
1

buttremagazine@hotmail.com

From: kkdang2007@yahoo.com
Sent: Friday, April 22, 2016 5:24 PM
Subject: Fw: Fwd: Lời Khuyên

Kính thưa quý đồng hương, 
 
Xin kính chuyển đến quý đồng hương bài viết của Chú Đức Lê về tình hình Cộng Đồng hiện nay theo lời yêu 
cầu của người viết 
 
Kính thư 
 
Đặng Thế Khương 
 
 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Duc Le <ducle2155662@gmail.com> 
Date: 2016-04-22 10:49 GMT-07:00 
Subject: Fwd: Lời Khuyên 
To: kkdang2003@gmail.com 
 

Chào Thế Khương, 
Cám ơn cậu Khương cùng nhiều bạn trẻ có long, có đức,và có cả kiến thức chịu hy sinh ra làm nhiều việc tốt 
cho cộng đồng thêm một lần nửa và chắc chắn bọn Cộng Sản và những tay sai của CS không thich và sẻ tìm 
cách phá hoại. Hãy cố lên vì chúng tôi những người lính già sẽ cố hểt lòng giúp cậu và liên doanh của cậu.  
Đồng thời tôi xin góp ý với cậu Khương là: con người nào làm viêc cũng sẻ có sai xót. Nếu thấy sai xin cậu hãy 
sửa ngay nha, tránh bọn xấu lợi dụng và  boi nhọ không hay. 
Nhờ cậu chuyển lá thư tôi đến đồng hương VNAZ đề ho hiểu thêm vấn đề không hay của cộng đồng MA do 
Trọng Phúc và Bút Tre tạo dựng đàng sau TS. Vu Dũng. 
Chúc thành công! 
LTD 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Duc Le <ducle2155662@gmail.com> 
Date: 2016-04-22 10:31 GMT-07:00 
Subject: Lời Khuyên 
To: ddvu@yahoo.com 
 

Gởi TS Vũ Dũng, 
Tôi là một cựu quân nhân VNCH, là một người lình biệt kích lưu vong, bị mất quê hương mất đât nước quê cha 
đất tổ. Qua định cư Hoa Kỳ được hơn 15 năm, hiện đang cư ngụ ở Arizona được 6 năm. Tôi không tham gia 
cộng đồng nhưng luôn để ý và quan tâm đến sự phát triền cửa cộng đồng vì tôi và các con tôi là một phấn tử cửa 
cộng đồng VNAZ. Con Tôi 2 có đứa là qua là sĩ quan đang phụ vụ trong quân đội Hoa kỳ, có 1 đứa làm bác sỉ 
và cũng có 1 đứa là kỷ sư. Xét về tuổi tác anh chỉ đánh tuổi con tôi nên tôi muốn gởi lời khuyên chân thành đến 
cậu Dũng. Nhưng lời thiệt sẽ khó nghe, cho tôi xin cáo lồi trước! 
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Sống ở đâu cũng có luật lệ, làm ở đâu cũng có điều kiện và yêu cầu. Cậu là người đã mai mắn như các con tôi 
được học hành đến nơi đến chốn thì phải biết rỏ điều này. Cậu thành lập liên danh, xin gia nhập cộng đổng để 
giúp các anh em bạn lính già cửa tôi là tốt, là nghĩa cử cao đep. Nhưng nếu họ chiếu theo những yêu cầu mà do 
tổ chức cộng đồng đã đặt ra mà cậu không hội đủ điều kiện thì cậu phải cố gắng cải thiện bản thân để mình có 
đủ điều kiện chính đáng tham gia phục vụ cộng đồng và nếu thỉnh cầu tái cứu xét cửa cậu không được họ chấp 
thuận thì cậu phải chờ một cơ hội khác hoặc tham giam giúp cộng đổng ở vai trò khác như vậy cậu mới là người 
hiểu biết và lo cho cộng đồng VNAZ. 
Ngược lại những gì cần phải làm cửa một chính nhân quân tử có lòng với cộng đồng, cậu lại ba phải, nghe lời 
xui dụ cử một nhóm người đứng trên danh nghĩa muốn phục vụ cộng đồng một cách THÁI QUÁ, để phá hoại 
cộng đồng, gián tiếp làm tai sai cho Cộng Sản VN, nói những lời xúc phạm đến những người đáng cha đáng chú 
cửa cậu, quơ đủa cả nắm, nói năng thiếu tôn trọng và lễ độ của một người có học hành.  Nói năng kheo khoang, 
kháo lác thiếu sự kiêm tốn cửa môt người lãnh đạo, làm việt mù quáng, chỉ hám danh lợi, thì thiệt là làm xấu hổ 
cho cha mẹ cậu, nếu cậu làm lảnh đạo sẻ làm nhục quốc thể của người Việt lưu vong vì xự tàn bạo của Cộng 
Sản .  
Qua những lời lẽ cậu viết và gởi ra đang trên báo Bút Tre, qua những thư gửi bằng email cũng như video đăng 
tải, tôi chắc rằng cậu là người không những chưa từng nắm vai một trò lãnh đạo trong công việc nào mà còn là 
thiếu văn hóa đạo đức cần có rất cơ bản của môt người lảnh đạo tri thức. Nếu không đọc phần giới thiệu tiểu sử 
cửa cậu là đã có bằng Tiến Sĩ thì tôi còn lầm nghĩ cậu là người vô học thực vì lời lẽ đấy châm biến thiếu đạo 
đức cửa người có học trong những bài viết của cậu. Tôi xin lổi một lần nửa nếu những bài viết đó không do cậu 
việt Nhưng tệ hại hơn là cậu ba phải với những bài viết này do người khác xoạn thảo viết dùng cậu. Quan trong 
thêm nửa, cậu ăn nói phát ngôn lấp va lấp vấp còn thua cả đứa cháu 12 tuổi của tôi thì làm sao câu ra làm lảnh 
đạo một cộng đồng được.  
Về tư cách và khả năng lãnh đanh đạo, câu không thấy mình có vấn đề sao? Cậu không thấy mình thua xa cậu 
Đặng Thế Khương sao? Biết mình biết ta mới sống được câu Dũng ơi! Cậu có thể giỏi về kỷ thuật chuy6ên môn 
nhưng về những khả năng khác tôi tin rằng câu còn phải học hỏi nhiều hơn nửa.  Tôi đưa một vi dụ, câu tự hào 
là mình có Clear Secret Background check by Government. Điều đó có gì mà khoe khoang. Trong nhà tôi 3 
người con tôi đều có vì chúng làm cho chính phủ và quân đội Mỹ và với những liên quan tới hệ điện toán của hệ 
thống hành chánh  Hoa Kỳ, đa số các nhân viên điểu bị yêu cầu đề tránh thành phần khũng bố điên toán thâm 
nhâm. Con tôi nói, clear background check này chỉ chứng tỏ cậu Dũng chưa từng phạm tội hoặc cậu phạm tội 
mà chưa bị bắt, chứ không hoàn toàn không chứng mình đạo đức cá nhân cửa cậu.   
  
Cho nên cậu nên bớt khoe khoang, đừng vì bị hư danh mê muội tức thời mà mất thể diện cho bản thân và làm 
xấu hổ gia đình, cha mẹ. Đừng nghe lời xúi bậy cửa cậu Trọng Phúc, một người rât giỏi về miễng lưởi dụ dổ 
cậu làm đầu tàu, làm chiếc bình phong cho cậu ta sai khiến. Đừng làm người ba phải để Trọng phúc nói sau là 
câu cũng phải nghe theo(Vi Dụ như trong Đai Hội Phụ Nử, cậu ta bắt cậu Dũng phải phát biểu là cậu Dũng phải 
phát biểu thì thiệt không ra gi!). Cậu Trọng Phúc chỉ dùng ba tất lưởi để dụ chị em phụ nử nhẹ dạ vụ những 
thanh niên ham vui thiếu kiến thức tham gía cái hội phụ nử gì đó; hội gì mà học hành những kiến thức thì ít mà 
ăn chơi nhảy nhót thì nhiều. Các bà các chị lớn tuổi đến đó giải sầu thì được, chứ mà các cháu nhỏ đến đó chắc 
sớm hay muộn sẽ khó tranh điều xấu xẩy ra(Nghe cô Xuyên thông báo trong lể hội vừa rồi là Trọng Phục sẽ mở 
ra trương trình làm mai mối cho các em các bà chưa lập gia đinh sắp tới đây, có thấy là nguy hiểm không!). Cậu 
Trọng Phúc này, theo mấy người bạn tôi cho biết, cậu Trọng Phúc chuyện nhà của cậu ta lo còn không xong, vợ 
con còn bỏ thì lo gì được cho các quí phụ nử, lo gì được cho đồng hương VNAZ. Chẳng qua là có lợi cho việc 
buôn bán bánh cửa cậu ta thôi nêu cố vẽ vời cho mọi người thấy hấm dẫn. Nên tránh càng xa càng tốt loại người 
này. 
  
Cậu Dũng cũng đừng vì những lời ngon ngọt của những thành viên nữ trong liên danh cửa anh mà vào cạm bẩy 
cửa họ. Nếu tôi không lầm thì Tổng Thư Ký và Thũ Quỹ cửa liên danh do cậu Dũng đứng tên điều là bà con, họ 
hành của chủ bút tờ bào Bút Tre, Mộng Tuyền.  
Bút Tre theo cách nhìn của tôi thi là một tời báo mà luôn tìm điều kiện đăng tải những hiền khích trong cộng 
đồng, gây xáo trộn cộng đổng ở Arizona. Đồng thời trực tiếp và gián tiếp chà đạp những thành viên tích cực 
trong cộng đồng VNAZ nhầm làm mất uy tín cá nhân cửa những thành viên này, tìm lổi nhỏ phến trương thành 
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to gây ra hiền kích và chia rẻ cộng đồng, nhằm phục vụ chiến lược chia rẻ công đồng và cố tính ủng hộ nhưng 
người chống đối với Cộng Đồng NVQG Arizona(Đi theo đường lối của Cộng Sản với Nghi Quyết 36 - gây chia 
rẻ và phá hoại cộng đồng người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản). Tôi nhìn kỉ poster quảng cáo sự ra mắt thành lập 
cộng đồng MA của cậu Dũng, thì đã biết ai là ngưởi thao túng phía sao, lèo lái đưa cậu Dũng đến bờ vực thẩm 
đen tối. Không ai khác hơn, Cập bài trùng, Câu Trọng Phúc và con bé Mộng T., Chủ Báo But Tre, cùng những 
thành viên bà con của họ cửa nhà Bút Tre. Cho nêu cậu Dũng nên sớm rút lui để tránh tiền mất tật mang vào 
nhà cậu. 
Tôi mong cậu sáng suốt suy nghi cẩn thận trước khi bước chân vào bẩy của Cộng Sản, làm chiếc bình phong 
cho họ thao túng quấy phá sự phát triển cửa Cộng Đồng người Việt AZ.   
Tôi cũng cho anh biết là tôi sẽ khuyến khich những người đồng hương, các anh em chiến hửu của tôi dập tắc sự 
phá hoại này bằng mọi biện pháp. Không thể mất nước vào tai Công Sản một lần nửa nhât là trên vùng đất tự do 
này. Tôi mong mọi người VN Arizona hãy đứng lên đoàn kết phá tan âm mưu đen tối này cửa những kẻ làm tai 
sai cho Công Sản. Không xóa sạch được cộng sản ở AZ thì làm sao đánh bại công sản ở quê nhà!  
Có người nói Cậu Thế Khương chỉ vì sơ xuất mở một trương mục ngân hàng để giúp tiền bạc thu chi ro ràng 
cho Tết Nguyên Đán trong lúc vừa nhận chức vị Chủ Tịch, vì trương mục củ cửa cộng đồng chưa thanh toán 
xong trước khi bàn giao qua câu Khương, đã bị gán là tội bán nước. Vậy mà câu Dũng cũng a dua theo, nghe 
theo những kẻ thiếu hiểu biết thích phá rối cộng đồng, cậu bị chúng lôi kéo tự lập môn hộ, tự xưng là chủ tich 
Cộng Đồng Người Việt Arizona, cố tình làm rối cộng và phá hoại Cộng Đồng GVQGAZ, phục vụ cho tai sai 
cộng sản thì anh phải đáng mang tội gì đây, hay người VN AZ phải tuyên dương cậu quá gan lì?        
Tôi mong anh bình tỉnh xuy nghĩ cho kỷ một lần nửa. Tránh nhưng hậu quả đáng tiếc xẩy ra! 
Xin Chào và tôi sẳn sàn gặp riêng cầu để thảo luận thêm về bài viết của tôi nếu cậu muốn. 
LTD 
 
 
 


