
Hãm Hại Trump, Đảng Lừa Lại Thất Bại! Vì
Pelosi, San Francisco Đen Tối Buồn Đau!
Tuyết-Lan

Bạn thân mến,

Gavin Newsom, Thống Đốc tiểu bang California (đảng Dân Chủ) đã
không thoát được cuộc bãi nhiệm, bởi vì cuộc vận động của đảng Dân
Chủ yêu cầu dân California rút lại chữ ký bãi nhiệm Newsom đã thất
bại. Thật vậy, cho đến ngày 23-6-2021, trong số hơn 1.7 triệu chữ ký
thu thập được, chỉ có 43 người rút lại! Bạn ơi, số chữ ký bãi nhiệm
theo luật định đòi hỏi là 1.5 triệu, mà dân ta đã thu được hơn 1,7 triệu
chữ ký rồi cơ! Phen này, vị Thống Đốc Playboy của tiểu bang chúng ta
“ăn mày” mất, cho dẫu đã trở thành tỷ phú nhờ vào chức vụ Thống
Đốc qua những “đặc vụ về Covid-19”.
Theo các giới chức tiểu bang, trong vòng 90 ngày sẽ có một cuộc bầu
cử Thống Đốc để thay Gavin Newsom. Văn Phòng Bộ Ngoại Giao tiểu
bang đã xác nhận công tác này vào tối thứ Tư, 23-6-2021.
Thống Đốc Gavin Newsom bị chỉ trích về phương thức đối phó với đại
dịch Cúm Tàu Covid-19 tại California, khiến cho dân chúng lao đao,
điêu đứng vì các lệnh cấm ra ngoài kéo dài, nhưng chính bản thân
Newsom lại không tuân thủ các điều lệnh mà ông đã ban ra cho dân
chúng về "state-at-home" và "social distance" khi ông tham dự một
buổi tiệc đông người bên trong một nhà hàng sang trọng, không mang
khẩu trang, không khoảng cách... Newsom còn bị kiện phương thức
bỏ phiếu-bằng-thư.
Ngoài ra, Thống Đốc Newsom còn "lừa dối" (misled) công chúng về
các nỗ lực phòng chống cháy rừng. Sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn
toàn thành phố Paradise, vùng Bắc California năm 2018, các giới chức
yêu cầu phải đầu tư thêm vào việc phòng cháy. Thống Đốc Newsom
đã nói với dân chúng rằng ông ta đã dành hết tất cả các khoản tiền
vào việc phòng chống cháy rừng. Thế nhưng khi tai họa xẩy ra, người
ta mới thấy rằng ông đã nói láo và chỉ có một phần nhỏ của những gì
mà Thống Đốc đã tuyên bố với công chúng.
Chiến dịch bãi nhiệm Newsom là lần thứ hai trong lịch sử của Tiểu
Bang Vàng (Golden State) này. Lần thứ nhất, cuộc bãi nhiệm ông Gray
Davis, cựu Thống Đốc Dân Chủ thành công và đã đưa tài tử điện ảnh
Arnold Schwarzenegger vào chức vụ Thống Đốc Cộng Hòa năm 2003.
Nhìn chung, trên đất Mỹ, hầu hết các tiểu bang do Thống Đốc thuộc
đảng Dân Chủ điều hành đều bị điêu đứng do dịch bệnh Cúm Tàu
Covid-19, bởi vì quá nhiều sai lầm trong các phương thức đối phó với
đại dịch và đang tâm lừa dối dân chúng.



Bạn ơi, Bạn có tiếc và buồn không khi tại tiểu bang California, một
thành phố Vàng của vùng Vịnh Cựu Kim Sơn đẹp và nổi tiếng thế giới
với cây cầu treo Golden Gate - từng là một trong Bẩy Kỳ Quan của Thế
Giới - đang lâm vào tình trạng ngày càng đen tối và buồn thiu do
những sự kiện nhỏ nhặt nhưng trầm trọng, đó là Thành Phố San
Francisco.
Nhà báo Bernars Goldberg đã viết "The 'little things' are turning San
Francisco bad in a big way" – “Những ‘sự việc nhỏ’ đang làm cho San
Francisco rơi vào tồi tệ lớn một cách trầm trọng.” Bài báo viết "Tôi là
một phái viên của CBS News có cơ sở tại San Francisco vào cuối thập
niên 1970. Tôi nhớ rằng, vào thời ký đó, nhiều người trong chúng tôi
đã xem thành phố này như là "Halloween-by-the-sea" - một mời gọi
thiên nhiên đối với sự hấp dẫn và phẩm chất cuộc sống của thành
phố."
Thế mà từ nhiều năm qua, dưới sự cai quản của những người thuộc
đảng Dân Chủ, nay thành phố đẹp nhất nhì thế giới này đã ngày càng
bị suy sụp trầm trọng... Từ xa xưa, phong cảnh thiên nhiên của vịnh
biển, cầu treo, núi, đồi, dốc đã tăng thêm vẻ đẹp cho nơi chốn này,
một Thành Phố đẹp nhất tại Mỹ mà rất nhiều người dân trên thế giới
ao ước được đến thăm... Nhưng đó là chuyện của thời gian xa xưa rất
lâu trước kia... Tiếc thay, giờ đây, đảng Dân Chủ đã biến San Francisco
là một nơi u ám và buồn thiu Bạn ạ!
U ám và đau buồn không phải chỉ vì những người vô gia cư cắm trại
trên lề đường phố, trên các lối đi, mà vì họ còn sử dụng các lối đi làm
"phòng tắm", làm "restroom" và thường xẩy ra bạo lực, tội phạm...
Thành phố này đã hai lần chứng kiến những cái chết do sử dụng ma
túy quá liều lượng, cộng thêm vào những cái chết vì Cúm Tàu Covid-
19. Ngoài ra, San Francisco còn phải chịu đựng những cái mà chúng
ta thường xem như là "chuyện nhỏ nhặt” nhưng tác hại lại “kinh
khủng” như đập kính xe hơi, "lấy cắp hàng hóa" (shoplifting) của du
khách một cách "vô tư" và đánh đập hành hung người Á Châu một
cách tàn bạo, vô tội vạ…
Ngày nay, hình như San Francisco là thủ phủ tệ hại nhất của nước Mỹ
về tệ nạn lấy cắp hàng hóa Bạn ạ! Theo báo New York Times: Tại một
cuộc điều trần tháng vừa qua của Hội Đồng Giám Sát, các đại diện từ
hệ thống bán lẻ & Pharmacy Walgreens đã cho biết việc lấy cắp hàng
hóa tại các cửa hàng của họ tại San Francisco là gấp bốn (4) lần mức
trung bình toàn quốc, và họ đã phải dẹp đóng 17 cửa hàng, phần lớn
là vì tỷ lệ ăn cắp gia tăng, khiến cho kinh doanh của họ không trụ
được nữa! Ngày nay, những kẻ ăn cắp hàng hóa không chỉ ăn cắp một
gói bánh kẹo khi thấy không có ai trông chừng, để ăn, mà chúng đã lấy
đi những hàng hóa có giá trị nhiều tiền bạc. Người ta đã xem một



video từ camera kiểm soát cho thấy một người đàn ông đạp xe vào
một cửa hàng Walgreens, rồi mở một bao đen lớn (loại dùng để đựng
rác) thản nhiên vơ lấy những thứ có thế lấy, rồi bỏ vào bao... xong
thản nhiên đạp xe ra khỏi cửa hang, trước mặt nhân viên bảo vệ an
ninh do cửa hàng thuê mướn...
Cũng theo tờ New York Times, thì Giám Đốc của phân ban tội phạm lẻ
tẻ tại cửa hàng thuốc CVS là ông Brendan Dugan đã gọi San Francisco
là một trong những trung tâm của tổ chức ăn cắp vặt. Ông còn cho
biết là các nhân viên bán hàng được chỉ thị là “không-nên” theo đuổi
nghi can ăn cắp, bởi vì việc đương đầu với họ đã trở nên vô cùng nguy
hiểm. Đã có nhiều trường hợp mà nhân viên an ninh của các cửa hàng
này đã bị tấn công dữ dội theo “kiểu San Francisco”.
Bạn có biết thế nào là "kiểu San Francisco" không? Đây là yếu tố lớn:
năm 2014, chính quyền tiểu bang California đã thông qua Đề Nghị 47,
xếp hạng hành vi ăn cắp không bạo lực vào tội danh "hạnh kiểm xấu"
(misdemeanor), một tội nhẹ hều, khi hàng hóa lấy cắp có trị giá dưới
$950 và xẩy ra giữa ban ngày. Thế là, hàng hóa trị giá dưới $950 tha
hồ, thản nhiên và vô tư lấy “free” Bạn nhé!
Khi chính quyền đã hạ mức tội phạm cho lấy cắp hàng hóa tại các cửa
hàng hoặc siêu thị, thì chẳng có gì đáng kinh ngạc khi sự gia tăng gấp
bội các vụ ăn cắp hàng hóa tại các cửa hàng! Những kẻ ăn cắp, có thể
không có tinh thần, nhưng họ có thể có một chút thông minh, thuờng
gọi là "Thông Minh Đường Phố" (Street Smarts), họ hiểu chắc chắn
rằng là hầu hết cảnh sát đều sẽ không đáp ứng các cuộc gọi liên quan
đến việc lấy cắp hàng hóa, vì nếu lỡ ra, chẳng may, có cảnh sát đến...
thì họ vẫn không hề hấn gì. Họ biết rằng họ sẽ khộng khi nào bị tù dù
chỉ một ngày vì tội bỏ đầy hàng vào một bao đựng rác, rồi ung dung
đạp xe ra khỏi cửa hàng.
Nếu như Đề Nghị 47 áp dụng cho toàn tiểu bang thì các thành phố
khác tại California chắc sẽ chứng kiến sự gia tăng về "shoplifting"
đáng kể. Đó là nguyên nhân đã biến San Francisco trở thành "thánh
địa" của những tay ăn cắp hàng hóa siêu thị, cửa hàng một cách “siêu
đẳng”!
Một lý do khác nữa, đó là San Francisco vốn là vùng đất của những kẻ
"phiêu lưu", "giang hồ lang bạt", "phóng túng về sinh hoạt đạo đức",
cho nên mọi sự đều trôi qua nhẹ nhàng... nhưng không ai có thể nghĩ
rằng sự phiêu lưu, giang hồ ấy đã đưa đến cảnh vào một cửa hàng lấy
cắp đồ đầy bịch, rồi ung dung đi ra... như cảnh tượng diễn ra trên
video kia!
Thật đáng buồn và đàng tiếc cho nước Mỹ ngày nay Bạn thân mến ơi!
Và cũng thật đáng lo, vì biến chủng Delta của con Coronavirus bùng
phát ở Ấn Độ đang đe dọa chúng ta với khả năng truyền nhiễm rất



nhanh. Trong mấy tuần vừa qua, truyền thông, báo chí đã dồn dập
báo động về sự nguy hiểm của biến chủng Delta của Coronavirus.
Đài MSNBC, Chuck Todd đã thông báo với khán giả rằng "nước Mỹ đã
đi sai hướng" trong phòng chống đại dịch. Todd viện dẫn lời cảnh báo
của Giám Đốc CDC là Bác Sĩ Rochelle Walensky hôm qua thứ Năm
rằng "đã có sự gia tăng “10%" trong các trường hợp lây nhiễm và
"25%" trong đó đến từ biến chủng Delta truyền nhiễm nhanh.
Bác Sĩ Peter Hotez, một Bác Sĩ Nhi Khoa và chuyên gia về Vaccine, đã
nhiều lần xuất hiện trên kênh tin tức cho biết rằng: "biến chủng Delta
không giống như những gì ta thấy trước đây. Nó lây nhiễm hai lần so
với trước đây. Do đó nếu như quý vị chưa chích ngừa hoặc chỉ mới
chích một phần, quý vị sẽ có nhiều nguy cơ bị biến chủng Delta này
xâm nhập." Hotez nói thêm: "Không quá muộn. bây giờ là lúc nên đi
chích ngừa ngay."
Ban Biên Tập báo Washington Post tuyên bố rằng biến chủng Delta
đang "đem mây đen của năm qua trở lại". Biến chủng Delta đang đổ
mưa xuống cuộc diễn hành của chúng ta. Ngay lúc mà nhiều người
trong chúng ta muốn ăn mừng cuộc trở về với nhịp sống bình thường,
với niềm tin vào sự bảo vệ của Vaccine, thì biến chủng Delta này đã
đem lại đám mây đen năm vừa qua. Tại Mỹ, việc đeo khẩu trang và
giữ khoảng cách xã hội đang được khuyến cáo trở lại, trong lúc trên
khắp thế giới, việc đóng cửa, cấm ra ngoài và cấm du lịch đã lập lại,
nhằm chống lại biến chủng lây nhiễm nhanh này, một đe dọa đặc biệt
đối với người chưa được chích ngừa."
Tuy nhiên các giới chức Y Tế tin tưởng rằng các loại Vaccine đang
tiêm cho dân chúng có thể chống lại biến chủng Delta này. Công Ty
Dược Moderna loan báo hôm thứ Ba, rằng Vaccine ngừa Cúm Tàu
Covid-19 của Moderna vẫn có khả năng bảo vệ chống lại các biến
chủng vừa mới phát sinh, kể cả biến chủng Delta lần đầu tiên được
nhận diện ở Ấn Độ.
Do đó, mọi người cần đi tiêm chủng đầy đủ các liều. Hiện nay, đã có
khoảng 57 % dân số Mỹ hoàn tất chích ngừa, 70% đã chích một mũi.
Tuy vậy, Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC vẫn khuyến cáo mọi
người, kể cả những người đã hoàn tất chích ngừa nên đeo khẩu trang
và giữ khoảng cách xã hội khi ở bên trong những nơi đông người.
Trở lại với chính trường, mưu đồ hãm hại Donald Trump của bè lũ
đảng Dân Chủ đã thất bại. Allen Weisselberg, Giám Đốc Điều Hành Hệ
Thống Kinh Doanh Trump đã trắng án đối với các cáo buộc gian lận
và trốn thuế cùng nhiều tội danh đồng lõa.
Vào sáng thứ Năm hôm qua, 01-7-2021, Tòa Án New York City đã
tuyên bố Allen Weisselberg hoàn toàn vô tội đối với tất cả 15 tội danh
bị cáo buộc, bao gồm gian lận thuế, đồng lõa, ăn cắp và ngụy tạo hồ sơ



kinh doanh. Đây là những tội danh mà Weisselberg và Hệ Thống Kinh
Doanh Trump từng phủ nhận. Tên của cựu Tổng Thống Trump không
bị nhắc tới trong các hồ sơ, nhưng các công tố viên đảng Dân Chủ
muốn ám chỉ rằng có nhân vật khác bao gồm trong cạm bẫy này.
Hệ Thống Kinh Doanh Trump đã chỉ trích các công tố viên liên quan
đến vụ này, lên án những kẻ này đã đưa ra các cáo buộc với bằng
chứng mơ hồ, ngụy tạo vì các động lực chính trị. Một phát ngôn viên
của Trump Organization đã nói trong một bản tuyên bố: “Ngày nay tại
New York City, tội ác bạo lực đang gia tăng một cách rõ rệt ở mức độ
chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Các vụ sát hại người tại trạm tàu
điện, bạo lực với súng đạn và tội ác do hận thù đã xẩy ra mỗi ngày, với
các vụ nổ súng giết người ngẫu nhiên ngay cả tại trung tâm quảng
trường Times Square. Thế nhưng, thay vì chú tâm vào mục tiêu bảo
vệ người dân New York, Ủy Viên Công Tố Quận hạt đã dồn hết nguồn
lực tài chính vào một mục đích duy nhất là hãm hại cựu Tổng Thống
Trump."
Đối với tin Allen Weisselberg trắng án, Tổng Thống Trump đã gọi đó
là "một cuộc săn lùng phù thủy về chính trị". Và “Nó đang chia rẽ Đất
Nước chúng ta như chưa từng thấy trước đây."
Cuộc điều tra về những cáo buộc mà đảng Dân Chủ bịa ra đã tốn phí
hàng triệu đô-la tiền thuế, nhưng kết quả chỉ là một cuộc săn lùng ma
quỷ vì chính trị vả hận thù Donald Trump của bè lũ Dân Chủ bất
lương.
Báo Pháp đưa tin "Mỹ Quốc, Trump đang trở lại chính trường" –
“Etats-Unis, Trump est de retour sur la scène politique/ 28 Juin
2021.”. Bài báo viết "Trump đang trở lại. Vẫn luôn hăng say và lẫm
liệt, vẫn tiếp tục duy trì lập luận là đã có gian lận trong các cuộc bầu
cử tổng thống vừa qua.”
Trong cuộc vận động tranh cử bán-kỳ Quốc Hội năm 2022 cho đảng
Cộng Hòa tại Ohio, Tổng Thống Trump hình như đã bắt đầu vận động
cho năm 2024. Trump tuyên bố "Chúng ta sắp giành lại Hạ Viện,
chúng ta sắp lấy lại Thượng Viện." – “Joe Biden đang hủy hoại đất
nước chúng ta, ngay dưới mắt chúng ta. Quỷ Thần biết những gì sắp
trôi qua vào năm 2024, có thể người ta không còn có đất nước nữa." –
“Đất nước này đang trên đà bị mất.” Trump nói thêm.
Bạn ơi! Nếu thế, thì có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn mất nước?
Chúng ta đã nếm mùi đau thương quá lớn đó vào năm 1975 khi toàn
thể đất đai núi rừng sông hồ biển đảo của Miền Nam Việt Nam bị Việt
Cộng chiếm đoạt. Nay chẳng lẽ lịch sử lại lặp lại ở Mỹ hay sao hở Bạn?
Tuyết-Lan mong rằng đó chỉ là sự bi quan thái quá khi thấy đám Con
Lừa Dân Chủ lộng hành mà thôi! Buồn!
Hẹn Bạn thư sau nhé!



Tuyết-Lan


