không đem lại ích lợi thiết thực nào cho cộng đồng người
Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Xin đọc Bài Cậy Đăng Số 19
– Frank Trần Trích Đoạn: Ổ Dịch Thân Cộng Đang Chuẩn Bị Bộc
Phát
https://www.facebook.com/LanQuocNguyen/posts/3296121903736035.
Nguy hiểm hơn nữa là những thành phần này vẫn ra
mặt bảo vệ và bao che cho nhau nhân danh sức mạnh
cộng đồng, làm sạch cộng đồng và loại trừ “cái lũ
chống cộng,” nói theo ngôn ngữ của ông Tổng Tư
Lệnh Hoàng Kiều. Nhóm ứng cử viên này đã hỗ trợ
và vận động cho nhau để đạt cho bằng được mục tiêu
đánh đổ sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam
qua cuộc vận động bãi nhiệm hiện nay. Tôi gọi nhóm
này là nhóm Hội Nghị Lê Chiêu Thống trong Bài
Cậy Đăng Số 18 Bầu Cử Bãi Nhiệm: Cuộc Tổng Tấn Công Bắt Đầu
https://www.facebook.com/LanQuocNguyen/posts/3281072248574334
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Quan điểm và khuynh hướng này đi thẳng vào mục tiêu của Sắc Lệnh Hai Điểm đã được đề ra
trong bài xã luận của Đảng CSVN đã được đăng trên Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính
thức của Đảng CSVN, đó là (1) hỗ trợ cuộc bầu cử bãi nhiệm, và (2) triệt tiêu nghị quyết chống
Nghị Quyết 36. Đây không phải là tư tưởng hay mục tiêu mới lạ trong chính sách chung của
CSVN. Chỉ khác là lần này họ có sự hỗ trợ không giới hạn về tiền bạc của ông Tỷ Phú Hoàng
Kiều và một số các cơ quan truyền thông và tay chân sẵn sàng nhận tiền chỉ vì lợi ích cá nhân
chứ không phải quyền lợi của cộng đồng.
Đây là một Ổ Dịch Thân Cộng đang chờ bộc phát mà cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và
hải ngoại cần phải dập tắt ngay bây giờ qua lá phiếu của các cử tri tại TP Westminster. Trận Tử
Thủ An Lộc là ở đây và lúc này.
Kết Luận
Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, chính nghĩa sẽ chiến thắng. Các cử tri tại TP Westminster đang được sự hỗ trợ của
cộng đồng người Việt từ khắp mọi nơi và từ đủ mọi thành phần. Lá phiếu của cử tri tại
Westminster sẽ trả lời cho mọi áp lực của tiền bạc. Tỉ lệ tham gia bầu cử của khối cử tri gốc Việt
sẽ là yếu tố quyết định trong trận chiến quan trọng này.
Ổ Dịch Thân Cộng tại Little Saigon sẽ bị xóa bỏ khi cuộc bãi nhiệm này thất bại.

