
Liên danh Nhân Vị Kính gửi: 
 
- Quý Đồng Hương Người Việt Quốc Gia 
- Quý Vị Lãnh Đạo Các Tôn Giáo 
- Quý Cộng Đồng Hạt Tarrant – Cộng Đồng Dallas 
- Quý Liên Hội Cựu Chiến Sỹ Viet Nam Cộng Hòa DFW - Hội Đoàn -  Đoàn Thể - Phong Trào -           
Tổ Chức Chính Trị 
- Quý Cơ Sở Truyền Thanh - Truyền Thông  
 
 
Kính thưa Quý vị, 
 
Liên danh Nhân Vị chúng tôi gồm có 4 người: Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang, Ông Nguyễn Văn 
Thu, Ông Ngô Thy và Hiệp Vũ. 
 
Chúng tôi xác quyết rằng : Mỗi con người đều có phẩm giá bẩm sinh, cao cả nhất trong xã hội.  
 
Dựa trên nền tảng đó, Nhân Vị là phẩm cách của con người chúng ta, đều có giá trị như nhau và 
Hiến Pháp là cột trụ để củng cố giá trị đó, làm cho nó tồn tại một cách công bằng và phát triển. 
Tất cả mọi người trên trái đất này đều có giá trị và phẩm giá như nhau, không phân biệt tuổi tác, 
tôn giáo, hay mầu da, nam nữ hay chính thể. 
 
Chúng tôi cũng nhận biết rằng: Sự tôn trọng lẫn nhau, biết yêu thương, giúp đỡ, biết khiêm tốn 
lắng nghe và sự đoàn kết không thể tồn tại được nếu như mỗi chúng ta không nhận biết những 
giá trị của Nhân Vị trong mỗi con người và làm cho nó phát triển.  
 
Trong công tác cộng đồng, trong những buổi hội họp, nếu chúng ta biết nhìn nhận những giá trị, 
phẩm cách của từng cá nhân, thì chúng ta sẽ sẵn sàng khiêm tốn lắng nghe, đón nhận những ý 
kiến trái chiều, những quan điểm khác biệt. Bởi chính điều đó làm nên sự đa dạng của xã hội, 
của cuộc sống. Tôn trọng Nhân Vị nơi mỗi con người - là đơn vị làm nên số đông của một cộng 
đồng, một cộng đoàn, một xã hội - giúp chúng ta đi đến sự đoàn kết, biết dung hòa và cộng tác 
của các cá nhân vào trong một cộng đồng, để mưu cầu lợi ích chung.  
 
Đề cao Nhân vị là chúng ta không cho ai có quyền dẫm đạp lên giá trị của mỗi con người; không 
ai có thể mạ lỵ hay xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, mỗi người đều được bảo vệ và sẵn 
sàng bảo vệ cho công lý, tự do và hòa bình. Và không một ai có thể vì tham vọng quyền lực, kết 
bè kết phái để làm tổn hại đến tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc Gia. Chính vì 
thế, chúng tôi lấy hai chữ Nhân Vị làm liên danh của chúng tôi. Như vậy, công tác trong cộng 
đồng sẽ không bị giới hạn bởi bất cứ ai hay điều gì, nhưng là cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi 
người, ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia.  
 
Và chúng tôi có cùng một lý tưởng, một chủ trương, là theo gương của cụ Phan Chu Trinh, người 
đã khởi xướng nên Phong trào canh tân, cải cách xã hội. Theo đó, chỉ có con đường canh tân mới 
có thể xây dựng một cộng đồng vững mạnh và phát triển dựa trên nền tảng Nhân Vị.  
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Dựa trên lý tưởng đó, chúng tôi sẽ có những bước đi, những hoạch định để phát triển cộng đồng 
gồm những kế hoạch chính sau đây: 
 

1) Phát triển một cộng đồng người Việt quốc gia vững mạnh. 
2) Giữ gìn truyền thống văn hóa và lịch sử nước nhà. 
3) Lên kế hoạch chu kỳ sinh hoạt hội luận cùng đồng hương để tìm kiếm người có thể nối 

tiếp gìn giữ một cộng đồng người Việt Quốc Gia Vững mạnh trong tương lai 
4) Hướng dẫn đồng hương về những quyền lợi xã hội. 
5) Mời gọi đồng hương và các Hội Đoàn – Đoàn thể góp tay gây quỹ xây dựng trụ sở sinh 

hoạt cộng đồng. 
6) Phối hợp chặt chẽ với các cộng đồng bạn – Hội Đoàn – Đoàn Thể - Phong Trào để sẵn 

sàng yểm trợ vận động Nhân Quyền và Dân Chủ trong nước. 
7) Bản tin sinh hoạt cộng đồng cho mỗi chu kỳ hội luận. 

 
“Một tay vỗ chẳng nên kêu”. Chúng tôi cần quý vị đồng hương lên tiếng ủng hộ, tin tưởng và bỏ 
phiếu cho chúng tôi, hưởng ứng những chủ trương đã đưa ra và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 
một cộng đồng người Việt Quốc Gia đoàn kết vững mạnh và đổi mới. 
 
Thưa quý đồng hương, một lần nữa, chúng tôi xác định đó là quyền của Quý Vị, quyền của con 
người và khuyến khích Quý Vị hãy thực hành bằng cách tham gia cộng đồng. Và không phải chỉ 
trong phạm vị cộng đồng chúng ta mà thôi, mà quyền đó được thực hiện bất cứ nơi đâu trên đất 
nước này, trên trái đất này. Vì các quyền căn bản của Quý Vị đã được xác định trong 30 điều của 
bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, mà Liên Hiệp Quốc đã thông qua ngày 10 tháng 12 năm 
1948. Đây là những quyền căn bản của con người, không thể bị áp đặt, được ban phát hay 
chuyển nhượng. Đây là những điều mà cộng đồng thế giới đã công nhận để giữ vững giá trị và sự 
công bằng của mỗi người trong cộng đồng xã hội, dù đó là nước theo chế độ dân chủ tự do hay 
độc tài quân phiệt, hay cộng sản. Chúng ta có quyền tự do bỏ phiếu để chọn lựa những người biết 
trân trọng phẩm giá của con người để hành động, nhắm đến mục đích xây dựng một cộng đồng 
tương lai tốt đẹp. 
 
Một lần nữa, chỉ có giá trị Nhân Vị làm nền tảng mới có thể xây dựng nên một cộng đồng hài 
hòa, tương thân tương trợ. Quý vị đồng hương hãy bỏ phiếu cho chúng tôi, Liên danh Nhân Vị, 
để những mong muốn của chúng ta trở thành hiện thực. 
 
Trân trọng kính chào! 
Liên danh Nhân Vị 
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CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT VÀ VÙNG PHỤ CẬN  

LIÊN DANH NHÂN VỊ 

NHIỆM KỲ 2017 – 2020 

Vì một cộng đồng người Việt Quốc Gia, chúng tôi một lòng liên danh, tình 
nguyện chung sức cùng quý vị để xây dựng một cộng đồng liên kết và vững 
mạnh. 

  Chúng tôi liên danh Nhân Vị, trân trọng kính chào quý đồng hương. 

CHỦ TRƯƠNG: 

1) Xây dựng một cộng đồng người Việt Quốc Gia vững mạnh 
2) Phổ biến gìn giữ truyền thống văn hóa và lịch sử đến với thế hệ trẻ 
3) Xây dựng và liên kết trong tinh thần tôn trọng và lắng nghe trong công việc phục vụ cộng 

đồng 

CÁC ỨNG CỬ VIÊN: 

- Chủ tịch:     Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang 
- Phó chủ tịch Nội Vụ:  Ông Vũ Hiệp 
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:   Ông Nguyễn Văn Thu 
- Tổng Thư Ký:    Ông Ngô Thy 

              

      HÃY BỎ PHIẾU CHO LIÊN DANH NHÂN VỊ ! 

Ngày giờ và địa điểm bầu cử: 

1) Thứ Sáu ngày 9 tháng 6/2017: 10:00 AM – 3:00 PM tại Trụ Sở Cộng Đồng 
Người Viet Quốc Gia Hạt Tarrant County. 

2) Thứ Bẩy ngày 10 tháng 6/2017: 10:00 AM – 5:00 PM tại các chợ Hong 
Kong Market Place, Hiệp Thái Plaza, Bến Thành Plaza,Vietnam Plaza. 

 

Mọi chi tiết hãy liên lạc với Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang: 469-438-9693 
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Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang đã ý thức được trọng trách của người Việt 
Quốc Gia Hải Ngoại là phải tranh đấu để mưu cầu một nền tự do dân chủ đích 
thực, và bảo toàn lãnh thổ cho quê hương của chúng ta. Nên bà đã sát cánh với mọi 
tổ chức chống Cộng để cùng nhau quang phục lại Quê Hương trong hơn 30 năm 
qua: 

 
- Bà là sáng lập viên chính thức Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Dallas- Fort Worth 
năm 1988. 
- Tham gia phái đoàn của Tổng Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, để vận động 
văn phòng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. ( Hình ảnh còn lưu lại trong hồi ký 
Vượt Tù Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh ). 
- Sáng lập hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam năm 1988; và bây giờ là chủ tịch của 
hội. 
- Tổ chức ngày Quốc Hận 30-4-1997 tại Dallas- Fort Worth. 
- Đã một lần là trưởng ban tài chánh tổ chức gây quỹ cho trụ sở Cộng Đồng Dallas. 
- Phối hợp hai Cộng Đồng Dallas-Fort Worth để tổ chức ngày Quốc Tổ Hùng 
Vương và nữ anh thư Hai Bà Tưng đã chống giặc Tàu gành lại nền tự chủ của dân 
tộc. 
- Tổ chức bữa cơm thân mật và phát tặng phẩm cho những vị cao niên hằng năm 
tại trụ sở cộng đồng Fort Worth. 
- Thành viên của Uỷ Ban Hội Chợ Tết để gây quỹ cho hai cộng đồng DFW. 
 

Ngoài những công việc đáng kể trên, bà Nguyễn Hữu Đoan Trang đã tích 
cực, hăng say và bỏ nhiều công sức chống bọn việt gian Côṇg Sản treo cờ máu và 
hình ảnh Hồ Chí Minh kẻ đã phản dân và bán nước cho Tàu Cộng. Đặc biệt là 
những cuộc biểu tinh chống văn công Đàm Vĩnh Hưng và hạ cờ máu của Cộng Sản 
tại trường đại học UTA ở Arlington, cũng như nhiều nơi khác trên lãnh thổ Hoa 
Kỳ. 
 

Với những thành quả trên bà đã được 5 bằng tri ân của Cộng Đồng Fort 
Worth, và 2 bằng tri ân Cộng Đồng Dallas trao trặng cho bà. Trong gần 3 thập niên 
qua bà Đoan Trang sát cánh với mọi thành phần, mọi hội đoàn, để cùng nhau xây 
đựng một xây dựng một cộng đồng Người Việt Quốc Gia đoàn kết và vững mạnh. 
Bà được nhiều đồng hương quí mến và mong cho bà được nhiều cơ hội hổ trợ và 
phục vụ cho đồng hương trong địa hạt Tarant County nầy.  
 

Chính vì ý chí và tâm huyết đối với cộng đồng cũng như sự ủng hộ của các 
tổ chức trong cộng đồng và quý đồng hương đã khuyến khích bà Đoan Trang cùng 
với một số anh chị em đã cùng nhau thành lập liên danh NHÂN VỊ để phục vụ 
cộng đồng. 
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CHỦ TRƯƠNG CỦA LIÊN DANH: 
 
- Xây dựng một cộng đồng Người Việt Quốc  Gia vững mạnh. 
- Phổ biến gìn giữ truyền thống văn hoá tốt đẹp cũng như lic̣h sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt. 
- Hổ trợ cho công cuộc đấu tranh dành lại quyền tự chủ chống gặc Tàu ngoaị xâm 
cho quê hương Viêt Nam của chúng ta. 
- Liên kết và lắng nghe mọi ý kiến trong công việc phục vụ cộng đồng. 
 
CÁC ỨNG CỬ VIÊN: 
- Chủ Tịch: Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang 
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Vũ Hiệp 
- Phó CHủ Tịch Ngoaị Vụ: Ông Nguyễn Văn Thu 
- Tổng Thư Ký: Ông Ngô Thy 
 

Là một công đân trong quận hạt Tarrant, người từng quen biết bà Đoan 
Trang lâu năm, cùng nhận thấy những thành viên trong ban chấp hành của bà, 
những người có nhiều khả năng và đầy nhiệt huyết, muốn phục cộng động. Tôi tin 
rằng liên danh NHÂN VỊ sẽ phục vụ chúng ta hiệu quả theo ước vọng chung của 
chúng ta. 
 
 
Đức Minh - Đồng Hương hạt Tarrant  
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