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Theo truyền thông Mỹ (buzz.shared), người Amish – người sống ở khu vực ngoại ô trong nhiều thế kỷ, mới 
đây họ xuất hiện bằng cách lái xe ngựa và cưỡi trâu để tạo thanh thế cho ông Trump trong cuộc tranh cử 
Tổng thống. Trong nhiều thế kỷ, những người Amish này đã không màng thế sự, không tham gia vào các 
tranh chấp chính trị,  tại sao họ lại ra mặt ủng hộ ông Trump? 
 

Người Amish đánh xe ngựa diễn hành để ủng hộ ông Trump trong 
cuộc bầu cử. (Ảnh cắt từ video). 

 
Cư dân bảo thủ nhất nước Mỹ: Tộc người Amish 
 
Ngay từ năm 1693, tại Thụy Sĩ và Alsace ở Châu Âu, một 
nhánh của những người theo đạo Tin lành Anabaptists do 
Jakob Ammann lãnh đạo đã thành lập những cộng đồng sớm 
nhất. Sau đó, với làn sóng di dân châu Âu, họ đã định cư ở 
Bắc Mỹ. Những người sùng đạo này được gọi là người Amish. 
Theo thống kê dân số gần đây, có hơn 300.000 người Amish ở 

Mỹ và khoảng 2.000 người ở Canada.  
 
Cộng đồng người Amish rất bảo thủ, sinh sống ở khu rừng tại Pennsylvania, ở nông thôn Indiana và một số 
vùng tại Ohio. Trong cuộc sống của họ rất giản dị: không Internet, TV và không gia dụng điện; họ không có ô 
tô và đi xe ngựa. Cuộc sống tập thể là một đặc điểm của cộng đồng Amish: họ giúp đỡ lẫn nhau, mọi người 
tuân thủ các quy tắc riêng. Ngày nay, xã hội đã bước vào thời đại Internet, nhưng cuộc sống của cộng đồng 
người Amish vẫn còn dừng lại ở trong lối sống sơ khai. Sau khi xong công việc đồng áng họ đọc Kinh Thánh 
và vui chơi cùng gia đình. Con cái họ chỉ đi học hết tiểu học. Họ cho rằng khoa học không giúp công việc đồng 
áng và lao động chân tay mà chỉ sinh ra khát vọng vật chất. Người Amish tích cực phục tùng ý muốn của 
Chúa, tuân theo các qui tắc tập thể và chống chủ nghĩa cá nhân..  
 
Vậy mà dân Amish lãi thích tổng thống Trump, họ diễn hành xe ngựa và xe bò giương cờ gõ trống và xếp 
hàng để ra mắt ủng hộ Trump! 
 
Bí mật trong Kinh Thánh: Ông Trump là Tổng thống được Thần chọn 
 
Tại sao cuộc bầu cử Tổng thống hiện tại thúc họ đi bỏ phiếu cho Ông Trump?  
Điều này có liên quan đến cuốn “Kinh Thánh” mà họ đọc hàng ngày! Lý do là vì trong cuốn Cơ đốc Thánh giáo 
nói ông Trump là “Tổng thống được Thần chọn” từ lâu. Quả nhiên trong “Kinh Thánh”, có ít nhất hai chỗ 
nhắc đến “Trump”, và những tín đồ bảo thủ tin chắc rằng phải có lý do cho việc xuất hiện của ông Trump, một 
người không làm chính trị. Ủng hộ ông Trump là phục tùng theo ý chỉ của Thần.. (Các chương trong Kinh 
Thánh gốc đề cập đến Trump ở Tiết 52, Chương thứ 15 trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô; Tiết 16, 
Chương thứ 4 trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica) 
 

Người Amish cưỡi trâu tạo thanh thế bầu cử cho ông 
Trump. 

 
Đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump kinh 
ngạc khi người Amish ẩn dật đi vào thành phố 
trên xe ngựa, cưỡi trâu với cờ Mỹ và cờ Trump 
tung bay, mọi người đều sững sờ trước cuộc diễn 
hành của họ!  
 
Sự ủng hộ của họ dành cho ông Trump đã lan 
truyền trên Internet. Những người hâm mộ ông 
Trump đã hộ tống họ họ bằng xe máy. 
 

https://buzz.shared.com/the-amish-community-comes-out-in-support-of-trump-in-a-parade-of-horse-driven-buggies


Cuộc diễn hành của người Amish đã gây bất ngờ cho ông Trump và nhóm vận động tranh cử của ông. Bởi vì 
họ chưa bao giờ đến vận động cộng đồng người Amish, chưa bao giờ chi tiền cho hoạt động vận động tranh 
cử ở khu cộng đồng này. Đây thực sự là sự giúp đỡ của Chúa đối với ông Trump. 
 
Cây bút Rachel Maddow của Fox News viết rằng đây là một cảnh tượng ngoạn mục chưa từng thấy: Người 
dân địa phương chưa bao giờ chứng cuộc diễn hành của người Amish ngải dịp lễ Giáng sinh 
Rachel Maddow đã viết:  
 

“Diễn hành trên phố của người Amish tạo thanh thế cho ông Trump trên các tàu ở ven biển và hồ, và 
các mít tinh xe hơi. Cuộc diễn hành tự phát bất ngờ này không hề được tổ chức bởi đội vận động của 
Đảng Đảng Cộng hòa ở địa phương. Nó nói lên sức mạnh của người dân Mỹ.” 

 
Sutton đã viết trên Twitter:  

“Khi người Amish (như mọi người đều biết, họ tách khỏi “chính trị thế giới” và không có TV hay Internet) 
tổ chức các cuộc diễn hành ủng hộ ông Trump và cho phép người quay phim chụp ảnh bản thân và gia 
đình để tuyên truyền cho cuộc bầu cử thế kỷ của năm 2020 trong tình hình mà nước Mỹ đang phải đối 
mặt là một sự dị thường.” 
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