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Một nhóm cướp giả danh người biểu tình đập phá King Nail & Spa ở thành phố Chicago, tiểu bang 
Illinois mới đây đã bị bắn trúng lưng và may mắn sống sót 
 
Tiệm Nail được niêm phong sau khi cô gái bị chủ Nail bắn vào 
lưng. ( Ảnh qua AP) 
 
Theo hãng tin AP, sáng 4/6 Johny Phạm phát hiện nhóm hơn 30 
người giả danh người biểu tình ban đầu ném đá đồ đạc gây vỡ 
kính tiệm King Nail & Spa của mình, ông liền rút súng bắn liên 
tiếp, trúng lưng một tên nhưng bọn chúng đã bỏ chạy thoát. 
Khi cảnh sát đến hiện trường thì những tên cướp này đã bỏ chạy, 
nên ông Johny Phạm đã bị bắt giữ do bị tình nghi sử dụng súng 
sai mục đích. 
Tuy nhiên, sau đó cảnh sát thành phố Chicago cho biết, ông Johny Phạm sẽ được thả vì sau khi kiểm tra 
camera an ninh của cửa tiệm Nail, họ phát hiện ông Phạm đã tự vệ hoàn toàn chính đáng, và súng của ông 
đang sử dụng có đầy đủ giấy phép vũ khí liên bang. 

 
Tên trộm bị trúng đạn ở lưng được xác nhận là cô Kaity Vo – Du học sinh Việt 
Nam đang du học tại Mỹ. (Ảnh qua Facebook) 
 
Tên trộm bị trúng đạn ở lưng được xác nhận là cô Kaity Vo, một Du học sinh 
Việt Nam đang du học tại Mỹ. Được biết, Kaity Vo đã chạy vào bệnh viện để 
cấp cứu và sau đó bị bắt để điều tra. 
Trước đó, Kaity Vo cùng 3 thanh niên Việt Nam khác ngang nhiên khoe “chiến 
tích cướp bóc” trên mạng xã hội đã đối mặt với nhiều sự bức xúc và phẫn nộ từ 
cư dân mạng, đa phần đều cho rằng đây là hành động đáng lên án, làm mất 
mặt người dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.  
Tuy nhiên, Kaity Vo cho biết cô là một du học sinh sống ở Seattle, Washington. 
Sau khi bị một người bạn dụ dỗ đi theo những người da đen đến Chicago biểu 
tình, vì sự ra đi tức tưởi của người da màu George Floyd ở thành phố 
Minneapolis, bang Minnesota để lợi dụng cướp tài sản có giá trị.  

Kaity Vo cũng nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của mình. Cô là một du học sinh tại Mỹ, do dịch bệnh xảy ra nên 
không có việc làm. Vì túng thiếu và cũng không nhận thức được sự sai trái trong hành động lợi dụng biểu tình 
để cướp bóc, nên cô đã tham gia phạm tội. Cô cũng cho biết mấy ngày trước đó, cô còn livestream kêu gọi 
mọi người đi cướp bóc, lợi dụng biểu tình để trục lợi. 
Hiện cảnh sát đang lấy lời khai và điều tra bắt giữ khẩn cấp nhóm bạn bè của cô tham gia vụ cướp này.  
 
 
------ 
 
Videos du sinh VN XHCN đi ăn cướp (Looting) 
 

Băng đảng du học sinh con ông cháu cha của bọn Việt Cộng đi hôi của ở Mĩ trong 
vụ biểu tình vừa qua   

https://www.facebook.com/100007422002811/videos/pcb.2664672683790106/2664672043790170/     
https://www.facebook.com/100007422002811/videos/pcb.2664672683790106/2664672327123475    
https://www.facebook.com/100050172351207/videos/pcb.138871421128602/138881074460970/ 
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