Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam New Jersey
Hội Cựu Tù Chính Trị New Jersey

Thư Chúc Mừng
Về kết quả Không Bãi Nhiệm tại Thành Phố Westminster, CA
Kính gửi
- Quý Đồng Hương Người Việt Quốc Gia tại thành phố Westminster
- Quý Cộng Đồng, Hội Đoàn, Hiệp Hội tại Hoa Kỳ và Thế Giới
- Toàn thể Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản khắp nơi
- Quý vị Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn
Thưa quý vị
Trong 6 tháng vừa qua, đồng hương khắp nơi đã theo dõi cuộc vận động bãi nhiệm ba vị dân cử
tại thành phố Westminster thuộc tiểu bang California. Đó là các ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng, bà Kimberly
Hồ, Phó thị trưởng, ông Chí Nguyễn, Nghị viên. Bên chủ trương bãi nhiệm quý vị này là quý ông Tài
Đỗ, ông Frank Trần với sự hỗ trợ tài chánh của ông Hoàng Kiều.
Hai bên vận động dư luận một cách ráo riết trình bầy luận cứ của mính đến đồng hương. Càng
gần đến ngày bỏ phiếu là 7 tháng 4, 2020, đồng hương càng nắm rõ được tình hình để có quyết đinh,
cũng như 46 Cộng Đồng, Đoàn Thể, Hiệp Hội đã bày tỏ sự ủng hộ “Không Bãi Nhiệm” qua văn thư.
Tất cả đồng hương hồi hộp theo dõi cuộc bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 4, 2020. Kết quả cho thấy
phiếu Không Bãi Nhiệm là 60% và Bãi Nhiệm là 40% trong số phiếu bầu. Tuy kết quả còn chờ Văn
Phòng Bầu Cử chính thức xác nhận, nhưng ai cũng thấy là No Recall đã thắng.
Chúng tôi xin chúc mừng quý Đồng Hương Người Việt Quốc Gia thành phố Westminster, CA
đã sáng suốt sử dụng lá phiếu để hùng hồn nói lên tiếng nói của người dân trong một chế độ pháp
quyền, dân chủ hầu mang lại chính nghĩa, an vui cho đời sống của người Việt tỵ nạn.
Chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị đại diện các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Hiệp Hội và Đồng
Hương khắp nơi đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cuộc bỏ phiếu quan trọng, một lần nữa xác định tinh thần
của Người Việt Quốc Gia, xây dựng một xã hội an bình và thịnh vượng tại nơi được mệnh danh là thủ
đô của người tỵ nạn Việt Nam.
Chúng tôi cũng xin chân thành chúc mừng ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng, bà Kimberly Hồ, Phó thị
trưởng, ông Chí Nguyễn, Nghị viên của thành phố Westminster đã được đồng hương nồng nhiệt tín nhiệm
tiếp tục nhiệm vụ hiện tại, phục vụ các quyền lợi chính đáng của đồng hương người Việt nói riêng và của
toàn thể cư dân thành phố, nói chung. Quý vị là thế hệ trẻ Việt hội nhập vào dòng chính của đời sống
chính trị trên đất Mỹ, là gương sáng cho thế hệ Hậu Duệ noi theo và tiếp nối.
Chúng tôi kỳ vọng đời sống xã hội, sinh hoạt chính trị tại Little Sài Gòn sớm ổn định trong tinh
thần hài hòa, đoàn kết, thân ái, trong sáng.
Cuộc bầu cử là một dấu mốc quan trọng đối với thành phố Westminster nói riêng và Cộng Đồng
Tỵ Nạn Người Việt Quốc Gia khắp nơi, nói chung.
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