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Cuộc tranh cử tổng thống năm 
2020 nhiều phần sẽ xảy ra 
giữa hai người: Joe Biden và 
Donald Trump. 
Biden là phó tổng thống của 
Obama trong 8 năm, năm 
2016 đã có ý định ra tranh cử 
tổng thống. Nhưng đảng Dân 
Chủ đã chọn Hillary Clinton để 
đại diện đảng tranh cử . Và đã 
là sai lầm lớn lao vì Hillary 
thua Donald Trump! 
Đúng ra khi một tổng thống 
đang tại vị không thể ra tranh 
cử tiếp vì đã làm 2 nhiệm kỳ 
như Obama, thường sẽ ủng hộ 
để phó tổng thống ra tranh cử. 
Như thời tổng thống Reagan 
đã tiếp nối với phó tổng thống 
là Bush bố, thắng cử thành 
tổng thống. Thời Bill Clinton có 
phó tổng thống là Al Gore ra 
tranh cử nhưng thua George W 
Bush. Thông lệ là như thế! 
Nhưng đến kỳ Obama, ông 
này đã không chịu ủng hộ phó 
tổng thống là Joe Biden vì 
không muốn phải chọn lựa 
giữa Biden và Hillary Clinton. 
Nên Biden đã tự ý rút lui, 
nhường cho Hillary vì nghĩ bà 
này sẽ chắc thắng!  
Ai ngờ Donald Trump đã lựa 
đúng thời cơ là dân chúng Hoa 
Kỳ muốn có sự thay đổi, không 
muốn phải chịu cảnh hết Bush 
bố, Buch con lại đến Clinton 
chồng, Clinton vợ! Ngoài ra 
đảng Dân Chủ đã tính nhầm là 
xã hội Hoa Kỳ đã tiến hóa đủ 
để vừa bầu cho một người da 
đen là tổng thống cho 2 nhiệm 
kỳ, sẽ bầu luôn theo đường 

hướng cấp tiến là bầu cho một 
phụ nữ đầu tiên trong lịch sử 
thành tổng thống! 
Nhưng dân Mỹ còn kỳ thị quá 
nặng nề! Obama da đen làm 
tổng thống một nhiệm kỳ là đã 
quá đáng rồi, lại thừa thắng 
xông lên làm luôn nhiệm kỳ 
thứ hai nữa. Dân trắng kỳ thị 
chịu không nổi, nên dù trước 
kia là đảng viên Dân Chủ, 
cũng ùn ùn bỏ đảng, bầu cho 
Trump! Hillary tưởng là đàn bà 
ra tranh cử, sẽ hốt phiếu phụ 
nữ Mỹ. Nhưng không ngờ bà 
này lại bị mất cảm tình của 
đàn bà Mỹ trắng, kết tội là 
Hillary quá kiêu ngạo, dễ ghét. 
Thà bỏ phiếu cho một kẻ ăn 
nói bậy bạ, có thành tích sách 
nhiễu tình dục như Donald 
Trump, còn hơn là bỏ phiếu 
cho Hillary kiêu căng, khó ưa!! 
Nhiều người cho rằng nếu Joe 
Biden được đảng Dân Chủ đề 
cử để đại diện đảng ra tranh 
cử năm 2016, Biden có thể đã 
thắng và Hoa Kỳ đã không 
phải chịu kiếp nạn là Trump 
lên làm tổng thống! Nên cho 
kỳ bầu cử tổng thống năm 
2020 sắp đến, Biden đã được 
thúc giục nhiều để ra tranh cử. 
Một lý do để làm Biden ngần 
ngại là tuổi đã khá cao. Biden 
sinh năm 1942, như vậy lúc 
bầu cử sẽ là 78 tuổi. Nếu 
thắng cử, sẽ thành tổng thống 
già nhất trong lịch sử. Hiện 
nay giữ ngôi vị này là tổng 
thống Ronald Reagan, lúc 
thắng cử nhiệm kỳ 2 là 73 tuổi. 
Tuy nhiên Joe Biden sức khỏe 
tốt nên tin tưởng mình thừa sức 
ra tranh cử và làm tổng thống 
4 năm nếu thắng. Dĩ nhiên,  
hai nhiệm kỳ sẽ khó hơn vì lúc 
đó sẽ là 82 tuổi!!! 

Lý do khác làm Biden không 
quyết định ngay có ra tranh cử 
hay không vì chuyện gia đình. 
Biden có nhiều thảm kịch xảy 
ra. Người vợ đầu tiên và đứa 
con đầu lòng chết trong một tai 
nạn xe hơi. Gần đây hơn, con 
trai là Beau Biden bị ung thư 
óc và chết năm ngoái. Trước 
khi chết Beau Biden đã thúc 
giục bố mình phải ra tranh cử 
tổng thống. Nhưng Joe Biden 
bị ảnh hưởng nhiều về cái chết 
của con trai nên đã có lúc 
muốn bỏ ý định tranh cử vì 
không biết có kham nổi những 
đòi hỏi của một cuộc vận động 
tranh cử tổng thống hay 
không. 
Sự chậm trễ trong quyết định 
có tranh cử năm 2020 của 
Biden đã làm nhiều người của 
đảng Dân Chủ nhảy ra tuyên 
bố sẽ nhập cuộc để đánh bại 
Trump! Hiện nay đã có hơn 20 
nhân vật chính thức tuyên bố   
sẽ là ứng cử viên cho kỳ bầu 
sơ bộ primary của đảng Dân 
Chủ cho kỳ bầu tổng thống 
đến! 
Ngay cả sau khi Joe Biden 
tuần lễ vừa qua chính thức gia 
nhập cuộc thi đua này, thượng 
nghị sĩ Michael Bennett của 
tiểu bang Colorado vẫn chưa 
bỏ ý định nhập cuộc và thành 
người thứ 21 của đảng Dân 
Chủ ra tranh cử! Như vậy 
ngoài Biden sáng giá nhất còn 
có 7 thượng nghị sĩ: Bernie 
Sanders, Elizabeth Warren, 
Amy Klobuchar,  Cory Booker, 
Kamala Harris, Kirsten 
Gillibrand và Michael Bennett. 
Dân biểu ra tranh cử tổng 
thống là Seth Moulton, Eric 
Swalwell, Tim Ryan, Tulsi 
Gabbard, John Delaney. Cựu 



 

dân biểu là Beto O’Rourke của 
El Paso, Texas, trước ra tranh 
thượng nghị sĩ với Ted Cruz 
tuy thua nhưng được nhiều 
người để ý đến, nay lên cấp ra 
tranh cử tổng thống.  Một tay 
khác đặc biệt là Pete 
Buttigieg, cựu thị trưởng thành 
phố South Bend của Indiana,  
công khai nhận mình là gay, 
đồng tính luyến ái, cũng gây 
sôi nổi.  
Thống đốc tiểu bang ra tranh 
cử có Jay Inslee, John 
Hickenlooper. Một số thị 
trưởng thành phố như Julian 
Castro của San Antonio,  
Wayne Messam của Miramar 
Florida cũng ra tranh. Ngoài ra 
một số vô danh tiểu tốt cũng ra 
tranh cử, mục đích để lấy tiếng 
cho mình, được nhắc nhở đến, 
hơn là có ý định tranh cử thật 
sự!! 
Như vậy, trong số 21 ứng cử 
viên hiện nay của Dân Chủ và 
con số này còn có thể tăng 
hơn nữa, Joe Biden nổi nhất vì 
ai cũng biết đến, kế tiếp là 
Bernie Sanders, được giới trẻ 
và cấp tiến quá khích ủng hộ 
nhiều khi ra tranh với Hillary 
Clinton trước đây. Sau đó là 
các thượng nghị sĩ Elizabeth 
Warren, Kamala Harris. Beto 
O’Rourke và Buttigieg cũng 
được để ý đến nhiều. 
Trong thăm dò dư luận gần 
đây nhất ngày thứ bảy 4 tháng 
5 vừa qua Biden dẫn đầu với 
44 điểm, kế đến là Sanders 14 
điểm, Harris 9 điểm, Warren 5 
điểm,  O’Rourke 3 điểm, 
Buttigieg 2 điểm. Các tay còn 
lại chỉ 1 điểm hay zero! Nhưng 
quan trọng hơn cả là thăm dò 
dư luận về Trump. Hầu như tất 
cả các thăm dò của nhiều cơ 

quan khác nhau đều cho thấy 
nức tán thành Trump của dân 
chúng Hoa Kỳ vẫn dưới một 
nửa, từ 40 đến 46 %. Mức 
không tán thành Trump  là 
54%. Có nghĩa Trump chưa 
bao giờ được đa số dân chúng 
Hoa Kỳ chấp nhận và ủng hộ! 
Hơn thế nữa, tỷ lệ dân chúng 
cho rằng Hoa Kỳ đi đúng 
đường chỉ có  38%. Tỷ lệ cho 
là Hoa Kỳ trật đường rầy là 
54%, nhiều hơn gấp bội. 
Theo thăm dò dư luận của đài 
CNN ngày thứ sáu 3 tháng 5 
vừa qua, nếu cho Trump tranh 
cử với các tay Dân Chủ đang 
dẫn đầu, Trump đều thua hết! 
Nếu với Joe Biden, Biden sẽ 
thắng với 51% số phiếu, 
Trump là 45%. Với Sanders, 
Trump sẽ chỉ có 44%, thua 
Sanders 50%. Với Harris, 
Trump sẽ thua với mức là 
Harris 49%, Trump 45%. Với 
tay Buttigieg là công khai đồng 
tính luyến ái, Trump cũng vẫn 
thua, Buttigieg được 47%, 
Trump thua chỉ được 44%. 
Đặc biệt nhất là thăm dò dư 
luận nếu Beto O’Rourke thắng 
kỳ sơ bộ và là ứng cử viên Dân 
Chủ tranh với Trump, 
O’Rourke sẽ thắng Trump đến 
10 điểm, O’Rourke được 52%, 
Trump chỉ có 42%. 
Tuy nhiên, đây chỉ là những 
thăm dò dư luận sơ khởi về 
cuộc tranh cử tổng thống năm 
2020. Còn một năm rưỡi nữa 
cho đến ngày đi bầu, biết bao 
nhiêu chuyện có thể xảy ra và 
sẽ làm thay đổi rất nhiều. 
Ngay cả chuyện Joe Biden 
dẫn đầu cho kỳ bầu sơ bộ của 
đảng Dân Chủ, điều này cũng 
không chắc chắn hẳn. Vì tuy 
hiện nay Biden sáng giá nhất 

với ai cũng biết đến tên, Biden 
cũng có nhiều hành trang 
trong suốt cuộc đời làm chính 
trị của mình, với nhiều điều 
không hay.  
Từ thời còn làm thượng nghị sĩ 
của tiểu bang Delaware, Biden 
dính vào nhiều đạo luật bị 
công kích. Thí dụ như đạo luật 
về tội hình rất khắt khe do 
Biden đưa ra và được bỏ phiếu 
thành luật. Dân da đen bị tù 
với những hình phạt nặng nề 
và bị án cầm cố lâu dài vì đạo 
luật khắc nghiệt của Biden. 
Nên có thể Biden sẽ mất phiếu 
dân đen vì chuyện này. 
Ngoài ra còn vụ Anita Hill. 
Thời Clarence Thomas được 
đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, 
bà Anita Hill là một giáo sư về 
luật, đã tố cáo ông này sách 
nhiễu tình dục mình. Cả hai 
đều là dân đen và khi Anita 
Hill ra điều trần trước Thượng 
Viện, Joe Biden là chủ tịch của 
Uûy Ban đã ngăn chặn bà này 
rất nhiều, không cho bà này 
đưa ra những bằng chứng là 
Clarence Thomas làm bậy 
mình. Cũng như chuyện 
Thomas thích coi phim con 
heo, có danh sách videos tay 
này mướn phim porno cũng bị 
ếm nhẹm và Joe Biden là 
người chặn Anita Hill về các lời 
khai và bằng chứng Thomas 
sách nhiễu tình dục. Kết quả là 
Clarence Thomas được làm 
thẩm phán Tối Cao Pháp Viện 
dù suốt đời bị mang tiếng xấu 
về chuyện làm bậy tình dục! 
Hiện nay Joe Biden tuyên bố 
ân hận về chuyện ngăn chặn 
bà Anita Hill để cho Thomas 
vào được Tối Cao Pháp Viện. 
Tuy nhiên gần đây Anita Hill 
vẫn tuyên bố không tin tưởng 



 

Joe Biden và vẫn tiếp tục công 
kích Biden. 
Biden cũng bị mang tiếng mới 
đây là hay đụng chạm, ôm sát 
đàn bà khi giao tiếp trong các 
cuộc vận động. Bị vụ này, 
Biden phải tung ra video phân 
trần là mình quá tự nhiên, 
không có ý làm bậy gì. Nhưng 
này với phong trào Me Too về 
sách nhiễu tình dục, Biden sẽ 
tự sửa đổi!!! 
Dù sao đi nữa, trong số 21 
người hiện nay của đảng Dân 
Chủ muốn ra tranh tổng thống, 
hầu hết đều nghiên về cực tả 
quá khích và chỉ mình Biden 
được mô tả là trung dung, ôn 
hòa và dễ được bầu bởi đa số 
dân chúng hơn cả. Điểm này 
gọi là electability, có nghĩa là 
dễ được dân chúng bầu theo, 
rất quan trọng với đảng Dân 
Chủ. Lý do là Trump được giới 
cực hữu quá khích trung thành 
ủng hộ. Nên Trump lúc nào 
cũng có căn bản là có từ 30 – 
40% dân chúng Hoa Kỳ dù 
Trump có tệ hại và làm bậy 
đến đâu đi nữa, vẫn mù 
quáng, nhắm mắt bỏ phiếu 
bầu cho Trump. 
Đảng Dân Chủ muốn thắng 
Trump cần phải có tất cả giống 
dân thiểu số, da đen, Mễ đi 
bầu đông đảo. Cộng thêm với 
dân da trắng cấp tiến và giới 
trẻ có học thức cao, hăng hái 
đi bầu cho Dân Chủ. Với đa số 
các ứng cử viên Dân Chủ 
ngoài Biden đều thiên về cực 
tả quá khích, số dân chúng bỏ 
phiếu cho Dân Chủ sẽ bị hạn 
chế đi nhiều. Nên với Joe 
Biden là ứng cử viên, ôn hòa 
và trung dung hơn, Dân Chủ 
sẽ có nhiều hy vọng để đánh 

bại được Trump trong kỳ bầu 
cử 2020 sắp đến. 
Tóm lại Joe Biden nhiều phần 
sẽ là ứng cử viên của Dân Chủ 
để tranh cử với Donald Trump 
cho kỳ bầu cử năm 2020. Tuy 
nhiên chuyện gì cũng có thể 
xảy ra và còn quá sớm để biết 
chính trị Hoa Kỳ sẽ theo chiều 
hướng nào. Chúng ta hãy chờ 
xem vây! 
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