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Cuộc tranh biện debate lần thứ ba và 
cũng là lần cuối giữa hai ứng cử viên 
Hillary Clinton và Donald Trump thứ 
tư 19 tháng 10, cho thấy rõ ràng một 
điều. Là Trump không đủ tư cách để 
trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Khi trả 
lời là Trump sẽ không chấp nhận kết 
quả cuộc bầu cử nếu thua! 
Chưa bao giờ trong lịch sử cận đại 
của Hoa Kỳ, một ứng cử viên thua 
cuộc không chấp nhận kết quả bỏ 
phiếu nếu mình thua, nói trước cả vài 
tuần lễ trước ngày bỏ phiếu.  Lý lẽ 
Trump đưa ra là đảng Dân Chủ và 
Hillary Clinton dở trò gian lận, không 
đưa ra được bằng chứng nào và bị 
phủ nhận hoàn toàn bởi các chuyên 
gia về bầu cử của Hoa Kỳ. Ngay cả 
những viên chức thuộc đảng Cộng 
Hòa của đa số các tiểu bang, có 
nhiệm vụ giám sát về bầu cử, cũng 
đã lên tiếng công kích Trump là nói 
bậy! Vì chuyện gian lận bầu cử tại 
Hoa Kỳ có thể nói là không thể nào 
xảy ra được.  
Lý do là bầu cử không phải do liên 
bang đứng ra trông coi và kiểm soát, 
nhưng thuộc về mỗi tiểu bang phụ 
trách. Chính quyền tiểu bang cũng 
không có quyền lực gì nhiều trong 
việc tổ chức bầu cử và giám sát 
thùng phiếu cũng như kiểm phiếu. 
Quyền hành này và trách nhiệm về 
bầu cử đứng ở mức địa phương của 
từng quận hạt county. Những người 
kiểm soát thùng phiếu hay đếm 
phiếu, kiểm phiếu thường do những 
người dân tình nguyện, có tinh thần 
cao độ, tự nguyện làm việc. Do đó 
một đảng phái từ trên tìm cách lũng 
đoạn như nhận chỉ thị từ đảng Cộng 
Hòa hay Dân Chủ để gian lận 
chuyện bầu cử , là điều không thể 
xảy ra được và chưa bao giờ xảy ra 
trong lịch sử. 
Ngay cả chuyện cyberattack tìm 
cách để thay đổi viẹc đếm phiếu như 
một số người lo sợ, cũng không thể 
xảy ra. Lý do là việc đếm phiếu do 
mỗi địa phương county đảm trách 
không dùng máy móc dính vào 
Internet. Nên chuyện hacking và làm 
thay đổi số phiếu bằng Internet cũng 

không làm được. Đây là điều tốt khi 
lạc hậu về computer nhưng bảo đảm 
được sự chính xác và không lũng 
đoạn được của việc kiểm phiếu bầu 
cử của Hoa Kỳ. 
Trump và cố vấn Rudy Guiliani rêu 
rao là tại các vùng có dân đen nhiều 
như vùng trong của thành phố inner 
cities, đảng Dân Chủ cho dân đen đi 
bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ 
nhiều lần. Nhưng chuyện này cũng 
đã được các viên chức lo về bầu cử, 
phần lớn thuộc đảng Cộng Hòa đều 
phủ nhận, cho là nói bậy. Có người 
còn ngạo Trump và Giuliani là tưởng 
tượng ra chuyện dân đen đã chết 
được xe bus đến đón từ nghĩa địa 
đem đến thùng phiếu để bỏ phiếu 
cho Dân Chủ! 
Nhưng lý do tại sao Trump trong buổi 
debate vừa qua không chịu công 
nhận kết quả bầu cử nếu mình thua? 
Điều này đã được Hiallry trả lời ngay 
trong buổi debate đó. Là bản tính 
của Trump là không bao giờ nhận 
thua, nhận phần lỗi về mình. Hiallary 
vạch ra là trong kỳ bầu cử sơ bộ 
primary của đảng Cộng Hòa, khi 
Trump thua Ted Cruz tại Wisconsin, 
Trump đã hô hoán là bầu cử tại 
Wisconsin gian lận nên Ted Cruz 
mới thắng! Nhưng khi Trump bắt đầu 
thắng ở nhieêu tiểu bang khác, 
Trump không còn than phiền gì về 
chuyện gian lận nữa! 
Điều khôi hài nhất Hillary vạch ra là 
khi Trump có chương trình The 
Apprentice trên TV, Trump hy vọng 
đoạt giải Emmy Awards là giải cho 
chương trình reality TV hay nhất. 
Nhưng khi không được giải, Trump 
lập tức hô hoán là giải Emmy gian 
lận nên Trump mới thua.  
Như vậy đây là cá tính và bản chất 
nhỏ nhoi, ti tiện của Donald Trump, 
chỉ đổ lỗi cho người khác, không bao 
giờ nhận là mình dở nên thua! Khi 
thua là kêu ầm lên gian lận! Tổng 
Thống Obama đã lên tiếng để ngạo 
Trump: Đừng khóc lóc than van nữa 
(Stop whining!). Và Obama kết tội 
Trump là đã làm mất niềm tin về nền 
móng dân chủ của Hoa Kỳ là bầu cử 
đúng đắn và trong sạch. 
Ngay cả một số Thượng Nghị Sĩ 
Cộng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích 
Trump về chuyện dựng đứng nên về 
gian lận bầu cử để tự bào chữa cho 

mình một khi thua. Các Thượng Nghị 
Sĩ này là Lindsey grham, Ben Sasse, 
Jeff Flake và John McCain, vốn trước 
giờ đã công kích Trump và không 
ủng hộ việc ứng cử của Trump. 
Riêng hai thủ lãnh cao cấp nhất của 
Cộng Hòa là Paul Ryan, chỉ trích qua 
loa và Mitch McConnell của Thượng 
Viện, im thin thít, tìm cách phe lờ các 
chuyện xấu xa của Trump không 
muốn dính vào! 
Tuy nhiên việc Trump mấy tuần lễ 
trước ngày bầu cử chính thúc đã hô 
hoán là Dân Chủ và Hillary gian lận 
bầu cử, sẽ tạo nên tình trạng rất 
nguy hiểm cho nền dân chủ của Hoa 
Kỳ. Trước hết, việc hô hoán này của 
Trump đã làm mất uy tín của Hoa Kỳ 
rất nhiều trên lãnh vực quốc tế. Hoa 
Kỳ vốn là quán quân cho tự do, dân 
chủ. Một khi gọi việc bầu cử là gian 
lận, có nghĩa đã coi nền móng của 
Hoa Kỳ là dân chủ đã không còn 
nữa. Ngay cả nước Nga, vốn sống 
dưới chế độ độc tài của Putin cũng 
đã lợi dụng việc này để chơi Mỹ. Là 
Nga tuyên bố sẽ cử ng3uời giám sát 
thùng phiếu sang Hoa Kỳ để tránh 
chuyện gian lận. Trước giờ chỉ có 
Hoa Kỳ cử quan sát viên và giám sát 
thùng phiếu ở xứ ngoài, chưa bao giờ 
có chuyện tréo cẳng ngỗng là cần 
giám sát thùng phiếu tại Hoa Kỳ! 
Điều nguy hiểm khác nữa Trump cố 
tình tạo ra là khích động các dân da 
trắng kỳ thị, quá khích, những thành 
viên của Ku Klux Klan.. sẽ cho người 
mang súng ra gác thùng phiếu, lấy 
tiếng là để ngừa gian lận, nhưng thực 
sự là để trấn dân đen, làm nhóm dân 
đen sợ không dám đi bầu. Một số 
dân trắng loại này đã hưởng ứng và 
hô hào nhau để đến ngày bầu cử, đi 
coi thùng phiếu và gián tiếp chặn 
dân thiểu số. Đây là chuyện phạm 
pháp trái luật và đảng Dân Chủ đã 
hứa hẹn là có các số điện thoại với 
luật sư túc trực để người dân nào đi 
bầu bị đe dọa hay làm khó dễ, có thể 
gọi đến để báo cáo ngay. 
Hậu quả đáng ngại của việc Trump 
hô hoán về gian lận bầu cử là nếu 
Trump thua, hay với con số khít 
khao, các vụ bạo động của đám dân 
da trắng nghèo, ít học và kỳ thị này 
có thể sẽ xảy ra trên nhiều địa 
phương. Nhiều người theo Trump đã 
tuyên bố trước là nếu Trump thua, sẽ 



 

gia nhập vào một cuộc “cách mạng” 
để chống chính quyền. Những dân 
da trắng dễ bị khích động này sẽ 
dùng chiêu bài chống gian lận bầu 
cử để tạo ra nhiều vụ bạo động 
nhắm vào đám dân thiểu số, đặc biệt 
tại các vùng kỳ thị nặng của miền 
Nam Hoa Kỳ. Nên nói rằng việc ứng 
cử của Donald Trump có thể đưa đến 
sự tan vỡ của nền dân chủ Hoa Kỳ, 
cũng như sự rối loạn và bạo động đổ 
máu trong xã hội Hoa Kỳ, cũng 
không phải là chuyện ngoa! 
Một con người có tính khí như Donald 
Trump khi thua có triển vọng để gây 
náo loạn và bất an như thế cho xã 
hội và quốc gia Hoa Kỳ. Thử hỏi nếu 
thắng cử và thành tổng thống, sẽ còn 
nguy hại đến chừng nào? Điều quan 
trọng nhất là tính tình bất thường, tự 
cao tự đại đến mức bệnh hoạn gọi là 
megalomaniac của Trump, trên 
chính trường quốc tế ,sẽ đem lại 
hiểm nghèo cao độ. Vì Trump dễ bị 
chọc giận để nổi khùng mỗi khi bị chỉ 
trích, gọi là da mỏng, thin –skinned. 
Chỉ cần bị coi thường, đem điểm xấu 
ra chế diễu là Trump đã nổi cơn 
khùng. Một nhà lãnh đạo chỉ huy 
quân lực tối thượng của Hoa Kỳ, 
không thể có tính khí như vậy. Nhất 
là khi có quyền lực để nhấn nút dội 
bom nguyên tử! 
Như chuyện Obama gần đây bị tổng 
thống Phi trong một cuộc họp báo 
gọi là đồ chó đẻ, son of bitch,  chỉ vì 
Obama chỉ trích tổng thống Rodrigo 
Duterte là vi phậm nhân quyền khi 
cho bắn giết cả ngàn người ghiền mà 
không đưa ra tòa án. Duterte dùng 
tiếng Talagog còn gọi Obama nặng 
hơn, là con của điếm, son of whore, 
gọi mẹ Obama là điếm! Nhưng 
Obama chỉ hủy bỏ cuộc gặp Duterte 
trong buổi họp thượng đỉnh các quốc 
gia Á Châu tại Lào. Nếu xảy ra với 
Trump là tổng thống Hoa Kỳ, có thể 
Trump sẽ cho dội bom ngay Phi Luật 
Tân. Hay dùng bom nguyên tử ngay! 
Điều nên nhớ là một khi tổng thống 
Hoa Kỳ hạ lệnh cho bắn phi đạn 
nguyên tử và được kiểm chứng xong, 
thời gian chỉ có 4 phút khi các nhân 
viên tại các hầm chứa phi đạn 
nguyên tử tại North Dakota phải thi 
hành mệnh lệnh và cho bắn phi đạn 
nguyên tử đến mục tiêu. Và không 

có mệnh lệnh nào khác có thể ngăn 
cản được điều này! 
Như thế một con người có tính khí 
bất thường và dễ nổi nóng bậy không 
suy nghĩ nắm trong tay vũ khí 
nguyên tử là điều quá nguy hiểm cho 
toàn cầu. Nên nhớ là Trump gần đây 
đã đặt câu hỏi với giới quân lực Hoa 
Kỳ: Nếu không dám dùng đến vũ khí 
nguyên tử, thì tạo ra bom nguyên tử 
để làm gì! Có nghĩa nếu Trump lên 
làm tổng thống, cuộc chiến bằng 
nguyên tử rất dễ dàng xảy ra với Bắc 
Hàn, với Trung Hoa và với Iran trong 
tương lai. Riêng với Nga, câu hỏi đã 
được đặt ra và Hillary đã dùng để 
làm Trump mất bình tĩnh và nổi quạu 
khi tranh biện là: Có phải Trump là 
bù nhìn puppet của Putin hay không 
mà Putin khen ngợi Trump quá mức 
và giúp Trump bằng cách cho 
hacking vào các computer của Dân 
Chủ và của John Podesta, trông coi 
về tranh cử cho Hillary để tìm bí mật 
hại Hillary và giúp Trump.  
Ngược lại Trump đưa ra những chủ 
trương hoàn toàn phù hợp với quyền 
lợi cho Putin. Như chuyện Crimea và 
Ukraine, Trump gần như cho là đây 
là đất của Nga, Putin muốn làm gì thì 
làm. Hơn nữa, Trump đòi các quốc 
gia trong khối NATO phải đóng tiền 
đầy đủ cho quỹ của NATO, nếu 
không Trump sẽ cho giải tán. Đối với 
Putin đây chính là những đieêu nhạc 
du dương rót vào tai cho Putin. Vì 
NATO giúp cho các xứ hội viên như 
các quốc gia vùng Baltic là lituania, 
Estonia và Latvia được độc lập 
không sợ Nga tấn công, với chủ 
trương nếu tấn công một nước hội 
viên là tấn công cả NATO. Nếu 
Trump cho giải tán NATO, Putin sẽ 
cho chiếm lại ngay các xứ này, cũng 
như uy hiếp các quốc gia Đông Aâu 
như Hung Gia Lợi, Ba Lan, Tiệp v..v. 
Nên câu hỏi được Hillary đặt ra là 
liệu Trump có phải bù nhìn, tay sai 
của Putin hay không, vì làm lợi cho 
Putin quá nhiều.  
Về phương diện cá nhân, những 
chuyện sách nhiễu tình dục của 
Trump tiếp tục nổ lớn với cả 12 người 
đàn bà đứng ra tố cáo Trump làm 
bậy, tấn công tình dục các người 
này. Trump dọa sẽ kiện khi bầu cử 
xong. Nhưng càng ngày càng thêm 
nhiều đứng ra tố Trump. Những vụ 

tape của Access Hollywood với 
Trump khoe về tấn công tình dục 
đàn bà, cộng thêm với những người 
ra mặt để tố Trump đã làm Trump 
mất phiếu của phụ nữ rất nhiều. 
Tóm lại, một kẻ với tính khí và tư 
cách quá tệ hại như Donald Trump 
không thể là người giữ chức vụ cao 
quý nhất cũng như là người giữ 
quyền lực mạnh nhất cho quốc gia 
Hoa Kỳ được. Và viễn ảnh Trump trở 
thành tổng thống Hoa Kỳ là điều quá 
nguy hiểm và kinh hoàng cho tương 
lai của quốc gia Hoa Kỳ cũng như 
cho cả toàn cầu. 
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