
 

Hoa KHoa KHoa KHoa Kỳ tan vỡỳ tan vỡỳ tan vỡỳ tan vỡ    
 
KhuKhuKhuKhuất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đình Phùngình Phùngình Phùngình Phùng    
 
Hiện tượng Dinald Trump cho thấy rõ 
ràng một điều: không có gì bền vững 
và chuyện gì cũng có thể xảy ra 
được. Kể cả chuyện nền dân chủ tại 
Hoa Kỳ đi vào con đường suy tàn, có 
thể sẽ không còn hiện hữu nữa. Và 
Hoa Kỳ đi vào tan vỡ như một quốc 
gia! 
Cuộc bầu cử tháng 11 này giữa 
Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và 
Donald Trump của đảng Cộng Hòa 
là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang 
đứng trước bờ của vực thẳm không 
đáy. Vì với những dấu hiệu gần đây 
và các thăm dò dư luận mới nhất cho 
thấy cuộc tranh cử đã trở thành sát 
nút. Có nghĩa với thêm những biến 
chuyển tại Hoa Kỳ hay toàn cầu như 
một cuộc suy thoái kinh tế trầm 
trọng, thêm nhiều vụ khủng bố với 
tầm mức lớn lao ngay tại Hoa Kỳ hay 
tại Tây Aâu, Donald Trump rất có thể 
sẽ thắng và trở thành tổng thống 
Hoa Kỳ! 
Viễn tượng này chỉ một hai tháng 
trước đây thấy là điều xa vời khi 
Trump mắc phải hết loôi lầm này đến 
lỗi lầm khác và thua Hillary cả gần 
chục điểm trong thăm dò dư luận. 
Nhưng  với ngày bầu cử gần kề, 
Trump đã bắt đầu đi lên lại và một số 
thăm dò dư luận mới nhất cho thấy 
Trump ngang ngửa hay qua mặt 
Hillary vài điểm.  
Nếu Donald Trump thắng cử vào 
tháng 11 tới đây, quốc gia Hoa Kỳ 
dưới một chính quyền Trump và với 
đa số Cộng Hòa tại cả Hạ Viện lẫn 
Thượng Viện, sẽ làm thay đổi Hoa 
Kỳ đến mức độ nào?  Trước hết, có 
thể nói đảng Cộng Hoà hiện tại đã 
không còn nữa. Vì đã trở thành đảng 
của Donald Trump khi đại hội đảng 
Cộng Hòa tại Cleveland đã đề cử để 
đưa Trump ra ứng cử. Các nhân vật 
nòng cốt và danh tiếng nhất của 
đảng Cộng Hòa chính thống đã lên 
tiếng phủ nhận những chính sách 
của Trump đi ngược lại với Cộng Hòa 
cố hữu từ xưa đến nay.  Người gần 
đây nhất chính là cựu tổng thống 
George H.W. Bush, tức tổng thống 
Bush bố, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho 
Hillary Clinton nhưng không thể bỏ 

phiếu cho Trump được! Không thể 
tưởng tượng được là một cựu tổng 
thống thuộc đảng Cộng Hòa, thà bỏ 
phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ, 
chhứ không thể chấp nhận việc bỏ 
phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa như 
Donald Trump. Vì thấy việc Trump 
lên làm tổng thống quá nguy hại cho 
đất nước Hoa Kỳ và cho cả toàn cầu! 
Nếu Trump thắng cử thành tổng 
thống, đảng Cộng Hòa sẽ trở thành 
đảng của dân da trắng kỳ thị, của 
nhóm Ku Klux Klan, của white 
supremacists, hieên nay được mệnh 
danh là Alt-Right, tức cực hữu quá 
khích, đứng đầu bởi Breinbart, người 
hiện đang là manager của tổ chức 
vận động tranh cử cho Donald 
Trump.  Vì nếu Trump thắng, nhiều 
phần Cộng Hoà vẫn giữ được đủ ghế 
đa số tại Thượng Viện. Cộng thêm 
với Hạ Viện hiện nay Cộng Hòa giữ 
đa số khá lớn, Quốc Hội như thế sẽ 
dễ dàng thần phục theo những chính 
sách của trump đưa ra và thành đạo 
luật dễ dàng, Dân Chủ không thể 
chống lại nổi. 
Cả hai thủ lãnh Cộng Hòa tại Hạ 
Viện là Paul Ryan và tại Thượng 
Viện là Mitch McConnell đều đã im 
thi thít thần phục Donald Trump để  
giữ vững ghế của mình và bảo vệ 
cho tương lai chính trị, dù trước kia 
đã lên tiếng công kích Trump. Nhưng 
khi thấy Trump thắng dễ dàng kỳ 
bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa, cả hai 
người này đều đã muối mặt để chạy 
theo Trump, để tự bảo vệ quyền lợi 
của mình, đặt lên trên quyền lợi 
chung của quốc gia Hoa Kỳ! 
Như thế nếu Trump là tổng thống, 
những đạo luật đi ngược lại với 
truyền thống dân chủ và nhân 
quyeên cuủa Hoa Kỳ từ trước đến 
nay sẽ dễ dàng được Quốc Hội dưới 
quyền kiểm soát của Cộng Hòa 
thông qua dễ dàng. Điều đó có nghĩa 
dân da đen sẽ bị kỳ thị nhiều hơn 
trước. Doanad Trump ủng hộ việc 
cho cảnh sát quyeên tối đa để trấn 
áp dân đen, như Trump ủng hộ chính 
sách “search and frisk”, khám dân 
đen xem có súng không dù chỉ chặn 
xe vì phạm luật giao thông. Điều này 
đã bị tòa án cho là sai hiến pháp và 
cấm nhưng Trump ủng hộ và sẽ cho 
xài lại! Có nghĩa các vụ cảnh sát bắn 
dân đen vô tội vạ sẽ gia tăng. Và dân 

đen sẽ làm loạn hơn nữa. Trump sẽ 
cho đàn áp nhiều hơn và xã hội Hoa 
Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng biến loạn vì 
vấn đề đen trắng này! 
Trump cũng kỳ thị dân Muslims, cấm 
cho nhập cảnh và kiểm soát dân 
Muslim đang sinh sống ở đây. Điều 
đó có nghĩa các quyền tự do cá nhân 
cho dân thiểu số sẽ bị xâm phạm 
nặng nề dưới chiêu bài an ninh quốc 
gia. Cũng thế, Trump cho xây bức 
tường biên giới Mễ – Hoa Kỳ và cho 
trục xuất 11 triệu dân Mễ sinh sống 
tại đây lậu. Bao nhiêu thảm cảnh và 
biến loạn cho xã hội sẽ xảy ra khi 
cảnh sát và quân đội được dùng để 
luồng bắt những người này thay vì 
giữ trật tự. Nhân quyền sẽ bị vi phạm 
và lý tưởng tự do, dân chủ sẽ bị 
Trump gạt bỏ thẳng tay, mục đích để 
đem lại sức mạnh và quyền lợi cho 
dân da trắng, càng ngày càng bị đe 
dọa sẽ trở thành thiểu số trong tương 
lai vì dân Mễ sang nhiều, đẻ nhiều! 
Điều giản dị là Donald Trump nếu 
thắng cử thành tổng thống, sẽ trở 
thành một nhà độc tài. Trump tỏ lòng 
ái mộ Vladimir Putin, tổng thống 
Nga. Vì Putin dám nói, dám làm, 
thẳng tay triệt hạ các phe đối lập, 
cho ám sát các kẻ công kích hay 
chống đối mình, kể cả các người đã 
bỏ trốn sang nước ngoài. Putin cho 
dùng chất phóng xạ polonium để cho 
ngộ độc và giết chết kẻ thù tại 
London mấy năm trước. Những tay 
tài phiệt tại Nga phản thùng và 
chống lại Putin bị vu là trốn thuế và 
bắt giam tại Siberia, tịch thu tài sản.  
Putin đã thâu tóm quyền lực tại Nga 
và trở thành nhà độc tài cai trị bằng 
bàn tay sắt. Các điều này đã làm 
Doinald Trump khâm phục, lên tiếng 
khen ngợi Putin và bênh vực Putin 
trong các vụ Nga xâm chiếm Ukraine 
và sáp nhập Crimea. 
Điều này chứng tỏ Donald Trump 
nếu lên làm tổng thống muốn rập 
khuôn Putin để trở thành nhà độc tài 
loại phát xít như Hitler, Mussolini 
ngày trước! Ngay cả những kẻ khát 
máu như Saddam Hussein, Kim 
Jong Un cũng được Doanald Trump 
ngưỡng mộ vì dám làm mọi chuyện! 
Trên bình diện quốc tế, một khi 
Trump thành tổng thống, hỗn loạn sẽ 
xảy ra khắp nơi. Đầu tiên là sự tan rã 
của NATO. Trump chủ trương là 



 

những xứ vùng Baltic như Estonia, 
Latvia, Lithuania, trước kia thuộc 
Nga nay đã vào NATO, không được 
sự bảo vệ về quân sự như bản hiến 
chương của NATO đã qui định. Điều 
này có nghĩa một khi Trump thành 
tổng thống, Putin sẽ nhanh chóng 
xâm chiếm toàn cõi Ukraine, rồi sẽ 
sáp nhập lại ba xứ vùng Baltic mà 
không phải sợ hãi phản ứng của Hoa 
Kỳ và NATO. Các quốc gia đồng 
minh của Hoa Kỳ sẽ không ai tin 
tưởng vào Hoa Kỳ được nữa. Các xứ 
Đông Aâu sẽ bắt buộc phải quay lại 
thần phục Nga như thời Sô Viết cũ. 
Tâu Aâu sẽ suy yếu nhiều và sẽ bị 
áp lực của Putin nặng nề để bỏ hết 
các chế tài về kinh tế hiện nay đối 
với Nga. Bàn cờ chiến lược tại Aâu 
Châu sẽ thay đổi hẳn khi NATO tan 
vỡ và Trump theo chủ trương cô lập 
hóa cho Hoa Kỳ, không muốn dính 
vào và không muốn giữ vai trò cảnh 
sát của toàn cầu như trước. 
Trump cũng đã tuyên bố sẽ bỏ thỏa 
ước Obama đã ký kết với Iran trước 
đây về việc Iran theo đuổi chương 
trình chế bom nguyên tử. Một khi 
Trump thành tổng thống, Iran sẽ 
nhanh chóng tạo quả bom nguyên tử 
đầu tiên. Và lúc đó, Do Thái sẽ cho 
dội bom tấn công Iran, Hoa Kỳ sẽ 
phải nhảy theo vào vòng chiến. 
Trung Đông sẽ thành biển lửa với 
hiểm họa chiến tranh nguyên tử giữa 
Iran và Do Thái hay với Saudi Arabia 
sau này. 
Tại Á Châu, một khi Trump thành 
tổng thống, các quốc gia bị Bắc Hàn 
đe dọa trực tiếp như Đại Hàn và Nhật 
sẽ không có cách nào khác là tiến tới 
trong việc chế bom nguyên tử ngay. 
Vì chính Trump đã tuyên bố là hai 
quốc gia này không thể trông cậy 
vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ và cần có 
võ khí nguyên tử! Vì Hoa Kỳ không 
thể tốn tieên đóng quân tại hai xứ 
này để bảo vệ mãi được! Dĩ nhiên 
chính sách rùt lui khỏi Đông Bắc Á 
Châu của rump sẽ làm thay đổi hẳn 
các tính toán chiến lược và chiến 
tranh nguyên tử với Bắc Hàn là điều 
không sớm thì muộn cũng sẽ xảy 
đến. 
Trump đã tuyên bố ngày đầu tiên lên 
nhậm chức sẽ đánh thuế quan tối đa 
lên hàng hóa của Trung Hoa. Điều 
này có nghĩa chiến tranh kinh tế với 

Trung Hoa sẽ xảy ra rức khắc khi 
Trung Hoa trả đũa lại.  Suy thoái 
kinh tế đi theo ngay sau khi những 
biện pháp này được thi hành. Có 
nghĩa Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái 
kinh tế trầm trọng và toàn cầu sẽ đi 
vào giai đoạn Depression về kinh tế. 
đây là môi trường cho chiến tranh 
xảy ra khắp nơi. Cộng thêm với 
những điểm nóng như đã nêu trên 
đang nổ bùng, toàn cầu sẽ đi vào 
khủng hoảng nặng hơn thời thập 
niên 30’s trước khi Đệ Nhị Thế Chiến 
xảy ra. 
Thực sự với Trump thành tổng thống, 
Đệ Tam Thế Chiến sẽ xảy ra không 
cần gì phải đợi đến Depression về 
kinh tế khơi mào. Vì bộ quốc Phòng 
Hoa Kỳ hiện nay đã nóng lòng như 
lửa đốt để triệt hạ Trung Hoa. Một 
khi Trump thành tổng thống, những 
phần tử diều hâu trong Ngũ Giác Đài 
sẽ tìm cách để tạo ra một cớ nào đó 
để khiêu khích quân lực Trung Hoa, 
nhiều phần sẽ tại vùng biển Đông. 
Cuộc hải chiến tại đây sẽ mở màn 
nhanh chóng trong những tháng đầu 
khi Trump lên cầm quyền và leo 
thang để tiến tới việc dùng vũ khí 
nguyên tử để tiêu diệt tất cả các lực 
lượng quân sự  của Trung Hoa trên 
vùng biển Thái Bình Dương, cũng 
như các căn cứ nguyên tử của Trung 
Hoa tại sa mạc Tân Cương. 
Nói tóm lại, cuộc tranh cử hiện nay 
giữa Hillary clinton và Donald Trump 
rất khít khao, chưa biết bên nào sẽ 
thắng cử tháng 11 tới đây. Nhưng 
viễn tượng về Donald Trump thực sự 
có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ 
không phải là chuyện đùa dỡn được 
nữa. Vì rất có cơ để thành sự thực. 
Và nếu quả thật Trump thắng để 
thành tổng thống Hoa Kỳ, quốc gia 
này sẽ không còn là nơi cho nền dân 
chủ, tự do và nhân quyền sáng lạng 
được nữa. Cũng như giai đoạn hắc 
ám cho toàn cầu và cho lịch sử nhân 
loại sẽ bắt đầu với chiến tranh 
nguyên tử sẽ xảy ra khắp các lục địa 
và tàn sát, phá hủy tất cả nền văn 
minh của con người. Vì như  chuyện 
Donald Trump lên làm tổng thống 
cho thấy. Bất cứ chuyện gì, dù khó 
tin đến mấy chăng nữa, cũng đều có 
thể xảy ra được! 
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