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Cuộc tranh cử tổng thống giữa 
Hillary Clinton và Donald Trump 
đã bước sang một giai đoạn mới. 
Tuần lễ vừa qua, trong bài diễn 
thuyết tại thành phố Reno của 
tiểu bang Nevada, Hillary đã 
thành công trong việc lên án 
Trump là một kẻ kỳ thị, là biểu 
tượng cho nhóm cực hữu quá 
khích gọi là alt-right, được coi như 
kết hợp của những thành phần kỳ 
thị, thù hận mầu da nặng nề nhất 
của Hoa Kỳ. 
Lý do Hillary đưa ra bài diễn văn 
đả kích Trump là kỳ thị vì Trump 
gần đây đã muốn ve vãn dân da 
đen và dân Mễ trở lại khi thấy 
những thăm dò bầu cử có con số 
quá tệ là dân đen và dân Mễ chỉ 
ủng hộ Trump từ 0% đến ba bốn 
phần trăm,  phần còn lại là theo 
Hillary hết! Thực ra Hillary không 
cần đả kích, dân da màu cũng 
không ủng hộ Trump. Như khi 
Trump xuống thăm vùng bị lụt tại 
Louisiana với nạn nhân đa số là 
đen, Trump tuyên bố dân da đen 
toàn sống trong cảnh nghèo khổ, 
tội ác, không có lối thoát, sẽ 
không có gì để mất mát cả khi 
theo Trump! Cách thức ăn nóiù 
này của Trump đã làm dân da 
đen càng nổi khùng và giận dữ 
với Trump nhiều hơn vì cho là 
Trump khinh miệt dân đen và bản 
chất của Trump  là người kỳ thị 
mầu da từ căn bản. 
Ngoài ra Hillary còn lợi dụng 
những xáo trộn trong  ban vận 
động tranh cử  của Trump để ra 
ngón đòn chí mạng, kết hợp được 
Trump với nhóm kỳ thị cực đoan 
nhất của Hoa Kỳ. Cách đây hai 
tuần, chủ tịch ban vận động bầu 
cử cho Trump là Paul Manafort 
đã từ chức. Nguyên nhân do tờ 
New York Times đã tung ra tin là 
Manafort trước đây đã làm cố vấn 

cho cựu tổng thống thân Nga của 
Ukraine. Sau khi tay này phải bỏ 
chạy sang Nga vì dân chúng biểu 
tình chống đối, các cuộc điều tra 
tại Ukraine với chính phủ mới cho 
thấy Manafort đã được trả tiền 
trên 12 triệu Mỹ Kim để làm 
những chuyện mờ ám về tranh cử  
và giúp cho tay này tham nhũng 
khủng khiếp.  Điều này cũng 
chứng tỏ Manafort có những liên 
lạc đáng nghi ngờ với chính 
quyền của Putin. Cộng thêm với 
những tuyên bố thân thiện của 
Trump đối với Putin và từ chối 
không nhận chuyện bán đảo 
Crimea của Ukraine bị Nga xâm 
chiếm. Tất cả những việc này đã 
đưa đến nhiều câu hỏi về việc 
Putin đang tìm đủ cách để dính 
líu vào cuộc tranh cử tổng thống 
của Hoa Kỳ như vụ Nga hacking 
và dùng Wikileaks để tung ra 
những tài liệu tai hại cho Hillary 
và đảng Dân Chủ. Mục đích của 
Putin là giúp cho Trump thắng cử 
để Trump giải tỏa các chế tài của 
Hoa Kỳ với Nga. 
Nhưng những mưu đồ trắng trợn 
này đã làm rất nhiều nhân vật 
ngoại giao và chính sách của 
Hoa Kỳ lo ngại. 50 người trong số 
này đã ký một bức thư gọi Trump 
là người quá nguy hiểm cho Hoa 
Kỳ nếu thành tổng thống và kêu 
gọi không thể bầu cho Trump 
được.  Với những cáo buộc này 
về quan hệ của Trump với Putin, 
việc chủ tịch ủy ban vận động 
bầu cử cho Trump là Paul 
Manafort đang bị điều tra là ăn 
tiền để hoạt động thân Nga đã 
khiến cho Trump phải bỏ 
Manafort để dùng người khác! 
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ 
dừa! Trump đưa ra chủ tịch ủy 
ban vận động mới là Stephen K 
Bannon,  người trông coi Breitbart 
News, một tờ báo online của 
Internet, rất phổ thông với giới 
cực hữu quá khích và kỳ thị nặng 
nề! Bannon được coi là tay dao 
búa trong giới làm báo online, 

sẵn sàng chửi rủa và dùng những 
mánh khóe bẩn thỉu nhất để bôi 
nhọ đối phương. Nhưng Bannon 
cũng bị vạch ra lập tức là trước 
kia đã bị truy tố về tội hành hung 
vợ cũ. Cũng như đã tuyên bố 
trong tường trình của cảnh sát là 
không muốn cho con cái học 
chung với dân Do Thái, kỳ thị với 
đủ các sắc dân khác! 
Tuy thế trong giới cực hữu quá 
khích, Bannon được coi như thủ 
lãnh của nhóm gọi là alt-right, 
muốn thay thế cả phe Cộng Hòa 
bảo thủ chính thống và thay thế 
vào đó bằng giới cực hữu loại kỳ 
thị nặng như KuKluxKlan, nhóm 
white supremacists cũng như 
những nhóm gọi là hate groups, 
chủ trương hận thù với các giống 
dân da màu. Bannon là người 
ủng hộ Donald Trump từ lức đầu 
và đã dùng Breitbart News trên 
Internet để hô hào và ủng hộ 
Trump tối đa. Nên khi thấy 
Manafort bị lôi ra vụ scandal ăn 
tiền của phe thân Nga tại 
Ukraine, Bannon đã thuyết phục 
được Trump để lên thay thế 
Manafort và trông coi cuộc vận 
động tranh cử cho Trump. 
Hillary Clinton đã dùng ngay việc 
Trump thay thế Manafort bằng 
Bannon để kết án Trump đã đưa 
nhóm quá khích cực hữu và kỳ thị 
lên thành chính thống, thay thế 
cho đảng Cộng Hòa bảo thủ.  
Đặc biệt nhất là Hillary đã dùng 
bài diễn văn đọc tại Reno để chia 
rẽ Trump và nhóm kỳ thị với các 
nhân vật của đảng Cộng Hòa. 
Như Hillary nhắc lại sau vụ 9/11, 
Tổng Thống George W Bush đã 
phân chia rõ rệt nhóm khủng bố 
Al Qaeda với Hồi Giáo, không 
buộc chung Hồi Giáo đều là 
khủng bố cả như Trump hiện 
đang làm. Hay nhắc lại cuộc 
tranh cử của Obama với John 
McCain, khi có người buộc 
Obama là Muslim, McCain đã trả 
lời là Obama là người gia đình, 
đàng hoàng, chỉ khác biệt là khác 



 

chính kiến với McCain. Hay nhắc 
lại thời tranh cử trước nữa, khi 
Bob Dole yêu cầu tất cả những 
kẻ kỳ thị phải ra khỏi Đại Hội của 
đảng Cộng Hòa. Hillary cũng 
nhắc về chuyện tranh cử sơ bộ 
primary của trump với Ted Cruz, 
Trump vu oan giá họa cho bố của 
Cruz là dân Cuba, dính líu đến 
Oswald là kẻ ám sát tổng thống 
Kennedy. 
Mục đích của Hillary là kêu gọi 
chính những người trong đảng 
Cộng Hòa lên tiếng để từ bỏ 
Trump vì Trump đã lộ bộ mặt thật 
là kỳ thị nặng nề và quá nguy 
hiểm để nắm chức vụ tổng thống 
và đứng đầu quân lực Hoa Kỳ với 
ngón tay trên nút dùng bom 
nguyên tử! Hillary đã thành công 
phần nào trong việc này vì gần 
đây nhất moôt nhân vật nổi tiếng 
của đảng Cộng Hòa là Paul 
Wolfowitz, cựu thứ trưởng quốc 
phòng thời Bush và là nhân vật 
chính ttrong việc đánh iraq, đã 
tuyên bố là không thể bỏ phiếu 
cho Trump được vì trump quá 
nguy hiểm nếu thành tổng thống 
và Wolfowitz sẽ bỏ phiếu bầu cho 
Hillary dù có nhiều bất đồng ý 
kiến với Hillary. 
Điều này cho thấy càng ngày sẽ 
có nhiều người trong đảng Cộng 
Hòa bỏ chạy vì thấy Trump đang 
bị chìm xuồng và Trump sa lầy 
vào nhóm quá khích cực đoan kỳ 
thị alt-right và các nhóm da trắng 
hận thù kỳ thị như KKK, white 
supremacists. 
Thực sự những cáo buộc Donald 
Trump là kẻ kỳ thị dân da đen đã 
có từ hàng mấy chục năm trước. 
Ngay từ khi Donald Trump phụ 
giúp ông bố là Fred Trump trông 
coi những khu buildings cho thuê 
tại New York city năm 1973, 
Trump đã bị kiện về tội kỳ thị dân 
đen không cho thuê apartments.  
Rồi trong suốt thập niên 80’s và 
kế ttiếp, Trump đã bị Department 
of Justice kiện liên miên về 
chuyện kỳ thị dân đen. Các vụ 

kiện này kéo dài vì Trump thuê 
luật sư giỏi kiện ngược lại. Sau 
cùng chính quyền phải bỏ cuộc vì 
Trump dai quá và thuê luật sư 
quá giỏi! 
Tuy thế còn bao nhiêu chuyện 
khác về kỳ thị như khi Trump có 
casino đánh bạc ở Atlantic City, 
đã ra lệnh không được mướn 
dealers da đen. Các nhân viên 
làm việc trong Trump 
Management company cũng đầy 
chuyện kỳ thị và làm khó dễ dân 
đen! 
Tất cả những chuyện này gần 
đây đã bị báo chí và truyền thông 
phanh phui ra hết nên khi Hillary 
tung ra những quảng cáo trên TV 
buộc Trump về kỳ thị và dùng bài 
diễn văn tại Reno để đánh đòn 
chí tử buộc Trump với các tổ chức 
alt-right kỳ thị hận thù,  những 
cáo buộc này đã có ảnh hưởng 
mạnh và dính chặt, không để 
Trump trả đũa và phủi qua được. 
Điều này rất quan trọng vì trong 
các cuộc tranh cử tổng thống 
trước, bao giờ cũng có một giai 
đoạn khi một ứng cử viên hạ đòn 
chí tử và đối phương không đỡ nổi 
được. Như thời Reagan tranh cử 
với Carter, câu hỏi “Bạn có thấy 
bây giờ có khá hơn 4 năm trước 
không”, đã làm Carter thua đậm 
vì ai cũng thấy là 4 năm sau khi 
Carter thành tổng thống, tình hình 
tồi tệ hơn nhiều! 
Thời Bush bố tranh cử với 
Dukakis của Dân Chủ, Cộng Hòa 
đưa ra chuyện Willie Horton là tù 
nhân được thả đã hãm hiếp, giết 
người ngay sau đó để chứng tỏ 
Dân Chủ quá yếu với chuyện tội 
ác. Dukakis bị quảng cáo này 
trên TV đỡ không nổi, cộng thêm 
với hình Dukakis ngồi trong xe 
tank đội mũ sắt như thằng hề. 
Nên Dukakis đã thua Bush bố 
ngay! 
Thời Bill Clinton tranh cử với Bush 
bố, điều quan trọng là kinh tế nên 
khi Bill Clinton có cố vấn là 
James Carver đưa ra chiêu bài 

:”It’s the economy, stupid”, 
Clinton đã hạ Bush bố đo ván. 
Khi George W Bush tranh cử với 
john Kerry, quảng cáo trên TV 
đưa ra những đồng đội của Kerry 
trong cuộc chiến Việt Nam phủ 
nhận những chiến công của Kerry 
đã đánh gục kerry là không tin 
được, chỉ phô trương về mình. 
Tất cả những cuộc tranh cử trước 
đây đều có cùng nguyên tắc để 
thắng cử. Là tìm cách “định 
nghĩa” được đối phương dưới hình 
thức xấu xa nhất để dân chúng 
thấy và cảm nhận được ngay. 
Càng “định nghĩa” được đối 
phương sớm sủa chừng nào và 
để hình ảnh xấu gắn chặt vào đối 
thủ gỡ không ra là ăn tiền! 
Trước đây trong kỳ tranh cử sơ 
bộ, gần như tất cả những cố gắng 
hạ trump của 17 ứng cử viên của 
Cộng Hòa đều thất bại vì đa số 
đảng viên đảng Cộng Hòa đi bầu 
kỳ sơ bộ đều thuộc loại bảo thủ 
quá khích và kỳ thị nặng nên đều 
thích Trump. 
Trump đã có lần tự đắc tuyên bố: 
“Bây giờ tôi có ra giữa đường, bắn 
chết một người nào đó, dân 
chúng vẫn bỏ phiếu cho tôi như 
thường!”. 
Nhưng đối với cuộc bầu phiếu 
tổng quá cho toàn thể dân chúng, 
số dân Mỹ kỳ thị sống chết với 
Trump chỉ là thiểu số. Dân da 
màu như đen, Hispanic hiện có tỷ 
lệ cao nhiều. Và dân da trắng có 
học vấn cao, trình độ đại học đều 
bị chuyện Trump tuyên bố bậy bạ 
nên rời bỏ nhiều hơn. 
Tóm lại, Hillary hiện đang thành 
công trong việc dính chặt Trump 
với chuyện kỳ thị và quá nguy 
hiểm để thành tổng thống. Đây 
có phải là khúc rẽ đánh dấu đòn 
chí tử cho cuộc tranh cử của 
Donald Trump hay không, câu trả 
lời sẽ đến vào tháng 11 này. 
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