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Dân Mỹ Ủng Hộ Tổng Thống Trump  
Trừng Phạt Bắc Kinh. 

 

Nguyễn Quang Duy 
 

Cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua Tổng Thống Trump và đảng Dân Chủ đều tuyên bố 
thắng cử, cẩn thận phân tích sẽ thấy rõ điều đó thực sự đã xảy ra. 
Phân tích sâu hơn sẽ thấy rõ cử tri Mỹ đã ủng hộ ông Trump trong cuộc chiến chống 
lại Bắc Kinh và ủng hộ đảng Dân Chủ kiểm soát ông Trump tập trung vào hướng đối 
ngoại này. 
  
Tuyên bố thắng lớn… 

Theo Tu chính án 17, bầu cử Thượng viện chỉ mới bắt đầu từ năm 1913, còn trước 
đó Thượng viện được các nghị viện tiểu bang bầu ra. 
Kết quả cuộc bầu cử lần này được ông Trump xem là thắng lớn như ông giải thích 
trên Twitter: “Chỉ 5 lần trong 105 năm, một Tổng thống đương nhiệm giành được 
thêm ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.” 

Các cuộc bầu cử giữa kỳ trước đây đảng của tổng thống đương nhiệm thường bị 
mất một số ghế ở cả hai viện. 
Theo ước tính lần này đảng Cộng Hòa có thêm chừng 3 ghế nghị sỹ nhưng lại mất 
chừng 35 ghế dân biểu, đảng Dân Chủ giành được quyền kiểm soát Hạ viện. 
Một số nghị sĩ có quan điểm chống lại ông Trump, như ông Bob Corker, tiểu bang 
Tennessee, ông Jeff Flake, tiểu bang Arizona đã quyết định không ra tranh cử, còn 
ông John McCain đã qua đời vài tháng trước. 
Thượng viện sắp tới sẽ dễ dàng ủng hộ ông Trump trong việc bổ nhiệm thêm thẩm 
phán, các viên chức chính phủ và cản trở Hạ viện tiến hành luận tội và truất phế 
ông. 
Đảng Cộng Hòa đã chiếm được ghế của hai nghị sĩ Dân chủ chống lại việc đánh thuế 
trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. 
Nghị sĩ Claire McCaskill ở tiểu bang Missouri chỉ còn được 45.5% phiếu bầu nhường 
ghế cho ông Josh Hawley thuộc đảng Cộng Hòa. 
Nghị sĩ Heidi Heitkamp ở tiểu bang Bắc Dakota chỉ được 43.5% phiếu thua rất xa đối 
thủ đảng Cộng Hòa là ông Kevin Cramer. 
Nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown, ở tiểu bang Ohio, công khai tuyên bố ủng hộ việc 
đánh thuế hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc đã giữ được chiếc ghế của mình. 
Có 43 dân biểu đảng Cộng hòa không ra tranh cử, nhiều người đã bỏ phiếu chống 
lại các dự luật do ông Trump đưa ra trong hai năm qua. 
Kết quả cuộc bầu cử tạo cơ hội cho ông Trump có được những dân biểu và nghị sỹ 
đảng Cộng Hòa ủng hộ nên việc ông đánh giá kết quả là “thắng lợi to lớn” không có 
gì là quá đáng hay quá chủ quan. 
  
Đảng Dân chủ thắng Hạ viện… 

Điều hết sức lý thú là có thêm rất nhiều phụ nữ thắng cử và các vị tân dân cử này 
có nguồn gốc và khuynh hướng rất khác nhau. 
Tân dân biểu Sharice Davids và Debra Haaland là hai phụ nữ gốc người da đỏ đầu 
tiên được bầu vào Quốc Hội Mỹ. 
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Cô Sharice Davids còn là dân biểu đầu tiên công khai là người đồng tính. 
Tân dân biểu Rashida Tlaib người gốc Palestine và Ilhan Omar người gốc Somali, là 
hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trúng cử vào Quốc hội Mỹ. 
Tân dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez là phụ nữ trẻ nhất khi trở thành dân biểu chỉ 
mới 29 tuổi. 
Cô được nhiều người biết tới vì thành viên của tổ chức Dân chủ Xã hội theo khuynh 
hướng xã hội chủ nghĩa và đã giành được 78% phiếu tại quận 14, New York. 
Về phụ nữ Mỹ gốc Việt phải kể đến Dân biểu Stephanie Murphy, tên Việt là Đặng Thị 
Ngọc Dung, vừa được tái đắc cử với tỷ lệ 58% phiếu cử tri. 
Dân biểu Stephanie Murphy là người có khuynh hướng hợp tác lưỡng đảng, trong 
nhiệm kỳ trước bà nhiều lần biểu quyết thuận theo các đạo luật do đảng Cộng Hòa 
đưa ra. 
Với nhiều dân biểu phụ nữ thuộc nhiều nguồn gốc và ý thức hệ khác nhau sẽ là thế 
mạnh cho đảng Dân chủ nếu họ có thể dung hòa được và sử dụng thế mạnh này 
trong lần tranh cử tổng thống sắp tới. 
Nếu không thực hiện được nội bộ của họ sẽ phân chia ý thức hệ, tranh cãi phương 
cách điều hành và tranh giành quyền lực cấu xé lẫn nhau. 
Trong những ngày sắp tới Hạ viện sẽ bầu lại chủ tịch. Tổng thống Trump đã công 
khai ủng hộ dân biểu Nancy Pelosi hiện là lãnh đạo phe thiểu số. 
Ông Trump cho biết bà Nancy Pelosi chủ trương đoàn kết xây dựng hữu nghị lưỡng 
đảng và ông sẵn sàng kêu gọi các dân biểu đảng Cộng Hòa đoàn kết dồn phiếu cho 
bà. 
Bất cứ điều gì Tổng Thống Trump đã, đang và sẽ làm nếu vi phạm luật pháp Hoa Kỳ 
đều có thể bị Hạ viện mang ra luận tội. Thiếu sự hợp tác lưỡng đảng việc luận tội và 
truất phế Tổng thống Trump có thể xảy ra. 
Đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát Thượng viện nên có thể kềm hãm việc xảy ra. 
Đây có lẽ là yếu tố mà rất nhiều cử tri Mỹ dành phiếu Thượng viện và Hạ viện cho 
hai đảng khác nhau. 
Được CNN phỏng vấn hôm 8/11/2018, bà Nancy Pelosi cho biết đảng Dân chủ có 
một số ưu tiên phải làm trong các lĩnh vực như lương lao động, chăm sóc y tế và 
tính toàn vẹn của chính phủ và các vấn đề khác. 
Bà còn cho biết “Nếu có bằng chứng tổng thống nên bị luận tội, thì phải rõ ràng với 
công chúng và tiến hành theo cách lưỡng đảng”. 
Tổng thống Trump cũng đã đưa ra một hướng đi khá rõ ràng. Đảng Dân chủ nay đã 
kiểm soát Hạ viện nên cần chủ động đưa ra các kế hoạch về cơ sở hạ tầng, kế 
hoạch về chăm sóc y tế, hay bất cứ kế hoạch nào, ông và đảng Cộng hòa sẽ tiến 
hành đàm phán. 
  
Chiến tranh Bắc Kinh ngọn cờ tranh cử… 

Chiến thắng lớn nhất của ông Trump là đã chuyển đổi được suy nghĩ của đa số cử 
tri Mỹ về việc trừng phạt thương mãi Bắc Kinh. 
Từ nhiều thập niên đa số các nhà kinh tế học Mỹ và thế giới đều chạy theo lý thuyết 
kinh tế tự do và quên đi thực tế chính trị. 
Những người này lại ảnh hưởng truyền thông báo chí, ảnh hưởng các chính trị gia và 
ảnh hưởng dư luận rằng tự do thương mãi sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ và cho 
thế giới. 
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Nhiều chính trị gia, nhất là các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ bị chụp cho các mũ 
“bảo hộ công nghiệp” chống lại kinh tế tự do khi lên tiếng đòi hỏi bảo vệ công ăn 
việc làm cho cử tri thuộc tầng lớp lao động. 
Cho đến đầu tháng 8/2018, truyền thông báo chí, tầng lớp khoa bảng và đối thủ 
chính trị vẫn đội cho ông Trump cái mũ “bảo hộ công nghiệp” thật lớn. 
Trong khi ông Trump thẳng thừng điểm mặt Bắc Kinh là “lũ cướp”, cướp công ăn 
việc làm, cướp tài sản trí tuệ, không tôn trọng lời hứa, không tôn trọng luật chơi… 
và sứ mệnh cử tri Mỹ giao cho ông là thẳng tay trừng phạt Bắc Kinh. 
Càng ngày càng nhiều người hiểu ra bản chất của nhà cầm quyền cộng sản Bắc 
Kinh. Khuynh hướng chống đối ông giảm mạnh và khuynh hướng ủng hộ ông gia 
tăng. 
Đặc biệt cử tri Mỹ gốc Việt lên đến 64% ủng hộ ông Trump khi ông phát động cuộc 
chiến chống lại Bắc Kinh. 
Số cử tri Mỹ đi bầu thật đông với một tỷ lệ khá cao cử tri Mỹ đã dành phiếu Thượng 
viện cho đảng Cộng Hòa nhưng lại bầu cho đảng Dân Chủ tại Hạ viện. 
Kết quả cuộc bầu cử cho thấy dân Mỹ ủng hộ ông Trump trong cuộc chiến chống lại 
Bắc Kinh. 
  
Quan điểm lưỡng đảng… 

Trong cuộc họp báo sau bầu cử vào sáng ngày 7/11/2018, ông Trump mong rằng 
cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh có thể góp phần khắc phục sự chia rẽ nghiêm 
trọng của nước Mỹ. 
Nay công việc đã trở lại với nước Mỹ, các khoản thuế người Trung Quốc phải trả cho 
nước Mỹ sẽ được sử dụng cho lợi ích nước Mỹ… Điều ông muốn thực hiện là đoàn 
kết và hợp tác lưỡng đảng để phục vụ nước Mỹ. 
Ông không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế 
của họ để kiểm soát toàn cầu. 
Dân biểu Eliot Engel, ứng cử viên Dân chủ cho Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết 
Đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy ông Trump đưa ra các chính sách hà khắc hơn đối với 
Nga, Ả Rập và Bắc Triều Tiên. Nhưng với Trung Quốc và Iran, ông thừa nhận rằng 
họ không thể làm gì nhiều để thay đổi nguyên trạng. 
Về chiến tranh thương mại phía Dân chủ muốn ông Trump phải giải trình nhiều hơn 
về mức thuế đánh trên các hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. 
Đây là dấu hiệu cho thấy trong 2 năm tới ông Trump sẽ tập trung vào chính sách đối 
ngoại để định hình chính trị thế giới điều mà ông luôn bày tỏ sự quan tâm. 
  
Cuộc gặp tại Argentina… 

Ngày 1/11/2018 trên Twitter ông Trump cho biết ông đã có 1 cuộc nói chuyện dài 
và rất tốt với ông Tập Cận Bình xoay quanh vấn đề thương mại và các vấn đề khác 
trong đó có vấn đề Triều Tiên. 
Sau đó ông Trump cho biết đã yêu cầu giới chức Mỹ soạn một dự thảo thỏa thuận 
thương mại cho phía Trung Quốc, ông sẽ gặp ông Tập trong Hội nghị G20 tổ chức 
tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào cuối tháng 11 này. 
Ông còn cho biết sẽ đàm phán về các vấn đề thương mãi và nếu không đạt được 
thỏa thuận thì ông sẽ tuyên bố đánh thuế trên toàn bộ hàng hóa nhập cảng từ 
Trung Quốc vào Mỹ. 
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Về phía Trung Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập Cảng Quốc tế vào ngày 
5/11/2018, ông Tập đưa ra một dấu hiệu trái ngược là ông muốn đặt Trung Quốc 
vào vị trí đứng đầu trong công cuộc toàn cầu hoá. 
Ông ngầm ám chỉ ông Trump sử dụng luật rừng khi áp dụng chính sách kinh tế làm 
hại cho kinh tế của các nước khác và như thế sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ kinh tế 
toàn cầu. 
Điều này cho thấy ông Tập chưa sẵn sàng cho việc đàm phán và cuộc chiến thương 
mãi Mỹ Trung sẽ dữ dội hơn trong những ngày sắp tới. 
Chiến thương mãi, sẽ dẫn đến chiến tranh tiền tệ, chiến tranh tài chính và chiến 
tranh chứng khoán, và biết đâu sẽ dẫn đến chiến tranh quân sự. 
Thế giới và Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến trong những ngày sắp tới. 
  
Chia sẻ cá nhân… 

Xin chúc mừng tất cả những tân dân cử gốc Việt khắp nước Mỹ. Các anh chị dù 
thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, đều là những vốn quý của cộng đồng Việt 
Nam, đều sẽ đóng góp cho nước Mỹ mạnh lên và mang lại quyền lợi cho người Việt 
tại Mỹ. 
Nước Mỹ có mạnh thì ít nhiều mới có thể kềm chế được tham vọng bành trướng của 
nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. 
Việt Nam là một nước nhỏ lại ở cạnh nước Tàu luôn muốn xâm lược nên một nước 
Mỹ hùng cường là mong muốn của người Việt tự do. 
Nước Úc giàu có, dân trí cao, không chiến tranh mà các Thủ tướng Úc đều luôn luôn 
ủng hộ các Tổng Thống Mỹ bất luận họ thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. 
Trước đây tôi là công chức liên bang Úc, cứ mỗi lần tranh cử tại Mỹ hay nước Mỹ 
xảy ra biến cố, chúng tôi đều phải tường thuật cho Thủ Tướng Úc ảnh hưởng của sự 
kiện đến nước Úc và đến thế giới. 
Nhờ đó tôi mới thấy rõ các Thủ Tướng Úc quan tâm đến bầu cử ở Mỹ và nước Mỹ 
đến mức độ nào. 
Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy thương tiếc nhị vị Tổng thống Việt Nam Cộng 
Hòa khi đất nước chiến tranh họ đã phải trông ngóng tin tức bầu cử ở Mỹ từng giờ 
từng phút vì mọi quyết định của cử tri Mỹ đều ảnh hưởng đến miền Nam tự do. 
Bàn cờ thế giới đang thay đổi rất nhiều, rất nhanh và càng ngày càng thuận lợi cho 
việc thay đổi thể chế tại Việt Nam. 
Ước mong một ngày không xa người Việt trong và ngoài nước sẽ rủ nhau đi bầu để 
chọn những người thật xứng đáng và thực tâm lo cho đất nước. 
 

Nguyễn Quang Duy 

Melbourne, Úc Đại Lợi 
9/11/2018 
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