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Thời sự CĐNVQGTNCS/HTĐ&PC 
Chủ đề: VietFest 2017 

Tác giả: MĐ Peter Nguyen 

Mũ Đỏ HTĐ Thư cho “Cô” Tuyết Mai v/v VietFest 2017 
 

Cùng “Cô” Tuyết Mai... 
 
Tôi không dự định mất thì giờ để nói lên những chỉ trích, chất vấn và chê bai Vietfest mà 
người tổ chức là cháu Bobby... trong đó lại có sự hưởng ứng và tiếp tay của con của 
“Cô”. 
 
Tôi kêu Tuyết Mai là “Cô” vì nếu kêu “Bà” Tuyết Mai thì già quá... kêu “Chị” thì sợ bắt 
lỗi... 
 
Tôi viết là vì tôi được nhận trực tiếp email từ “Cô” và những chỉ trích của “Cô” đụng 
chạm đến anh em Nhảy Dù nói riêng và LHCCS/HTĐ và phụ cận. Nói rõ hơn là sự hiện 
diện yểm trợ của anh em ND dưới sự hướng dẫn của anh Chi Hội Trưởng ND đến yểm 
trợ. 
 
Nhân tiện để anh em ND biết rõ “Cô” Tuyết Mai là ai vì có người hỏi... dưới mắt nhìn 
của tôi: 
 
• “Cô” là người thường hay ra các buổi lễ say mê chụp hình và quay Video. 
 
• Là người có nụ cười dễ mến, giọng nam kỳ, giọng nói dịu dàng mạch lạc. 
 
• Trong các buổi tiệc của Hội đoàn “Cô thường giúp vui những bài ca Nam Bộ, vọng cổ 
và nhất là trình diễn áo bà ba với cái nón lá... Email là bodetam10@gmail.com. 
 
• Tôi không tiện post hình “Cô” Tuyết Mai cho quý bạn biết... cứ tưởng tượng theo trình 
bày mà tôi diễn tả bên trên thì hay hơn. 
 
Nhưng tôi không ngờ trong bao năm qua theo dõi... chưa bao giờ nhận được email xây 
dựng của “Cô” mà toàn là chỉ trích người này, xong đến người khác với những lời lẽ có 
tính cách chia rẽ nhiều hơn. Và hôm nay lại đến các CHÁU... đúng là “Già thì Cô không 
bỏ mà nhỏ thì ‘Cô’ chẳng tha.” Phải chi “Cô” viết bài khen ngợi tụi nó, khuyến khích tụi 
nhỏ đã bỏ công sức tập dượt... khí hậu thì quá nóng vậy mà vẫn phải trình diễn, múa hát 
với nụ cười luôn nở trên môi. Vẫn giữ nét rạng rỡ trên khuôn mặt và hãnh diện hoàn 
thành công tác... 
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Tôi không học luật nên không muốn làm quan tòa để phê phán nhưng chỉ muốn lấy 
quyền tự do ngôn luận trên xứ Mỹ này mà trình bày ý kiến cá nhân của tôi. 
 
1. Về “Live Casino” . Các Cháu đã biết lấy “cứu cánh làm phương tiện” để đạt mục đích 
chính là kéo các bạn trẻ và đồng hương về xum hợp vui chơi. Và nếu tôi không lầm thì 
muốn vào “Casino” phải trên 18 tuổi. Thế thì hơi đâu mà lo dùm những người trên 18 
tuổi... để rồi nào là tán gia bại sản, nào là mất hạnh phúc vì thua bài, v.v. “Cô” nói như 
vậy là chê cười những ai đã đi và chuẩn bị đi Casino. Hay là vì con của “Cô” trong ban tổ 
chức và lo sợ cho nó... rầy nó không được nên xoay qua cháu Bảo. Từ Virginia đến Live 
Casino hơn 1 tiếng lái xe với giấy $10 free slot to play... không có tôi rồi... thay vì đổ 
xăng đi Live Casino thì dùng tiền đó qua MGM Casino sát bên cầu Wilson Bridge. Còn 
nói về câu “presented by Live Casino” và với câu này nếu “Cô” không đồng ý thì có thể 
xây dựng bằng cách kêu thay đổi như thế nào cho hợp thì hay hơn là chỉ trích. Trong khi 
đó thư mời hoặc quảng bá của nhóm trẻ là “VIETFEST” tôi hiểu đơn thuần chỉ là lễ hội 
của nhóm trẻ người Mỹ gốc Việt. Không hiểu sao “Cô” dịch là “Hội chợ Văn Hóa Việt 
Nam”. 

 
 
2. “Mister Vietfest” là cái quái gì...? Tuyển lựa “Mister Viefest”  chỉ là một hình thức 
vui chơi của các Cháu gái xinh xắn, dễ thương, và các Cháu dự thi không phải bỏ chi phí 
dự thi như các tổ chức có mục đích làm thương mãi. 
 
3. Thi đua ăn uống? Chỉ là hình thức vui chơi. Bên Mỹ này dồi dào thức ăn nên được thi 
bằng ăn Crawfish, Phở... trong khi đó ở VN vì khó khăn nên những cô giáo viên Mẫu 
Giáo thì ăn dưa hấu, dưa hấu cắt khoanh tròn, hai tay cầm hai cạnh vỏ dưa và đưa miệng 
ăn từ giữa đi ra mà khoanh vỏ dưa vẫn còn khoanh tròn... và tôi được mời đi dự để chụp 
ảnh. 
 
4. Còn các gian hàng thực phẩm lai căng, không ngon lành gì... Tôi biết “Cô” trước 
đây là chủ của một nhà hàng ăn thì chắc “Cô” hiểu cái khẩu vị của mỗi lứa tuổi, mỗi 
người khác nhau, và “Cô” phải hiểu cái nhìn của nhóm trẻ chỉ biết và thích những món 
thích hợp trên đất Mỹ này nhất là nơi tổ chức xung quanh chỉ là người ngoại quốc. “Cô” 
muốn nhóm trẻ mở những gian hàng bán Bún nước lèo, Bún mắm, v.v. 
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5. Năm nay, trong ngày khai mạc có toán Quốc Quân Kỳ cử hành lễ... cựu quân 
nhân...: 
 
Tôi thấy họ trên tinh thần yểm trợ cho các cháu vui chơi ngày hội VietFest mà quên bản 
thân mình đã quá tuổi để đứng nắng, cầm Kỳ trong thế nghiêm... mà họ chỉ biết kiêu 
hãnh, tự hào... Sau cuộc chiến, bị tù đày vì là bên thua cuộc cũng chỉ vì lý tưởng Tự Do, 
khổ nhọc vượt biên để tìm về đất hứa. “Cô” có biết anh em chúng tôi nói chung, cá nhân 
tôi nói riêng đã từng rơi nước mắt khi nghe bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa khi sang 
được Hoa Kỳ. Bài hát QCVNCH như lời ru ngủ của Mẹ Việt Nam mà chúng tôi đã từng 
thiếu vắng trong thời gian bị tù đày và bị bên thắng cuộc hành hạ... hiện tại sự sống sót 
anh em chúng tôi được xem như là Bonus trời cho nên luôn luôn sẵn sàng hy sinh, yểm 
trợ nơi nào cần; nhất là đối với các cháu và cũng minh xác rằng sự khổ cực, tù đày không 
thay đổi được căn cước Cựu quân nhân Quân Lực VNCH. Mong “Cô” đừng xa lánh, xô 
đẩy, chê bai chúng tôi như bọn phản chiến Mỹ đã và đang chê bai những Cựu Quân Nhân 
Mỹ đã từng tham chiến tại VN chỉ vì thua cuộc. 
 
• Những điều “Cô” nói và đưa ra đã cho tôi thấy “Cô” không phải là Cựu Nữ Quân Nhân. 
“Cô” có thể nào chỉ cho tôi xem “QUÂN KỲ” đứng ở vị trí nào mà tôi không thấy. 
 

 
 
Đây không phải là toán Quốc Quân Kỳ mà chỉ là toán Quốc Kỳ mà thôi. 
 
Tôi không đồng ý nếu là Cựu Quân Nhân mà không hiểu thế nào là toán Quốc Quân Kỳ. 
Và khi “Cô” đưa lên diễn đàn mà không có hình ảnh chứng minh sẽ tạo sự hiểu lầm là tại 
sao đưa Quân Kỳ ra làm lễ khai mạc cho một tổ chức dân sự. 
 
Riêng với Cháu Bảo. Biết rằng Cháu rất bận rộn trong tổ chức và không biết gì về nghi lễ 
nên năm tới 2018 nếu có tổ chức thì báo trước để chuẩn bị. Chú có 3 phương án cho việc 
chào cờ: 
 



Page 4 of 5 

 

• Chính các Cháu đứng ra cầm cờ, chú sẽ hướng dẫn như lúc Chú còn ở Trường 
SVSQ/BBTĐ cho Khóa như là chọn người và tập luyện. Dân sự thì không cần mang đai 
cờ vì đai cờ mục đích là để di chuyển đi xa. 
 
• Cháu có thể liên lạc với bên Hướng Đạo nhờ yểm trợ nhưng phải chấp nhận thêm lá cờ 
Hướng Đạo vì họ mặc đồng phục Hướng Đạo. 
 
• Nếu không được thì quý Chú Bác sẽ cố gắng (già hết rồi) giúp với quần áo dân sự vì 
Quân Phục nhiều người không muốn nhìn thấy. Các Chú, Bác lãnh tiền già không có bao 
nhiêu để tài trợ và vì lãnh không nhiều nên ăn không bao nhiêu nên không bệnh tật, óm 
nhom từ đó sức còn khỏe và sẽ giúp công khi các Cháu cần. Do đó năm tới cứ tiếp tục tổ 
chức VietFest nha cháu. “Who care” ai tài trợ. 
 
6. Khi ông Bảo treo “Banner” VietFest có xin phép Chủ Tịch Cộng Đồng, hai cột cờ 
do Cựu Chủ Tịch Đỗ Hồng Anh, v.v. 
 
Sao “Cô” không nói luôn là khi bước vô khu Eden để treo Banner, ông Bảo có xin phép 
người đứng ra làm tên đường các vị tướng tuẫn tiết như đường Nguyễn Khoa Nam, v.v. 
đã do Cựu Chủ Tịch Nguyễn Văn Tần sáng kiến dựng lên để hầu con cháu nhớ... May 
quá các Cháu chưa bị thắc mắc... 
 
Biết rằng viết ra những điều trên sẽ đụng chạm và mất lòng “Cô” nhưng đành chịu. Tánh 
tôi thì hay nói thẳng và nói thật. 
 
7. Yêu cầu công khai tài chánh: Quá vô lý, nhóm tổ chức chung không ai thắc mắc ngay 
cả con của “Cô”. Hết ý, biết rằng Bảo cùng trang lứa với con “Cô” nhưng không có nghĩa 
“Cô” là Má nó mà hỏi như vậy. 
 
Trước khi chấm dứt trình bày ý kiến của tôi, tôi xin chúc “Cô” khỏe mạnh luôn để có thời 
gian viết những bài giúp ích cho Cộng Đồng Việt Nam nói chung và các Cháu thế hệ trẻ 
nói riêng nơi vùng Hoa Thịnh Đốn này đoàn kết lại và vững mạnh hơn. Tìm những điểm 
mạnh của các hội đoàn mà nêu lên để chia sẻ cùng những hội đoàn kém cần xây dựng 
thêm... và cái gì không phải thì sẽ tự nó bị đào thải. 
 
Khi viết bài gởi đi, “Cô” nhớ email của mình là bodetam10@gmail.com chứ không phải 
là bachxavuong@carong.com. 
 
Thân ái chào “Cô” 
 
Peter Nguyen 
Cựu chiến binh Nhảy Dù 
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Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Sáu, August 25, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


