
1 
 

PHẢN ỨNG CỦA LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI VỀ 

TÂN TỔNG THỐNG DONALD TRUMP 

Trước khi ghi nhận những phản ứng của lãnh đạo thế giới về kết quả  bầu cử tổng 

thống Hoa Kỳ, tưởng cũng cần tìm hiểu chi tiết kết quả  kiểm phiếu và vài nét về 

đời tư của tân tổng thống. 

Kết Quả Bầu Cử 

Kết Quả Bầu Cử Tổng Thống 

Kết qủa chính thức cuộc bầu cử tồng thống Hoa Kỳ ngày 8/11/2016 đã được công 

bố ngày 10/11/2016, số phiếu cử tri đoàn đếm được 47/50  tiểu bang với kết quả  

như sau: 

 

Donald Trump được 279   cử tri đoàn (chỉ cần 270 là thắng) 

 

Hillary Clinton được  225  cử tri đoàn 

 

Kết Quả Bầu Cử Thượng Nghị Viện 

Đảng Cộng Hòa được  51/99 ghế 

Đảng Dân Chủ được 46/99 ghế 

Độc Lập được 2/99 ghế 

Kết Quả Bầu Cử Hạ Nghị Viện 

Đảng Cộng Hòa được 239/425 ghế 

Đảng Dân Chủ được  193/ 425 ghế 
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Độc Lập được 3/425 ghế. 

Với kết quả như trên cho thấy Đảng Cộng Hòa đã hoàn toàn chiến thắng trong 

cuộc bầu cử ngày 8/11/2016,  vì chẳng những vào được Tòa Bạch Ốc mà còn 

kiểm soát cà hai viện quốc hội. (1) 

Vài Nét Về Đời Tư Của Tân Tổng Thống Donald Trump 

 

Ý định trở thành tổng thống của Donald Trump, một tỷ phú nổi tiếng và màu mè 

đã có từ lâu. 

Những tranh cải  và hoài nghi về chính sách Di Trú và những tuyên bố nẩy lửa của 

ông đã có ít nhiều liên quan đến quá  khứ , nhưng nụ cười cuối cùng của một 

thương gia 70 tuổi đã đánh tan hết những tiên đoán hàm hồ và những đòn thù 

mang tính chính trị nửa mùa của những đồng viện trong đảng và bên ngoài. Ông 

đã bước thêm một bước nửa bước vào Tòa Bạch Ốc mà trong thời gian tranh cử 

đã gây nhiều tranh cải và đấu đá  với ứng cử viên đảng Dân Chủ chưa từng có 

trong lịch sử Hoa Kỳ. 

 

Thời Trai Trẻ 

Ông Trump là con thứ tư của một tài phiệt địa ốc Fred Trump ở New York, ganh tị 

về sản nghiệp của gia đình và làm việc khó nhọc và có thái độ lưu manh ở truờng 

học nên ông đã bị gởi đến trường thiếu sinh quân lúc 13 tuổi. 
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Ông đã theo học trường Wharton thuộc đại học Pennsylvania và nhiều lợi điểm 

được chọn  để trở thành người thừa kế sản nghiệp của gia đình, sau khi người 

anh Fred Trump ( junior) đã thành phi công và chết lúc 43 tuổi bởi nghiện rượu. 

Đây là một cú xét đánh khiến ông không hút thuốc và không uống rượu… 

Ông Trump khởi nghiệp địa ốc từ 1 triệu đô , vốn vay của cha ông và gia nhập 

công ty nầy, ông giúp  quản trị và phát triển đầu tư của công ty và sau đó trở 

thành người quản trị công ty và đổi tên thành Trump Organization năm 1971. 

Cha ông mất năm 1999 và ông luôn tuyên bố rằng ” Cha tôi là động lực giúp tôi 

phấn đấu đến hôm nay” 

 

Quyền Lực Và Giàu Có 

Ông Trump đã chuyển từ những căn chung cư ở Brooklyn và Queen (New York)  

đến những công trình tại Manhattan, từ Commondore Hotel thành Grand Hyatt 

và trở thành Tháp Trump ( Trump tower) ở đường thứ 5 ( fifth ave) nổi tiếng ở 

Nữu Ước. 

 

Ông Trump cũng đã nối dài thương vụ đến Casino và hotel, nhưng đã không 

thành công và công ty đã tuyên bố phá sản đến 4 lần (Nhưng cá nhân Donald 

Trump thì không có tuyên bố phá sản). 

Ông còn hoạt động doanh thu đến nghành giải trí lành mạnh ( Entertainment) 
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Từ 1996 đến 2015 như  các  chương trình shows: Miss Universe, Miss USA, và 

Miss Teen USA beauty pageants. .. 

Ông cũng đã viết nhiều  sách  và bán trên mạng những thứ từ  dây chuyền đến 

nước uống. Theo  tạp chí Forbes cho biết tài sản của ông hơn 3.7 tỷ Mỹ kim 

nhưng ông luôn cho rằng hơn 10 tỷ Mỹ kim 

 

Chuyện Vợ Chồng 

Ông Trump đã có 3 đời vợ (!), người vợ đầu là một người mẫu và thể thao gốc 

Tiệp Khắc tên là Ivana Zelnickova có 3 người con và đã ly dị năm 1990. Vụ nầy 

cũng gây nhiều dư luận không thuận lợi cho ông qua giới truyền thông. Người 

con trai lớn Donald Trump (Junior) hiện là Chief Executive của Trump 

Organization. 

Người vợ thứ hai là Marla Maples, diễn viên (actress) cưới năm 1993 và có được 

một người con gái tên Tiffany Trump và đã chia tay năm 1999. 

Người vợ thứ ba là Malina Knauss có được một người con trai tên là Barron 

William Trump và đang chung sống.’ 

 

Ứng Cử Viên Tổng Thống 
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Ông Trump đã có ý định tranh cử tổng thống từ năm 1987 và năm 2000 ông đã 

thành lập Đảng Canh Tân (Reform Party) và đã ra ứng cử với  danh xưng đảng 

nầy. 

Ông trở thành người nói thẳng và nẩy lửa khi tung ra chiến dịch chống tổng thống 

Barack Obama về nơi sanh và quốc tịch ! Không chính xác nhưng không xin lỗi ! 

(No apology) 

Đến tháng 6 năm 2015 ông tuyên bố ra chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Với khẩu hiệu 

“ Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” Make America Great Again và chống di dân đến từ 

các nước Hồi Giáo . Vượt qua được những chống đối, ganh tỵ và hiềm thù ông đã 

đánh bại hai ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa là Ted Rzuse và Marco Bulio để 

trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa chính thức tranh cử ngày 8/11/2016. 

(2) 

Đại Thắng Trong Bầu Cử 

 

Cuộc vận động tranh cử của Ông Trump đã gặp nhiếu sóng gió, tranh cải và chống 

đối ngay từ trong đảng Cộng Hòa. Có lẻ đây là đầu tiên trong lịch sử Hoa Ký một 

cuộc vận động tranh cử sôi nổi, tranh cải, chống đối và phỉ báng bởi vì nhiều lý do 

.  

Một trong những lý do nổi bật là đối thủ của ông là đàn bà, mà quý bà tham 

chính thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ? 

Lý lo khác là nhiều tài phiệt truyền thông gốc Do Thái  vì quyền lợi cá nhân và tập 

đoàn thương mãi của họ mà sẳn sàng hạ độc thủ để thủ lợi cũng như chuyện bán 

đứng Việt Nam Cộng Hòa họ đã làm !. 
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Cho dù bị chống đối từ những di dân gốc Hồi Giáo và Mễ Tây Cơ, các tập đoàn tài 

phiệt truyền thông gốc Do Thái và đối thủ chính trị, nhưng mạng Đế Vương của 

ông Trump (2) đã minh chứng trước người dân Hoa Kỳ và thế giới Một chiến 

thắng vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Ký ngày 8/11/2016. 

Những Phản Ứng Của Lãnh Đạo Thế Giới 

Nga 

Tổng Thống  Vladimir Putin rất hân hoan với kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ và tin 

tưởng rằng sẽ phục hồi sự giao hảo như từ trước. 

Cựu tổng thống Mikhai Gorbachew đã hoan nghênh chiến thắng của Donald 

Trump. 

Tàu 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã gởi điện tín (telegram) và trên truyền hình chúc mừng 

sự chiến thắng của Donald Trump. 

“ Chúng tôi chờ đợi và làm việc để tăng cường sự liên hệ với Hoa Kỳ trong nổ lực 

ngoại giao và thịnh vượng chung cho hai siêu cường trên thế giới..” 

Mễ Tây Cơ 

Tổng thống Erique Pena Nieto đang do dự và chần chừ không chúc mừng sự 

thành công của Donald Trump, trong khi đó ông viết trên Twitter là chúc mừng 

sự thành công của cuộc bầu cử và bày tỏ hy vọng quan hệ bình thường của hai 

nước sẽ tốt đẹp hơn. 

 Pháp 

Tổng thống Francois Hollande đã nói trên truyền hình: “ Sự Chiến thắng của ông 

Trump mở ra một giai đoạn bất ổn (uncertainty)”. 

Đức 

Thủ tướng Angela Merkel nói: “ Hoa Kỳ là một quốc gia lâu đời về Dân Chủ. Cuộc 

bầu cử công bình và trong sáng đã đi xa hơn thể chế chịnh trị tại Hoa kỳ. Sự liên 

hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Đức - Liên Âu đã đến đỉnh điểm và sẽ giữ ở đó.” 



7 
 

Ấn Độ 

Thủ Tướng Naranda Modi đã viết trên Twitter là :” Đang trong chờ và làm việc với 

chánh quyền của Ông Trump để tang cường quan hệ giữ hai nước lên cao hơn 

trong tương lai.” 

Nhật  

Thủ Tướng Shinto Abe  đã gởi điện văn chúc mừng và  tuyên hứa là tăng cường 

hợp tác giữa hai nước trên bình diện chiến lược toàn diện và liên minh quân sự 

Nhật-Mỹ keo sơn gắn bó để cùng phát triển và gìn giữ những giá trị Nhân Bản, 

Nhân Quyền , Tự Do và Luật Pháp. 

Phi Luật Tân 

 Phát ngôn viên của tồng thống Rodgiro Duterte nói: “ Trong chờ và làm việc với 

chính quyền của ông Trump để bình thường hóa ngoại giao trong tinh thần tương 

kính, tương trợ và chia sẽ những giá trị về Dân Chủ và luật Pháp”. 

 

 

Úc 

Thủ tướng Malcolm Turnball đã gởi điện văn chúc mừng Ông Trump cũng như 

ngoại trưởng Julie Bhishop đã ca tụng tinh thần hợp tác và liên minh giữa hai 

nước qua nhiều thập niên. 

Lãnh tụ đối lập Bill Shorten cũng lên tiếng chúc mừng ông Trump ,  cũng như lãnh 

tụ đảng One Nation (tổ hợp thành phần cực hữu tại Úc) Pauline Hanson đã ăn 

mừng  bằng rượu vang trước tiền đình quốc hội Úc.(4) 

Việt Nam 

Nhân dịp ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, 

hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi 

điện mừng.(5) 
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Lời Kết 

Thế giới đang chờ xem Ông Trump sẽ hành xử quyền tổng thống như thế nào, 

nhưng theo vài quan sát viên thì việc ông Trump tuyên bố trong lúc tranh cử sẽ 

khác với những gì ông Trump làm khi ngồi trong Tòa Bạch Ốc,  

Ông Trump chưa là một chính trị gia chuyên nghiệp thì chưa thấy được và chưa 

chứng nghiệm được những tranh chấp quyền lợi (conflict interest) trong chính 

trường. Nếu vì quyền lợi của người dân Hoa Kỳ và thế siêu cường của Hoa Kỳ 

chắc chắn ông Trump sẽ phải xét lại tất cả những gỉ đã tuyên bố lúc tranh cử. 

Những kỳ vọng có lợi cho một ai đó hay nước nào đó ngoài Hoa Kỳ sẽ chờ xem vì 

khó có một vị  tổng thống Hoa Kỳ nào thoát khỏi vòng kềm tỏa của tài phiệt Hoa 

Kỳ gốc Do Thái vậy./. 

 

Nam Phong  

Tổng hợp ngày 10/11/2016 

 

Tham Khảo: 

(1) Theo http://www.bbc.com/news/election/us2016/results) 

 (2) Theo http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35318432  

(3) Ông Donald Trump Tướng Tinh Con Sư Tử Mạng Đế Vương  bài viết của 

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh -

http://www.vietnamvanhien.net/TuongTinhDonaldTrumpLaSuTuMangDeVuo

ng.pdf 

 (4) http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37919394 

 (5) http://vietnamnet.vn/  
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