Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ ứng cử Quốc
Hội Mỹ
WALNUT CREEK, California - Cựu Thẩm Phán Phán Quang Tuệ vừa tuyên
bố sẽ ra ứng cử chức dân biểu liên bang, Ðịa Hạt 11, của tiểu bang California, để
“người Việt có một tiếng nói trên diễn đàn quốc tế.”
Trả lời phỏng vấn , ông Tuệ nói: “Tôi tin rằng người Việt chúng ta cần có tiếng nói ở
diễn đàn quốc tế. Và Quốc Hội Hoa Kỳ chính là chỗ để người Việt chúng ta có thể
thực hiện điều này. Ðó là lý do mà tôi quyết định ra ứng cử lần này.”

Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ sẽ ra ứng cử dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ trong cuộc bầu

cử vào Tháng Mười Một năm nay.

Vị cựu thẩm phán gốc Việt tuyên bố tranh cử trong một buổi hội thảo, mà ông được
mời làm diễn giả, được tổ chức hôm Thứ Ba, 14 Tháng Giêng, tại Walnut Creek
Rotary Club, Walnut Creek, California.
Ðịa Hạt 11, nằm ở phía Ðông vịnh San Francisco, bao gồm toàn bộ hoặc một phần các
thành phố Concord, Pleasant Hill, Walnut Creek, Orinda, Richmond, El Cerrito, San
Pablo, Danville, Pittsburg...
Ðịa hạt này hiện do Dân Biểu George Miller (Dân Chủ) nắm giữ, nhưng hôm 13
Tháng Giêng, ông tuyên bố sẽ không ra tái ứng cử kỳ này.
Vị cựu thẩm phán tâm sự: “Thật ra, tôi đã suy nghĩ chuyện ra ứng cử từ lâu rồi. Tôi
làm thẩm phán tòa di trú, và có thể làm bao lâu cũng được. Nhưng nếu về hưu sớm
quá để ra ứng cử thì chưa được, còn về hưu trễ thì lớn tuổi quá. Thế là tôi quyết định
về hưu ở tuổi 'lưng chừng.'”
“Thực ra, tôi về hưu là để 'tiếp tục' phục vụ cộng đồng, nhưng trong lãnh vực khác,”
ông Phan Quang Tuệ nói thêm.
Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ năm nay 71 tuổi, có vợ và bốn người con trai, cùng
với tám cháu nội.
Ông bà là cư dân của Danville từ năm 1995.
Ông đến Hoa Kỳ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975.
Trước năm 1975, ông là một luật sư thực thụ ở Việt Nam, nhưng khi sang Mỹ, ông trở
lại trường và đậu bằng luật tại đại học Drake University, Des Moines, Iowa, và làm
thẩm phán hành chánh (Hearing Officer) tại Bộ Lao Ðộng Iowa trong bốn năm. Sau
đó, ông được bổ nhiệm làm phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp Iowa năm 1987.
Năm 1988, ông và gia đình chuyển về California, và ông làm luật sư công tố cho Sở
Di Trú Hoa Kỳ tại San Francisco cho đến năm 1993.
Từ năm 1993 đến năm 1995, ông làm thẩm phán hành chánh tại Hội Ðồng Kháng Án
Bảo Hiểm Thất Nghiệp California.
Tháng Ba, 1995, ông được bổ nhiệm làm thẩm phán di trú tại tòa di trú San Francisco
cho tới khi nghỉ hưu vào Tháng Mười Hai, 2012.

