Thân ái mời các Bạn xem mấy hình ảnh thời sự tôi chụp
tại San Diego ngày 16-3-2013 chủ đề "Tán Dương Cải
Cách Luật Di Trú" (Immigration Reform Testimonial). Các
diễn giả gồm có Dân Biểu Liên Bang Luis V. Gutierrez,
Khu 4 Illinois, Dân Biểu Tiểu Bang California Jusan
Vargas, Khu 51, Bà Lorena Gonzalez, Lãnh Đạo Hội Đồng
Lao Động các Quận Hạt Imperial và San Diego.
Những người tham dự phần nhiều là những Người Châu
Mỹ La Tinh vì chương trình cải tổ di trú của Ông Obama
đem lại nhiều quyền lợi cho họ. Tuy nhiên, nói chung, sự
cải tổ di trú sẽ rút ngắn thời gian đợi chờ để đoàn tụ,
nghĩa là sự đoàn tụ gia đình được sớm hơn, và nâng số
tối đa người di dân đến Mỹ theo diện bảo lãnh từ 7% đến
15% tổng số người được vào Mỹ từ mỗi quốc gia. Ông
Obama nhờ vào chương trình cải tổ di trú mà đã kiếm
được số phiếu đáng kể của các thành phần trên khiến ông
tái đắc cử dễ dàng. Bà Hillary Clinton mới đây tuyên bố
ủng hộ hôn nhân đồng tính cũng là một cách để kiếm
thêm phiếu của những đối tượng này ngoài những lợi thế
của Đảng Dân Chủ hiện có một khi Bà Clinton ra ứng cử
tổng thống vào năm 2016. Đảng Cộng Hòa hiện đang phải
làm gì để chạy đua với Đảng Dân Chủ trong việc kiếm
phiếu của cử tri?
Rất cám ơn các Bạn đã bỏ thì giờ ra đọc chơi lời bàn chơi
trên đây của tôi và cũng rất cám ơn các Bạn xem chơi
những hình ảnh của các tham dự viên và các diễn giả tôi
đã chụp kèm theo đây.
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