
Cuộc Bầu Cử Thống Đốc Virginia  
Và Cộng đồng người Mỹ gốc Việt 

  
Cuộc tranh cử chức thống đốc Virginia đang diễn ra ngang ngửa giữa ông Terry McAuliffe (Dân Chủ) và ông 
Glenn Youngkin (Cộng Hòa) mà cử tri bầu sớm đã bắt đầu gửi lá phiếu từ ngày 17 tháng 9 còn ngày bầu cử là 
2 tháng 11. 
 
Một poll do Đại Học Emerson thăm dò cử tri phổ biến vào ngày 16 tháng 9 vừa qua cho thấy ông McAuliffe 
đang dẫn trước ông Youngkin 49% so với 45%, tỉ lệ nằm trong sai sót của kỹ thuật thăm dò. 
 
Stephen J. Farnsworth, giáo sư môn khoa học chính trị tại Trường Đại Học Mary Washington, nói rằng chủ đề 
hữu hiệu nhất ông Youngkin có thể nhắm vào là cắt giảm thuế để tạo sự đoàn kết trong đảng Cộng Hòa và 
được lòng cử tri – đặc biệt là ở những vùng ngoai ô, nơi cư dân đang đối diện với áp lực về tài chánh do tiền 
trả góp mua nhà đắt đỏ, nên sự cắt giảm thuế sẽ được hoan nghênh. 
 
Ông Youngkin đã đề nghị tăng gấp đôi tiêu chuẩn cắt giảm thuế lợi tức cho dân đóng thuế, đình hoãn tăng 
thuế xăng dầu, và cắt giảm thuế đánh vào cựu quân nhân hồi hưu. Ông cũng muốn đòi hỏi cần phải có một 
cuộc bỏ phiếu cho mỗi đề nghị tăng thuế tài sản. 
 
Cựu Nghị sĩ George Allen nói rằng ông Youngkin cam kết xóa bỏ thuế đánh vào tạp hóa của tiểu bang là 
tượng trưng cho một thông điệp về kinh tế rộng lớn hơn sẽ giúp cho ông ấy tranh lá phiếu của dân ngoại ô, 
những người quan tâm tới việc cắt giảm chi tiêu và đặt những cái bàn thắng trên sự ngả nghiêng về cánh tả 
của ngành lập pháp tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát. 
 
Ông Allen, một đảng viên Cộng Hòa, đã làm thống đốc Virginia từ năm 1994 tới 1998, nói: “Với tình trạng lạm 
phát hiện nay, giá xăng dầu cao, nhưng người ta thực sự nhận ra giá thực phẩm đang tăng. Glenn sẽ loại bỏ 
thuế đánh trên tạp hóa, thực phẩm. Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề chung đích thực. Nói cho văn vẻ, 
nó là một đề mục về chiếc bàn ăn trong bếp.” 
 
Trước khi được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức thống đốc Virginia, ông Youngkin, 55 tuổi (sinh 
9.12.1966), là đồng chủ tịch tổng giám đốc Carlyle Group, một tổ hợp cổ phần tư toàn cầu trụ sở tại 
Washington. 
 

  Ông Glenn Youngkin 
 
Trong một lần tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Trung tâm Eden, 
ông Youngkin nói rằng Virginia đang trở thành một “California ở miền đông” với 
an ninh suy đồi, đời sống đắt đỏ, trường học rối loạn…Ông không phải là một 
người làm chính trị và đã quyết định bỏ “job” đang làm để ra ứng cử với mục 
đích ngăn chặn Virginia trở thành một California ở miền đông. 
 
Ông McAuliffe, 64 tuổi (sinh 9.2.1957), cựu thống đốc Virginia (2014-2018). 
Luật tiểu bang Virginia không cho thống đốc tại chức làm hai nhiệm kỳ liên tiếp 
nên ông nghỉ một nhiệm kỳ, nhường chiếc ghế thống đốc cho ông phó, năm 
nay ông lại ra. 

 
Trái với Youngkin, McAuliffe là một chính trị gia nhà nghề. Trước khi trở thành thống đốc Virginia, ông đã làm 
chủ tịch đảng Dân Chủ, và đã nhắm hụt cái chức tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020. 
 
Ông McAuliffe khá nổi tiếng vào giữa thập niên 1980 của thế kỷ trước, khi ông đứng đầu một nhóm thân CS 
Hà-Nội, bất chấp lệnh cấm vận của chính quyền Mỹ lúc bấy giờ đối với CSVN, nhóm này gây quỹ mua thuốc 
men và nhu yếu phẩm gửi sang Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ thiết lập bang giao với CS Hà-Nội. Ngày 
13.10.1984, Giáo sư Edward Lee Cooperman dạy vật lý tại Trường Đại Học Fullerton, California, một trong 
những thành viên nòng cốt của nhóm này, bất ngờ tử thương trong một vụ nổ súng tại văn phòng của ông 
trong trường. Người duy nhất có mặt trong phòng lúc ấy là sinh viên Lâm Văn Minh, 20 tuổi, học trò của 



ông, khai rằng hai người rất thân với nhau và thường đùa giỡn với khẩu súng của ông Cooperman, hôm ấy  
chẳng may súng cướp cò, gây ra cái chết cho ông giáo sư. 
 

   Cooperman và Lâm Văn Minh 
 
Theo điều tra của báo chí, có hai giả thuyết được đưa ra về vụ án mạng này: 
  

 Một là, GS Cooperman thích giao du với những nam sinh viên gốc Á đông, và thường mặc áo khoác 
bằng da màu đen, loại áo mà những người đồng tính ở vùng San Francisco thường mặc. Có thể ông 
Cooperman là người đồng tính, hay lưỡng tính, vì ông ta đã có vợ và có con. Gia đình GS. Cooperman 
bác bỏ giả thuyết nói trên, và tin vào giả thuyết thứ hai:  

 thứ hai chính trị. Ông Cooperman hoạt động tích cực trong nhóm thân cộng do ông McAuliffe đứng 
đầu. Còn Lâm Văn Minh là người Việt tị nạn và chống cộng, vì vậy đã chống lại Cooperman, và có thể 
đã giết ông ta. Nhưng Cảnh sát Fullerton và Sở Công tố đã không coi vụ này là “ám sát chính trị”. 

 
Ngày 28.3.1985, Lâm Văn Minh bị kết án ba năm tù về tội “ngộ sát”(involuntary manslaughter), nhưng chỉ bị 
giam trong nhà tù Chino ở California một năm thì được trả tự do vì “hạnh kiểm tốt trong thời gian cải huấn”. Ra 
khỏi nhà tù, Lâm Văn Minh đã trở về với gia đình ở Westminster, đi học lại và cố đặt vụ Cooperman sau lưng. 
Năm nay đã ngoài 50, không biết ở đâu và làm gì. Thời gian như nước chảy qua cầu, câu chuyện về cái chết 
bí mật của Giáo sư Cooperman thân cộng và liên hệ của anh sinh viên Lâm Văn Minh chống cộng chìm vào 
quên lãng thì vào gày 11.7.2017 tại  Fairfax County, Virginia, đã diễn buổi lễ ký kết thỏa hiệp để phát triển 
doanh thương giữa sáu tỉnh ở Việt Nam và Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia, mà theo dự trù của Thống 
đốc Virginia khi ấy là Terry McAuliffe, sẽ có những hệ quả quan trọng và rộng lớn trong sự giao thương, và cả 
chính trị, giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam. 
 

lễ ký kết thỏa hiệp để phát triển doanh thương giữa sáu tỉnh ở Việt 
Nam và Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia ngày 11.7.2017 

 
Buổi lễ diễn ra tại Trường Đại Học Cộng Đồng ở Annandale với 
hơn 100 người tham dự gồm các viên chức của Virginia và Đại 
sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh cùng các thương gia đến từ 
Việt Nam. Bản thỏa hiệp được ký kết giữa Bộ Trưởng Thương 
Mại TB Virginia Tood Haymore và các quan chức VC của thành 
phố Hà-nội và 5 tỉnh tại Việt Nam (Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, 
Long An, Quảng Trị, Thái Nguyên). 
  

Ông McAuliffe thúc dục phái đoàn CSVN cứu xét những ưu điểm của vùng bắc Virginia. Ông nói:  
“Các cộng đồng tại đây đang mở rộng vì ở đây có hệ thống giáo dục tốt nhất nước này. Chúng tôi có sự phát 
triển lực lượng lao động tuyệt hảo. Đây là nơi quý vị phát triển kinh tế. Chúng tôi muốn giao thương hơn nữa 
với Việt Nam.” 
  
Có lẽ nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao chính quyền Virginia đã “hắt một thùng nước lạnh” vào mặt 
cộng đồng người Việt tại đây như vậy? Sau ngày 30.4.1975, Virginia là nơi người Việt tị nạn đặt chân lên sớm 
nhất và nhiều nhất. Những đợt thuyền nhân đông đảo ra đi sau đó mới tìm về các tiểu bang khác khí hậu ấm 
áp và làm thành những cộng đồng người Việt rộng lớn hơn như ở California và Texas. Cùng khi đó, cộng 
đồng người Việt tại Virginia cũng gia tăng dần, nay lên tới khoảng 60 ngàn, và tập trung đông nhất là tại 
Fairfax County vì đời sống dễ chịu và sát cạnh Thủ đô Washington, tiện cho những sinh hoạt chính trị và văn 
hóa. 
  



Trong quá khứ, chính quyền trung ương tại Washington D.C. cũng như chính quyền TB Virginia có quan hệ rất 
tốt với cộng đồng người Việt trong vùng. Bộ Ngoại giao, Quốc hội Liên Bang cũng như Quốc hội Tiểu bang 
luôn luôn giúp đỡ và yểm trợ những sinh hoạt văn hóa và chính trị của cộng đồng người Việt tị nạn nay hầu 
hết đã trở thành công dân Mỹ. Quốc hội Virginia đã thông qua Quyết nghị công nhận  Cờ Vàng và Quyết Nghị 
(SJR 455) ca ngợi VNCH. Trong những ngày lễ lớn của VNCH và những dạ tiệc hay sinh hoạt chính trị do 
Cộng Đồng người Việt tổ chức luôn luôn có sự tham dự của một số dân biểu, nghị sĩ và viên chức chính 
quyền tiểu bang và họ đã lên tiếng ủng hộ những cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. 
Vậy mà khi chính quyền Virginia, đứng đầu là ông Thống đốc McAuliffe, “hiệp thương và hữu nghị” với kẻ thù 
của cộng đồng gốc Việt trong tiểu bang của ông mà không hề tham khảo ý kiến hay đếm xỉa gì tới họ, trong đó 
chắc hẳn có những người đã bỏ phiếu bầu cho ông. 
 
Ba ngày sau cuộc “hiệp thương hữu nghị” tại Virginia, chủ tịch tổ chức Cộng đồng người Việt ở Virginia và 
Vùng Washington khi ấy là ông Đinh Hùng Cường đã phổ biến một Thông cáo nêu ra những việc có thể 
làm:                   
1.     Gửi thư đến Thống Đốc Virginia đặt vấn đề: trước đây Virginia đã yểm trợ cho Người Mỹ gốc Việt về Cờ 
Vàng tượng trưng cho đấu tranh tự do dân chủ tại Việt Nam. Bây giờ Thống Đốc ký giấy giao ước buôn bán 
với Cộng Sản Việt Nam, một đất nước không tôn trọng tự do, nhân quyền thì xin hỏi như vậy Thống Đốc có đi 
ngược lại những căn bản của Nước Mỹ không? 
2.     Liên lạc ông Hoàng Linh, người có mặt trong buổi ký giao ước, để tìm hiểu chi tiết. 
3.     Nhờ liên danh Ứng Cử Viên Thống Đốc Virginia Ed Gillespie phát biểu yểm trợ và can thiệp nếu đắc cử. 
4.     Gửi văn thư đến các nhà Lập Pháp của Commonwealth of Virginia nhờ can thiệp cho tiếng nói của 
60,000 cử tri người Mỹ gốc Việt tại Virginia. 
 
Không biết có phải nhờ vậy, hay do bài “Dưới lớp bụi thời gian” trên mục này mà từ đó không còn nghe nhắc 
tới vụ “hiệp thương và hữu nghị” giữa Virginia và thành phố Hà-nội và năm tỉnh của Việt Nam. Năm nay 
ông McAuliffe lại ra tái tranh cử chức thống đốc Virginia, và trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Youngkin 
ngày 16 tháng 9 tại Trường Luật Appalachian ở Grundy, ông McAuliffe nói:  
“Việc tôi sẽ làm khi trở thành thống đốc là tạo ra một nền kinh tế nở rộ như tôi đã làm trước đây. Ông tự ca 
ngợi thành tích của mình khi làm việc với ngành lập pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát lúc ấy.” 
 
Ông Youngkin nói:  
“McAuliffe với nhãn quan cực tả sẽ hủy hoại nền kinh tế tiểu bang và đè nặng lên vai người trả thuế với những 
cái ‘bill’ lớn hơn. Chúng ta cần hạ giảm chi phí của đời sống bởi vì những người thiên tả ở Virginia đã đánh 
thuế dân Virginia quá lố. Họ sẽ lại làm như vậy lần nữa, và đó là tiền của quý vị, và Terry McAuliffe nghĩ đó là 
tiền của ông ta. Tôi nghĩ đó là tiền của quý vị, và tôi sẽ trả lại cho quý vị.” 
 
Ông McAuliffe phản pháo ông Youngkin, nói rằng hồ sơ của ông tự nói lên thành tích của ông.  
“Tôi có một hồ sơ tạo ra ‘jobs’, hồ sơ của ông tại Carlyle là tìm kiếm ‘jobs’ cho các nước ngoài. Đó là hồ sơ của 
ông. Chúng ta không cần cái đó tại Virginia.” 
Ông Youngkin đáp trả đối thủ, nói rằng sự tấn công ấy là ‘giả tạo’ (bogus) và rằng ông McAuliffe đã đầu tư tiền 
trong Carlyle Group. “Nếu ông có thể tin tôi với tiền của ông, phần còn lại của Virginia cũng có thể tin tôi. 
 
Trong cuộc tranh luận kéo dài một tiếng đồng hồ, vấn đề chích ngừa cũng đã trở nên khá sôi nổi. Ông 
McAuliffe nói về đối thủ của mình: “Ông ta không đòi hỏi mọi người phải chích ngừa. Đó là sự khác biệt giữa 
hai chúng tôi.” Ông Youngkin đáp lại, bảo ông McAuliffe là một kẻ nói dối và mình đã  kêu gọi mạnh mẽ “để 
mọi người đi chích ngừa”, nhưng nói: “Tôi tin rằng những cá nhân nên được quyền để có quyết định riêng của 
chính họ.” 
 
Về vấn đề phá thai, ông McAuliffe nói ông Youngkin muốn cấm phá thai, và nói: “Việc đó nguy hiểm cho đời 
sống của người phụ nữ, nhưng nó cũng còn làm cho nền kinh tế của Virginia trở nên què quặt.” Ông Youngkin 
nói rằng ông ta “pro-life”. Nhưng tin có những trường hợp ngoại lệ của các vụ hiếp dâm, loạn luân và khi sinh 
mạng của người mẹ bị nguy hiểm. Ông cũng nói rằng ông không đồng ý với luật mới về phá thai của tiểu bang 
Texas, trong đó cấm những vụ phá thai sau 6 tuần và cho quyền cá nhân kiện những người phá thai. Ông nói 
ông McAuliffe là “một ứng cử viên ủng hộ phá thai cực đoan nhất” trên nước Mỹ. 
 



Theo tờ The Hill ngày 22 tháng 9, kết quả thăm dò cử tri mới nhất cho thấy ông Glenn Youngkin đã vượt lên 
dẫn trước ông Terry McAuliffe, với 48 phần trăm những người đi bầu cho biết họ ủng hộ Youngkin, so với 
ông McAuliffe được 43 phần trăm.  
 
Trước ngày bầu cử không tới hai tháng, cuộc tranh cử chức thống đốc Virginia được xem như chỉ dấu cho 
thấy chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Đến CNN cũng không giấu được sự lo ngại 
và đã lên tiếng "báo động" qua một bài phân tích của Harry Enten ngày 25 tháng 9 với đoạn như sau: 
 
“Tiểu bang Virginia sắp sửa cung cấp cho ta sự tiên liệu trong sáng nhất về chuyện gì sẽ tới trong cuộc bầu cử 
năm 2022. Terry McAuliffe (Dân Chủ) và Glenn Youngkin (Cộng Hòa) sẽ đụng đầu nhau trong cuộc tranh cử 
thống đốc vào tháng 11. Đồng thời, tất cả 100 ghế tại Nghị Viện tiểu bang cũng sẽ được bầu lại. 
Kết quả của các cuộc tranh cử này sẽ cho chúng ta biết sự liên kết đang phát triển của đảng Dân Chủ giữa cử 
tri dân Mỹ gốc Phi và cử tri da trắng với một bằng đại học có sẽ cho họ một cột chống họ cần để ngăn cản 
ngọn trào đỏ Cộng Hòa hay không. 
Ngay bây giờ, những người Dân Chủ cần phải lo ngại về những gì họ đang  thấy trên các “polls”. Năm ngoái, 
Tổng thống Joe Biden thắng trên toàn quốc với 10 điểm. Nhưng gần đây, tỉ số chấp thuận của ông đã chìm 
sâu xuống bên dưới tỉ số không chấp thuận. Sự sụt giảm kho báu của Biden đã trùng hợp với sự nổi lên của 
Youngkin trong cùng những polls. 
Bây giờ chúng ta biết rằng cái gì xảy ra tại Virginia ít khi tồn tại lâu với Virginia. Virginia đã chứng minh là một 
cái phong vũ biểu tốt của những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong suốt thập niên vừa qua, kết quả các cuộc 
tranh cử vào Nghị Viện tiểu bang nói chung đã ràng buộc tốt với những gì đã xảy ra trong các cuộc tranh cử 
vào Hạ Viện Hoa Kỳ năm sau đó."  
            (ngưng trích) 
 
Tóm lại, cuộc tranh cử thống đốc Virginia năm nay sẽ gay go mà ứng cử viên Cộng Hòa Glenn Youngkin có 
phần thuận lợi, trên “cơ” ứng cử viên Dân Chủ Terry McAuliffe, nhưng không nhiều, mà kết quả thắng thua có 
thể chỉ quyết định trong vòng vài ngàn, hay có thể vài trăm phiếu. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt 
tại Virginia đang nắm trong tay vài chục ngàn lá phiếu, nếu chịu khó đi bầu và bầu đúng, có thể "làm nên lịch 
sử". Nhưng, rất tiếc tổ chức Cộng Đồng người Việt tại Virginia, trong đó phần lớn đã là dân Mỹ, đã âm thầm đi 
ngủ từ hai năm nay, vì mãn nhiệm kỳ mà không có người đứng ra tổ chức lại giữa cơn dịch COVID-19 ác hại. 
 
Không biết còn ai nghĩ đến “Cộng Đồng” không nhỉ? 
  
Ký Thiệt 
 
 
 
 
 
 
 


