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Tôi phải lên tiếng 

Tôi phải lên tiếng cho dù đã muốn im lặng. 

Khi đọc bài “Đại Hội Cộng Đồng, tìm giải pháp chấm dứt sự xáo trộn hiện nay”
của Thanh Phong nhật báo VIỄN ĐÔNG tôi buộc phải lên tiếng. Việc chính trị tại 
Mỹ, tôi không muốn bàn đến. 

Anh Nhơn ơi, giờ nầy mà anh còn bênh vực thằng Phát nữa hả anh Nhơn! 

Trích một phần liên quan đến bài viết: 

“Tôi (Phan Kỳ Nhơn) xác nhận việc anh Phát Bùi vào ngồi bàn với viên Đại Sứ 
Việt Cộng là do tôi chỉ định anh. Tôi minh định lần này nữa để mọi người đừng 
chụp mũ cho anh Phát Bùi là Việt gian, Việt Cộng. Anh Phát Bùi không là Việt 
Cộng hay Việt Gian. Tôi luôn ủng hộ anh Phát và vì thế mà tôi bị gán cho là Việt 
gian làm việc cộng đồng 18 năm nay.”  

Ngưng trích. 

Sự việc xảy ra hôm đó, hình ảnh Bùi Phát không đeo cà vạt màu cờ Việt Nam 
Cộng Hòa giống như lúc anh ta đã cùng với đoàn người biểu tình bên ngoài khách 
sạn, vào ngồi chung bàn với tên đại sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh, đã gây ra 
nhiều tranh cãi tại Đền Đức Thánh Trần. Kẻ bênh vực, người chỉ trích, anh Nhơn 
đứng giữa đầy lo âu. Hôm đó có tôi. 

- Anh Nhơn ơi, có phải chắc là hình thằng Phát không anh Nhơn? 
- Nó chớ ai! (giọng anh rất bực tức)

- Anh Kim coi có phải tụi nó làm Photoshop để chơi mình không? 

- Tui phải nhìn thêm vài tấm nữa, vài góc cạnh khác nhau mới phân định rõ. 

- Đâu anh coi thử coi có đúng không? 

Thực sự thì tôi đã chưa dám khẳng định với anh Nhơn 100% ngay lúc đó, nhưng 

với nhiều tài liệu mà tôi đã có thì chính hắn đã bị Việt Cộng gài vì cái tật thiếu khả 

năng làm chính trị mà lại còn háo danh của hắn. 

Cùng lúc đó anh Du Miên nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: 

- Tui biểu nó ngồi yên bên bàn nầy đi, đừng có qua bên đó (bàn của tên đại sứ 

Việt Cộng) làm chi để bây giờ sinh ra đủ thứ chuyện. 

Đó là một đoạn ngắn tôi ghi nhận về vụ Bùi Phát. 
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Sau đó anh Nhơn nhận là chính anh đã chỉ định Bùi Phát và vài người nữa vào bên 

trong “xem xét” tình hình. Và chính Bùi Phát đã “tự biên tự diễn” tất cả những 

hành động của hắn bên trong khách sạn, không như anh Nhơn đã nói trong ngày 

Đại Hội Cộng Đồng:“Tôi (Phan Kỳ Nhơn ) xác nhận việc anh Phát Bùi vào ngồi 

bàn với viên Đại Sứ Việt Cộng là do tôi chỉ định anh”. Từ việc tháo bỏ cà vạt màu 

cờ Việt Nam Cộng Hòa cho đến việc tự ý qua ngồi chung bàn với tên đại sứ Việt 

Cộng để “lấy le” với bà con cô bác ta đây là chủ tịch cộng đồng Người Việt Quốc 

Gia Nam Cali, Bùi Phát đơn phương quyết định và hành động một cách nhu nhược 

và hèn nhát: -Sỉ nhục Việt Nam Cộng Hòa- Anh Nhơn hoàn toàn không hay biết, 

theo như những gì tôi đã nghe anh Nhơn và anh Du Miên nói. 

Mới đây (trước đám tang của anh Lý Tống) mọi người đều thấy rõ cái tài láu cá 

của Bùi Phát. Khi ký giả Đoàn Trọng hỏi trở lại về câu chuyện tháo bỏ cà vạt để 

ngồi chung bàn với tên đại sứ Việt Cộng. Bùi Phát đã tự xưng đế vương, so sánh 

việc Phát gặp tên đại sứ Việt Cộng cũng giống như ông Trump gặp Putin hay Tập 

Cận Bình vậy. “Cũng như nguời lính biệt kích Việt Nam Cộng Hòa khi xâm nhập 

lên đất Bắc phải ngụy trang vậy (không đeo Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ)”. Phát ơi, ngu vừa 

vừa thôi nghen Phát! Người lính Việt Nam Cộng Hòa từ lính địa phương đến lính 

chủ lực, đến các đơn vị đặc biệt không bao giờ có đeo cờ Việt Nam Cộng Hòa bên 

vai áo, giống như người lính Mỹ đeo cờ của quốc gia họ, thì có đâu mà phải cất 

giấu khi xâm nhập lên đất Bắc, hả Phát! Đừng đem cái hèn của ông mà bôi nhọ 

người lính Việt Nam Cộng Hòa nữa à nghen. 

Phát à, ông nói khi vào khách sạn, ông phải cải trang cho giống như những người 

có mặt trong đó? Họ đã biết mặt ông từ lâu lắm rồi Phát. Mấy thằng Việt Cộng con 

cố ý kéo ông vô ngồi bàn chung với bọn chúng qua thái độ hèn nhát của ông, chỉ 

nhằm một mục đích: Sỉ nhục Việt Nam Cộng Hòa. Ông biết rõ điều đó chứ? 

Cũng câu chuyện nầy, chính tôi đã hỏi Bùi Phát và được hắn ta trả lời tỉnh bơ: “Có 

gì đâu anh, em chỉ bắt tay xã giao thôi mà”. Tôi cũng đã tỉnh bơ như không hay 

biết gì: “Ờ, xã giao thì không sao”. Bùi Phát ăn nói tráo trở, lật lọng giống như 

Việt Cộng, không khác! 

Anh Nhơn tái xác nhận tại phiên họp Đại Hội Cộng Đồng chiều ngày 30 tháng 6, 

2019: “Tôi (Phan Kỳ Nhơn) xác nhận việc anh Phát Bùi vào ngồi bàn với viên Đại 
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Sứ Việt Cộng là do tôi chỉ định anh. Tôi minh định lần này nữa để mọi người đừng 

chụp mũ cho anh Phát Bùi là Việt gian, Việt Cộng. Anh Phát Bùi không là Việt 

Cộng hay Việt Gian. Tôi luôn ủng hộ anh Phát và vì thế mà tôi bị gán cho là Việt 

gian làm việc cộng đồng 18 năm nay.”

Anh Nhơn à! Tôi không nghĩ là anh hèn nhát giống như thằng Phát. Chắc anh quên 

rồi. Anh có cái gì uất ức khi bị thằng Phát trói tay, bịt miệng không nói được? Tôi 

theo anh cả chục năm nay, tôi hiểu nhiều những cái khó khăn của anh lắm. Anh 

phải dẹp thằng Phát ra khỏi cộng đồng ngay tức khắc. Thằng bất tài, háo danh. 

Tháng 11-2018, trước ngày bầu cử bán phần, tôi đã có viết riêng cho Phát một 

email, kêu gọi hắn ta từ chức, vì nếu còn làm chủ tịch ban đại diện cộng đồng 

Người Việt Quốc Gia Nam Cali, công cuộc chống cộng tại vùng Little Saigon còn 

lắm chuyện không hay. Phát làm ngơ! Phải chăng Phát đã bị cắn dính vào móc câu 

của Việt Cộng không nhả được?  

Chuyện chính trị của Mỹ, thị trưởng, nghị viên…tôi không muốn bàn tới, cho dù 

có hiểu biết về những âm mưu của các “đại gia” đang đứng sau lưng các vị dân cử 

trẻ ngày hôm nay tại vùng Little Saigon. Bà con nên để ý: Cư dân người Mỹ gốc 

Việt tại thành phố Garden Grove rất đông (Bùi Phát là một nghị viên), trong lúc 

các cơ sở thương mại tại thành phố Westminster lại nhiều (Tạ Đức Trí là thị 

trưởng). Hãy nhìn kỹ địa bàn của các hoạt động chính trị. Anh Nhơn, Phát Bùi và 

các “nịnh thần” của anh Nhơn tất cả có phải là cư dân của thành phố Westminster 

hay không? 

Sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon chưa yên. Việt Cộng vẫn còn phá 

hoại trên nhiều phương diện. 

Các bạn trẻ sống trong cộng đồng Việt Nam, khi tham gia vào chính trị, cần nên 

biết: Tuyên truyền và sách động là thực chất căn bản của bọn lãnh đạo cộng sản. 

Việc tuyên truyền thì họ đã có các cơ quan truyền thông thiên tả lo. Công cuộc 

sách động là do chính các “đại gia cao cấp” đảm trách. Thành phần các “đại gia 

cao cấp” nầy thường núp sau lưng các giới nghệ sĩ, diễn viên, thương gia…có 

nhiều liên hệ với thời Việt Nam Cộng Hòa, để dễ dàng hoạt động. 
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Trong các cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại, những ai muốn đi vào chính trị 

Mỹ, hoặc tại một nơi nào đó của các quốc gia khác, đa số đều ve vãn Việt Nam 

Cộng Hòa. Điều nầy chứng tỏ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn có chính nghĩa. 

Bùi Phát còn láu cá hơn nữa: Núp sau lưng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay 

Sai do anh Nhơn cầm đầu. Mọi người tin tưởng vào anh Nhơn, bầu Bùi Phát lên 

làm chủ tịch cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali (2015). Từ đó hắn đã dùng 

chiêu bài “mượn hoa cúng Phật” quá nhiều lần để thực hiện mưu đồ chính trị dơ 

bẩn của cá nhân hắn. Lần bầu cử cộng đồng vừa qua (2018), anh Nhơn là người 

chịu trách nhiệm hoàn toàn để cho Bùi Phát thắng cử, mặc dầu con số phiếu đạt 

được của liên danh hắn đã quá thấp, so với dân số Việt Nam tại vùng Little Saigon, 

tạo nên nhiều sự hồ nghi khó giải thích. 

Nói thêm về hai cuộc diễn hành văn hóa Tết 2018, 2019 vừa qua chắc bà con thấy 

rõ: Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã bị Bùi Phát và đồng bọn “đại gia 

cao cấp” loại hẳn ra ngoài để đem thế lực thương mại vào thay thế. Chính anh 

Nhơn đã xác nhận với tôi là anh chỉ đi dẫn đầu cùng với Trần Hưng Đạo 

Foundation, còn Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai không có ai đi vì không 

có đủ tiền đóng cho ban tổ chức diễn hành Tết của thằng Phát. Tại điểm nầy, tôi đã 

nói với anh Nhơn: “Tôi sẽ đóng số tiền đó cho các anh”, và câu trả lời được đáp 

lại: “Trễ quá rồi!”…Hả, tại sao dzậy anh Nhơn…???... 

Không có Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tham dự diễn hành Tết, câu 

hỏi được đặt ra: Bùi Phát là chủ tịch ủy ban diễn hành Tết, tại sao không biết? Lại 

đổ lỗi hoàn toàn cho anh Nhơn. Bà con trả lời giùm tui đi! Câu chuyện khi nói ra, 

thằng con nít cũng trả lời được. 

Bùi Phát à, ông đã xác nhận với tôi: “Em lúc nào cũng đứng sau lưng anh Nhơn”, 

và mỗi lần diễn hành Tết đều có lời thì tại sao không giúp được vài trăm đóng góp 

cho Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tham dự? 

Cứ mỗi lần cần đi biểu tình chống cộng nơi đâu, tôi đều thấy anh Nhơn đi xin đầu 

nầy, xỏ đầu kia để đủ tiền trang trải chi phí. Tết năm 2018, khi nhóm của tôi làm 

xong cuốn “Đặc San Tưởng Niệm 50 Năm Việt Cộng Thảm Sát Đồng Bào Tết 

Mậu Thân 1968-2018”, nhằm mục đích để tuổi trẻ Việt Nam hiểu biết thêm thực 

chất về Tội Ác Cộng Sản: Giết Người Không Gớm Tay, trong giai đoạn lịch sử 

hiện tại. Tôi mới biết rõ là cộng đồng do Bùi Phát làm chủ tịch đã không chi ra một 



6 

xu nhỏ cho việc ấn loát và phát hành tập san đó. Còn tệ hơn thế nữa, khi cộng đồng 

Người Việt Quốc Gia Nam Cali do ông Phát làm chủ tịch, đã không có một tài 

khoảng nào dành riêng để yểm trợ cho Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, 

trong công cuộc chống và diệt cộng tại vùng Little Saigon từ lâu nay. 

Ông là ai hả Bùi Phát? 

Những người có tinh thần quyết tâm chống cộng đã hoạt động hăng sai trên mọi 

mặt, vật chất lẫn tinh thần. Giàu nghèo, già trẻ đều bị ông Phát lợi dụng để cho 

mưu đồ chính trị bẩn thỉu, thối tha của ông ta, qua chiêu bài núp dưới bóng Liên 

Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai do anh Nhơn lãnh đạo, trong nhiều năm nay. 

Mới đây Bùi Phát đã gán cho tôi vào danh sách “fake News” với mục đích gì? Tôi 

viết lên để bà con vùng Little Saigon nhận định rõ nó là “fake News” hay “thiệt 

News” thôi. Tôi còn biết nhiều về Bùi Phát lắm. Riêng những tên Việt Cộng và 

Việt Gian nằm vùng từ cấp cao đến cấp thấp, đều là những tên lưu manh, lợi dụng 

lãnh vực ngoại giao để qua Mỹ buôn lậu, trục lợi. Cùng lúc đó những tên cầm đầu 

đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là bọn buôn dân bán nước cho Tàu Cộng mà thôi. 

Tôi đã theo dõi những hoạt động của Bùi Phát từ trước nhiệm kỳ đầu 2015 và 

chính Bùi Phát đã gởi email phân trần với tôi (và cùng hai vị “niên trưởng” trong 

tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Tây Nam Hoa Kỳ) về việc nhiều người “chụp 

mũ” ông ta là Việt Cộng, ngay lần đầu ông đứng ra chủ tọa lễ giỗ cố Tổng Thống 

Ngô Đình Diệm, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. 

Phát à! Nếu ông không có đủ bản lĩnh và can đảm đứng lên để bảo vệ chính nghĩa 

Việt Nam Cộng Hòa với lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, thì cũng đừng nhẫn tâm sỉ nhục nó. 

Khai thác bản chất háo danh của một con người, Tàu Cộng và các tay chân bộ hạ 

Việt Cộng dùng Bùi Phát, gài mìn vào cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali 

và tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Tây Nam Hoa Kỳ, rồi kéo dài ngòi nổ đưa 

chính tay anh Nhơn châm. 

Câu chuyện là thế đó. 

Little Saigon, Nam Cali, U.S.A. - Cuối Tháng 7, 2019 - Lê Văn Kim. 
*Chú thích “bật mí”: Câu chuyện tại Đền Thánh với nhóm của anh Nhơn, Bùi Phát 

không biết. Câu chuyện tôi gặp riêng Bùi Phát, anh Nhơn không biết.


