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Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ  đi 
vào giai đoạn cuối với sự chấm dứt 
của hai đại hội đảng Cộng Hòa tại 
Cleveland và Dân Chủ tại 
Philadelphia hai tuần lễ trước. 
Donald Trump chính thức là ứng cử 
viên của Cộng Hòa và Hillary Clinton 
chính thức là ứng cử viên của Dân 
Chủ.  
Với 3 tháng còn lại, cuộc chạy đua 
rất sát nút. Trump hơn Hillary vài 
điểm khi đại hội đảng của Cộng Hòa 
chấm dứt. Nhưng Hillary hơn lại vài 
điểm sau khi Dân Chủ họp xong. Tuy 
nhiên rất nhiều chuyện có thể xảy ra 
trong 3 tháng đến. Điều rõ ràng nhất 
là với Trump hô hào “pháp luật và ổn 
định” ám chỉ chuyện một số cảnh sát 
bị bắn chết vì dân da đen trả đũa lại 
vụ cảnh sát giết dân đen bị đưa lên 
YouTube, Facebook, xã hội Hoa Kỳ 
đã bị rối loạn và tình hình càng ngày 
càng đen tối. Dân da trắng kỳ thị 
nặng, nghèo và ít học, bị ảnh hưởng 
về kinh tế suy kém, đã ủng hộ Trump 
nhiều, càng ngày càng đổ xô để ủng 
hộ Trump. Cũng như với những vụ 
khủng bố của Islamic State gần đây 
tại Florida, bên Pháp, Bỉ, Đức, Trump 
hô hào tận diệt Islamic State và hạn 
chế nhập cảnh dân theo đạo Hồi đã 
được dân trắng hoan hô và tán thành 
triệt để. 
Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đi vào 
con đường sai lạc, cần phải thay đổi, 
phù hợp với những thăm dò gần đây 
cho thấy dân Mỹ hiện bi quan nhiều, 
tỷ lệ cho là Hoa Kỳ đi sai đường, 
wrong track, lên đến 70 – 80%. Trong 
khi đó cuộc họp đại hội đảng Dân 
Chủ với những bài diễn văn của tổng 
thống Obama, Bill Clinton và của 
chính Hillary Clinton đã cố gắng diễn 
tả tình trạng của Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp 
và sáng lạng, chỉ cần lòng tin và 
đoàn kết, Hoa Kỳ sẽ vượt qua tất cả. 
Đây là những hô hào của Tổng 
Thống Reagan của Cộng Hòa thời 
trước, nay đã được đảng Dân Chủ và 
Hillary xử dụng để khích lệ dân 
chúng Hoa Kỳ giữ niềm lạc quan và 
tin tưởng vào khả năg đặc biệt của 
dân Mỹ, gọi là exceptionalism, để 

tiếp tục thành công và giữ vững địa vị 
siêu cường của quốc gia Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm 
cho đảng Dân Chủ và cho Hillary. Lý 
do là từ đây đến ngày bầu cử, chỉ 
cần vài vụ bắn giết của cảnh sát với 
dân đen và biểu tình của dân đen do 
nhóm Black Lives Matter nổ lớn, hay 
thêm các vụ dân đen trả thù bắn sẻ 
chết thêm nhiều cảnh sát khác, xã 
hội sẽ rối loạn hơn, ngược lại với 
những hô hào lạc quan của Obama 
và Hillary. Cũng như nếu Islamic 
State thành công thêm vài vụ khủng 
bố lớn lao ngay trên đất Hoa Kỳ, 
thêm vào các vụ khủng bố  mỗi 
ngày, dài dài trên khắp cõi Aâu 
Châu, lúc đó dân Mỹ sẽ đổ xô theo 
Donald Trump nhiều hơn nữa. 
Xác xuất cho các vụ khủng bố này 
sẽ xảy ra trong ba tháng tới rất cao. 
Vì Islamic State hiện đang bị tấn 
công nặng và mất đất tại Syria và 
Iraq nên để trả đũa, đang dồn mọi nỗ 
lực để khủng bố khắp nơi, chú trọng 
nhất tại Hoa Kỳ. Vì nhóm khủng bố 
này muốn Donald Trump thắng cử 
để cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Hồi 
Giáo nổ bùng mạnh hơn nữa và 
Trump sẽ biến hàng tỷ dân theo Hồi 
Giáo trên khắp toàn cầu thành 
những người theo khủng bố hết với 
chương trình ngăn chặn và kỳ thị Hồi 
Giáo của Trump! 
Điều rõ ràng là để đạt được hiệu quả 
tối đa và giúp cho Donald Trump 
thắng cử, nhiều vụ khủng bố có thể 
sẽ xảy ra tới tấp ngay tại Hoa Kỳ hay 
tại Tây Aâu, trong những tuần lễ gần 
đến ngày bỏ phiếu.  
Không phải chỉ khủng bố Hồi Giáo 
mới muốn Donald Trump thắng cử, 
những kẻ thù của Hoa Kỳ như Nga 
với Tổng Thống Putin hiện tại cũng 
mong muốn Trump thắng Hillary. 
Putin đã lên tiếng khen ngợi Trump 
và Trump cũng đáp lễ, khen lại Putin 
hết mình! Không những thế Trump 
đồng ý với Putin trong việc chiếm 
Crimea, gọi Crimea là thuộc Nga, 
cũng như ủng hộ Putin trong việc 
gây ra chiến tranh tại Ukraine. Để 
giúp Donald Trump, tình báo của 
Nga đã cho xâm nhập vào hệ thống 
computer của đảng Dân Chủ và ban 
vận động bầu cử của Hillary, lấy rất 
nhiều tài liệu cũng như các e mails 
mật. Tình báo Nga đã đưa các tài 

liệu này cho nhóm Wikileaks của 
Assange, và cho tung ra ngay trước 
ngày họp đại hội đảng Dân Chủ, cho 
thấy các viên chức của đảng này đã 
thiên vị Hillary và triệt hạ Bernie 
Sanders. Vì vụ tiết lộ này bà dân 
biểu Wasserman đứng đầu đảng 
Dân Chủ đã phải từ chức. Asssange 
của Wikileaks có mối thù với Hillary 
còn tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra nhiều 
tài liệu khác của đảng Dân Chủ để 
làm hại việc tranh cử của Hillary 
Clinton. 
Donald Trump  trong vụ này cũng 
phạm phải lỗi lầm khi lên tiếng kêu 
gọi tình báo Nga hãy hacking vào 
computers của Hillary để lấy 20,000 
e mails trong servers của Hillary lúc 
còn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ và đã 
xóa bỏ các e mails này khi bị điều tra 
vì tội dùng hệ thống computer riêng 
cho các tài liệu bí mật của quốc gia. 
Trump bị công kích ngay là có thể đã 
phạm tội phản quốc khi kêu gọi tình 
báo của một quốc gia thù địch xâm 
nhập computer của Hoa Kỳ. Có 
người của đảng Dân Chủ còn nói 
Trump là nội gián của Nga cho ra 
ứng cử để làm hại Hoa Kỳ, gọi 
Trump là “The Siberian Candidate”, 
giống như phim Manchurian 
Candidate ngày xưa!  
Nhưng Trump sau đó chối là nói đùa, 
để chọc Hillary thôi! Tuy thế vụ này 
cho thấy Putin của Nga sẽ tìm đủ 
cách để giúp Donald Trump thắng cử 
vì sẽ đem lại lợi nhiều cho Nga trên 
mọi phương diện! 
Dĩ nhiên hiện nay cuộc chạy đua rất 
sát và các con số thăm dò dư luận 
cho thấy rất khít khao dù Trump 
phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm 
khác. Đối với một chính trị gia bình 
thường, chỉ cần phạm một lỗi lầm 
nhỏ cũng đủ làm tiêu tan sự nghiệp 
chính trị. Nhưng cuộc tranh cử kỳ này 
đi ra ngoài lề thói thông thường với 
một ứng cử viên đặc biệt như Trump. 
Và dù có bị công kích vì những tuyên 
bố bậy bạ thiếu suy nghĩ, Trump như 
một thứ ứng cử viên mặc áo giáp loại 
Teflon, những công kích này cũng 
đều trơn tuột rơi mất, không hề bị 
chút ảnh hưởng nào! 
Như thế triển vọng để Donald Trump 
trở thành tổng thống Hoa Kỳ tháng 
11 này rất cao, chỉ cần thêm vài vụ 
khủng bố hay xã hội rối loạn thêm vì 



 

vấn đề đụng độ giữa cảnh sát da 
trắng và dân da đen trong vòng 3 
tháng đến. Đại họa nào sẽ chờ đón 
Hoa Kỳ khi điều này trở thành sự 
thực? 
Trước hết về nội địa, dưới quyền 
hành pháp của tổng thống Trump, xã 
hội Hoa Kỳ nhiều phần sẽ trở thành 
lò lửa sôi động còn hơn thời thập 
niên 60’s khi trước nhiều. Donald 
Trump bản chất là kẻ kỳ thị. Những 
việc như Trump không hề phủ nhận 
tổ chức Ku Klux Klan và được sự ủng 
hộ tối đa của nhóm này cũng như 
các nhóm gọi là white supremacists 
khác, cho thấy một khi Trump thành 
tổng thống và ra lệnh cho cảnh sát 
đàn áp dân da đen, các cuộc biểu 
tình bạo động của dân đen sẽ lập tức 
xảy ra và lan tràn khắp nơi. Dân 
Hispanic cũng sẽ biểu tình phản đối 
Trump một khi Trump cho thực hiện 
việc xây bức tường biên giới ngăn 
chặn dân Mễ nhập cảnh lậu. Cũng 
như khi Trump ra lệnh cho cảnh sát 
ruồng bố và trục xuất 11 triệu dân 
Hispanic di dân lậu hiện đang sinh 
sống tại Hoa Kỳ. Những đụng độ 
giữa cảnh sát và dân da đen, dân Mễ 
tại các thành phố lớn với tỷ lệ dân da 
màu cao sẽ làm cho Hoa Kỳ thành 
một lò lửa bạo động khắp nơi. 
Việc Trump bắt dân Hồi Giáo sinh 
sống tại Hoa Kỳ hiện nay phải ghi 
danh và bị theo dõi chặt chẽ để ngừa 
khủng bố sẽ có phản ứng ngược là 
làm cho cả triệu dân Hồi tại Hoa Kỳ 
biến thành cảm tình viên cho Hồi 
Giáo quá khích hết. Và những vụ 
khủng bố sẽ xảy ra thêm, không phải 
do Islamic State nhưng chính do các 
người theo đạo Hồi sinh đẻ trên phần 
đất Hoa Kỳ này. 
Dân gốc Á Châu cũng sẽ bị chuyện 
kỳ thị của Trump ảnh hưởng nặng. 
Một khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và 
Trung Hoa xảy ra, có thể trong năm 
đầu tiên sau khi Donald Trump nhận 
chức, người dân gốc Á Châu sẽ bị kỳ 
thị nặng và nhiều phần sẽ bị đưa vào 
trại tập trung như thời Đệ Nhị Thế 
Chiến khi Tổng Thống Roosevelt ký 
sắc lệnh giam giữ tất cả dân gốc 
Nhật sinh sống tại California và 
Hawaii, đưa vào trại tập trung hết! 
Một khi chiến tranh Hoa Kỳ và Trung 
Hoa xảy ra, Trump sẽ cho giam dân 
Tàu, cũng như dân Việt và các sắc 

dân Á Châu khác cho vào trại tập 
trung để ngừa làm nội gián cho Tàu! 
Dân Việt cũng sẽ không tránh khỏi 
chuyện này vì cảnh sát Mỹ trắng 
không phân biệât nổi dân Tàu và 
dân Việt sẽ ruồng bắt hết vào trại tập 
trung cho tiện việc sổ sách! 
Những chuyện này không phải là giả 
tưởng, có thể thành sự thực một khi 
Donald Trump thành tổng thống. Vì 
Trump sẽ thành một nhà độc tài phát 
xít, không tôn trọng gì nhân quyền, tự 
do và dân chủ! Chính Trump đã 
tuyên bố là nể trọng các kẻ độc tài 
hiện nay như Putin của Nga, Kim 
Jong Un của Bắc Hàn, Erdogan của 
Thổ Nhĩ Kỳ. Trump cũng tuyên bố 
coi trọng Saddam Hussein vì đã diệt 
khủng bố khi còn cầm quyền. Nên 
nếu nắm quyền Trump sẽ rập theo 
khuôn độc tài và phát xít của những 
kẻ này!  
Về phương diện đối ngoại, một khi 
Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, 
NATO sẽ tan vỡ ngay. Vì Trump đã 
tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ 
quốc gia nào không đóng góp đủ cho 
chi phí của NATO. Các xứ vùng 
Baltic như Lituania, Estonia, Latvia 
thuộc NATO sẽ đương nhiên lệ thuộc 
vào Nga trở lại vì nếu Hoa Kỳ không 
bảo vệ nữa, Putin sẽ cho quân xâm 
chiếm ngay! Cũng như đương nhiên 
các xứ thuộc Sô Viết cũ như Ukraine, 
Georgia..v.v. cũng sẽ trở thành chư 
hầu Nga và tái tạo lại Sô Viết cũ như 
mộng của Putin. Các xứ Đông Aâu 
như Tiệp Khắc, hung Gia Lợi, Ba 
Lan, cũng sẽ trở thành chư hầu của 
Nga như thời xưa trong khối Warsaw. 
Tại Trung Đông, một khi Trump 
thành tổng thống, thoả ước giữa Iran 
và Hoa Kỳ sẽ bị hủy bỏ và Iran sẽ 
xúc tiến ngay việc tạo bom nguyên 
tử. Nhiều phần Do Thái sẽ tấn công 
và Hoa Kỳ sẽ phải theo để dội bom 
Iran. Saudi Arabia sẽ theo đuổi việc 
chế bom nguyên tử cho riêng mình 
và cả vùng sẽ rơi vào hiểm họa của 
chiến ttranh nguyên tử giữa Iran và 
Saudi Arabia. 
Trump cũng đã khuyến khích Nhật 
và Đại Hàn chế bom nguyên tử để 
ngăn ngừa Bắc Hàn cũng như Trung 
Hoa nên khi Trump thành tổng 
thống, cả vùng Đông Á sẽ nằm dưới 
hiểm họa của cuộc chiến nguyên tử  
ngay. Tuy nhiên tại Á Châu, khi 

Trump nhậm chức tổng thống, chiến 
ttranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa là 
điều khó tránh khỏi. Trump sẽ đánh 
thuế quan 45% lên hàng hóa của 
Trung Hoa nên cuộc chiến kinh tế sẽ 
xảy ra trước với sự trả đũa về kinh tế 
của Trung Hoa. Một cuộc đụng độ 
nhỏ giữa hải quân Trung Hoa và Phi 
Luật Tân tại Scarborough Shoal sẽ 
đưa đến chiến tranh giữa Hoa Kỳ và 
Trung Hoa vì hiệp ước phòng thủ hỗ 
tương giữa Phi và Hoa Kỳ. Cuộc 
chiến biển Đông sẽ bùng nổ lập tức 
vì bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hiện đang 
nóng lòng để diệt Trung Hoa, sẽ tìm 
cách tạo ra một cớ nào đó để ra tay 
triệt hạ tiềm năng quân sự của Trung 
Hoa trước khi quá muộn. Nếu Trump 
lên làm tổng thống, điều này gần như 
chắc chắn sẽ xảy đến. 
Tóm lại, chiều hướng hiện nay cho 
thấy Donald Trump rất có thể sẽ 
thành tổng thống Hoa Kỳ sau kỳ bầu 
cử tháng 11 này. Và khi đó đại họa là 
điều khó tránh khỏi cho quốc gia 
Hoa Kỳ cũng như cho toàn cầu vậy. 
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