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Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ 
chính thức bắt đầu với cuộc bỏ phiếu 
sơ bộ cho 2 đảng Cộng Hòa và Dân 
Chủ tại tiểu bang Iowa vào ngày thứ 
hai 1 tháng 2, 2016 và kế tiếp một 
tuần lễ sau đó với tiểu bang New 
Hampshire. 
Trước ngày bỏ phiếu tại Iowa, những 
thăm dò dư luận cho thấy về phía 
Cộng Hòa, Donald Trump dẫn đầu 
với 28% người ủng hộ trong số các 
đảng viên Cộng Hòa sẽ đi tham dự 
cuộc chọn lựa gọi là caucus của 
Iowa. Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của 
Texas được 24% ủng hộ và Thượng 
Nghị Sĩ Marco Rubio của Florida 
được 15% ủng hộ. Ứng cử viên Jeb 
Bush trước kia được coi là sáng giá 
nhất chỉ có vài phần trăm, cũng như 
cả chục ứng cử viên khác của Cộng 
Hòa lẹt đẹt theo sau 3 người dẫn 
đầu! 
Về phía Dân Chủ, cuộc tranh cử trở 
thành gay go giữa Hillary Clinton và 
Bernie Sanders. Trước kia Hillary 
tưởng chừng như nắm chắc là sẽ 
được đảng Dân Chủ đưa ra vì các đối 
thủ quá yếu, Nhưng gần đây Thượng 
Nghị Sĩ Bernie Sanders của Vermont 
bắt đầu lên mạnh, được giới trẻ cấp 
tiến ủng hộ nhiều và đóng góp để 
ông này có tiền tranh cử. Ngoài ra 
Hillary Clinton bị công kích là nhận 
tiền của các công ty đầu tư trên Wall 
Street trả cả hàng hai trăm ngàn Mỹ 
Kim  cho một bài diễn thuyết. 
Sanders dùng điểm này để buộc 
Hillary đã bị Wall Street dùng tiền 
mua chuộc nên cuộc chạy đua giữa 
hai người đã bắt đầu trở thành ngang 
ngửa. Tuần lễ vừa qua, bộ Ngoại 
Giao đã chính thức xác nhận là 
Hillary đã đ3ua những tài liệu tối mật 
của chính phủ vào hệ thống e mail 
riêng của mình. Điều này trái luật, 
nên dù chưa bị chính thức buộc tội, 
đây sẽ là điểm khó khăn cho Hillry 
rất nhiều trong cuộc tranh cử tổng 
thống. 
Ngay bây giờ những thăm dò dư luận 
trước ngày bỏ phiếu tại Iowa cho 
thấy Hillary chỉ được ủng hộ với 45% 
số đảng viên Dân Chủ so với Bernie 

Sanders được 42%, không xa nhau 
mấy. Tại New Hampshire, Sanders 
còn được ủng hộ nhiều hơn. Nhưng 
sau hai tiểu bang Iowa và New 
Hampshire sẽ là các tiểu bang miền 
Nam như South Carolina và đến 
tháng 3 là nhiều tiểu bang khác trong 
kỳ Super Tuesday, có nhiều dân da 
đen, ủng hộ Hillary nhiều hơn. Hiện 
nay Sanders gần như chỉ được giới 
trẻ da trắng ủng hộ, chưa được dân 
thiểu số đi theo nhiều. 
Điều này cho thấy dù Sanders có 
qua mặt được Hillary Clinton và 
thắng cả hai tiểu bang Iowa và New 
Hampshire, Hillary vẫn có thể lật 
được thế cờ trong các cuộc bỏ phiếu 
sơ bộ của Dân Chủ tại các tiểu bang 
kế tiếp và sau cùng đủ số phiếu 
delegates để trở thành ứng cử viên 
tổng thống của đảng Dân Chủ. Tuy 
nhiên, như lần bầu cử năm 2008 cho 
thấy, Hillary lúc đó cũng được dự 
đoán là không ai qua mặt được. 
Nhưng Barack Obama sau khi thắng 
Iowa đã lên luôn và trở thành ứng cử 
viên của Dân Chủ và thắng luôn tòa 
Bạch Cung, không phải một lần mà 2 
lần! Như thế với kỳ bầu cử này, lịch 
sử cũng có thể tái diễn lại với Bernie 
Sanders đóng vai trò của Obama! 
Chỉ khác là Sanders quá già, đã trên 
70 và da trắng, không phải tạo lịch 
sử như Obama là tổng thống da đen 
đầu tiên! 
Tuy nhiên, chuyện gì cũng có thể 
xảy ra với Hillary gần đây tiếp tục bị 
chuyện e mails ngăn trở. Và nếu bộ 
Tư Pháp thấy đủ yếu tố để lên án 
Hillary làm bậy là đưa e mails tối mật 
vào server riêng của mình, mọi sự sẽ 
thay đổi hết! 
Đối với đảng Cộng Hòa, không ai có 
thể tưởng tượng là cho đến giờ này 
Donald Trump vẫn dẫn đầu trong 
mọi cuộc thăm dò dư luận và có cơ 
đi luôn một lèo để trở thành ứng cử 
viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. 
Gần như tất cả các quan sát viên và 
báo chí , TV, cũng như các viên chức 
của đảng Cộng Hòa, đều cho rằng 
Donald Trump ra ứng cử chỉ là để lấy 
tiếng, làm chơi để mọi người biết 
thêm về mình, chỉ như ngọn lửa rơm, 
được một hai tháng là sẽ rút lui. 
Nhưng ai dè Trump làm chơi ăn thiệt! 
Mặc dù bị giới trí thức khinh bỉ, coi 
Trump như một thằng hề múa rối, 

tuyên bố bậy bạ để mọi người nhắc 
đến mình, sẵn sàng đưa ra những ý 
kiến mạnh bạo và ngược lại với tất cả 
mọi người, chỉ để cốt ý gây tiếng 
vang. Nhưng không ai ngờ những 
tuyên bố quá đáng của Trump đã 
đánh đúng tim đen của giới da trắng 
thuộc thành phần ít học và lợi tức 
thấp.  
Theo một số thống kê, 80% những 
người ủng hộ Donald Trump chỉ học 
trung học và không lên đại học. Hầu 
hết là giới nghèo, lợi tức mỗi năm 
thấp, dưới hai chục hay ba chục 
ngàn mỹ kim một năm. Giới này hầu 
hết da trắng, bị ảnh hưởng nặng do 
cuộc Đại Suy Thoái, bị mất việc hay 
nghèo đi vì kinh tế đi xuống. Đặc 
điểm của giới ủng hộ Donald Trump 
là giận dữ với chính quyền và không 
tin tưởng vào các chính trị gia, cho 
rằng tất cả các người làm chính trị và 
cầm quyền đều bị giới tư bản giàu có 
mua chuộc và chỉ kiếm cách để làm 
lợi cho bản thân. 
Điều trái khoáy là Donald Trump là tỷ 
phú và khoe khoang về sự giàu có 
và thành công của mình. Đáng nhẻ 
những lời tự khoe và hợm hĩnh, tự 
nhận mình như một thiên tài, muốn 
tất cả mọi sự quay quanh mình và ai 
cũng phải bái phục mình; những điều 
này như sự thường sẽ làm những 
người nghèo và mất việc, không 
thành công phải ghét lắm! Nhưng 
không! Trump lại được những kẻ này 
khen là chân thật, nghĩ gì nói thế, 
nhất là vì giàu có tỷ phú rồi nên 
không bị tiền bạc mua chuộc được 
và sẽ chống lại với giới tư bản của 
Wall Street làm bậy! 
Ngay cả những tuyên bố trắng trợn 
của Donald Trump như chống các di 
dân Mễ, gọi những kẻ nhập cảnh lậu 
là tội phạm, hãm hiếp, giết người và 
nếu thành tổng thống, Trump sẽ cho 
xây tường ngăn biên giới, không cho 
dân Mễ vào lậu tự do như trước. Hơn 
nữa phí tổn xây tường này sẽ bắt 
chính phủ Mễ phải trả. Những điều 
này lại được dân da trắng nghèo 
khen ngợi và ủng hộ vì đa số dân 
trắng nghèo đều ghét di dân nhưng 
không dám nói ra. Cũng như nhân vụ 
Hồi Giáo quá khích thảm sát nạn 
nhân tại Paris và Sn Bernadino, 
Trump đòi cấm dân Hồi Giáo không 
được vào Hoa Kỳ và lập danh sách 



 

dân Hồi sống tại đây, dù bị chửi và 
công kích dữ dội nhưng Trump vẫn 
được giới da trắng nghèo khen là 
phải làm như vậy và còn làm uy tín 
Trump tăng cao hơn! 
Đối với những người thất nghiệp, 
Trump có giải pháp mạnh bạo và 
trắng trợn nhất, bất kể đến những qui 
ước quốc tế và luật lệ! Trump sẽ 
đánh thuế tariff lên hàng hóa của 
Trung Hoa bán sang Hoa Kỳ lên 
65%,  để ngăn chặn việc Trung Hoa 
chiếm hết thị trường của Hoa Kỳ và 
diệt các kỹ nghệ chế tạo của Hoa Kỳ 
gây ra thất nghiệp nhiều hơn cho 
dân chúng. Điều này có nghĩa nếu 
thành tổng thống, Trump sẽ gây ra 
một cuộc chiến tranh kinh tế với 
Trung Hoa trong ngày đầu tiên khi 
nhậm chức. Vì nếu đánh thuế tariff 
lên cao như thế, Trung Hoa sẽ không 
còn bán được hàng hóa sang Hoa Kỳ 
và sẽ trả đũa ngay và tạo ra chiến 
tranh kinh tế tức khắc.  
Nhưng đối với dân nghèo thất 
nghiệp, tuyên bố này của Trump đã 
đánh đúng tim đen. Là chính quyền 
Hoa Kỳ, nhất là với Obama đã quá 
nhu nhược để cho Trung Hoa lộng 
hành và làm thiệt hại kinh tế cho Hoa 
Kỳ cũng như làm dân Hoa Kỳ mất 
việc làm khi các kỹ nghệ chế tạo 
phải đóng cửa hay phải mang công 
việc sang Trung Hoa để sản xuất. 
Nên chủ trương của Donald Trump là 
đánh Trung Hoa về kinh tế, lấy lại 
công việc cho người dân, bất kể đến 
hậu quả về chính trị hay gây ra chiến 
tranh, được coi như việc làm cho Hoa 
Kỳ mạnh trở lại và trở lại địa vị siêu 
cường quốc, không để Trung Hoa 
hay bất cứ quốc gia nào khác qua 
mặt. 
Trong số những ứng cử viên Cộng 
Hòa hiện nay, chỉ có Ted Cruz và 
Marco Rubio là có hy vọng để chạy 
đua với Donald Trump. Cruz tranh cử 
rất hăng và lấy lòng giới 
Evangelicals là giới tôn giáo cực hữu 
và quá khích, có thể ngang ngửa với 
Donald Trump tại Iowa. Nhưng tại 
New Hampshire và các tiểu bang 
khác, Trump vẫn dẫn đầu và Cruz 
khó lòng qua mặt được Trump. Đối 
với Marco Rubio, các viên chức của 
đảng Cộng Hòa có thể qui tụ để ủng 
hộ người thượng nghị sĩ trẻ tuổi từ 
Florida này vì Rubio tương đối không 

quá cực hữu như Ted Cruz và Rubio 
gốc Cuba là dân Hispanic nên đảng 
Cộng Hòa hy vọng sẽ lấy được phiếu 
giống dân này. Ai cũng cho rằng 
Trump nếu có thắng trong kỳ bầu sơ 
bộ primary, cũng sẽ thua trong kỳ 
bầu cử chung vì mất hết phiếu của 
dân Mễ và dân đen. Nên Rubio hiện 
nay được coi như dẫn đầu trong các 
ứng cử viên Cộng Hòa gọi là 
establishment, có nghĩa được các 
viên chưcù và thành phần kỳ cựu của 
đảng Cộng Hòa ủng hộ và mong 
muốn cho Rubio trở thành ứng cử 
viên của đảng để tranh với Dân Chủ. 
Tuy thế Marco Rubio trong các thăm 
dò dư luận cũng không được phổ 
thông như Donald Trump và khó lòng 
tạo được đà để qua mặt được Trump 
trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại các 
tiểu bang kế tiếp Iowa và New 
Hampshire. 
Như vậy nhiều phần Donald Trump 
sẽ thắng thế và đảng Cộng Hòa 
không có cách nào khác là đưa 
Trump ra làm ứng cử viên tổng 
thống. Đối với Dân Chủ, Hillary 
Clinton vẫn nhiều triển vọng nhất, 
tuy Bernie Sanders theo sát nút. 
Nhưng nếu Hillary bị kết án vì vụ e 
mails, Sanders có cơ để trở thành 
ứng cử viên cho Dân Chủ. Nếu việc 
này xảy ra, tay tỷ phú Bloomberg, 
cựu thị trưởng của New York City sẽ 
nhảy vào để ra ứng cử chức vụ Tổng 
Thống dưới danh nghĩa độc lập. Và 
đến lúc đó cuộc chạy đua sẽ thành 
giữa 3 người là Donald Trump, 
Bernie Sanders và Bloomberg. Tuy 
nhiên điều này khó xảy ra vì bộ Tư 
Pháp nằm dưới quyền kiểm soát của 
phe Dân Chủ và Obama sẽ không 
thể để chuyện này xảy ra được! 
Tóm lại, cuộc bầu cử tổng thống Hoa 
Kỳ càng ngày càng sôi nổi. Nhiều 
phần sẽ là Hillary Clinton và Donald 
Trump trong kỳ tranh cử sau cùng. 
Và Hoa Kỳ sẽ có tổng thống phụ nữ 
đầu tiên, tiếp nối chuyện lịch sử của 
tổng thống da đen đầu tiên. Nhưng 
như trên đã nói, chuyện gì cũng có 
thể xảy ra. Và chỉ thời gian mới cho 
chúng ta câu trả lời được! 
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