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2 thành phố mà mình muốn viếng lần đầu tiên khi đi du lịch sang Hoa Kỳ là New
York và San Francisco.
Lý do là kiến trúc tại hai thành phố này rất nổi tiếng, đẹp nhất vào dạo ấy trên thế
giới. Nay thì phải ghé lại Thượng Hải hay Dubai. Sau này, chán ở New York, định
dọn qua Cali. Mình có xin việc ở đây nhưng không có công ty kiến trúc nào nhận
ngoại trừ ở Los Angeles nên dọn về Nam Cali và lập gia đinh với đồng chí gái.
Lần chót đến đây với đồng chí gái để gặp lại một anh bạn cũ, con trai gà Gala Đà Lạt
khi xưa. Mình thấy thành phố khác xưa nhiều lắm, dân vô gia cư đầy đường và cờ của
nhóm đồng tính bay khắp nơi. Nhà cửa đắt không thể tả.
Gần đây thấy báo chí Cali nói là khu thương mại, tài chính của thành phố này
đang thoi thóp vì các cơ sở thương mại, văn phòng giảm đến 290%.
Các cuộc hội thảo trong các khách sạn sang trọng giảm đến 86%, thậm chí hệ thống
hạ tầng cơ sở như xe điện ngầm BART mà dân thành phố này rất hãnh diện vì sạch sẽ,
tối tân hơn hệ thống xe điện ngầm của Nữu Ước, nay giảm 75% người sử dụng. Nguy
hiểm nhất là dân số thành phố giảm đến 6.5% trong một năm, dù đại dịch đã không
còn hoàn hành nữa.
Những sát xuất này dựa trên 6 tháng đầu tiên của năm 2022, chớ không phải trong
thời đại dịch. Đa số các thành phố khác của Cali đã gần như phục hồi hoàn toàn sau
một thời gian bị bắt buộc ngừng hoạt động, cách giãn xã hội.
Người ta lý giải có 3 nguyên do như sau: một số đông nhân viên có thể làm việc tại
nhà, kỹ nghệ du lịch và làm ăn dịch vụ cần có nhân viên để phục vụ và quan trọng
nhất là hậu quả của các chính sách xã hội và kinh tế của thành phố đã đưa đến tình
trạng hiện nay như đánh thuế để giúp các người nghiện ngập, như phát ống chích như
ở Hoà Lan, âu châu, cho phép tội ác gia tăng khiến người Mỹ không còn muốn sinh
sống hay làm việc trong thành phố vì giá thành quá đắt nên đã dọn sang tiểu bang
hay thành phố khác.
Thành phố Cựu Kim Sơn thường được xem chốn có nhiều công ăn việc làm vì có
nhiều chất xám về kỹ thuật, tài chánh, luật, kỹ sư và cố vấn.
Nhân viên làm việc trong ngành du lịch, tiệm ăn, khách sạn và các ngành nghề khác
giúp cho thành phố là điểm tới của các doanh nhân và du lịch. Ai trên thế giới đều
muốn viếng thăm chiếc cầu Cựu Kim Sơn cả dù ngày nay so với các chiếc cầu trên thế
giới rất tầm thường.
Sau đại dịch thì xem như 50% các hoạt động kinh tế đã đóng cửa, du khách ít đến,
thêm nạn kẹt xe nên thiên hạ không muốn đến đây nữa. Mình nhớ chạy xe đến thành
phố này kẹt kinh hoàng nhất là lúc gần bến tàu. Chỉ muốn bỏ xe, đi bộ.
Một thành phố rất đẹp nhất trên thế giới 40 năm về trước, là nơi mọi du khách trên
thế giới muốn đến. Nay chỉ còn là rác, vô gia cư, dân nghiện chích đầy đường. Vài
năm nữa sẽ như Detroit.

Cái gì mà chính phủ dính vào, can thiệp vào, ra luật lệ là hỏng ngay.
Ông Biden lên, cấm không cho đường dẫn ống dầu Keystone hoạt động, viện cớ môi
trường vớ vẫn khiến 11,000 nhân viên bị sa thải. Nay ông ta kêu các công ty dầu hoả
phải giảm giá dầu khiến mình buồn cười.
Khi cấm người Mỹ khai thác dầu hoả thì tự nhiên cung cầu thay đổi giá dầu sẽ lên.
Mình nhớ hai năm về trước, giá dầu xuống te tua, rẻ chưa từng thấy vì các công ty
dầu Mỹ khai thác với kỹ thuật mới Fracking, khiến Saudi Arabia phải xuống giá dầu
để làm phá sản các công ty khai thác dầu hoả của người Mỹ.

Dân vô gia cư nằm đầy đường thì khách hàng sao dám đi vào làm ăn.
Đùng một cái, ông Biden đắt cử, các công ty tài Chánh mà mình mua tin tức của họ,
kêu mua dầu hoả, bán hết mấy công ty tài Chánh như SHopify, … nay như họ tiên
đoán giá dầu lên như điên. Họ lại cấm vận dầu hoả Nga Sô nên càng chới với. Trung
Cộng và Ấn Độ tha hồ mua dầu hoả rẻ của Nga Sô với 25% rẻ hơn trước.
San Francisco mà te tua thì thung lũng Silicon cũng sẽ nối bước theo.
Nhiều công ty ở vùng này đã chạy qua Texas . Hình như Tesla đang xây một nhà máy
lớn ở Texas, công ty lớn nhất Đài Loan cũng dự đinh xây nhà máy tại Texas để sản
xuất chip điện tử.

Tổ chức Advanced SF, đang tìm cách hợp tác với các chính trị gia vùng này để cứu
vãn tình hình kinh tế. Kêu gọi doanh nhân trở về trung tâm tài chánh. Đỗ lỗi cho
Covid rất dễ hay tìm cách giúp các chủ tiệm về thuế vụ hay tài chánh, chỉ là cách tạm
thời.
Trên thực tế, người ta cho rằng, thành phố này tự làm cho mình suy thoái với những
tư tưởng cấp tiến của những người không bao giờ làm kinh tế. Các luật lệ được các
chính trị gia đưa ra, rất phản cảm đã khiến người dân bỏ chạy, không trở lại.
Điển hình, anh đi ăn với vợ hay người yêu tại một tiệm sang trọng, bổng nhiên thấy
vài người vô gia cư ngồi trước cửa tiệm hay thậm chí còn cắm lều là thấy mất vẻ đẹp
dù thịt bò dát vàng,… đi làm về ban đêm bị dân vô gia cư rượt theo xin tiền để mua sì
ke,… nghe nói họ cũng đã hốt một mớ đem đi đâu đó.

Kim chích ma tuý được phân phát bởi thành phố và được quăng bên đường, thành
phố lại tốn tiền đi hốt
Nhớ hồi có vụ vô gia cư đông ở Los Angeles, thành phố cho mỗi người vô gia cư $50
để họ đồng ý lên xe buýt để họ chở xuống thành phố San Bernardino. Tại đây, thành
phố cũng cho $50, để dân vô gia cư leo lên xe buýt để chở về Los Angeles. Cứ xà
quần như vậy tốn tiền dân đen đóng thuế.
Dân vô gia cư, trong tương lai sẽ đông hơn khi các người máy thay thế họ hay các
hoạt động được tự động hoá. Muốn có việc, anh phải đi học lại những nghề cần đến
mình. Dân quê làm tay chân, khó mà đi học lại, bị stress rồi bị bệnh tâm thần rồi sì ke
ma tuý sẽ đưa họ ra khỏi nhà, và trở thành vô gia cư.
Vài năm trước đây, hội đồng thành phố, bắt chước Hoà Lan và các nước Tây Âu, mua
kim chích để tặng cho người nghiện ma tuý. Lý giải là khi có kim chích mới thì sẽ
không bị truyền nhiễm HIV. San Francisco là một thành phố nổi tiếng, được xem là

thủ phủ của giới đồng tính, được áp dụng và thi hành. Các người sử dụng ma tuý
không bị bắt bỏ tù như ở các thành phố khác.
Khác với Los Angeles, San Diego hay quận Cam ở miền nam Cali, có nhiều
Disneyland, Hollywood ,… để câu khách du lịch nên San Francisco dựa trên các
khách sạn, bến tàu để thu hút du khách nhất là các gia đình thăm viếng để tiêu tiền ở
thành phố đắt đỏ này.

Người Việt vô gia cư tại Quận Cam, có chiếc để ngủ.
Sáng nay thấy bài của Ánh Đổ, con gái của ông Đổ Ngọc Yến viết. Ra biển mình thấy
nhiều người Mỹ có xe Trailer, họ mua thẻ đậu xe ở biển một năm $195. Sáng họ chạy
vào đây đậu, tắm ở mấy chỗ tắm đi cầu. Tối 10 giờ đóng cửa thì họ chạy kiếm chỗ
nào vắng vắng, đậu xe ngủ qua đêm và sáng mai lại chạy vào biển. Mình thấy nhiều
người việt vô gia cư tại đường Bolsa và ngay góc Brookhurst và Hazard.
Nhiều người bị mất việc hay bệnh trầm cảm,…từ từ ra đường ở.
Người ta cho biết mỗi năm, thành phố đã phát không gần 5 triệu mũi kim để chích ma
tuý trong số đó có đến 2 triệu mũi kim được quăng ngoài đường phố. Theo luật thì
người nghiện ma tuý phải đem kim đã sử dụng lại giao cho các trung tâm phát kim
chích mới nhưng khi đã say ma tuý rồi thì họ quăng tùm lum ngoài đường, khiến thiên
hạ đạp lên như trường hợp ông thị trưởng thành phố.

Thành phố lại tốn hơn 1 triệu đô la để mướn người đi hốt để quăng.
Nay thành phố San Francisco phải xuất mỗi năm 1 triệu đô la để đi lượm kim chích
do dân nghiện ma tuý quăn đầy đường. Theo phóng sự của đài NBC, thành phố có
153 blocks thì có đến 41 block đã có kim chích.
Ngoài ra họ tìm thấy phân người hơn 96 block đường của thành phố nghĩa là cứ đi 5
góc đường là 99.5% là có khả năng đạp cứt chó như khi xưa mình ở Paris, ra đường
phải nhìn xuống đường. Đi chơi với bạn gái cũng phải nhìn xuống đường nếu không
là phải đến lề đường cạ cạ giày. Chán Mớ Đời
Ngoài ra còn các loại thuốc fentanyl được bán khơi khơi ngoài đường, trong chợ như
siêu thị không sợ cảnh sát bắt. Các nơi này đều thuộc các tay xã hội đen cầm đầu.
Theo báo San Francisco Chronicle thì thành phố này thuộc vào thành phần 2% dưới
đáy các thành phố có nhiều tội ác. Fentanyl đa số là do Trung Cộng sản xuất bán qua
Hoa Kỳ và các nước âu châu để trả thù vụ người tây phương bán thuốc phiện cho
người Tàu khi xưa.

Cứ xem nước Venezuela, giàu có nhờ dầu lửa mà khi họ áp dụng chủ nghĩa xã hội thì
te tua như Detroit trước đây. Lên Los Angeles chơi, cũng thấy đầy dân vô gia cư xung
quanh toà hành chính của thành phố. Đi xe lửa lên rồi đi bộ là ớn ớn da gà. Chán Mớ
Đời
Nạn vô gia cư cao gấp 12 lần các thành phố bình thường ở Hoa Kỳ. Trước đại dịch,
San Francisco mất hợp đồng tổ chức hội thảo có thể mang đến 100 triệu lợi tức cho
thành phố. Lý do là ban tổ chức ngại tội ác và vệ sinh môi trường. Dân đi làm thích ở
nhà làm qua mạng, khách du lịch thì đi nơi khác cho chắc ăn thay vì bị đập xe và kẹt
xe. Chán Mớ Đời

Trong gia đình, khi con hư, thay vì tìm cách giúp nó cai nghiện, đây bố mẹ lại đi mua
kim chích về cho con. Con ị trong nhà thì đi dọn,… hoan hô tinh thần cấp tiến. Chán
Mớ Đời
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