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Kính thưa quý đồng hương, biến cố ngày 30/04/1975 đã khiến hàng triệu 
người Việt phải bỏ nước ra đi, dù di tản, vượt biên hay qua diện HO đều mang 
cùng một mục đích là đi tìm Tự do. Dù sống lưu vong nơi hải ngoại nhưng họ 
vẫn không quên bổn phận tranh đấu chống độc tài cộng sản và mong muốn Việt 
Nam sớm được tự do dân chủ. 

 
Biến cố Trần Trường vào năm 2013 với 56 ngày đêm biểu tình phản đối 

của hàng chục ngàn đồng hương tham dự, đưa đến kết quả là Trần Trường phải 
gỡ ảnh của Hồ Chí Minh xuống, đây là hình ảnh cụ thể nhất cho sự đoàn kết 
trong cộng đồng tỵ nạn.  

 
Dần dần cộng đồng người Mỹ gốc Việt càng đông và với sức mạnh lá phiếu 

họ đã có mặt trong các cơ quan công quyền như tại quốc hội và các thành phố 
khắp nước Hoa Kỳ. 

 
Riêng tại miền Nam California, thành phố Wesminster trở thành Little Sài 

Gòn, thủ đô của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, với khu phố Bolsa ngày càng 
phát triển, các biểu tượng cho tự do dân chủ dần dần xuất hiện như lá cờ vàng 
Việt Nam Cộng Hòa, tượng đài Việt Mỹ, những bức tượng của các vị  anh hùng  
dân tộc Việt Nam  tượng đài thuyền nhân v v… Tất cả đều như nhắc nhở cho 
mọi người tỵ nạn không quên lý tưởng ban đầu khi bỏ nước ra đi “tìm tự do và 
tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản”. Từ thị 
xã Westminster, và dần dần các thành phố trên khắp Hoa Kỳ có những nghị quyết 
công nhận lá cờ vàng là biểu tượng cho tự do dân chủ, nhờ công sức của tất cả 
các vị dân cử gốc Việt từ địa phương, tiểu bang, cho đến quốc hội liên bang Hoa 
Kỳ. 

 
Kính thưa quý đồng hương, Wesminster, thủ đô của người Việt tỵ nạn tại 

hải ngoại là nơi xuất phát hầu hết những cuộc vận động với chính phủ Hoa Kỳ, 
các tổ chức nhân quyền và  những cuộc biểu tình nhằm yểm trợ cho các nhà 
tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Hành động 
cụ thể nhất là những nghị quyết làm cho cộng sản Việt Nam gặp nhiều trở ngại 
khi thi hành nghị quyết 36 của họ, cho nên cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều 
phương cách, mọi phương tiện để phá vỡ sự đoàn kết của người tỵ nạn tại hải 



ngoại bằng mọi giá, như hăm dọa, mua chuộc, cố gắng xâm nhập vào các đoàn 
thể, để gây xáo trộn và phân hóa làm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn yếu đi. 

 
Khi sinh hoạt trong cộng đồng không ai có thể tránh khỏi một vài điều mà 

một số người không đồng thuận và quan trọng hơn hết là nên lắng nghe những 
điều góp ý xây dựng để tương lai có những quyết định chính xác hơn. 

 
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ là một tổ chức vô vị lợi, về phương 

diện chính trị theo luật lệ của Hoa Kỳ không được công khai lên tiếng “ủng hộ” 
hay “không ủng hộ” bất cứ một cá nhân hay đảng phái nào; nhưng trong cuộc 
bầu cử recall tại thành phố Westminster lần này,  chúng tôi xin kêu gọi đồng 
hương tại City Wesminster 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 và tích cực khích lệ những người có khả năng, có 
tinh thần yêu nước, có tinh thần muốn chung tay góp phần xây dựng cho sự 
hưng thịnh của cộng đồng. 

 
Xin cầu nguyện các đấng thiêng liêng hộ trì cho cộng đồng người Việt tỵ 

nạn biết đoàn kết thương yêu nhau trong tinh thần Đồng bào và nguyện cầu cho 
thế giới  được bình an vượt qua cơn đại dịch Coronavirus này. 

 
Trân trọng kính chào, 

Little Saigon ngày 26 tháng 3 năm 2020 
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