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Tuần lễ vừa qua, thêm hai ứng 
cử viên tổng thống  ra tranh sơ 
bộ trong đảng Dân Chủ. Đó là 
Michael Bloomberg và Deval 
Patrick. Chưa bao giờ con số 
ứng cử viên ra tranh tổng thống 
cho kỳ sơ bộ của Dân Chủ 
nhiều như kỳ năm 2020 này, tới 
18 người! 
Một số đã bỏ cuộc như Beto 
O’Rourke của El Paso, Texas, 
trước kia ra tranh thượng nghị sĩ 
với Ted Cruz năm 2016 nhưng 
bị thua sát nút. Nay ra tranh 
tổng thống nhưng không được 
ủng hộ nên đành rút lui. Người 
khác là Blasio, thị trưởng của 
New York City, nổi tiếng vì gọi 
Donald Trump là Don the Con 
(Don đại bịp!). Nhưng cũng quá 
ít điểm trong thăm dò dư luận 
nên đành bỏ cuộc. Một số khác 
nữa như Eric Salwell, dân biểu, 
ra tranh cử tổng thống thử thời 
vận, không ăn thua gì nên rút 
lui, để tiền và thời giờ ra tranh 
lại chức dân biểu, khỏe và dễ 
ăn hơn!  
Còn thêm một số vô danh tiểu 
tốt khác, nhảy ra tranh chức 
tổng thống vì ghét Trump hay 
để lấy tiếng. Thấy không ăn 
thua gì, không được mời tham 
dự các cuộc tranh luận debates 
vì không đủ tiêu chuẩn trong 
thăm dò dư luận, nản chí nên 
bỏ cuộc cho rồi! 
Nhưng vẫn tiếp tục thêm ứng cử 
viên mới! Như Deval Patrick 
nguyên là cựu thống đốc tiểu 
bang Massachusetts, dân đen, 
thấy Barack Obama làm tổng 

thống đen đầu tiên, muốn làm 
tổng thống đen thứ nhì nên ra 
tranh cử. Dù trễ nhưng cứ ra, 
mong lấy tiếng tăm để làm vui! 
Người khác tương đối nổi đình 
đám hơn là Michael 
Bloomberg, tay tỷ phú chủ 
nhân công ty về truyền thông 
cho đầu tư. Bloomberg đã làm 
thị trưởng New York City 3 
nhiệm kỳ trước kia, được coi rất 
thành công trong việc tái lập an 
ninh cho thành phố với chính 
sách gắt gao với tội phạm, nhất 
là việc cho cảnh sát toàn quyền 
chặn đường dân đen và khám 
xét vũ khí. Tuy bị dân đen công 
kích nhiều vì coi như vi phạm 
dân quyền của dân đen, 
Bloomberg đã làm giảm tội ác 
tại New York City rất nhiều. 
Bloomberg ghét Trump, cũng 
gọi Trump là đại bịp, tuy cả hai 
cùng là tỷ phú tại New York và 
cùng có chuyện thích đàn bà 
đẹp như nhau! 
Bloomberg nguyên trước kia 
thuộc đảng Dân Chủ, nhưng 
đổi sang đảng Cộng Hòa khi ra 
ứng cử thị trưởng của New 
York, rồi đổi lại thành độc lập 
không theo đảng nào. Đến năm 
2018, Bloomberg chính thức trở 
lại đảng Dân Chủ, dọn đường 
cho việc ra tranh cử tổng thống.  
Bloomberg đã tuyên bố không 
ra tranh cử tổng thống kỳ 2020 
này vì cho rằng khó thắng nổi 
cựu phó tổng thống Joseph 
Biden. Nhưng khi thấy Biden 
trên đường đi xuống, 
Bloomberg cho là có cơ hội nên 
quyết định ra tranh cử vào phút 
chót, trước khi trễ hạn. 
Bloomberg tuyên bố sẽ chỉ 
dùng tiền túi của mình để vận 
động, không cần gì chuyện xin 
tiền ủng hộ. Và ngay sau khi 

chính thức trở thành ứng cử 
viên, Bloomberg đã tung ra 
nhiều triệu Mỹ Kim mua các 
quảng cáo trên TV, ồ ạt vận 
động bằng TV trên toàn quốc 
và nhất là tại các tiểu bang có 
cuộc bầu sơ bộ primary sớm 
như Iowa và New Hampshire. 
Hiện còn quá sớm để biết 
chuyện Bloomberg tung tiền tối 
đa ra để mua cuộc tranh cử này 
có hiệu quả hay không? Nhưng 
Bloomberg sẵn sàng mất đi 
hàng vài trăm triệu Mỹ Kim hay 
cả tỷ đi chăng nữa để tràn ngập 
các đài TV bằng quảng cáo và 
trấn áp đối thủ, dĩ nhiên sẽ đem 
lại nhiều lợi thế. Một thành 
phần Bloomberg khó làm lay 
chuyển nổi là dân đen. Vì chính 
sáh dùng cảnh sát tối đa để trị 
an nhắm vào dân đen là chính 
nên Bloomberg tuy gần đây 
tuyên bố hối hận vì chuyện này, 
cũng khó lòng lấy phiếu dân da 
đen được. 
Thực sự tuy có hơn chục ứng cử 
viên sơ bộ của đảng Dân Chủ, 
hiện nay dẫn đầu và sát nút 
nhau chỉ có 4 ứng cử viên là 
Joseph Biden, Elizabeth 
Warren, Bernie Sanders và 
Pete Buttigieg. Trong các cuộc 
thăm dò dư luận, bốn người này 
luôn dẫn đầu và xít xoát nhau. 
Các ứng cử viên còn lại đều chỉ 
có vài phần trăm ủng hộ, coi 
như không đáng kể. 
Trước hết là cựu phó tổng thống 
Biden. Trước kia ông này luôn 
dẫn đầu trong các cuộc thăm 
dò dư luận, bỏ xa những người 
khác. Nhưng từ khi có vụ Hạ 
Viện điều tra về truất phế 
Trump, ngôi sao của Biden đã 
lu mờ dần và mất điểm đi nhiều. 
Lý do là con trai Biden là 
Hunter Biden ngồi trong board 



 

của công ty Burisma, công ty 
năng lượng của Ukraine, được 
trả lương 50000 Mỹ Kim mỗi 
tháng khi ông bố là phó tổng 
thống Biden thời Obama được 
giao nhiệm vụ điều tra về tham 
nhũng tại xứ này. 
Dù không có bằng chứng nào là 
Biden và con là Hunter làm 
điều gì phạm pháp, điều hiển 
nhiên là tại sao Hunter được trả 
tiền nhiều như vậy khi không có 
tí kinh nghiệm hay làm việc gì 
xứng đáng với lương quá hậu hĩ 
như thế! Ai cũng thấy là công ty 
Burisma với tay đầu sỏ là một 
oligarch giàu sụ của Ukraine 
đang bị điều tra về tham nhũng, 
trả tiền cho Hunter ngồi làm vì, 
lãnh 50 ngàn Mỹ Kim một 
tháng, chỉ là một hình thức bỏ 
tiền ra để mua ảnh hưởng với 
phó tổng thống Joseph Biden. 
Hạ Viện càng điều tra về vụ 
Ukraine để truất phế Trump, 
câu chuyện Hunter và bố Biden 
dĩ nhiên cũng bị vạ lây, bị nhắc 
nhở thường xuyên và làm uy tín 
của Joseph Biden bị thiệt hại 
nặng nề. 
Điều này cho thấy mục đích 
của Trump làm bậy trong 
chuyện áp lực tổng thống 
Zelenski của Ukraine để điều 
tra về Biden, dù có làm cho 
Trump bị xử truất phế tại Hạ 
Viện. Nhưng sau cùng sẽ 
không hề hấn gì khi được tha 
bổng tại Thượng Viện khi Hạ 
Viện trao lại việc xử án cho 
Thượng Viện. 
Trong khi đó, Biden tiếp tục bị 
đặt câu hỏi là đã làm gì mờ ám 
tại Ukraine hay không, để 
thằng con Hunter ngồi không 
ăn 50 chục ngàn Mỹ Kim một 
tháng! Có nghĩa Trump đã 
thành công khi làm hại được 

Biden, địch thủ đáng ngại nhất 
của Trump và trong hầu hết các 
cuộc thăm dò dư luận, đều cho 
Biden sẽ đánh bại Trump năm 
2020. Ngay cả thăm dò dư luận 
của đài Fox, là đài ruột của 
Trump vì ủng hộ Trump hết 
mình, cũng đã cho kết quả là 
Biden sẽ đánh bại Trump nếu 
hai người sau cùng tranh cử với 
nhau năm 2020. 
Nhưng với vụ Hạ Viện điều tra 
truất phế Trump, các thăm dò 
mới nhất cho thấy Biden bây 
giờ đã xuống nhiều vì ảnh 
hưởng của vụ này trên uy tín 
của Biden. Thăm dò tại hai tiểu 
bang Iowa và New Hamshire 
cho thấy Biden sẽ thua ở hai 
nơi này, tuy vẫn còn dẫn đầu tại 
South Carolina là tiểu bang bầu 
sơ bộ kế tiếp. 
Ngang hàng với Biden hiện nay 
chính là Elizabeth Warren. Bà 
này là  thượng nghị sĩ của 
Massachussetts, nổi tiếng là 
cực tả và đưa ra nhiều chương 
trình để đánh thuế người giàu 
tối đa. Đặc biệt nhất là chương 
trình Medicare for all, cho mọi 
người dân đều có bảo hiểm 
Medicare, không phân biệt già 
trẻ và hoàn toàn do chính phủ 
trông coi, hủy bỏ hết mọi bảo 
hiểm tư nhân về y tế. Phí tổn chi 
chương trình bảo hiểm tất cả 
mọi người Medicare for all của 
Warren lên đến nhiều trillion 
Mỹ kim, trả bằng thuế đánh tối 
đa lên dân giàu, đánh trên Wall 
Street. Dĩ nhiên các tỷ phú kêu 
la, chửi Warren hết cỡ, dọa là 
kinh tế sẽ sụp nếu Warren 
thành tổng thống, không còn ai 
đầu tư, Wall Street sẽ vỡ nợ 
hết.v.v..Nhưng Warren được 
phe cực tả ủng hộ hết mình và 
thăm dò dư luận cho thấy bà 

này lên mạnh, có lúc đã dẫn 
đầu qua mặt Joseph Biden. 
Tuy nhiên gần đây Warren 
cũng bị công kích nhiều về 
chương trình Medicare for all, 
cho là không tưởng, khó thực 
hiện nổi. Hiện nay Warren và 
Biden coi như ngang cơ nhau, 
cùng ở vị thế số một trong các 
ứng cử viên. 
Người kế tiếp sáng giá là Bernie 
Sanders. Ông này là thượng 
nghị sĩ tiểu bang Vermont, hồi 
năm 2016 ra tranh sơ bộ với 
Hillary Clinton. Sanders có một 
số đảng viên Dân Chủ cực tả 
ủng hộ tối đa, sống chết với ông 
này. Thực ra hồi 2016, số người 
ủng hộ Bernie Sanders đã 
không chịu quay sang ủng hộ 
Hillary khi Hillary thắng 
Sanders. Đây là một trong 
nhiều lý do đã làm Hillary 
Clinton thua Trump. Vì số cực 
tả quá khích trung thành với 
Sanders đã ghét Hillary đến 
mức thà nằm nhà không đi bầu 
còn hơn bỏ phiếu cho Hillary 
lúc tranh cử với Trump! 
Bernie Sanders được mô tả là 
theo xã hội chủ nghĩa! Có nghĩa 
cũng đánh thuế dân giàu tối đa, 
cho sinh viên đi học free, khỏi 
trả tiền, cũng chủ trương 
Medicare for all, sau này chính 
Warren đã bắt chước theo.  
Thục ra những chủ trương của 
Bernie Sanders và Elizabeth 
Warren đều tương tự như nhau, 
có nghĩa theo cực tả tối đa. Chỉ 
khác là Warren có chương trình 
hẳn hoi, lập ra mọi chính sách 
sẵn sàng. Không như Bernie 
Sanders hô hào xuông, không 
đưa ra chương trình, chính sách 
nào cả. 
Yếu điểm của Bernie Sanders 
là lớn tuổi, gần đây lại bị heart 



 

attack. Tuy nhiên sau khi chữa 
chạy, đặt stent, Sanders tiếp 
tục vận động bầu cử như 
thường lệ, không cần nghỉ ngơi 
hồi phục gì cả!  
Ngôi sao đang lên hiện nay là 
Pete Buttigieg. Tay này trẻ 
nhất, mới 36 tuổi, trước kia đi 
lính tại Afghanistan, giải ngũ ra 
ứng cử chức thị trưởng thành 
phố South Bend của tiểu bang 
Indiana, một thành phố nhỏ. 
Buttigieg ra mặt là gay, đồng 
tính luyến ái, không cần che 
dấu gì nhưng vẫn đắc cử thị 
trưởng. Ra ứng cử tổng thống là 
điều xa vời. Nhưng Buttigieg 
trong các cuộc tranh luận 
debates đã chứng tỏ rất chừng 
mực, đáng tin cậy và chủ 
trương ôn hoà, trung dung, 
không cực tả như Bernie 
Sanders hay Elizabeth Warren. 
Đặc biệt tại tiểu bang Iowa, 
Buttigieg rất được lòng giới già 
tại đây, trong các cuộc thăm dò 
dư luận, Buttigieg dẫn đầu 
trong giới dân già! Được phỏng 
vấn các người dân này nói rất 
quý mến Pete Bittigieg, coi anh 
chàng này như con, tin cậy 
được vì có vẻ chừng mực, như 
một người con chăm chỉ, cần 
mẫn! 
Tuy nhiên đối với giới trẻ, 
Buttigieg không được ủng hộ 
nhiều vì giới trẻ Dân Chủ đều 
theo cực tả. Đặc biệt chuyện 
đồng tính luyến ái của Buttigieg 
được coi như không phải là yếu 
tố quyết định cho người dân đi 
bỏ phiếu, ít nhất tại tiểu bang 
Iowa hiện nay! Điều này đáng 
ngạc nhiên vì Iowa nổi tiếng là 
bảo thủ, tuy theo đảng Dân 
Chủ nhưng tính tình vẫn bảo 
thủ hơn những tiểu bang khác. 
Nhưng lại không coi chuyện 

Buttigieg là gay là quan trọng gì 
cả trong việc trở thành tổng 
thống.  
Điều này có áp dụng cho toàn 
cõi Hoa Kỳ với nhiều tiểu bang 
khác hay không, hiện nay chưa 
thể nói được.  Chỉ khi nào 
Buttigieg thắng cử sơ bộ và 
thành đối thủ của Trump, 
chuyện giới tính về tình dục này 
mới thành vấn đề trong khi 
tranh cử tổng quát trên khắp 
các tiểu bang. 
Như vậy, hiện nay trong đảng 
Dân Chủ, cuộc tranh giành trở 
thành ứng cử viên tổng thống, 
chống lại với Trump, xảy ra 
trong 4 người nói trên. Có thể 
Michael Bloomberg với vận 
động bằng TV, tung bạc tỷ ra, 
sẽ làm cục diện đổi khác. 
Dù sao đi nữa, vấn đề chính 
của cuộc tranh cử năm 2020 
thực sự chỉ là một cuộc trưng 
cầu dân ý về Trump. Dân 
chúng cực hữu, bảo thủ, nòng 
cốt của Trump sẽ bầu cho 
Trump dù chuyện gì xảy ra đến 
đâu cũng vẫn bầu cho Trump! 
Dân chúng ghét Trump, không 
thể chịu nổi cảnh để cho Trump 
múa may quay cuồng làm bậy 
thêm 4 năm nữa, sẽ đi bầu cho 
bất cứ một ứng cử viên nào do 
Dân Chủ đưa ra, không cần biết 
là ai. Miễn làm sao hạ bệ được 
Trump là được rồi! 
Nên nếu Dân Chủ có đưa ra 
Warren hay Sanders, cực tả tối 
đa, đánh thuế dân giàu chết bỏ, 
làm Wall Street sụp đổ, càng 
tốt. Miện là cho Trump về vườn! 
Hay nếu Biden thắng dù con là 
Hunter có làm bậy, cũng mặc 
kệ, miễn không để Trump làm 
bậy thêm!  
Hay Buttigieg có đồng tính 
luyến ái, lên làm tổng thống, 

cũng còn hơn để Trump có tiền 
án là sách nhiễu tình dục, được 
ung dung tự tại tiếp!  
Hay Bloomberg mất bạc tỷ mua 
được chức tổng thống, ít nhất 
cũng là tỷ phú bỏ tiền ra, không 
phải như tỷ phú Trump, tiếp tục 
làm bậy để gia đình con cái 
giàu thêm nhờ vào chức vụ 
tổng thống! 
Tóm lại, cuộc bầu cử sắp đến 
sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý 
cho toàn dân Hoa Kỳ về Trump. 
Cho Trump về vườn hay cho 
Trump làm loạn thêm 4 năm 
nữa! 
Chúng ta hãy chờ xem! 
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