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Đại lộ Chicago ở St. Paul, Minnesota chìm trong khói lửa với các tòa nhà và xe bị đốt trong cuộc 

biểu tình. 

Một số người Việt làm ăn nhỏ ở Minnesota đã chứng kiến những đoàn người vào các cơ sở kinh 

doanh đập phá, cướp bóc và có người đã phải tự dùng vũ khí chống trả trong bối cảnh được mô tả là 

„không có chính quyền‟, theo tìm hiểu của VOA. 

Kể từ ngày thứ Năm 28/5, các cuộc biểu tình „Tôi không thể thở‟ (I can‟t breath) đã bùng phát trên 

các thành phố lớn ởkhắp nước Mỹ để phản đối bất bình đẳng chủng tộc và nạn cảnh sát sử dụng vũ 

lực thái quá. Mọi chuyện bắt đầu với cuộc biểu tình ôn hòa sau cái chết của một người đàn ông da 

đen, George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế tại Minneapolis hôm thứ Hai 25/5 vừa 

qua. 

Một số các cuộc biểu tình này sau đó đã trở thành bạo động khi người biểu tình tấn công cảnh sát. 

Có nơi đã xảy ra tình trạng đốt phá, cướp bóc và hôi của trong khi nhiều bang của Mỹ đang thận 

trọng mở cửa trở lại sau thời gian chống chọi với dịch bệnh virus corona. 

Đêm kinh hoàng 

Ở St. Paul, thủ phủ của bang Minnesota và là thành phố „song sinh‟ (twin cities) với Minneapolis, 

cộng đồng tiểu thương người Việt ở đây đã có một buổi tối kinh hoàng vào đêm 28/5. 

Siêu thị Little Saigon của ông Sỹ Nguyễn nằm ngay trung tâm St. Paul cũng là một trong những nơi 

bị những kẻ hôi của nhắm đến nhưng may mắn không bị thiệt hại nhờ sự chống trả của chủ tiệm. 

Ông Sỹ cho biết ông „đã dùng súng‟ để răn đe những kẻ tấn công. “Chúng tôi không nổ súng, nhưng 

chúng tôi cầm trong tay vũ khí để nói rằng nếu tụi bây dám xông vào thì tao sẽ bắn,” ông nói. 

“Tôi đã được huấn luyện và được phép mang súng bên người. Tôi biết cách sử dụng, biết khi nào 

nên bắn và khi nào không nên bắn,” ông phân trần. 

Nhờ ông quyết định ở lại kháng cự để giữ gìn tài sản nên „nhóm hôi của chạy đi‟ trong khi „tất cả 

các tiệm khác đều bị vô đập phá và có tiệm còn bị đốt‟. 

Khi được hỏi tại sao không kêu cứu cảnh sát, ông Sỹ nói: “Ai sống trong cảnh này mới biết. Giờ đó 

nó hỗn loạn, không có chính quyền.” 



“Chúng tôi gọi 911 tới cháy máy nhưng không có ai bắt. Tất cả các đường dây cảnh sát đều bị cúp 

hết,” ông nói thêm và cho biết rằng „cảnh sát bị quá tải‟. 

“Họ lo bảo vệ cho những chỗ lớn, còn những tiệm nhỏ như mình đều không có sự bảo vệ.” 

“Hầu hết các chủ tiệm khác đều bỏ đi hết không dám ở lại. Tất cả nhân viên cũng khuyên tôi nên về 

nhà đi. Nhưng tôi thấy tụi nó ăn hôi những tiệm kia. Tôi nghĩ tài sản của mình mình đã làm, đã dành 

dụm biết bao nhiêu năm nay sao lại để bị cướp được.” 

Ông Sỹ nói do ông „đã từng vượt biên thoát khỏi chế độ cộng sản nên ông không còn sợ gì nữa‟. 

Theo lời kể của ông thì đêm hôm đó ông đã „ở lại giữ tiệm sáng đêm‟ và „kêu gọi bạn bè và nhân 

viên của ông ai có gan ra giữ tiệm cùng ông và được trả tiền theo giờ‟. 

“Tụi tôi có dí tụi nó (nhóm hôi của) chạy xa tiệm của mình. Những người hàng xóm xung quanh 

thấy vậy họ cũng cầm gậy bóng chày ra khỏi nhà giúp tôi,” ông kể. 

“Nếu bị trận này tôi nghĩ chắc mình sẽ bị phá sản,” ông phân trần. “Bảo hiểm sẽ bồi thường nhưng 

mà công việc kinh doanh sẽ bị gián đoạn vài ba tháng. Còn nếu không may mà bị nó đốt thì phải 

nghỉ đến hai năm.” 

Về tình hình hôm 28/5, ông Sỹ cho biết „lúc đầu có người biểu tình ôn hòa, hô khẩu hiệu‟ nhưng sau 

đó đám đông chuyển sang đập phá. 

“Hầu như tụi nó đi trên ngàn người để hôi của. Hầu như tụi nó không phải là biểu tình. Không có 

lãnh đạo, không có biểu ngữ gì hết. Tụi nó đi trên xe tải chở người (pick-up truck), khoảng 5-10 đứa 

ngồi trên đó la hét. Rồi nó muốn vào chỗ nào thì ngừng lại, ào vô, lấy xà beng cạy cửa rồi ào vô hôi 

của. Hết nhóm này xong đến nhóm kia. Một tiệm có thể bị hôi của cả chục lần,” ông Sỹ thuật lại với 

VOA. 

Nơm nớp theo dõi tin tức 

Ông Sỹ cho biết đến ngày hôm sau, tức 29/5, tình hình ở St. Paul có yên tĩnh hơn vì các cuộc biểu 

tình tập trung ở Minneapolis, nơi khởi phát vụ việc, nhưng „vẫn còn những thành phần đi vào hôi 

của tiếp những cửa tiệm đã bị đập phá ngày hôm trước‟. 

“Chúng tôi đi vòng vòng con đường buôn bán chính thấy tụi nó vô hôi không còn sót lại thứ gì,” 

ông cho biết. 

Hiện tại, ông đã cho đóng ván dày khắp mặt trước cửa tiệm để phòng trường hợp bị đập phá lần 

nữa. 

Đến thứ Hai ngày 1/6, chợ của ông Sỹ đã mở cửa trở lại nhưng „mở trễ, đóng sớm‟. Ông sẽ theo dõi 

tin tức xem đoàn biểu tình đi đến đâu và tùy vào tình hình để quyết định sẽ đóng hay mở, ông cho 

biết. 

“Lúc này đã có vãn hội trật tự, đã có quân đội can dự. Nên nếu có gì thì có thể gọi họ đến bảo vệ,” 

ông nói. 

“Bà con cũng sợ. Họ hối hả đi chợ cho nhanh rồi về,” ông cho biết về tình hình kinh doanh tại siêu 

thị Little Saigon mà ông làm chủ. 

Theo lời ông thì sau mấy chục năm sống ở Mỹ đây là „lần đầu tiên ông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 

tình trạng bạo loạn và cướp bóc như thế‟. “Trước đây tôi chỉ nghe qua tin tức thôi,” ông nói. 

Ông Sỹ nói ông ủng hộ biểu tình đòi công lý và bình đẳng, nhưng „chống lại những kẻ lợi dụng biểu 

tình để bạo loạn và hôi của.‟ 



Ông cho biết hôm Chủ nhật ngày 31/5, ở St Paul đã có cuộc biểu tình của cả chục ngàn người 

„nhưng rất ôn hòa, có cảnh sát dẫn đường ở phía trước, đi rất trật tự, có biểu ngữ đàng hoàng, hô 

vang khẩu hiệu‟. 

“Trong thời điểm này, họ quên Covid đi,” ông nói và cho biết „có khoảng 60% người biểu tình đeo 

khẩu trang‟. 

Ông nói bạo động chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi sẽ hết, trong khi đó Covid-19 đối với ông 

„đáng sợ hơn nhiều‟ vì ngày nào ông cũng phải ra chợ buôn bán và tiếp xúc hàng trăm người. 

‘Bị đập banh hết’ 

Cũng tại St. Paul, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ tiệm Twin Cities Nail Supplies chuyên bán trang 

thiết bị cho ngành làm móng, cho biết khu thương xá Kim Hùng của người Việt nơi bà đặt cửa tiệm 

„bị đập banh hết‟. 

“Đập xong rồi tụi nó 5-7 người vô cùng một lúc. Tụi nó gỡ từng cái tivi rồi lấy đi hết. Có tiệm bán 

điện thoại tụi nó vô lấy điện thoại đi hết,” bà kể. 

Bà cho biết lúc đó bà khóa cửa tiệm lại và đứng ở bên trong giữ tiệm. Bà có gọi cho cảnh sát nhiều 

lần „nhưng không có ai tới‟. 

“Ở chỗ đường chính bị đập phá quá nhiều, họ đốt tùm lum nên cảnh sát lo ở trên kia. Tiệm tôi nhỏ 

quá lại ở dưới này nên cảnh sát không có đủ lực lượng xuống bảo vệ cho mình,” bà nói và cho biết 

tiệm của bà không bị cướp nên cũng không thiệt hại gì. 

“Do sợ quá nên ai cũng bỏ chạy. Tôi tiếc của nên ngồi lại. Nếu mà tụi nó có vô tiệm tôi đi nữa thì 

tôi cũng van xin chứ biết làm sao,” bà nói. 

Bà Hạnh dự tính ngày 1/6 là ngày đầu tiên mở cửa trở lại kinh doanh sau thời gian nghỉ tránh dịch, 

nhưng giờ đây bà „cũng không dám mở cửa mà khách cũng không dám tới‟. 

“Cái thứ nhất bị dịch mình chưa được mở cửa rồi bây giờ lại đến bạo loạn này nữa,” bà than thở. 

“Đập phá kiểu này thì ai cũng sợ và hoang mang hết,” bà Hạnh nói thêm. 

Theo mô tả của bà thì những người đi hôi của „chỉ là nhập chung vào đoàn người biểu tình nhưng 

không phải đi biểu tình mà dường như chủ ý là đi lấy đồ, đi ăn cướp‟. 

“Biểu tình thì tôi đồng ý nhưng tôi không đồng ý vì vụ này mà đập này đập nọ. Bạo lực không giải 

quyết được vấn đề. Chỉ tội nghiệp cho người dân và các doanh nghiệp nhỏ,” bà cho biết lập trường 

của mình về cuộc biểu tình „Tôi không thể thở‟. 

Khác với ông Sỹ, bà Hạnh nói bà sợ bạo loạn hơn dịch bệnh. 

“Dịch bệnh mình đã mất rất nhiều, nhưng mình sẽ an toàn hơn nếu mình nghe lời chính phủ, biết ở 

nhà để tự bảo vệ mình. Còn bạo loạn thì không biết sống chết lúc nào,” bà giải thích. 

Bà Hạnh cũng lên án sự kỳ thị đối với người da màu và nhận xét là „có tình trạng này‟ ở Mỹ. 

Tuy nhiên bà nói rằng „nếu mình làm đúng luật lệ thì hổng ai kỳ thị mình, chỉ khi mình làm sai 

người ta mới kỳ thị‟. 

 


