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Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ 
càng ngày càng đi vào chỗ hắc ám! 
Bên phía Dân Chủ, hai ứng cử viên 
Bernie Sanders và Hillary Clinton bắt 
đầu dùng nhiều đòn để hạ nhau, dù 
trước kia đã hứa là sẽ tranh cử với 
tinh thần cao thượng, không đả kích 
cá nhân! 
Bên phía Cộng Hòa khỏi nói vì đã 
quá tệ hại! Với Donald Trump và Ted 
Cruz chơi nhau sát ván, kể cả 
chuyện mang vợ đối thủ ra để bêu 
xấu. Có lẽ chưa bao giờ một cuộc 
ứng cử tổng thống lại trở thành bẩn 
thỉu như hiện nay, không còn chút tư 
cách nào cho một ứng cử viên tranh 
một chức vụ tầm thường, đừng nói 
đến chức cao nhất là tổng thống Hoa 
Kỳ! 
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, tranh 
cử sơ bộ trong hai đảng Dân Chủ và 
Cộng Hòa, chưa phải là cuộc chạy 
đua giữa hai đảng với nhau cho mùa 
thu năm nay. Lúc đó sẽ còn kinh 
hoàng hơn nhiều, nếu như theo dự 
đoán sẽ là Donald Trump cho Cộng 
Hòa và Hillary Clinton cho Dân Chủ. 
Vì hiện nay sự phân hóa giữa hai 
đảng, cũng như phân hóa giữa hai 
chiều hướng bảo thủ và cấp tiến của 
xã hội Hoa Kỳ đã đến mức cùng cực, 
cao độ như chưa bao giờ thấy trong 
lịch sử Hoa Kỳ. 
Một cuộc khảo cứu năm 2014 của 
Pew Research Center cho thấy tỷ lệ 
dân chúng Hoa Kỳ tự nhận mình là 
cực kỳ bảo thủ hay cực kỳ cấp tiến 
đã tăng từ 10% hai thập niên trước 
đây lên đến 21%. Tệ hại hơn là xã 
hội Hoa Kỳ hiện nay càng ngày càng 
phân cực, đi về phía hoặc bảo thủ 
quá khích hay ngược lại, đi về phía 
cấp tiến quá khích. Số người đứng 
trung dung ở giữa càng ngày càng ít 
dần. 
Hiện nay đảng Cộng Hòa đã được 
đồng hóa với bảo thủ và ngược lại 
đảng Dân Chủ được coi như đồng 
hóa với cấp tiến. Nhưng hai thập 
niên trước, không phải nhất thiết là 
như vậy. Năm 1994, một cuộc thăm 
dò dư luận cho thấy 40% đảng viên 
Cộng Hòa được coi như có tinh thần 
cấp tiến hơn một người đảng viên 

đảng Dân Chủ trung bình. Ngược lại, 
30% đảng viên Dân Chủ lại có tinh 
thần bảo thủ cao hơn một đảng viên 
Cộng Hòa trung bình. Nhưng hiện 
nay hai con số này đã xuống chỉ còn 
8% và 6% theo thứ tự.  
Điều đó có nghĩa hai đảng Dân Chủ 
và Cộng Hòa đã di động theo hai 
chiều hướng trái ngược nhau trong 
xã hội. Cộng Hòa đi dần về phía cực 
hữu, trở thành bảo thủ nhiều hơn. 
Trong khi đó đảng Dân Chủ đi 
nghiêng về cực tả, càng lúc càng cấp 
tiến hơn. 
Mức phân hóa trong xã hội Hoa Kỳ 
hiện nay lên đến mức  cao độ hơn 
nữa vì hai phe bảo thủ và cấp tiến đã 
không còn giữ được tinh thần  thượng 
võ và lịch sự khi đối đãi với nhau! 
Bên này coi bên kia tuy chưa phải  là 
mức thù địch nhưng cũng đã gần đến 
như thế! 43% đảng viên Cộng Hòa 
có cái nhìn rất xấu về phía Dân Chủ, 
ngược lại 38% đảng viên Dân Chủ có 
cái nhìn như thế đối với Cộng Hòa. 
Đảng viên Dân Chủ chọn bạn bè và 
người giao thiệp có cùng khuynh 
hướng chính trị như mình, một nửa số 
người này nhận là mình chỉ giao 
thiệp với người cùng quan điểm, hơn 
nữa, cũng chọn chỗ ở trong khu của 
dân có cùng khuynh hướng. Đối với 
đảng viên Cộng Hòa, tình trạng này 
còn tệ hại hơn, gần như đa số đều 
chỉ giao du và sinh sống ở nơi cùng 
có tinh thần bảo thủ và theo Cộng 
Hòa như mình! 
Những quan điểm chính trị và kinh 
tế, xã hội, một khi theo chiều hướng 
bảo thủ hay cấp tiến thường được bổ 
xung và nhắc nhở cho nhau nên rất 
khó thay đổi. Những người theo bảo 
thủ thích đọc Wall Street Journal, coi 
TV đài Fox, nghe đài phát thanh với 
chương ttrình của Rush Limbaugh, 
đọc bài vở trên websites của bảo 
thủ. Nên tất cả những tư tưởng bảo 
thủ quá khích được lập đi lập lại và 
ăn sâu vào đầu óc, khó lay chuyển 
được. Những người cấp tiến cũng 
thế, đọc New York Times, xem CNN, 
MSNBC, lên Internet cũng chỉ kiếm 
websites cấp tiến…..v.v.. Có nghĩa xã 
hội Hoa Kỳ đã trở thành hai quả 
bóng khổng lồ, giam giữ hai khối bảo 
thủ hay cấp tiến riêng biệt, không 
còn hòa hợp với nhau được nữa! 

Đặc điểm của xã hội Hoa Kỳ từ nhiều 
thập niên qua là theo một chu kỳ quả 
lắc cho khuynh hướng cấp tiến hay 
bảo thủ chung cho xã hội. Theo sử 
gia Arthur Schlesinger đã viết hàng 
20 năm trước đây,  chu kỳ này 
thường kéo dài từ 8 đến 12 năm, 
trùng hợp với các nhiệm kỳ của các 
tổng thống, bảo thủ trong triều đại 
của Cộng Hòa hay cấp tiến theo 
nhiệm kỳ của tổng thống Dân Chủ. 
Như Eisenhower là tổng thống Cộng 
Hòa đưa xã hội Hoa Kỳ theo chiều 
hướng bảo thủ. Sau đó đến Kennedy 
là Dân Chủ đưa đến khuynh hướng 
cấp tiến cho xã hội, kéo dài với tổng 
thống Johnson với những chương 
trình xã hội Great Society, Civil 
Rights.. Quả lắc bảo thủ – cấp tiến 
trở lại khuynh hướng bảo thủ với 
Nixon, Gerald Ford. Sau đó lại dao 
động về cấp tiến với tổng thống Dân 
Chủ là Carter. Quả lắc này sau đó đi 
về bảo thủ lâu nhất là chu kỳ 12 năm 
với 8 năm của Reagan và 4 năm của 
Bush bố. Xã hội Hoa Kỳ lại lắc theo 
cấp tiến khi Clinton được bầu làm 
tổng thống trong 8 năm. Chu kỳ 8 
năm bảo thủ sau đó là với Geroge W 
Bush. Cấp tiến của xã hội Hoa Kỳ 
đem lại cơn shock lớn cho phe bảo 
thủ khi tổng thống da đen đầu tiên 
được bầu lên đầu tiên của lịch sử là 
Obama. Đây là trường hợp hãn hữu. 
Nên nếu theo chu kỳ quả lắc 8 năm, 
xã hội Hoa Kỳ nhiều phần sẽ theo 
bảo thủ trở lại với Cộng Hòa dễ dàng 
thắng cử kỳ này! 
Chỉ trừ một điều, đó là sự xuất hiện 
của Donald Trump. Nếu Trump 
thắng và thành tổng thống, điều đó 
có nghĩa xã hội Hoa Kỳ lại theo chu 
kỳ bảo thủ – cấp tiến 8 năm. Nhưng 
nếu Hillary Clinton thắng, điều đó có 
nghĩa chu kỳ bây giờ sẽ thành 12 
năm như thời bảo thủ của Reagan. 
Và có nghĩa Hillary nếu thắng nhiều 
phần cũng sẽ chỉ là một nhiệm kỳ, y 
hệt như thời Bush bố trước đây, một 
nhiệm kỳ 4 năm. Vì chu kỳ bảo thủ – 
cấp tiến là 8 đến 12 năm, chưa bao 
giờ kéo thêm thành 16 năm được cả! 
Một phân hóa trầm trọng khác của 
xã hội Hoa Kỳ hiện nay là sự phân 
cách giầu nghèo của các tầng lớp 
trong xã hội. Chưa bao giờ kể từ thời 
thập niên 20’s đến nay, sự phân 
cách giàu nghèo đã trở thành quá 



 

đáng như hiện nay. Những người 
giàu có nhất gọi là giới 1%, đã có lợi 
tức tăng 200%  kể từ 1979 đến 2011, 
trong khi 20% dân có lợi tức thấp chỉ 
tăng 48% trong hơn 30 năm! Sau kỳ 
Đại Suy Thoái 2008, 95% số tiền 
phục hồi kinh tế về tay giới 1% này, 
chỉ có 5% về tay 99% số dân chúng 
còn lại! 
Theo ước tính của Federal Reserve 
Bank, trong năm 2013, 65% tài sản  
của quốc gia nằm trong tay của 5% 
số người giàu nhất Hoa Kỳ. Ngược lại 
50% số dân có lợi túc thấp nhất chỉ 
có tài sản là 1% trên tổng số tài sản 
quốc gia. Điều đó có nghĩa người 
giàu tại Hoa Kỳ nắm hết, hầu hết 
dân chúng không có tài sản gì, chỉ 
sống bằng tiền lương tháng nào biết 
tháng đó, paycheck to paycheck. Và 
đa số dân chúng không có bảo đảm 
về kinh tế, có nghĩa chỉ gặp xui xẻo 
nào đó, đau ốm, mất việc, đụng xe, 
mất trộm..v.v. là sẽ trở thành 
homeless, ra đường ở, hay phải đi 
xin welfare, food stamps để sống, 
nếu xin được ở tiểu bang mình ở! 
Sự phân hóa trầm trọng này giữa hai 
giới giàu nghèo là điều nguy hiểm 
nhất hiện nay tại Hoa Kỳ. Vì đây là lò 
thuốc súng dễ dàng bùng nổ khi sự 
tức giận của dân chúng đã lên đến 
cao độ, đặc biệt là giới dân da trắng, 
ít học thức, không lên đại học và ở 
vùng thôn quê. Đây là nền tảng cho 
giới cử tri bỏ phiếu cho Donald 
Trump và có cơ hội để tạo ra những 
biến đổi lớn lao không thể ngờ đến 
được, nếu Trump dựa vào được làn 
sóng phẫn uất của tầng lớp dân này 
và thắng cử tổng thống. 
Sự phân hóa xã hội và cách biệt giàu 
nghèo quá đáng này xảy ra vì Hoa 
Kỳ đã mất gần hết giới trung lưu theo 
đúng nghĩa của nó.  Giới trung lưu 
thực sự, như thơới của thập niên 
50’s, 60’s chỉ cần một người chồng đi 
làm trong hãng xưởng chế tạo máy 
móc, kiếm đủ tiền để mua nhà, mua 
xe, con cái đi học, đủ tiền để dành 
cho quỹ hồi hưu, còn dư dả để đi 
nghỉ hè. Đời sống trung lưu lý tưởng 
đó đã chấm dứt tại Hoa Kỳ khi Hoa 
Kỳ để cho Trung Hoa phát triển và 
lấy hết các công việc về chế tạo và 
đem công việc về Trung Hoa.  
Trong khi giới giàu có, đầu tư hưởng 
lợi do việc phá tan các kỹ nghệ sản 

xuất và đưa công việc tốt sang ngoại 
quốc, tăng lợi tức cho giới 1%, đa số 
dân chúng Hoa Kỳ đã có đời sống 
kinh tế thụt lùi và rơi vào giới nghèo 
hay giới trung lưu loại thấp, lower 
middle class, chỉ đủ sống. 
Có được một giới trung lưu thực sự 
làm nền tảng cho xã hội, xã hội đó 
mới vững chắc và ít bị phân hóa. Một 
khi mất giới trung lưu thực sự, nền 
tảng của xã hội Hoa Kỳ đã bị lung 
lay và dễ dàng đưa đến những biến 
chuyển xấu. Sự phân hóa giàu 
nghèo tại Hoa Kỳ đã đến mức trầm 
trọng như thời thập niên 20’s và 30’s, 
trước khi xảy ra thời kỳ Great 
Depression và sau đó Thế Chiến thứ 
nhì. Nên tình trạng này hiện nay rất 
nguy hiểm. Cộng thêm với những 
phân hoá bảo thủ – cấp tiến theo chu 
kỳ quả lắc của xã hội, bắt đầu dao 
động trở lại. Đây sẽ là môi trường 
thích hợp cho những thay đổi và biến 
động lớn lao cho xã hội Hoa Kỳ cũng 
như toàn cầu. 
Tóm lại, tình hình chung của xã hội 
Hoa Kỳ hiện nay là một sự mất thăng 
bằng với hai khuynh hướng bảo thủ 
và cấp tiến đi về hai thái cực của cực 
hữu và cực tả, một công thức dễ 
bùng cháy làm náo loạn xã hội. 
Cũng như sự phân hoá và chia cách 
giàu nghèo lên đến mức tột cùng như 
hiện nay sẽ đem lại nhiều biến động 
nặng nề cho xã hội Hoa Kỳ trong 
tương lai. Cuộc tranh cử sôi động 
hiện nay mới chỉ là mở màn cho 
những thay đổi lớn đang chờ đợi xã 
hội Hoa Kỳ sắp đến. 
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