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Trong thời gian tranh cử nhiều lần ông Trump tuyên bố ông không phải 
là một chính trị gia, cho đến khi ông ra tranh cử chưa bao giờ tham gia 
vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ. 

Ông Trump là một tư bản địa ốc khi thấy mảnh đất vàng Hoa Kỳ xây 
trên một hệ thống chính trị sụp đổ, thì việc của ông phải làm là phá hệ 
thống chính trị này để xây lên một hệ thống chính trị khác. Hành động 
của ông là hành động của một nhà cách mạng. 

Ngày 8 tháng 11 vừa qua ông đã thực hiện được điều này khi nắm được 
đa số phiếu của cử tri đoàn trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. 

Quyền lực Tổng Thống vững chắc hơn khi đảng Cộng Hòa chiếm được 
lưỡng viện Quốc Hội và ông Trump được quyền bổ nhiệm một Thẩm 
Phán Tối cao Pháp viện mới thay cho ông Antonin Scalia vừa qua đời. 

Rõ ràng đa số người Mỹ muốn có một sự thay đổi mạnh mẽ, họ tin vào 
con người của ông Trump và muốn giao cho ông trách nhiệm cách 
mạng này. 
  

Đập từ trong đảng Cộng hòa đập ra. 
 

Ông Trump được mọi người chú ý và thắng trong cuộc tranh cử nội bộ 
của Đảng Cộng Hòa nhờ phương cách đập phá hệ thống chính trị của 
Đảng Cộng Hòa. 

Ông cho biết ông cũng từng thờ ơ với việc tham gia chính trị chỉ biết 
đóng tiền cho các chính trị gia nhưng họ chẳng làm nên trò trống gì nên 
bây giờ ông mới phải tham gia chính trị. 

Ông không cần Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hoà vận động gây quỹ và 
điều hành các chiến dịch tranh cử. Ông có tiền và có cách vận động 
riêng của ông. 
Ông không cần truyền thông báo chí quảng cáo. Bằng cách riêng 
ông thể hiện rõ một người trực tính ăn ngay nói thẳng không như cách 
đóng kịch quảng cáo lừa dối của những chính trị gia chuyên nghiệp. 

Trong khi ông thẳng tay công kích các chính trị gia thì ngược lại ông tỏ 
rõ thái độ lắng nghe và hiểu rõ ý nguyện những người dân lao động, 
đặc biệt là những người lao động gốc da trắng. Ông sẵn sàng vì họ hành 
động, nói và làm theo ý nguyện của họ. 

Nhờ đó ông loại được 16 ứng viên đảng Cộng hòa, đều là những chính 
trị gia chuyên nghiệp như các Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz, 
các Thống đốc Jeb Bush, Chris Christie, Rick Perry… 



Đương nhiên cách chơi “phi chính thống” của ông gây lo sợ cho hầu hết 
các chính trị gia đảng Cộng hòa và nhiều người đã công khai phản đối 
ông. Chiến thắng vừa qua đã xóa đi phần nào những bất đồng nội bộ 
đảng Cộng hòa do ông gây ra. 
  

Đập tiếp bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ 
 

Ông Trump lại tiếp tục đối đầu với bà Hillary Clinton một chính trị gia lão 
luyện, một người từ lâu đã vận động để trở thành nữ Tổng Thống Hoa 
Kỳ đầu tiên. 
Bà Hillary Clinton từng là đệ nhất phu nhân tiểu bang Arkansas khi ông 
Bill Clinton làm thống đốc từ 1979-92, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ 
khi ông Bill Clinton làm Tổng thống 1993-2001, là Nghị sỹ đại diện cho 
tiểu bang New York 2001-09, là Ngoại Trưởng 2009-13 có quyền lực chỉ 
sau tổng thống Hoa Kỳ Obama. 
Nhìn chung Bà Hillary Clinton là một chính trị thuộc loại kình ngư ông 
Trump không có gì để so sánh. 

Nhưng ông lại là một nhà cách mạng đang tiến hành đập phá hệ thống 
chính trị mà bà Clinton là người có không ít kẽ hở để ông tấn công. 

Bà Clinton nắm khá rõ chiến lược và chiến thuật tranh cử của ông 
Trump, nên sử dụng sở trường ngoại giao nhằm chinh phục cử tri, 
nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm công kích của ông Trump. 

Có lúc bà phải tuyên bố ngừng đối đầu với ông, dành thời giờ đưa ra 
những chính sách mà bà muốn quảng bá đến dân chúng. 

Lên đến 70 phần trăm thời gian tranh cãi ông Trump đã chủ động sử 
dụng chiến thuật đập phá. Đương nhiên ông cũng chịu đánh trả để phơi 
bày cho công chúng con người rất thật của ông. 

Việc Tổng Thống Obama công khai đỡ đầu cho bà Clinton dường như 
không mang lại một kết quả như ý muốn. Di sản ông Obama để lại từ 
việc nội trị cho đến việc ngoại giao được ông Trump tận tình khai thác. 

Bà Clinton vừa mang hình ảnh tiếp nối di sản của Obama, vừa không có 
thời gian để đưa ra những chính sách riêng của mình, vừa theo lề lối 
chính trị kiểu cũ thường chỉ thuyết phục được thành phần có học, và 
thất bại trong việc quảng bá cho chính sách riêng của bà. 

Ngược lại tại thành phố Gettysburg tiểu bang Pennsylvania ngày 
22/10/2016, ông Trump thông báo kế hoạch phải làm trong 100 ngày 
đầu nếu ông đắc cử tổng thống. 

Bản thông báo ngắn gọn dễ hiểu khả thi và bao trùm mọi vấn đề từ việc 
làm sạch tham nhũng và lũng đoạn của nhóm đặc quyền ở thủ đô 
Washington DC, việc bảo vệ người lao động ở Mỹ, đến việc khôi phục an 
ninh và nền pháp trị theo Hiến Pháp. 



Chiến thắng của ông Trump cho thấy ông hoàn toàn chủ động cuộc 
chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông đã cầm quyền và người dân đã giao 
cho ông các quyền mà mọi Tổng Thống Hoa Kỳ đều mơ ước là nắm 
được Lưỡng Viện Quốc Hội. 

Còn việc xây dựng lại một hệ thống chính trị đã tồn tại trên 200 năm là 
một điều không phải dễ và sẽ là công việc của ông trong 4 hay 8 năm 
tới. 

  

Đối với thế giới. 
 

Trong bài diễn văn mừng chiến thắng ông Trump nhấn mạnh: 

“Tôi muốn nói với cộng đồng thế giới rằng trong khi chúng ta sẽ luôn 
đặt lợi ích của nước Mỹ trước tiên, chúng ta sẽ đối xử công bằng với tất 
cả mọi người, với tất cả mọi người, tất cả mọi người ở tất cả các quốc 
gia. Chúng ta sẽ tìm một tiếng nói chung, chứ không phải lòng hận thù, 
sự hợp tác chứ không phải xung đột.” 
 

Lâu nay nhiều nước vẫn xem Mỹ như một cường quốc có bổn phận phải 
trợ giúp các quốc gia nhỏ hơn. Để giữ vai trò nước lớn các chính phủ Mỹ 
trước đây đã thực sự hy sinh quyền lợi người Mỹ. 

Ông Trump nhấn mạnh cần đối xử công bằng cho người Mỹ cũng như 
mọi người ở tất cả các quốc gia, đây sẽ là chìa khóa cho chính sách đối 
ngoại của chính phủ Trump trong những ngày sắp tới. 
 

Nước Mỹ sẽ tiếp tục là cường quốc hàng đầu trên thế giới, cuộc cách 
mạng hệ thống chính trị của ông Trump ảnh hưởng thế nào đến thế giới 
là câu hỏi còn mở vì tùy thuộc rất nhiều vào kết quả của những thay đổi 
tại Hoa Kỳ. 
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