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Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ  
càng ngày càng sôi nổi vì không ai 
biết và tính trước được sự tình sẽ xảy 
ra như thế nào!  
Phía Cộng Hòa bị Donald Trump tiến 
lên như vũ bão, thắng đa số các 
cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, 
nhiều phần sẽ trở thành ứng cử viên 
của Cộng Hòa. Nhưng các thành 
phần nòng cốt của đảng hiện nay 
đều sợ một khi Trump chiếm được đủ 
số đại diện bỏ phiếu cho Trump 
trong kỳ họp đảng để bầu tại 
Cleveland, đảng Cộng Hòa sẽ thua 
lớn và gây ra sự tan rã của đảng sau 
cuộc bầu cử tháng 11. 
Lý do là với những tuyên bố kỳ thị 
của Trump như gọi tất cả dân Mễ 
nhập cảnh lậu là tội phạm giết người 
hay hiếp dâm, ngăn chặn không cho 
dân Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, cũng như 
nhận sự ủng hộ của đảng Ku Klux 
Klan mà không phủ nhận 
ngay…..v.v., Trump sẽ bị mất phiếu 
của tất cả các giống dân thiểu số. 
Ngoài ra đảng Cộng Hòa còn sợ một 
khi phải đưa Trump ra là ứng cử viên 
tổng thống, các ứng cử viên Cộng 
Hòa tranh các ghế Thượng Nghị Sĩ 
hay dân biểu cũng sẽ bị vạ lây. Hiện 
nay Cộng Hòa nắm đa số tại cả hai 
viện nhưng chỉ Hạ Viện là đa số 
vững vàng và nhiều phần sau kỳ bầu 
tháng 11, Hạ Viện vẫn nằm trong tay 
Cộng Hòa. Nhưng Thượng Viện là 
chuyện khác. Cộng Hòa mới giật lại 
đa số từ tay Dân Chủ gần 4 năm nay 
với tỷ lệ sát nút. Chỉ cần ba hay 4 
ghế bị thay đổi là Dân Chủ sẽ lấy lại 
được Thượng Viện. 
Với Donald Trump tranh cử với 
Hillary Clinton, những thăm dò dư 
luận hiện nay cho thấy Trump sẽ 
thua Hillary và có thể sẽ làm Cộng 
Hòa mất vài ghế Thượng Nghị Sĩ 
theo đuôi, đưa đến Thượng Viện về 
lại tay Dân Chủ. Ngoài ra các đảng 
viên nòng cốt của Cộng Hòa còn 
thấy chiều hướng là sau khi Trump 
thua, đảng Cộng Hòa sẽ nhiều phần 
bị tan rã hay ít nhất cũng phân ra 
làm hai. Vì Trump hiện được khoảng 
35% các người trong đảng, là thành 

phần chống đối gọi là anti-
establishment, ghét chính quyền 
trung ương, giận dữ vì bị thất nghiệp 
hay vì kinh tế cá nhân kém cỏi.., sẽ 
tạo ra một đảng khác để theo Trump! 
Thực sự thành phần theo Trump hiện 
nay hoàn toàn là da trắng, hoặc kỳ 
thị ra mặt như Ku Klux Klan hay kỳ 
thị ngầm, muốn Hoa Kỳ trở lại như 
ngày trước, không can thiệp vào thế 
giới, theo chủ trương tự cô lập, chống 
việc toàn cầu hóa, không muốn có 
mậu dịch nhiều với ngoại quốc vì 
thấy Hoa Kỳ bị thua thiệt nhiều..v.v. 
Những hạng người này rất quá khích 
và ủng hộ Trump vì thấy Trump nói 
huỵch toẹt những điều họ thường 
nghĩ nhưng không dám nói ra.  
Hầu hết những dân da trắng kỳ thị 
này có thành kiến là Obama không 
sinh ra ở Hoa Ky, hoặc sinh ra ở 
Kenya là quê hương của bố Obama 
hay sinh ra ở Indonesia là nơi mẹ 
Obama lấy chồng thứ hai,ø nên 
không có quyền được thành tổng 
thống theo hiến pháp. Phong trào 
này gọi là birthers tức những người 
không tin Obama sinh ra ở Hoa Kỳ. 
Trump khởi nghiệp chính trị khi đòi 
hỏi Obama phải chứng tỏ bằng giấy 
khai sinh. Nhưng đến khi Obama đưa 
ra giấy khai sinh ở Hawaii, những 
người chống vẫn cho là giấy giả! 
Nhóm da trắng kỳ thị cũng tin là 
Obama là dân Muslim, đã ngấm 
ngầm để chiếm lấy Hoa Kỳ khỏi tay 
người da trắng và dân theo Ki Tô 
Giáo! Những khẩu hiệu “Lấy lại xứ 
Mỹ”, Take Back America, thực ra 
ngầm hiểu là lấy lại xứ Mỹ cho người 
da trắng! 
Hiện tượng Trump có thể hiểu như 
đây là một phản ứng quật ngược của 
xã hội Hoa Kỳ, vẫn còn đa số dân da 
trắng loại kém, ít học, kỳ thị rất nặng, 
muốn trả đũa lại việc dân da đen và 
giới Mỹ trắng cấp tiến thành công 
trong việc đưa người da đen đầu tiên 
là Obama lên làm tổng thống. Trump 
đã lợi dụng đúng lúc, theo thời cơ và 
dùng chiến thuật mị dân để lôi kéo 
thành phần da trắng kém cỏi, quá 
khích này theo Trump, để làm mạnh 
lại Hoa Kỳ và lấy lại quyền tổng 
thống cho dân da trắng, không để da 
màu làm loạn! 
Điều nguy hiểm là với các thành 
phần quá khích này, bạo động đã bắt 

đầu xảy ra trong các cuộc diễn 
thuyết của Trump khi đi vận động.  
Như ngày thứ sáu 11 tháng 3 vừa 
qua, tại Chicago, xô xát giữa các 
người ủng hộ và nhóm da đen biểu 
tình chống Trump đã làm cuộc vận 
động này của Trump phải bị hủy bỏ. 
Ngày hôm sau thứ bảy 12 tháng 3 tại 
Dayton, Ohio, trong một buổi vận 
động của Trump, một số biểu tình 
phản đối Trump bị đuổi ra và một 
người đã nhảy lên sân khấu định 
hành hung Trump nhưng bị nhân 
viên an ninh và Secret Service đi 
theo bảo vệ Trump chặn lại ngay. 
Điều này cho thấy Trump đã khích 
động được sự giận dữ của nhóm da 
trắng kỳ thị nhưng cũng đã làm giới 
da đen, Mễ nổi điên lên và đã biểu 
tình chống Trump tại các buổi vận 
động của Trump. Bạo động nhiều 
phần sẽ xảy ra càng ngày càng 
nhiều từ đây đến khi bầu cử vào 
tháng 11. Christine Todd Whitman, 
cựu thống đốc của New Jersey và là 
bộ trưởng thời George W Bush, lo 
ngại về chuyện bạo động gây ra tai 
hại cho đảng Cộng Hòa. Bà nói: 
”Việc Trump khích động lòng giận dữ 
này khó hồi lại được. Sẽ có nhiều 
hậu quả không tốt do chuyện này 
gây ra”. 
Whitman chỉ là một trong những 
đảng viên nòng cốt của đảng Cộng 
Hòa hiện nay gần như tuyệt vọng vì 
thấy khó lòng ngăn chặn được 
Donald Trump trở thành ứng cử viên 
tổng thống của đảng. Tuần lễ trước 
đây, Mitt Romney, cựu ứng cử viên 
tranh với Obama kỳ bầu cử 2012, đã 
ra một thông cáo đả kích Trump 
nặng nề, gọi Trump là kẻ giả hình, 
lường gạt.., không xứng đáng để trở 
thành tổng thống. Nhưng Trump đã 
phản pháo lại ngay! Vì kỳ bầu cử 
trước, chính Romney đã cho họp báo 
để khoe là Trump ủng hộ mình. 
Trump nói đểu: “Mitt Romney lúc cần 
tôi ủng hộ thì bợ đỡ. Tôi nói nếu cần 
tôi giúp đỡ, Mitt phải quỳ xuống lạy,  
là Mitt sẽ quỳ xuống ngay!” 
Trump có cái tài đặc biệt là chửi 
nhau rất giỏi! Ai chơi Trump là Trump 
trả miếng chơi lại ngay! Ngay cả Đức 
Giáo Hoàng Francis khi phê bình 
Trump là không phải người Ki Tô 
Giáo vì vụ Trump đòi xây bức tường 
vĩ đại giữa ranh giới Hoa Kỳ – Mễ để 



 

ngăn di dân lậu, Trump cũng trả 
miếng  đáp lễ ngay, không bao giờ 
để ai chơi mình mà không chơi lại dù 
có là Đức Giáo Hoàng đi nữa! 
Các đảng viên Cộng Hòa chuyên về 
ngoại giao hiện nay đang rất sợ hãi 
chuyện Donald Trump có thể thắng 
luôn cả Hillary Clinton trong cuộc 
bầu cử tháng 11 này. Trong một bức 
thư ngỏ do 100 nhà ngoại giao thuộc 
đảng Cộng Hòa, nhóm này có những 
nhân vật nổi tiếng như Robert B. 
Zoellick, cựu chủ tịch World Bank, 
Eliot A. Cohen thuộc bộ Ngoại Giao 
thời Bush, Robert Kagan..v.v., kêu 
gọi là phải thống nhất trong việc 
ngăn chặn Donald Trump trở thành 
tổng thống Hoa Kỳ. Hầu hết những 
nhà ngoại giao Cộng Hòa này thuộc 
nhóm Tân Bảo Thủ, 
Neoconservatives, là phe bảo thủ 
quá khích thời George W Bush, đưa 
đến cuộc chiến Iraq, nên cũng không 
có nhiều uy tín cho lắm vì đã dẫn dắt 
Hoa Kỳ vào thảm họa tại Trung 
Đông. Ngoài ra nhóm này cũng hầm 
Trump vì Trump không kiêng dè gì 
George W Bush, gọi cuộc chiến Iraq 
là một lầm lẫn lớn lao khi tranh cử với 
Jeb Bush tại South Carolina, có mặt 
cự tổng thống Bush vận động cho 
em mình. Điều này cho thấy Trump 
không nể nag gì ai dù quy luật bất 
thành văn của đảng Cộng Hòa từ 
thời Reagan là cùng trong đảng, 
không được nói xấu lẫn nhau! Nhưng 
Trump không dè giữ gì, chơi luôn cả 
cựu tổng thống Bush. 
Nhóm Cộng Hòa Tân Bảo Thủ ghét 
Trump đến mức là một số đã tuyên 
bố nếu phải chọn lựa giữa Trump và 
Hillary Clinton, họ sẽ bỏ phiếu cho 
Hillary dù trước kia có ghét vợ chồng 
Clinton đến đâu đi nữa! Trong tờ báo 
Commentary của nhóm Tân Bảo 
Thủ, một sử gia có tiếng của Cộng 
Hòa là Max Boot đã nhận định là 
phải coi Donald Trump như một  mối 
nguy hiểm lớn nhất cho an ninh quốc 
gia Hoa Kỳ, gấp bội lần Islamic State 
hay Trung Hoa! 
Hiện nay cuộc chạy đua trong đảng 
Cộng Hòa còn 4 người: Donald 
Trump, Ted Cruz, thượng nghị sĩ 
Texas, Marco Rubio, thượng nghị sĩ 
Florida và John Kasich., thống đốc 
tiểu bang Ohio. Các đại diện bỏ 
phiếu delegates  sẽ bầu trong cuộc 

họp đảng tại Cleveland vào mùa hè 
năm nay. Nếu được 1237 delegates, 
sẽ đương nhiên thắng và thành ứng 
cử viên tổng thống của đảng Cộng 
Hòa. Tính cho đến ngày 13 tháng 3, 
Trump đã được 460 delegates, Cruz 
được 370, Rubio 113 và Kasich 63 
delegates. Quan trọng là cuộc bỏ 
phiếu ngày thứ ba 15 tháng 3 này tại 
hai tiểu bang Florida và Ohio. Nếu 
Rubio thua ở Florida, sẽ phải bỏ 
cuộc và nếu Kasich thua ở Ohio 
cũng phải rút lui. Chỉ còn Ted Cruz 
cố chạy đua với Trump nhưng Cruz 
cũng bị nhiều dân trong đảng Cộng 
Hòa chán ghét. Ngay tại Thượng 
Viện, không một thượng nghị sĩ nào 
muốn nói chuyện với Cruz, đừng nói 
đến hợp tác.  
Đảng Cộng Hòa hiện nay chỉ còn hy 
vọng là cho đến khi họp tại 
Cleveland, Trump không hội đủ được 
con số 1237 đại diện bỏ phiếu 
delegates. Khi đó cuộc họp đảng sẽ 
trở thành một cuộc ngã giá, trao đổi 
quyền lợi gọi là brokered convention. 
Vì sau lần bỏ phiếu đầu tiên nếu 
không ai đạt được con số thần diệu 
1237 delegates, lần bỏ phiếu thứ nhì 
các delegates được tự do, muốn 
chọn ai thì chọn. Và khi đó đảng 
Cộng Hòa sẽ tìm cách thay đổi luật 
lệ để ngăn chặn Trump cho bằng 
được, bầu cho Rubio, Kasich hay 
ngay cả Mitt Romney hay một tay 
Cộng Hoà nào khác. Dĩ nhiên lúc đó 
mọi sự sẽ trở thành náo loạn và 
Trump sẽ phản ứng lại bằng cách ra 
ứng cử độc lập, hay phân chia đảng 
Cộng Hòa làm hai đảng, một đảng 
cũ và đảng mới theo Trump! 
Bên phía Dân Chủ, cuộc tranh cử tuy 
không sôi nổi như bên Cộng Hoà 
nhưng tương đối cũng có chút gay 
cấn khi Bernie Sanders thắng Hillary 
Clinton ở tiểu bang Michigan. Hillary 
trong kỳ Super Tuesday hai tuần 
trước ở các tiểu bang miền Nam nhờ 
phiếu của dân đen nên thắng lớn, bỏ 
xa Sanders. Nhưng khi Sanders quật 
ngược, thắng ở Michigan, điều này 
cho thấy Hillary không được phiếu 
của dân da trắng mấy. Cũng như giới 
trẻ thích hô hào của Bernie Sanders 
là làm cách mạng, chống lại Wall 
Street, cho học đại học khỏi trả 
tiền..v.v. nên đã đi theo Sanders, bỏ 
xa Hillary. Ngay cả phía phụ nữ, 

Hillary chỉ được phiếu của các bà 
nhiều tuổi, phụ nữ trẻ có học lại đi 
theo Bernie Sanders nhiều hơn. 
Một yếu điểm khác của Hillary 
Clinton là không được dân chúng 
Hoa Kỳ tin tưởng là nói thật, 60% 
dân Mỹ gọi Hillary là dishonest! Điều 
này cho thấy trong kỳ tranh cử tổng 
thống tháng 11 này,  Hillary cũng 
không phải là chắc ăn lắm. Ngoài ra 
còn đe dọa là FBI có thể truy tố 
Hillary về vụ e mail, nhưng nhiều 
phần là bộ Tư Pháp của Obama sẽ 
không bao giờ để chuyện này xảy ra! 
Tuy nhiên hiện nay đe dọa gần nhất 
cho Hillary là Bernie Sanders nên 
Hillary phải đi nghiêng về phía tả 
nhiều hơn và dù có thắng Sanders 
sau cùng đi nữa, Hillary cũng phải 
làm sao để giới trẻ hiện nay ưa thích 
Sanders sẽ đổi chiều để đi theo và 
bỏ phiếu cho Hillary trong cuộc tranh 
cử tháng 11. Điều đáng ngại là giới 
trẻ này một khi thấy Bernie Sanders 
thua, sẽ chán nản nằm nhà không đi 
bỏ phiếu nữa.  
Chuyện khích động được nhiều người 
trước giờ không đi bầu, nay vì một 
ứng cử viên nên hăng hái đi bỏ phiếu 
rất quan trọng. Obama có thắng 
được 2 nhiệm kỳ cũng nhờ giới trẻ và 
dân đen hô hào nhau đi bầu cho 
Obama. Hiện nay Trump đã khích 
động được rất nhiều dân da trắng 
nghèo, kỳ thị, trước giơ không đi bầu 
nay vì Trump mà đi ủng hộ. Đây là 
mối lo lớn cho Dân Chủ vì với số 
người chưa bao giờ đi bầu nay bỏ 
phiếu cho Trump, c6 thể ngựa sẽ về 
ngược và Donald Trump sẽ thành 
tổng thống Hoa Kỳ. 
Đây là viễn ảnh hãi hùng không 
những cho Hoa Kỳ và thế giới Tây 
Phương mà sẽ làm thay đổi hẳn toàn 
cầu với những biến động không thể 
nào ngờ đến. Chúng ta hãy chờ xem! 
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