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Cuộc tranh cử tổng thống của 
Donald Trump càng ngày càng đi 
vào con đường khích động những 
xấu xa nhất của xã hội Hoa Kỳ. 
Gần đây nhất trong tuần lễ vừa qua, 
Donald Trump để lôi kéo những hội 
viên của NRA, National Rifle 
Association, là nhóm chủ trương bảo 
vệ quyền dùng súng, đã gián tiếp hô 
hào là hãy ngăn chặn Hillary Clinton 
sẽ cho vào Tối Cao Pháp Viện 
những thẩm phán sẽ giới hạn quyền 
mang súng. Trump ngụ ý là những 
kẻ này có thể phải đi đến chỗ ám sát 
Hillary! 
Dĩ nhiên Trump chối là không có ý 
này nhưng phe Hillary quả quyết đây 
chính là cách Trump đã khích động 
nhóm NRA phải ra tay hành động. 
Cơ quan Secret Service cho biết đã 
liên lạc với ban vận động bầu cử của 
Trump và điều tra! Chưa bao giờ 
trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ lại 
có chuyện tranh cử hô hào, dù là 
gián tiếp, ẩn ý, đến chuyện giết ứng 
cử viên đối thủ như hiện nay! Trong 
các cuộc vận động của Trump, các 
người đến tham dự đều hô lớn phải 
bắt bỏ tù Hillary. Có kẻ còn hô hào 
phải đưa Hillary ra pháp trường xử 
bắn! Ban vận động bầu cử của 
Trump đã để mặc cho những quá 
đáng này xảy ra hay còn khuyến 
khích thêm! 
Donald Trump gần đây còn lên tiếng 
buộc tội cả Obama và Hillary Clinton 
là những kẻ sáng lập ra tổ chức 
khủng bố Islamic State! Lý do là 
những chính sách về Trung Đông 
của chính quyền Obama với Hillary 
làm ngoại trưởng lúc đó đã sai lầm 
khi rút hết quân Hoa Kỳ khỏi Iraq, 
cũng như đã để tình ttrạng tại Syria 
càng ngày càng tồi tệ, đưa đến việc 
nhóm dân Sunni lập ra tổ chức 
khủng bối ISIS, bây giờ đổi tên là 
Islamic State. Thực sự điều cáo buộc 
này của Donald Trump không phải là 
ngoa. Những sai lầm của chính 
quyền Obama đã một phần nào thúc 
đẩy cho việc tổ chức khủng bố Hồi 
Giáo trên có cơ hội để chiếm được 
đất và lôi kéo được nhiều dân Hồi 
Giáo theo ủng hộ, tại Iraq, Syria 

cũng như từ khắp nơi nhất là từ Aâu 
Châu đổ về để tham dự tổ chức này. 
Nhưng gọi đích danh Obama và 
Hillary là những kẻ sáng lập ra tổ 
chức khủng bố Hồi Giáo như Trump 
đã làm là điều quá đáng và đã đi ra 
ngoài giới hạn của một cuộc tranh cử  
của văn minh, lịch sự và giữ nề nếp 
của xã hội!  Trump sau đó sửa lại là 
mình chỉ ngạo chơi, sarcasm. Nhưng 
trong buổi vận động khác, vẫn nói là 
không phải chỉ là đùa ngạo, mà là 
thực! 
Vài tuần lễ trước đây, Donald Trump 
đã phạm vào một sai lầm lớn lao khi 
công kích gia đình của Khan, hai vợ 
chồng được đảng Dân Chủ cho lên 
nói trong buổi đại hội đảng tại 
Philadelphia. Gia đình này được gọi 
là Gold Stat vì có con trai là một đại 
úy tử trận tại Iraq. Khan đã chỉ trích 
Donald Trump trong bài diện văn đọc 
trước đại hội đảng Dân Chủ là kỳ thị 
Hồi Giáo và hỏi Trump có đọc hiến 
pháp của Hoa Kỳ không. Trump sau 
đó đã mạt sát gia đình Khan, bất kể 
đến chuyện Gold Star của gia đình 
này. Phản ứng sau đó về chuyện này 
đã đem lại nhiều bất lợi cho Trump 
với các thăm dò dư luận cho thấy 
Trump mất nhiều điểm vì chuyện 
này. Ngay cả Thượng Nghị Sĩ 
McCain đã viết một bức thư dài để 
chỉ trích Trump là không tôn trọng sự 
hy sinh của một gia đình Gold Star 
cho quốc gia Hoa Kỳ. 
Đây đã là một khúc ngoặt đánh dấu 
về sự lôi cuốn của Trump đối với 
nhiều thành phần trong xã hội Hoa 
Kỳ. Vì phần lớn đều cho là Trump đã 
đi quá trớn và không biết tự kiềm 
chế, chỉ cần một ai chỉ trích phê bình 
là đã nổi khùng phản pháo chơi lại 
ngay, bất kể lợi hại. Và chứng tỏ là 
không đủ tư cách và xứng đáng để 
giữ chức vụ tối cao của Hoa Kỳ là 
tổng thống, chỉ huy tối cao của quân 
lực Hoa Kỳ. Phía Hillary vẫn thường 
nhắc đi nhắc lại là Trump không có 
tính khí và có tư cách đủ để thành 
tổng thống được. 
Ngay cả Obama cũng đã công khai 
lên tiếng chỉ trích Trump là unfit, 
không đủ tư cách để thành tổng 
thống. Điều này chưa bao giờ xảy ra 
trong lịch sử. Là một tổng thống tại 
vị, phê bình một ứng cử viên đảng 

đối lập là không xứng đáng và thiếu 
tư cách! 
Một số các nhân vật của đảng Cộng 
Hòa cũng đã không chịu nổi những 
sai lầm và quá đáng của Donald 
Trump. Một số người đã lên tiếng là 
không thể bỏ phiếu cho Trump và sẽ 
bỏ cho Hillary. Đáng kể là bà Meg 
Whitman, trước kia là CEO của hãng 
Hewlett Packard, đã có lúc ra tranh 
cử thượng nghị sĩ tại California, nổi 
tiếng trong giới thế lực của đảng 
Cộng Hòa. Một số dân biểu của 
Cộng Hòa cũng tuyên bố là không 
thể bỏ phiếu cho Trump được. 
Thượng Nghị Sĩ Susan Collins của 
tiểu bang Maine, thuộc đảng Cộng 
Hòa, cũng lên tiếng không thể bỏ 
phiếâu cho Trump, nhưng cũng 
không bỏ cho Hillary! 
Tuy bị ngay chính những người trong 
đảng Cộng Hòa bỏ vì không chịu nổi 
tính khí của Trump, phần lớn các 
thành phần rường cột của đảng này 
vẫn ủng hộ Trump.  Giới này hầu hết 
là đàn ông da trắng, thuộc giới 
nghèo hay trung lưu thấp, có trình độ 
học vấn thấp, không thuộc thành 
phần tốt nghiệp đại học. Giới này có 
tinh thần kỳ thị mầu da rất nặng, bị 
mất việc hay công việc bị đe dọa do 
toàn cầu hóa và các hãng xưởng 
mang công việc sang ngoại quốc. 
Với những hô hào của Donald 
Trump, mang lại công việc về Hoa 
Kỳ và làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh 
trở lại, Trump đã lôi cuốn được giới 
này rất đông, nhất là tại các tiểu 
bang chuyên về kỹ nghệ sản xuất, bị 
thất nghiệp nhiều. 
Một lý do quan trọng nhất cho sự thu 
hút của Donald Trump với tầng lớp 
da trắng thấp kém này là sự bất mãn 
với chính quyền Obama, hay nói 
đúng hơn là sự kỳ thị của gip36i dân 
da trắng này với một tổng thống da 
đen đầu tiên của Hoa Kỳ. 
Dân da trắng kỳ thị đã bị bất ngờ với 
việc Obama thắng cử lần đầu tiên do 
dân da đen ùn ùn kéo nhau đi bỏ 
phiếu và đám dân da trắng kỳ thị ơ 
hờ, không đi bỏ phiếu đủ! Nhưng khi 
Obama thắng cử nhiệm kỳ hai, giới 
dân da trắng kỳ thị này đã không 
chịu nổi nữa! Từ đó sự oàn ghét và 
giận dữ của dân da ttrắng kỳ thị đã 
sôi sục, chỉ chờ kỳ bầu cử tới để 
tham dự bầu cử và bỏ cho Cộng 



 

Hòa, nhất quyết không để cho Dân 
Chủ với Hillary tiếp tục một nhiệm kỳ 
thứ ba của Obama nữa! 
Với Donald Trump đưa ra những hô 
hào kỳ thị, xây tùng biên giới để chặn 
dân Mễ nhập cảnh lậu, ủng hộ cảnh 
sát giữ luật pháp và trật tự, không để 
dân đen làm loạn, bắt dân Hồi Giáo 
phải ghi danh để bị kiểm soát và 
không cho thêm dân Hồi Giáo vào 
Hoa Kỳ. Đây là âm nhạc rót bên tai 
cho giới dân da trắng kỳ thị. Và 
Trump đã được đám dân này ủng hộ 
hết mình. Dù Trump có ăn nói bậy 
bạ, thiếu suy nghĩ và pjhạm hết lỗi 
lầm này đến lỗi lầm khác, dân trắng 
kỳ thị vẫn ủng hộ như thường, bỏ qua 
hết! 
Có thể nói những sự xấu xa của xã 
hội Hoa Kỳ như sự kỳ thị mầu da, 
bạo lực với súng đạn như nhóm NRA 
chủ trương, ngụy trang bằng chuyện 
bảo vệ Second Amendment của hiến 
pháp Hoa Kỳ cho mang súng. Tất cả 
những sự xấu xí của xã hội lâu nay 
vẫn được đè nén, che dấu do những 
lý tưởng cao đẹp của nhân quyền, tự 
do, dân chủ Hoa Kỳ vẫn hô hào và là 
quán quân. Nay với Donald Trump ra 
ứng cử, tất cả những khuynh hướng 
thấp kém và xấu này đã được dịp để 
nổ tung, bành trướng. 
Điều này đã được thể hiện tại môi 
trường căn bản cho tương lai của 
Hoa Kỳ là các trường học. Như tại 
trường Forest Grove của tiểu bang 
Oregon gần đây đã có cảnh các học 
dinh da trắng trương một biểu ngữ: 
“Xây bức tường! Xây bức tường!”. Rồi 
đám học sinh trắng này chọ tức các 
học sinh gốc Mễ khác bằng cách hô: 
“Trump! Trump!”. Các học sinh gốc 
Mễ đã phản ứng bằng cách đi ra khỏi 
lớp và biểu tình phản đối ngay ttrong 
trường. Một số học sinh gốc mễ nay 
đi học đã phải mang theo giấy khai 
sinh và thẻ Soccial Security vì sợ sẽ 
bị cảnh sát bắt và cho là nhập cảnh 
lậu! Một học sinh da trắng khác đã 
nói với một học sinh Hồi Giáo: “Khi 
nào Trump thành tổng thống, sẽ giết 
hết bọn học sinh Hồi Giáo tụi bay!” 
Các điều xấu xa kỳ thị này đang xảy 
ra trên muôn vàn các trường học 
khắp Hoa Kỳ như cảnh tượng tại 
trường Forest Grove tại Oregon nói 
trên. Phong trào kỳ thị trong đám 
dân da trắng đã lên cao đến mức 

David Duke, đứng đầu trước kia của 
tổ chức Ku Klux Klan, hiện đang ra 
ứng cử Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang 
Louisiana vì cho rằng với Donald 
Trump hô hào phù hợp với chủ 
trương kỳ thị của Ku Klux Klan, đây 
là thời điểm đúng lúc để KuKlux Klan 
phát triển và đi vào chính trị chính 
thống và tranh đấu cho tổ chức này! 
Xã hội Hoa Kỳ hiện nay đang bị 
phân hóa trầm trọng. Giữa cấp tiến 
và bảo thủ. Giữa người giàu và người 
nghèo. Chưa bao giờ kể từ thập niên 
20’s, hố sâu cách biệt giữa người 
giàu và người nghèo lại quá đáng 
như bây giờ. Với cuộc tranh cử của 
Donald Trump, sự phân hóa xã hội 
lại thêâm một bậc nữa, giữa tầng lớp 
hiểu biết, chấp nhận sự khác biệt 
giữa các giống dân, mầu da, tôn 
giáo, với tầng lớp thấp kém thiếu 
hiểu biết, kỳ thị , dễ dàng dùng bạo 
lực, dùng súng đạn để giải quyết vấn 
đề. 
Với một quốc gia tiến bộ như Hoa 
Kỳ, nhiều người đã nghĩ rằng những 
sự xấu xa như Trump đang hô hào 
và được giới dân da trắng kỳ thị ủng 
hộ, những chuyện đi vào con đường 
thoái hóa của xã hội sẽ không thể 
xảy ra được. Nhưng lịch sử đã chứng 
minh là bất cứ điều gì, dù khó tin và 
ghê gớm đến đâu đi nữa, vẫn có thể 
xảy ra được. Bằng chứng là những 
chế độ phát xít của Hitler, Mussolini, 
quân phiệt Nhật..v.v. đã xảy ra chỉ 
vài chục năm trước trong thế kỷ 20. 
Hitler cũng đã được dân Đức cuồng 
nhiệt, bị mê hoặc vì tài lôi cuốn và 
thu hút, theo ủng hộ và tạo nên Đức 
Quốc Xã, giết hại bao nhiêu triệu 
người đưa đến Đệ Nhị Thế Chiến 
kinh hoàng. Trước đó ai cũng nghĩ 
nền văn minh Tây Phương với nhân 
bản  và tiến bộ không thể nào đưa 
đến tình trạng một con người như 
Hitler có thể lên nắm chính quyền. 
Lịch sử đã chứng minh là không có gì 
bảo đảm một khi những sự xấu xa 
của xã hội bị đè nén được giải thoát 
và bùng dậy, tạo nên những hiểm 
nguy và thảm cảnh  không thể tưởng 
tượng nổi. 
Tóm lại, Hoa Kỳ và toàn cầu hiện 
nay đang đứng trước một nguy cơ 
đang chờ đón để đi vào một vực 
thẳm không đáy. Và nguy cơ này 
chính là Donald Trump vậy! 
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