
 
 
Dân Biểu Trần Thái Văn Phản Đối: 

Tòa Liên Bang Hủy Bỏ Giá Trị Truyền Thống  Gia đình và  
Tước Đoạt Quyền Cử Tri California 
 
Chánh Án Vaughn Walker ra phán quyết  chống những cử tri ủng hộ Dự luật số 8  

(Proposition 8) và quyền hiến định cử tri tại California. 
 
Westminster (CA) --  Chánh Án Liên Bang Vaughn  R. Walter tại San Francisco, 
đã  đưa ra một phát quyết đảo ngược Dự luật  số 8 (Proposition 8) đã được cử tri 
thông qua vào năm 2008.  Đây là một cách tước đoạt  quyền bầu cử hợp pháp của 
hơn 7 triệu cử tri tại California. 
 
Dự luật số 8  bảo vệ gía trị truyền thống gia đình, phù hợp với văn hóa và đạo đức  
Á Đông và người Việt. Nói một cách khác, cử tri California không chấp nhận hai 
người cùng giới tính kết hôn với nhau trên phương diện pháp lý và còn khẳng định 
rằng trong Hiến Pháp California  có thêm hàng chữ  “Hôn nhân chỉ được công 
nhận giữa nam và nữ trong tiểu bang California.”   
 
Trước khi đưa ra trưng cầu dân ý, Dự luật số 8 đã thu nạp được 1.12 triệu chữ ký 
của cử tri, con số  này gần gấp đôi số cần thiết là 694,354  để được  đưa vào cuộc 
bầu cử năm 2008.  
 
Dự luật  này đã  được cử tri California thông qua với tỉ số 52%.  Riêng tại Địa Hạt 
47th , cử tri của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ủng hộ Dự luật số 8 qua việc 
phổ thông bầu phiếu với tỉ số 63%. Kết quả cuộc bầu cử đã đi ngược lại  quan điểm 
của Dân  biểu Liên bang Loretta Sanchez, người ủng hộ tự do phá thai và chấp 
nhận cho người đồng phái  lấy nhau. 



 
Vùng San Francisco, nơi qui tụ lớn lao của  những người đồng  tính luyến ái. 
Chánh án Walter cũng  là một người đồng  tình luyến ái công khai, làm việc cho  
Tòa án Liên Bang tại vùng này. Dư luận cho biết  phán quyết  của ông đảo ngược 
Dự  luật số 8 vì quyền lợi cá nhân và bị ảnh  hưởng của tập thể  đồng tính luyến ái 
của vùng này. 
 
Sau quyết định tước đoạt quyền của cử tri  California, Dân Biểu Trần Thái Văn đã 
phản ứng  “ Chánh Án Walker đã đi ngược lại quyết định của đa số quần chúng, 
coi thường cử tri California. Trong diễn trình dân chủ, cư dân California được  bảo 
đảm có quyền thông qua một dự  luật  như “Prop 8”. Chánh án Walter không thể tự 
đại diện cho dân chúng Califonia để  hủy bỏ Dự Luật số 8. Thay vì tôn trọng tiếng 
nói đa số, ông Walker lại phá hủy quyền hạn của cử tri được Hiến Pháp Hoa Kỳ  
tôn trọng.” 
 
“Đây là một hành động thái quá, trong âm mưu tước bỏ quyền bầu phiếu của cử tri 
và thay đổi luật lệ mặc dù đã được đa số cử  tri chấp thuận qua cuộc bỏ phiếu minh 
bạch.” 
 
Dân Biểu Văn nói tiếp, “Cuộc tranh đấu cho lẽ phải  của Dự luật số 8 đã kết thúc. 
Chúng ta đã có một cuộc bầu cử công khai và công bằng cho  Dự luật mà cử tri 
California đã thông qua trong cuộc bầu cử.” 
 
Cử tri California sẽ  chống lại án lệnh của Chánh án Walker bằng cách kháng cáo 
lên Tối Cao Pháp Viện trong những ngày sắp đến. Dân Biểu Văn sẽ nổ lực ủng hộ 
việc kháng án của quần chúng. 
 
 

 
Hình đính kèm:   Hình cung cấp bởi  Lê Minh 
 
Giới đồng tính luyến ái Việt chủ trương cùng giới tính lấy nhau, tay trong tay thản 
nhiên đang đi trên đại  lộ Bolsa trong  ngày  diễn hành Tết vào tháng 2 năm 2010. 


