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Tỷ Phú Hoàng Kiều và phía vận động bãi nhiệm đòi đếm phiếu lại

Phía Thất Bại Bãi Nhiệm Đòi Đếm Phiếu Lại
(Westminster, CA) – Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam vừa thông báo là phía vận động bãi
nhiệm và Tỷ Phú Hoàng Kiều đã yêu cầu đếm phiếu lại sau khi kết quả bầu cử bãi nhiệm tại
Westminster được công nhận. Thủ tục đếm phiếu lại sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ ba,
28 tháng 4.
Theo kết quả sau cùng, số phiếu bác bỏ yêu cầu bãi nhiệm đã vượt qua mức độ từ hơn 2,500 đến
gần 3,200 phiếu, với tỉ lệ gần 60%, một tỉ lệ được coi là áp đảo trong một cuộc bầu cử thông
thường. Kết quả kiểm phiếu cũng đã được trắc nghiệm và kiểm chứng theo thủ tục thông thường
của Phòng Kiểm Phiếu.
Yêu cầu đếm phiếu lại theo sau các cáo buộc từ một vài cá nhân từ phía vận động bãi nhiệm là
có gian lận trong tiến trình giúp đỡ cử tri bỏ phiếu từ Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm. Phòng
Ghi Danh Bầu Cử đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ.
Kết quả đếm phiếu lại sẽ không thay đổi kết quả bầu cử mà chỉ kéo dài những tranh cãi và xáo
trộn trong TP Westminster và khu vực Little Saigon hơn một năm qua.
Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm lên án yêu cầu đếm phiếu lại một cách không chính đáng này
và tiến trình này chỉ nhằm mục đích tiếp tục bôi nhọ cộng đồng Việt Nam và khối dân cử gốc
Việt, đặc biệt là trong thời gian cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi đang bước vài thời gian tưởng
niệm Tháng Tư Đen. Sau cuộc bầu cử đầy gây go và chia rẽ, đây là thời gian mà mọi thành phần
trong cuộc tranh cử tương tàn này nên tập trung vào nỗ lực hàn gắn, xoá bỏ những tranh chấp
hay hiểu lầm mà cử tri đã phán quyết và nhắm vào tiến trình tái xây dựng thành phố và tinh thần
đoàn kết trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam.
Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm xin kêu gọi toàn thể các thành phần trong cộng đồng, đặc biệt
là những thành phần đã từng tiếp tay với ông Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm, hãy
mạnh mẽ lên tiếng chống đối những âm mưu nhằm tiếp tục chia rẽ và gây xáo trộn trong cộng
đồng mà chỉ có lợi cho CSVN mà thôi. Những âm mưu thâm độc này cần phải được đáp trả với
những tiếng nói thẳng thắn và can đảm để bảo vệ danh dự, uy tín và chính nghĩa của cộng đồng
tỵ nạn Việt Nam, nhất là trong thời gian tưởng niệm những mất mác tang thương gây ra bởi
CSVN.
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