Tuyên Ngôn của Hội Đồng Quận Montgomery Ủng Hộ Nghị Quyết
Luận Tội
Tổng Thống Trump của Hạ Viện Hoa Kỳ
Rockville, Md., 12 tháng Một, 2021—Hôm nay, Hội Đồng Quận Montgomery đã ban hành tuyên
ngôn sau đây ủng hộ nghị quyết luận tội Tổng Thống Donald Trump của Hạ Viện Hoa Kỳ:

“Hội Đồng Quận Montgomery hoàn toàn ủng hộ nghị quyết luận tội Tổng Thống Donald Trump

của Hạ Viện Hoa Kỳ, cáo buộc tổng thống kích động nổi dậy và gây nguy hiểm cho nền dân chủ
và quốc gia chúng ta.

“Thay vì bảo vệ Hiến Pháp, Tổng Thống Trump và các thuộc cấp của ông ta đã khích động bạo

động chính trị nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngày nào còn tại
vị, ông ta còn tiếp tục là mối đe dọa cho sức khỏe và sự an lành của người dân Hoa Kỳ, gây
nguy hiểm cho nền an ninh của quốc gia chúng ta, và làm phương hại vị thế của quốc gia
chúng ta trên thế giới.

“Chúng ta vô cùng tự hào và biết ơn các lãnh đạo quốc hội, những người đã coi trọng lời cam

kết của họ đối với nhân dân Hoa Kỳ qua việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử
Joseph Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris trong bối cảnh hỗn loạn. Bây giờ là lúc
Phó Tổng Thống Mike Pence cần tạo điều kiện chuyển giao quyền lực trong hòa bình.

“Ngoài ra, chúng tôi rất biết ơn lực lượng cảnh sát và cứu hỏa và giải cứu đã kịp thời hành

động để khôi phục lại hoạt động quy củ và có trật tự của chính phủ tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa
Kỳ. Chúng tôi cũng gửi lời chia buồn tới những gia đình mất người thân do cuộc bạo động vừa
qua. Trong thời gian bất ổn chính trị này, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để bảo vệ an
toàn cho các cư dân trong quận, các lãnh đạo quốc hội, và những người láng giềng của chúng
ta ở Washington, D.C.

“Chúng tôi biết phía trước chúng ta là những ngày tươi sáng. Ánh sáng dân chủ không thể bị

dập tắt bởi một đám đông giận dữ hay những lời hoa mỹ của một lãnh đạo hằn học và phi lý,
đặc biệt là khi đa số người dân Mỹ quyết tâm hướng đến các nguyên tắc về sự công bằng,
công lý, và luật pháp. Chúng tôi rất mong chờ một chương mới trong lịch sử quốc gia chúng ta,
với mục tiêu hàn gắn, làm mới và chú trọng đến lợi ích chung của nhân loại.”

