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Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Mỹ, cũng như những tranh cãi đang diễn ra sau cuộc bầu cử, cộng 
đồng người Mỹ gốc Việt đã chia đôi, nửa Cộng Hòa nửa Dân Chủ. Thậm chí trong mỗi gia đình cũng kẻ Dân 
Chủ người Cộng Hòa. Sự kiện này không có gì đáng ngạc nhiên trong một thể chế dân chủ chính truyền. 
Nhưng với những cử tri gốc Việt thì có hai điều bất thường đối với cuộc bầu cử năm 2020.  
  

 Một là cộng đồng này thường lơ là, không mấy quan tâm tới những cuộc bầu bán trên quê hương thứ 
hai, phần lớn là những người đã rời bỏ Việt Nam đi tìm tự do sau “Tháng tư đen” 1975. Nay bỗng dưng 
mọi người hăng hái làm nghĩa vụ công dân Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ không đợi ai nhắc nhở.  

  

 Hai là nhiệt tình của những cử tri gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử này, 
biểu lộ qua rất nhiều bài viết từ khắp nơi được phát tán mỗi ngày trên các trang mạng và sự góp mặt 
hăng say tại những cuộc tập họp để biểu dương sự hậu thuẫn TT Trump ở nhiều nơi, đặc biệt là cuộc 
biểu dương khổng lồ ngày 14 tháng 11 vừa qua tại Thủ đô Washington. 

  
Lý  do nào đã khiến cộng đồng gốc Việt đã thay đổi thái độ từ thờ ơ trước những sinh hoạt chính trị trên nước 
Mỹ do tâm trạng tiêu cực của những kẻ “ăn nhờ ở đậu” sang tích cực dấn thân và sử dụng lá phiếu để góp 
phần định đoạt vận mệnh tương lai của “đất nước xa lạ” này? 
  
Qua việc làm và những lời nói ăn khớp với nhau trong bốn năm, và nhất là trong những lần đi vận động tranh 
cử không mỏi mệt cho tới ngày cuối cùng, TT Trump đã thành công trong việc truyền đạt thông điệp về sự 
quan trọng của cuộc bầu cử “có một không hai” trong lịch sử nước Mỹ này, trong đó có nguy cơ bị đặt để 
dưới ách thống trị của Trung cộng do chính những người Mỹ tự tròng vào cổ. Người dân trên đất nước 
này đã “nhập tâm” thông điệp ấy, trong đó có nhiều người gốc Việt mà chúng ta có thể thấy phản ảnh trong rất 
nhiều bài viết được phát tán tràn ngập trên các trang mạng mỗi ngày. 
  
Mới đây có người đã phổ biến trên mạng và khen “rất hay” một  bài viết bằng Anh ngữ của cô Hana Dao nào 
đó trích từ mục “Opinions” của tờ Stanford Daily  do trường này ấn hành đề ngày 10 tháng 11, với tựa đề khá 
dài như sau:  

Misled and misinformed: Why Vietnamese voters make up the largest Asian demographic in 
favor of Trump  
While many Vietnamese voters continue to be outspoken in their passion for Trump, there is a growing 
divide within Vietnamese families as the younger generations align their support with Biden rather than 
Trump.  

  
Xin tạm dịch:  
  
“Do bị dẫn dắt sai lạc và thông tin thất thiệt: Lý do vì sao cử tri người Việt tạo thành khối thống kê dân 
gốc Á Châu lớn nhất ủng hộ Trump 
Trong khi nhiều cử tri người Việt tiếp tục bày tỏ nhiệt tình với Trump, đang có sự chia rẽ lớn dần trong những 
gia đình người Việt khi những thế hệ trẻ gia nhập hàng ngũ ủng hộ Biden thay vì Trump.” 
  
Cô Hana Dao  mở đầu bài viết bằng lập luận rằng theo truyền thống hầu hết cử tri Mỹ gốc Á có khuynh hướng 
bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, và nhiều người Mỹ gốc Á đã bỏ phiếu cho Joe Biden trong cuộc bầu cử năm nay. 
Cô nói tất cả các nhóm người Á Châu đều tách khỏi cử tri người Việt mà theo vài poll thực hiện hai tháng 
trước ngày bầu cử cho thấy cử tri người Việt có phần chắc hơn các nhóm người Mỹ gốc Á khác sẽ bỏ 
phiếu cho Trump. Cử tri người Mỹ gốc Việt cũng nói rất nhiều về sự ủng hộ của họ dành cho Trump: Những 
cuộc biểu dương MAGA đã được những người Việt đảng Cộng Hòa tổ chức tại Santa Ana, California, và 
Houston, Texas. Cử tri người Việt đã luôn luôn có khuynh hướng ngả theo đảng Cộng Hòa, vì thế không mấy 
người ngạc nhiên khi họ gắn bó trung thành với đảng này và bỏ phiếu cho Trump. 
  
Dù thế, sự loan truyền những tin thất thiệt tràn lan qua Facebook và các diễn đàn truyền thông xã hội khác 
cũng đã đóng góp đáng kể vào lòng ngưỡng mộ mạnh mẽ đối với Trump và sự bất lương hóa Biden. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stanforddaily.com%2F2020%2F11%2F10%2Fmisled-and-misinformed-why-vietnamese-voters-make-up-the-largest-asian-demographic-in-favor-of-trump%2F&data=04%7C01%7C%7C04f0e2ccbc7d4ba4330f08d8920a5f0f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637419920530391299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gIJ3ZHgvG5o3xpFsw7pRt%2B%2FddpBa2QkxOyP589Al%2BLM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stanforddaily.com%2F2020%2F11%2F10%2Fmisled-and-misinformed-why-vietnamese-voters-make-up-the-largest-asian-demographic-in-favor-of-trump%2F&data=04%7C01%7C%7C04f0e2ccbc7d4ba4330f08d8920a5f0f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637419920530391299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gIJ3ZHgvG5o3xpFsw7pRt%2B%2FddpBa2QkxOyP589Al%2BLM%3D&reserved=0


Cô  Hana Dao đã dẫn chứng một bài trên tạp chí  “The Washington Examiner”, tờ tuần san mà cô kết tội là có 
thành kiến bảo thủ và hữu khuynh. Cô nói trong bài ấy tác giả đã trích dẫn vài lời của Biden khi là một nghị sĩ 
vào năm 1975 để ám chỉ rằng Biden tin tưởng Hoa Kỳ không có nghĩa vụ phải trợ giúp người ti nạn Việt Nam. 
Cô Hana Dao bênh vực ông Biden, nói rằng khi ấy Nghị sĩ Biden chỉ chống viện trợ quân sự cho VNCH 
nhưng không chống trợ giúp người Việt tị nạn (mà cô gọi là “tị nạn chiến tranh”, thay vì “tị nạn cộng sản”). 
Cô đã nêu ra những chuyện không may  xảy ra trong gia đình Biden năm ấy để biện hộ cho Biden và sau đó 
tấn công ông Trump với những tin tức bóp méo và bịa đặt như sau: 
  

“Trong giai đoạn này, Biden đã tiêu phí rất nhiều thì giờ với gia đình và đã vắng mặt trong nhiều lần bỏ 
phiếu tại Quốc hội. Do những vấn đề gia đình hiển nhiên này, thật là không chính xác khi nói Biden đã 
bỏ phiếu chống lại luật này. Tuy nhiên, sự chấp thuận của Ủy ban  Ngoại vụ, mà Biden là một thành 
viên, đã là cốt lõi  của việc đưa luật này ra phiên họp khoáng đại để biểu quyết  thông qua. Trái ngược 
rõ rệt và mia mai với sự chào đón này đối với người tị nạn từ Đông Nam Á Châu, chính quyền Trump 
đã cắt giảm sự bảo vệ người tị nạn chiến tranh Việt Nam bằng cách nới rộng phạm trù để người tị nạn 
có thể bị trục xuất. Chính quyền này đã tiến hành trục xuất hàng ngàn người tị nạn về Việt Nam – dù 
những người tị nạn này đã trốn thoát khỏi chính nước này từ 40 năm trước.” (?!) 

  
Cuối cùng, cô Hana Dao đi đến kết luận: 

“Cuộc bầu cử gay go năm nay đã để lộ ra một khoảng cách rõ rệt giữa những bậc cha mẹ bảo thủ và 
con cái thiên tả không chỉ người Việt Nam, nhưng trong tất cả mọi gia đình trên nước Mỹ. Trong trường 
hợp những cử tri dân Mỹ gốc Việt trẻ như chính tôi, sự phấn đấu để nâng cao hiểu biết giữa những 
thành viên tồn cổ, bảo thủ trong gia đình hiển nhiên là một cuộc chiến đấu cam go, nhưng là một việc 
cần thiết. 
“Nhiều cử tri người Việt không được trang bị với một bức tranh toàn cảnh đủ để hậu thuẫn cho một ứng 
cử viên sẽ thực sự phục vụ cho lợi ích tuyệt hảo của họ, cũng như của những người khác trên đất nước 
này, nói chung.” 

  
Cô Hana Dao không quên nhai lại cái luận điệu cũ rích như chuyện cổ tích “vì trở ngại ngôn ngữ nên 
đã bị dẫn dắt lầm lạc”. Tội nghiệp người trẻ Hana Dao quá sức! Dù cô không bị “trở ngại ngôn ngữ” mà cô 
cũng chẳng biết gì cả, nói chi “bức tranh toàn cảnh”? 
  

 Cô không biết trong những người Việt, hay Mỹ gốc Việt, bị gọi là “cuồng Trump” không phải chỉ toàn 
ông già bà cả mà cũng có nhiều người trẻ như cô hay trẻ hơn cô. Cứ nhìn vào đám đông trong 
các cuộc biểu dương MAGA thì thấy ngay, nhất là cuộc  “Million MAGA March " tại Thủ đô 
Washington ngày 14 tháng 11 vừa qua. 
 

   
Những kẻ "cuồng Trump" đều là ông già bà lão?           "Biden's Laptop Matters" 
 

 Cô cũng không biết trong những người Việt, hay Mỹ gốc Việt, ủng hộ nhiệt liệt ông Biden cũng có 
nhiều bô lão chính nòi Giao Chỉ, học rộng tài cao, từng làm chức lớn thời “Mỹ ngụy”. 

  



 Cô không biết những bộ mặt thật đỏ lòm được đào luyện từ cái lò Mác và Mao của các kẻ cầm 
đầu BLM, đồng minh gắn bó với ông Biden. 

  

 Cô không biết chuyện cả thế giới đều nghe về mấy cái laptop của Hunter Biden, quý tử của Joe 
Biden, trong đó chứa đựng những chuyện kinh thiên động địa khó tin nhưng có thật. 

  

 Cô không biết “the big guy” là ai, người đã bỏ túi hàng chục triệu đô-la tiền công làm môi giới cho 
Tàu cộng mà mồm vẫn nói là đang “chiến đấu cho linh hồn nước Mỹ”! 

  
Đề nghị cô Hana Dao, thay vì làm công việc “dẫn dắt sai lạc” những thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt, hãy 
mua cuốn sách vừa phát hành không lâu, nhan đề “America's Hundred Year War: Red October 1917- Red 
November 2020”, và bỏ thì giờ ra đọc để có “bức tranh toàn cảnh” về cuộc chiến đấu kéo dài 100 năm của 
nước Mỹ chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản. Với cuốn sách này, tác giả Roger Canfield đã đưa 
ra ánh sáng sự nổi dậy, sự suy tàn, và sự tái quật khởi của chủ nghĩa cộng sản tại nước Mỹ từ năm 1917 tới 
ngày nay. Theo lời giới thiệu của Ruth King ngày 24.8.2020 thì cuốn sách này là câu chuyện dài một thế kỷ về 
những hoạt động chính trị của cộng sản trong giới văn hóa ưu tú Mỹ từ Bôn-sê-vích của Lê-nin cho tới sự xâm 
nhập của Tập-Cận-Bình vào Hollywood, các công-ty, các trường Đại Học và giới truyền thông. 
  
Còn chính tác giả, Tiến sĩ Roger Canfield, thì nói rằng:  

“Tiến trình này đã dẫn tới các cuộc bạo động Antifa và phong trào ‘Black Lives Matter’ đòi công 
lý cho người da màu và các sắc dân thiểu số đốt cháy các thành phố ở Mỹ mà theo họ là vì “chủ 
nghĩa tư bản và phân biệt chủng tộc.” 

  
Ông cũng cũng bày tỏ quan ngại trước việc các trí thức, diễn viên, nhà văn và nhà báo nổi tiếng của Mỹ được 
truyền cảm hứng từ các lãnh tụ cộng sản như Lenin, Stalin, Mao, Castro, Tập Cận Bình và cả Hồ Chí Minh. 
Tác giả đã dẫn chứng rất rõ ràng những nỗ lực của các nhà hoạt động xã hội Mỹ như Tom Hayden và diễn 
viên điện ảnh Jane Fonda lập ra những hội hỗ trợ tiếp tay cộng sản Việt Nam thực hiện các chương trình phản 
chiến để tuyên truyền lừa bịp dân Việt Nam và cả thế giới nhằm ủng hộ cho cuộc chiến xâm lược miền Nam 
VN do CS miền Bắc phát động. Ông viết:  
 

“Tại Hà Nội, vào ngày 11/07/2019, chính quyền Cộng sản đã trao huân chương “Vì hòa bình, 
hữu nghị” cho các nhà hoạt động Mỹ Frank Joyce, Mary Anne Barnet, Judy Gumbo Albert, Alex 
Hing, Karin Aguilar-San Juan, và Douglas Hostetter vì những đóng góp của họ cho chiến thắng 
của Việt Nam.” 

  
“Trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta phát hiện có đến từ 300 đến 500 điệp viên Nga. Cách nay 20 năm, 
FBI cho biết có lẽ có đến 2.000 điệp viên. Con số bây giờ có lẽ là 50.000 trên toàn thế giới. Và một 
phần lớn trong số đó là ở Hoa Kỳ. Vì vậy, nguy cơ đối với Hoa Kỳ và đối với thế giới tự do là cực kỳ 
nghiêm trọng.” 

  
Nói tới những cuộc nổi loạn do BLM và những tổ chức bạo động vô chính phủ dấy động, ông cảnh cáo:  
 

“Họ nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn bên ngoài các giá trị và thể chế của Hoa Kỳ. Chủ nghĩa 
chống cộng và sự tôn kính đối với nước Mỹ đang phai dần!” 

  
Nhận định về sự ảnh hưởng của cộng sản Trung cộng tới người dân Mỹ, Tiến sĩ Canfield nói: 
 

“Đó là cuộc chiến 100 năm chống lại sự thống lĩnh của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Và hiện nay 
Trung cộng là một phiên bản của Liên Xô trước đây, nhưng Trung cộng thì nguy hiểm hơn Liên Xô rất 
nhiều.” 

  
Theo nhận định của ông, với cương lĩnh “Law and order,” Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng 
hòa có thể giúp Hoa Kỳ tiếp tục chống lại mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản, khi mà số lượng 
những người chống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang ngày một giảm đi. Ông nhận định  
 



“cuộc bầu cử tháng 11/2020 sẽ là một nguy cơ để chủ nghĩa Cộng sản hồi sinh nếu như Tổng 
thống đương nhiệm thất cử. Nếu như Tổng thống Trump không tái đắc cử, nước Mỹ coi như đã 
chết, tất cả đã kết thúc.” 

  
Đây là “bức tranh toàn cảnh” mà mọi người Mỹ cần nhìn kỹ, trước khi cầm lá phiếu bỏ vào thùng, dù là Dân 
Chủ hay Cộng Hòa, dù trẻ hay già, kể cả cô Hana Dao, người hiểu biết rất ít, không có tầm nhìn rộng và xa 
nhưng lại đòi dẫn dắt người khác.. đi vào con đường sai lai lạc. 
Nhưng, nếu cô biết hết, thấy hết mọi chuyện nhưng vẫn làm như không biết gì thì cũng không làm ai ngạc 
nhiên. Không vậy thì sao lại đứng trong hàng ngũ ấy? 
  
Ký Thiệt 
 


