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Kết Quả Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm Được Công Nhận Chính Thức
(Westminster, CA) – Phòng Ghi Danh Bầu Cử đã công nhận chính thức kết qủa bầu cử hôm nay
là cử tri tại Westminster đã bác bỏ đề nghị bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Viết với tỉ lệ gần 60%, coi
như là áp đảo trong một cuộc bầu cử chính trị tại Hoa Kỳ. Kết quả chi tiết cho thấy tổng số phiếu
từ chối bãi nhiệm đối với Thị Trưởng Tạ Đức Trí là 10,165 phiếu, tức 59.32%; Phó Thị Trưởng
Kimberly Hồ được 9,790 phiếu, tức 57.34% và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí được 9,847
phiếu, tức 57.68%. Theo kết quả từ chối bãi nhiệm, kết quả phiếu bầu cử đối với mỗi ứng cử
viên thay thế được công bố nhưng không có tác dụng gì.
Tổng số cử tri tại Westminster tham gia bầu cử là 17,205, tức 38%, một tỉ lệ được xem là rất cao
đối với một cuộc bầu cử đặc biệt và đứng độc lập. Trong số này, tỉ lệ cử tri gốc Việt tham gia bầu
cử có thể lên đến gấp hai tỉ lệ các sắc dân khác. Đây là yếu tố chính đem lại sự thành công trong
việc nói lên tiếng nói của khối cử tri gốc Việt để phản đối mục đích bãi nhiệm. Tỉ lệ cử tri gốc
Việt phản đối việc bãi nhiệm có thể lên đến hơn 85%. Tỉ lệ này được ghi nhận từ các cuộc thăm
dò bằng điện thoại đến hầu hết các cử tri gốc Việt liên tục gần một tháng trước ngày bầu cử và
mức độ các cử tri gốc Việt gởi lại phiếu bầu trong nhiều tuần trước ngày bầu cử. Mức độ chống
đối bãi nhiệm cao độ này cũng được phản ảnh trong hàng loạt các bản lên tiếng chính thức của
hàng trăm các đoàn thể tôn giáo, cộng động, quân nhân hay đấu tranh chính hay cá nhận từ khắp
mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới để lên án mục tiêu của cuộc bầu cử bãi
nhiệm và kêu gọi các cư dân tại Westminster hãy quyết tâm tham gia bầu cử đông đảo để chống
lại cuộc bãi nhiệm thay mặt cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn tại khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ.
Kết quả gần 60% bác bỏ bãi nhiệm từ tất cả các cư dân đã chứng tỏ rằng các lý do và mục tiêu
đưa ra để bãi nhiệm là không chính đáng và không đủ điều kiện để đưa đến bãi nhiệm. Việc làm
này đã gây tốn phí cho thành phố đến hơn $500,000 và biết bao nhiêu chia rẻ trong cộng động và
tê liệt cho thành phố trong suốt hơn một năm qua. Các vị dân cử gốc Việt bị bãi nhiệm đã liên tục
và mạnh mẽ cho rằng những lý do được đựa ra để bãi nhiệm là vô lý, bịa đặt hay không có bằng
chứng. Tỉ lệ hơn 85% các cư dân gốc Việt bác bỏ việc bãi nhiệm đã xác nhận quyết liệt về việc
nhận ra các âm mưu của các thế lực ngoại bang muốn triệt tiêu thành trì của cộng đồng tỵ nạn
Việt Nam và phá đổ sức mạnh chính trị của cộng đồng bằng các thế lực của tiền bạc và mưu đồ
bất chính.
Ngay sau ngày bầu cử và kết quả bầu cử đã rõ ràng, phía vận động bãi nhiệm còn loan truyền
nhiều tin đồn cho rằng có vấn đề gian lận có hệ thống từ Ban Vận Động Tranh Cử, cụ thể là việc
tự in các phiếu bầu và tráo đổi các phiếu bầu thực sự nhận được từ cử tri. Các phiếu bầu không
thể được in tại nhà trừ khi được phép đặc biệt của Phòng Ghi Danh Bầu Cử. Thêm vào đó, các
phiếu bầu tự động in hay tất cả các phiếu bầu khác đều có mã số dành riêng cho mỗi cử tri được
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cấp phiếu và các phiếu bầu in lại không được dùng cho cử tri khác vì sẽ không được đếm hay
công nhận. Hơn nữa, việc khai gian, in thêm phiếu bầu để gian lận hay tráo đổi phiếu bầu của cử
tri là một vi phạm tội hình sự rất nghiêm trọng vì mỗi phiếu bầu là mỗi tội hình sự và hình phạt
cứ thế mà nhân lên.
Việc loan truyền các tin đồn này là dựa trên sự thiếu hiểu biết về thủ tục kiểm phiếu, thể lệ bầu
cử hay bịa đặt để bôi nhọ thành quả bầu cử thật vang dội của khối cử tri gốc Việt. Đây là hành
động rất thông thường của nhóm vận động bãi nhiệm, với sự tiếp tay của một số thành phần
người Việt Nam, đã liên tục bôi nhọ các vị dân cử gốc Việt từ cộng đồng Việt Nam vì những cáo
buộc như tham nhũng, hối lộ hay băng đảng mà họ biết là không có một bằng chứng gì hết.
Mặc dầu kết quả bầu cử rất là áp đảo trong chiều hướng chống bãi nhiệm, các vị dân cử gốc Việt
cũng rất quan tâm và đã ra tuyên bố hứa sẽ tiếp xúc với các thành phần cư dân liên hệ để giải tỏa
những khúc mắc, hiểu lầm hay cải thiện những khuynh hướng hành động trong thời gian tới để
giảm thiểu sự bất đồng này. Các vị dân cử gốc Việt rất mong tìm được sự đoàn kết, hàn gắn và
cảm thông trong toàn thể cư dân gốc Việt tại Westminster cũng như mọi nơi khác để bảo vệ sức
mạnh của cộng đồng nhằm chống lại các âm mưu và thế lực của cộng sản Việt Nam luôn tìm
cách thao túng, gây xáo trộn và xâm nhập vào cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.

