Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang Hùng Cao - Niềm Hy Vọng
Phạm Gia Đại

Chiều ngày 30-4 tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, trong Lễ Tưởng Niệm Ngày
30-4, Ngày Quốc Hận lần thứ 47, tôi có dịp gặp lại nhiều bạn thân hữu, trong đó có
chị Quỳnh Hoa và anh Minh Trì đã nhắc nhau sẽ đến tham dự buổi gặp gỡ gây quỹ
của UCV cựu Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Hùng Cao với đồng hương tại Quận Cam
vào ngày May 01, 2022 để ủng hộ người có tấm lòng với hai quê hương Việt-Mỹ.
Được biết Quỳnh Hoa là vai cô của UCV Hùng Cao.
Chiều hôm nay Chủ Nhật May 01, chúng tôi có mặt trước 2 giờ trong phòng họp trên
lầu của khách sạn Ramada trên đường Garden Grove, Thành Phố Garden Grove,
Nam California. Phải công nhận rằng ít có một buổi gặp gỡ nào mà sôi nổi khán giả
đầy nhiệt huyết và nhiệt liệt ủng hộ một ứng cử viên Mỹ gốc Việt đến như vậy.

Phòng họp chỉ có sức chứa hơn 100 người nhưng chỉ ít phút sau 2 giờ thì đã đầy
nghẹt khán giả, những người đến sau đã phải đứng dọc hai bên tường và phía sau

những hàng ghế. Ba diễn giả: Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, Thị Trưởng
Michael Võ của Fountain Valley, và LS Trần Thái Văn đều đã lột tả được hết những
nét ưu tú của một sĩ quan cao cấp trong binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ đã từng chiến
đấu tại Iraq, Afghanistan, và Somalia trong đời quân ngũ từ 1989 đến 2021, và tấm
lòng một con người muốn phục vụ cho cả hai quê hương Mỹ-Việt của ứng cử viên
Hùng Cao.

Phần nói chuyện của UCV Hùng Cao đã bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tràng
pháo tay không dứt của khán giả khi ông nói ông sinh ra tại Việt Nam nhưng được
nước Mỹ nuôi dưỡng là người có hai quê hương, nên muốn dấn thân tranh đấu cho
một nước Mỹ hùng mạnh và muốn nói cho mọi người dân Mỹ, nhất là giới trẻ biết
cộng sản tàn độc xấu xa như thế nào.
Ông cũng chống lại sự mất dân chủ tại Mỹ khi các đồng đội của ông vì không chích
ngừa vacxin mà bị sa thải ra khỏi quân đội. Ông lên án chính quyền Joe Biden đã
cấm khai thác dầu đường ống Keystone Pipeline gây nên khủng hoảng kinh tế và lạm
phát, lên án việc rút quân vô trách nhiệm của Mỹ làm sụp đổ chế độ bên Afghanistan.
Ông nói Jan 2021, ông đang đóng quân tại Afghanistan và tình hình rất ổn định, Joe
Biden lên đã làm mất Afghanistan. Khóa khai thác dầu tại Hoa Kỳ là làm giầu thêm
cho Nga và cũng là nguyên nhân đưa đến chiến tranh tại Ukraine. Phần nói chuyện
của ông một lần nữa lại bị đứt quãng bởi khán giả hô to khẩu hiệu: "Let's Go
Brandon" nhiều lần.
Chủ trương của ông là chống cộng sản, kiểm soát nạn lạm phát, tìm cách chấm dứt
chính sách của Joe Biden mở cửa biên giới Mỹ-Mexico đã làm mất an ninh và ổn định
trong nước Mỹ, và bảo đảm các công cuộc bầu cử của chúng ta. Trong bầu cử tổng
thống Mỹ tháng 11 năm 2020, đã có nhiều hiện tượng xấu làm mất lòng tin của cử tri.
Hy vọng UCV Hùng Cao đắc cử sẽ có tiếng nói mạnh mẽ để đem lại sự trong sạch
chống gian lận trong bầu cử.
Dù rằng ông ra ứng cử tại tiểu bang Virginia nhưng ông vẫn muốn tìm sự ủng hộ của
cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn nước Mỹ và như MC Nguyễn Mạnh Chí và

LS Trần Thái Văn nhấn mạnh tài chính là yếu tố đóng vai trò quyết định, nên rất
mong đồng hương ủng hộ UCV Hùng Cao.
Khán giả đều nhận thấy ở UCV Hùng Cao - một Cộng Hòa Bảo Thủ (Conservative
Republican) là niềm hy vọng trong tương lai không những cho người dân bản xứ mà
còn cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Nhiều hội đoàn nhiều cá nhân cũng đang
quyên góp cho UCV Hùng Cao vì nhận thấy một niềm tin vào tương lai ở nơi ông.
Con đường tranh cử của ông còn nhiều chông gai thử thách vì địa hạt ông ra tranh cử
District 10/Virginia có dân số đến 750 ngàn cư dân và có đến 11 ứng cử viên mà
ông là UCV Mỹ gốc Việt duy nhất.
Nhiều đồng hương cho biết họ đã chán nản và thất vọng sau cuộc bầu cử tổng thống
Hoa Kỳ tháng 11-2020 vì có gian lận, nhưng sau buổi gặp gỡ tại phòng họp của
khách sạn Ramada, đồng hương nam Cali đã ra về với niềm tin dâng cao nơi với
UCV cựu Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Hùng Cao, một con người quyết tâm sửa đổi
những cái sai với một tấm lòng son sắt với hai quê hương Mỹ-Việt./.

