Hoàng Hoa: District 7 có cần một Liên Minh Chính Trị?

Ngày 31 tháng 5, 2018 văn phòng Luật sư Susana Hamilton có ra một Thông cáo Báo
Chí về việc Ứng cử viên Nguyễn Tâm nghi can lừa đão 2 lá phiếu bầu cử khiếm diện và
đe dọa hai vị cử tri cao niên người Việt.
Trong cuộc phỏng vấn Luật Sư Susana khi trả lời câu hỏi của Hương Giang có nói về
việc chờ đợi (cuộc điều tra) tùy thuộc vào cuộc điều tra từ Thành phố San Jose (It is
up to the City investigation) và cuộc điều tra này có thể kéo dài qua kỳ bầu cử Sơ Bộ
(Primary Election.)
Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử Sơ Bộ ngày 5 tháng 6, 2018 đã qua, hôm nay Registrar
of Voters đã có kết quả dù là kết quả chưa chính thức. Như thế, so sánh với mốc thời
gian cho ngày bầu cử Chung Kết vào ngày 6 tháng 11, 2018 và tháng 8, 2018 là tháng
chuẫn bị cho cuộc tranh cử Chung Kết thì cuộc điều tra của Thành phố phải được công
bố trễ nhất trung tuần tháng 7, 2018. Nhưng hôm nay là trung tuần tháng 6 mà
Registrar of Voters vẫn còn bận đếm, kiểm phiếu và trong thời khắc giao thời này
Thành phố không dễ dàng mở, tiến hành một cuộc điều tra như Luật sư Susana và ỨCV
Vân Lê và Ông Mark Tiernan là Campaign Manager mong đợi.
Vì thế, không thể trông chờ một cuộc điều tra của Thành phố về vụ việc Nguyễn Tâm là
nghi can lừa đão và đe dọa hai cử tri cao niên kịp trước tháng 8 cho những chuẫn bị
tranh cử vòng Chung Kết.
Như vậy, ngay giờ phút này, hai liên minh chính trị cho mùa tranh cử Chung Kết Nghị
viên tại District 7 được xem là có khả năng bày ra trên bàn cờ đối đầu cuộc tranh cử với
tất cả những chủ lực xe pháo mã của họ. Hai ỨCV Tâm Nguyễn và Maya Esparza như
vậy đã sẵn sàng những quân cờ ngay giờ phút này khi nhìn lên bảng kết quả và từ đây,
những hy vọng mong manh nhất của cuộc đối đầu tay đôi dường như impossible. Rõ
ràng, trong cuộc liên minh chính trị này, không thể có một ỨCV nào trong bầu cử Sơ Bộ
đứng trung lập như người bàng quan mà phải chấp nhận một hướng đi với một liên
minh chính trị nào đó. Qua kết quả bầu cử Sơ Bộ, chúng ta còn thấy vai trò của cộng
đồng rất kém hiệu quả, chẳng hạn ỨCV Thomas Dương đã không có Cờ Vàng trong
những cuộc gây quỹ, nhưng kết quả lá phiếu anh ta chỉ kém ỨCV Vân Lê khoảng 116
phiếu. Người hết mình phục vụ cho Cộng đồng là ỨCV Vân Lê thì chỉ có 1417 thua
phiếu(?) Nguyễn Tâm đến gần 1900 phiếu. Như vậy, phải châng District 7 thực tế đã có
những khuynh hướng mà chỉ qua kết quả Sơ Bộ chúng ta mới tìm thấy?

Những liên minh chính trị nào có khả năng tung quân lên bàn cờ tất nhiên chúng ta đã
có thể nhìn thấy và vì lực lượng tương quan giữa hai liên minh có sự chênh lệch; do đó,
lời nhận định của tôi là các ỨCV hãy tránh đứng vị trí trung lập vì ở vị trí trung lập sẽ
chịu một sự áp đảo nặng nề từ cả hai phía.
Liên minh chính trị trong mùa bầu cử đã xãy ra ít nhất hai lần trong những cuộc bầu
phiếu trước đây tại District 8 và gần đây nhất là liên minh Vân Lê- Ðỗ Thành Công- Ash
Karla nên trong tình huống hiện nay tại District 7, một liên minh chính trị nếu có xãy ra
thì là chuyện bình thường.
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