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TAMPA, Fla. — Chị Trinh không muốn nghĩ về nỗi lo lắng và sợ hãi của mình nữa. Chuyện gì tới 

sẽ tới và chị quyết định sống cho hiện tại. Chị chấp nhận sự bất định của tương lai như chị chấp 

nhận sự bất lực của chính mình trước những xáo trộn và biến đổi trong mấy năm qua. Giờ chị chọn 

cách giữ im lặng hoặc phớt lờ dù việc này nhiều lúc không dễ dàng. 

Chị đang cố gắng chung sống với một hiện thực “đau lòng”: sự chia rẽ trầm trọng vì khác biệt quan 

điểm chính trị. 

“Trong vòng ba, bốn tháng nay, thật sự mình thấy rất gay go bởi vì mỗi bên đều lên tiếng hơn và 

sau hai, ba lần trao đổi về chủ đề Trump thì luôn luôn bắt đầu cấu xé nhau,” chị nói. “Trong gia 

đình mình cũng có và điều đó làm mình rất buồn.” 

Chị Trinh, trong độ tuổi 40, cho biết chị không ủng hộ Tổng thống Donald Trump và quan điểm của 

chị đôi khi khiến chị vướng vào những cuộc tranh luận chính trị khó chịu với một số thành viên 

trong gia đình, bạn bè và người quen, và thậm chí một người khách tại văn phòng làm việc. Những 

trải nghiệm này ban đầu làm chị kinh ngạc và khó hiểu và giờ để lại trong chị nỗi thất vọng và phiền 

muộn. Chị ước điều đó đã không xảy ra. 

Chị là một trong số ít những người quyết định lên tiếng về một vấn đề tế nhị vốn đã khơi lên ít 

nhiều xích mích với những người thân và người quen trong thời gian gần đây. Tên của chị đã được 

thay đổi để bảo vệ sự riêng tư và để tránh gây tổn hại thêm cho các mối quan hệ trong gia đình và 

ngoài xã hội của chị. 

Một số người mà VOA tiếp xúc ở khu vực thành phố Tampa thuộc miền trung bang Florida cũng 

yêu cầu đổi tên hoặc không tiết lộ danh tính vì những lo ngại tương tự. Sự dè dặt phần nào phản ánh 

nhận thức rằng quan điểm của họ dường như không được chia sẻ bởi số đông và rằng có những rủi 

ro nhất định trong việc công khai chỉ trích Tổng thống ở nơi mà nhiều người bày tỏ sự ủng hộ mạnh 

mẽ dành cho ông. 

https://www.voatiengviet.com/author/hoang-long/ovgmq


Vài tuần trước Ngày Bầu cử, mọi cuộc tranh luận dường như chấm dứt trong bế tắc. Gần như không 

ai thay đổi quan điểm của mình hay của người khác. Quanh Vịnh Tampa, các gia đình và cộng đồng 

người Việt rộng lớn hơn đối diện với những rạn nứt mà những cư dân lâu năm nói là chưa từng 

thấy. 

Khi chính trị len lỏi vào nhà 

Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang trong chặng đua nước rút và những người ủng hộ của cả 

Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump lẫn ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang đả kích 

đối phương bằng những lời lẽ sắc bén và thậm chí cay nghiệt. Bản thân cả hai ứng cử viên cũng 

chĩa mũi dùi vào nhau trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên với những lời công kích và mạ lị 

lấn át những tranh luận về khác biệt chính sách. 

Những luận điệu như vậy giờ không chỉ giới hạn trong mùa vận động tranh cử. Nó lan tràn và len 

lỏi vào mọi ngóc ngách trong xã hội Mỹ nơi mà suốt bốn năm qua gần như luôn sôi sục vì những 

đấu đá và tranh cãi chính trị không ngớt, một phần được khơi mào và thổi bùng lên bởi một tổng 

thống không ngại đốp chát gay gắt với những người chỉ trích. 

Phong cách ngang tàng và khiêu khích của ông Trump, người trước đây từng dẫn một chương trình 

truyền hình thực tế, vẫn không thay đổi kể từ khi ông nhậm chức. Nó tiếp tục là thương hiệu mang 

đậm bản sắc cá nhân mà ông quyết không từ bỏ, là thỏi nam châm thu hút những người ủng hộ ông 

cuồng nhiệt nhất và là tấm bia hứng chịu búa rìu từ những người chống đối ông kịch liệt nhất. 

Sự phân cực chính trị và chia rẽ đảng phái trở nên sâu sắc hơn trong thời đại Trump. Một cuộc khảo 

sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng Giêng cho thấy chín trên mười người Mỹ nói rằng 

xung đột hiện thời giữa người theo Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa là mạnh hoặc rất mạnh, với 

71% nói rằng những xung đột này là rất mạnh. Tỉ lệ này cao hơn nhiều so với năm 2016 và 2012, 

hai năm bầu cử tổng thống gần nhất, khi số người nhìn nhận những xung đột này là rất mạnh đạt tỉ 

lệ lần lượt là 56% và 47%. 

 

Sự phân cực cũng được thể hiện qua tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống ổn định một cách bất thường 

trong gần bốn năm qua, cho thấy người dân Mỹ gần như không thay đổi quan điểm về nhà lãnh đạo 

của họ. Ông Trump là tổng thống duy nhất chưa từng vượt qua ngưỡng 50% kể từ thời Tổng thống 

Harry Truman năm 1945 đến nay, theo các cuộc khảo sát của Gallup. Tỉ lệ cao nhất mà ông đạt 

được trong các cuộc khảo sát này là 49% khi ông được xử trắng án đối với các cáo trạng luận tội 

vào tháng Hai. 

Tại bang Florida, sự chia rẽ chính trị được các chính trị gia tận dụng để huy động những người ủng 

hộ mạnh mẽ nhất của mình. Điều này hiển hiện trong cuộc bầu cử giữ kì vào năm 2018 cho chức 

thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và thống đốc bang, với mỗi ứng cử viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ 

Một người ủng hộ Tổng thống 

Donald Trump đụng độ với một 

người biểu tình bên ngoài sự kiện 

nơi Tổng thống xuất hiện tại một 

diễn đàn công lý hình sự, ngày 25 

tháng 10, 2019, ở Columbia, bang 

South Carolina. 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/04/far-more-americans-see-very-strong-partisan-conflicts-now-than-in-the-last-two-presidential-election-years/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/04/far-more-americans-see-very-strong-partisan-conflicts-now-than-in-the-last-two-presidential-election-years/
https://news.gallup.com/interactives/185273/presidential-job-approval-center.aspx


nhận được mức ủng hộ rất cao từ đảng của mình và rất ít người bỏ phiếu trái đảng, theo Aubrey 

Jewett, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Central Florida ở Orlando. 

Ông nói nền chính trị quốc gia “phần lớn chịu trách nhiệm” về sự gia tăng phân cực ở Florida 

những năm gần đây, nơi mà các cuộc bầu cử luôn kết thúc với kết quả sít sao và các chính trị gia 

theo truyền thống tập trung giành phiếu của những cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là những 

người sống dọc theo xa lộ liên bang Interstate 4 nối Orlando và Tampa. 

“Tổng thống Trump là một tổng thống gây phân cực rất mạnh,” ông nói. “Có rất ít người vẫn còn 

lấp lửng hay không có ý kiến gì khi nói về Tổng thống Trump.” 

Những dấu hiệu của sự phân cực có thể nhìn thấy trong những chia sẻ đăng trên mạng xã hội và 

internet nơi mà người ta công kích lẫn nhau vì quan điểm chính trị đối lập, hay trên tin tức với 

những chuyện người ta gây gổ về chính trị và thậm chí các thành viên trong gia đình không nói 

chuyện với nhau nữa vì quan điểm chính trị khác biệt, ông nói thêm. 

“Tôi ở Florida từ năm 1986 tới giờ và đây là lúc bang này phân cực nhất về mặt chính trị mà tôi 

từng chứng kiến,” chuyên gia này nhận định. “Dù Trump thắng hay thua thì sự phân cực này vẫn sẽ 

ở mức cao trong ít nhất là vài năm nữa. Nó có thể trầm trọng hơn.” 

Đối với chị Trinh, sự phân cực này dựng lên một bức tường ngăn cách giữa chị và ba mẹ chị, những 

người ủng hộ Tổng thống mạnh mẽ và tin rằng nước Mỹ sẽ làm “nô lệ cho Tàu” nếu ông Biden đắc 

cử. Chị kể chị và gia đình gần đây tổ chức một chuyến lái xe chơi xa và mọi người giao kèo với 

nhau là sẽ không nói chuyện chính trị suốt mười mấy tiếng ngồi trong xe vì “giữa đường mà ai giận 

quá sợ người đó bỏ xe mà đi bộ về.” 

Rời Việt Nam cùng với gia đình năm 10 tuổi, chị Trinh nói nước Mỹ “thật sự vĩ đại” đối với chị và 

là nơi duy nhất mà chị cảm thấy gắn bó. Nhưng chị bắt đầu cảm thấy sợ hãi về những mảng tối của 

đất nước này khi chồng chị, một người Việt, bị nói “Go back to Mexico!” (Đi về Mexico đi!) trong 

khi đang đi chợ vào tháng 9 năm 2016. Đó là lúc mà ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump 

đang khiến những người ủng hộ rạo rực với những luận điệu cứng rắn về vấn đề nhập cư và lời 

hứa xây tường ở biên giới với nước láng giềng phía nam. 

Gần bốn năm dưới thời Tổng thống Trump, chị Trinh nhìn thấy “sự tệ hại của nước Mỹ đi xuống” 

và cảm thấy tuyệt vọng vì không cách gì có thể thay đổi được “sự ủng hộ mù lòa” mà ba mẹ chị 

dành cho vị tổng thống mà chị nói đã gây nên chia rẽ sâu sắc trong gia đình. Sự kính nể của chị 

dành cho họ khiến chị giằng xé và các cuộc nói chuyện vì thế càng thêm khó khăn. 

“Họ là người có đạo, rất sùng đạo, và luôn luôn dạy cho con cái mình không bao giờ tham nhũng, 

ăn cắp, lợi dụng, ăn gian hoặc lười biếng. Nhưng mà khi đề cập tới Tổng thống Trump thì họ tôn 

sùng ông ta như là Chúa trong khi đạo của họ nói không được tôn sùng ai như Chúa,” chị chia sẻ. 

“Mỗi khi nói tên của ông tổng thống đó thì dường như hai bên đã bắt đầu lườm nhau. Mình thì 

không muốn nói gì xấu về ông ta. Bên kia thay vì bàn về ông Trump như là chủ đề thì họ liền đổi 

qua hướng Đảng Dân chủ thế này, thế kia. Thật sự mình là cử tri độc lập, không theo Đảng Dân chủ 

hay Đảng Cộng hòa, nhưng mà họ luôn luôn đổi hướng là đám Dân chủ này nọ nên rốt cuộc mình bị 

lạc hướng hết.” 

Chị Trinh tin rằng các nguồn thông tin có khuynh hướng bảo thủ và ủng hộ Trump đã ảnh hưởng tới 

quan điểm chính trị của ba mẹ chị. Chị nói chị từng nghe thử một chương trình bình luận chính trị 

Mỹ của một người dẫn chương trình gốc Việt mà ba chị hay nghe để tìm hiểu nhưng không thể tiếp 

tục sau 15-20 phút vì người này bắt đầu văng tục. 

“Ba mình là người ăn học, tại sao có thể ngồi đó nghe được những lời này dù là đồng ý gì với người 

ta? Mình không thể chấp nhận được,” chị nói. “Mình có hỏi nhưng mà má mình chỉ cười nói, „Ổng 

thích như vậy.‟” 

https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-immigration-speech.html
https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-immigration-speech.html


 

Những người Việt tham dự một cuộc tập hợp ủng hộ Tổng 

thống Donald Trump ở thành phố St. Petersburg, bang Florida, 

ngày 4 tháng 10, 2020. 

Một cộng đồng giữa sự phân cực 

Những cư dân sinh sống lâu năm trong vùng cho biết có sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Tổng thống 

Trump trong cộng đồng người Việt tại Tampa, thành phố đông dân thứ ba ở Florida, và ở những 

thành phố lân cận quanh Vịnh Tampa. Nhiều người bày tỏ quan điểm của mình mạnh mẽ hơn về các 

vấn đề chính trị từ sau khi ông Trump đắc cử và họ cũng thường xuyên tổ chức hoặc tham gia 

những sự kiện vận động ủng hộ Tổng thống. 

Việc nhiều người Việt trở nên tích cực trong các hoạt động chính trị đảng phái khiến một số cư dân 

lâu năm ở đây ngạc nhiên, điều mà họ nói chưa từng thấy xảy ra trong những năm trước khi ông 

Trump lên nắm quyền. Trước đây những cuộc tập hợp có sự tham gia của nhiều người trong cộng 

đồng là những cuộc biểu tình đòi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam và chống Trung Quốc, một 

người theo sát những hoạt động của cộng đồng cho biết. 

Các sự kiện vận động chính trị rầm rộ của người Việt diễn ra gần như liên tục với những cuộc tập 

hợp, diễu hành bằng xe và cả bằng thuyền ở nhiều địa điểm khác nhau khắp Florida trong những 

tháng gần đây. Tất cả đều ủng hộ chiến dịch tái đắc cử của Tổng thống Trump. Không thấy sự kiện 

nào có quy mô tương tự được tổ chức để vận động ủng hộ ông Biden, theo quan sát của những 

người dân địa phương. 

Không khí tưng bừng và số lượng người tham gia tại những sự kiện này cho thấy sự hào hứng gia 

tăng nơi nhiều cử tri gốc Việt đối với các hoạt động chính trị trong mùa bầu cử, nhưng nó cũng 

phản ánh một thực tế là cộng đồng người Việt ở đây ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự phân cực diễn ra 

khắp nước Mỹ trong những năm qua. Những mối quan hệ thân thiết giờ đã rạn nứt, những sự cộng 

tác ăn ý đã chấm dứt, và những liên lạc đã gián đoạn vì khác biệt quan điểm chính trị sâu sắc. Một 

tình trạng “đáng buồn,” theo lời những người gắn bó với cộng đồng nhiều năm. 

“Nhìn chung nhiều người Việt theo Đảng Cộng hòa hơn là Dân chủ, đường lối đó sau năm 2016 thì 

bộc lộ nhiều hơn,” bà Lê Thủy, người sống trong khu vực Vịnh Tampa từ năm 1989 và cũng từng 

tham gia những sinh hoạt cộng đồng, nhận xét. 

Một viên chức chính quyền địa phương đã về hưu yêu cầu không tiết lộ danh tính cho biết ông từng 

tham gia và đóng góp đáng kể cho ban chấp hành của cộng đồng suốt nhiều năm qua nhưng giờ hạn 

chế những hoạt động này. Định cư ở Tampa từ năm 1979, ông nói những sinh hoạt của cộng đồng 

“đẹp nhất” trong những năm trước đợt vận động tranh cử tổng thống năm 2015-2016, lúc mà ông 

Chị nói giờ chị không muốn làm 

ba mẹ phiền lòng về những tranh 

cãi chính trị nữa. Chị lặng lẽ 

chuyển những email ca ngợi ông 

Trump mà ba chị hay gửi vào 

thùng rác, tránh tiếp xúc với 

những người bày tỏ sự ủng hộ 

công khai và ồn ào trên 

Facebook, và ngừng đi nhà thờ từ 

nửa năm nay vì chị nói một số 

người lãnh đạo trong đó ráo riết 

vận động giáo dân tham dự các 

cuộc tập hợp ủng hộ Tổng thống 

tại địa phương. 

 



nhận thấy chuyện chính trị đảng phái bắt đầu len lỏi và một số thành viên bắt đầu bày tỏ quan điểm 

của mình rõ nét hơn. 

Cựu viên chức 74 tuổi này, người cũng từng là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói ông 

quyết định không tiếp tục các công tác với cộng đồng sau những rạn nứt với một thành viên trong 

ban chấp hành vì quan điểm trái ngược về ông Trump. Ông nói ông và người này không nói chuyện 

với nhau nữa dù hai người trước đây “rất thân.” 

“Khi có rạn nứt rồi mà không có một cơ hội nào để giải thích, mà giải thích họ cũng chả nghe, thành 

ra người nào giữ quan điểm của người đó,” ông nói. “Nó không tệ hơn bởi vì nó tệ đến mức này là 

hết nói rồi, mà khá hơn thì cũng không có luôn.” 

Ông Hoàng, một cư dân lâu năm ở Tampa trong độ tuổi 50, cho biết ông cũng quyết định hạn chế 

những sinh hoạt cộng đồng vì những sự “gượng gạo” khi làm việc với những người ủng hộ ông 

Trump. Ông khẳng định sự khác biệt quan điểm không phải là nguyên nhân khiến ông tránh tiếp 

xúc với những người này mà là cách một số người nhìn nhận về sự khác biệt quan điểm. 

“Quan điểm của họ là nếu ai không ủng hộ ông Trump thì tất nhiên là cộng sản, như vậy thì làm sao 

làm việc được, tại vì cộng đồng này là cộng đồng của người tị nạn,” ông nói, yêu cầu được đổi tên 

vì tính nhạy cảm của những phát biểu về các mối quan hệ của ông trong cộng đồng. 

Những cuộc tranh luận với những người ủng hộ cuồng nhiệt thường trở nên vô ích vì lập luận của 

họ “không dựa trên dữ kiện thực,” ông nhận định. Điều làm ông khó chịu nhất là họ phản biện bằng 

cách gọi những thông tin mà ông dẫn chứng là “fake news” dù thậm chí đó là những phát biểu từ 

chính ông Trump, ông nói thêm. 

“Cái đối chất của họ cuối cùng là „fake news,‟ cái tin đó là tin ảo, cái tin đó không đúng sự thật, tại 

sao phải nghe những cái đó. Khi mà nói như vậy thì mình không thể tranh luận hơn được nữa.” 

Ông Hoàng cho biết chính trị cũng khiến gia đình ông chia làm hai phe và phe ủng hộ ông Trump 

cũng buông ra chỉ trích “fake news” để biện bác trong các cuộc tranh luận, một điều khiến ông “vừa 

thất vọng vừa chán nản.” 

 

Nhưng bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Vùng Vịnh Tampa 

và là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump, hạ giảm mức độ chia rẽ giữa các thành viên trong 

cộng đồng. Bà nói những căng thẳng về chính trị là do sự nhiệt thành của mỗi cá nhân trong mùa 

bầu cử vận động cho ứng cử viên của mình giành chiến thắng, và khi bầu cử qua đi thì không khí sẽ 

hạ nhiệt và mọi người sẽ quay trở lại làm việc cùng nhau. 

“Mình không nên nói là chia rẽ, mà mình cũng không nên đặt câu hỏi có chia rẽ hay không nữa. Khi 

mình đặt nó ra thì mình làm cho nó quá nghiêm trọng,” bà nói. “Mỗi năm mình cũng làm Tết Trung 

Những người Mỹ gốc Việt cùng những 

người Mỹ khác tụ tập tại một giao lộ 

đông đúc để vẫy cờ và giơ biểu ngữ 

ủng hộ Tổng thống Trump, thành phố 

St. Petersburg, bang Florida, ngày 4 

tháng 10, 2020. 

 



thu, Tết Nguyên đán, tất cả cộng đồng cùng làm chung với nhau. Người theo Biden hay người theo 

Tổng thống Trump thì vẫn bắt tay làm việc chung để xây dựng cộng đồng.” 

“Mình không thấy có cái gì gọi là chia rẽ hết,” bà nêu quan điểm. 

Giờ họ đi bỏ phiếu 

Bà Diễm không có từ nào khác để mô tả những gì bà trải qua ngoài từ “chia rẽ.” Bà kể bà từng “gây 

nảy lửa” với một người bạn thân về ông Trump và họ giận nhau trong một tháng. Bà nói trong một 

nhóm bạn bà giao du chỉ có bà là người duy nhất không ủng hộ ông Trump và bà cảm thấy khó chịu 

ra sao khi họ hối thúc bà bỏ phiếu cho Tổng thống và trêu chọc bà là “vợ bé của Joe Biden.” Sức ép 

không chỉ đến từ bạn bè mà còn từ gia đình bà từ bờ bên kia của nước Mỹ. 

“Hôm bữa chị tôi với anh rể tôi mới gọi qua nói này nói kia, tôi mới nói với bả, “Em ghét thằng cha 

này lắm chị đừng nói chuyện thằng cha này với em nữa!” cư dân St. Petersburg trong độ tuổi 60 kể, 

yêu cầu được đổi tên để có thể trả lời thẳng thắn về những tương tác của bà với những người thân 

và người quen. 

“Bả không nói được gì tôi hết. Ông anh rể mới nói là, „Nó chưa có nhận thức được‟… Bả cúp điện 

thoại và từ bữa đó tới nay hai chị em không nói chuyện với nhau nữa. Tôi tính qua bầu cử rồi mới 

nói chuyện với bả.” 

Bà Diễm đã sớm quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai và bà không có ý định thay đổi sự lựa chọn đó. “Thà 

nói vấp còn hơn nói láo,” bà nói, bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Biden. 

Một buổi sáng đầu tháng 10, vị cựu viên chức chính quyền 74 tuổi ở Tampa đến thùng đựng phiếu 

gần nhà để bỏ phiếu khiếm diện cho cuộc bầu cử. Ông nói ông vẫn bỏ phiếu theo hình thức này kể 

từ khi về hưu. Tấm sticker “I Voted” dán trên ngực áo của ông khoe niềm tự hào của một công dân 

vừa thực thi quyền của mình trong nền dân chủ. 

 

Mọi người cố thủ trong những pháo đài tư tưởng của riêng mình. 

Ông nói ông “cầu nguyện cho lẽ phải và công bằng” khi thả lá phiếu vào thùng. 

 

Ông đã nói những gì ông muốn nói, trong những chia 

sẻ đăng trên Facebook và những cuộc trò chuyện trực 

tiếp. Ông không biết có ai thay đổi quan điểm hay 

không sau khi nghe những lập luận của ông. Có lẽ 

không. Sự phân cực chính trị khiến cho việc chấp nhận 

quan điểm đối nghịch trở nên vô cùng khó khăn. 


