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 *Theo truyền thống của nước Mỹ, khi có kết quả bầu cử, ứng cử viên 2 Đảng bắt tay nhau là xong. Lần nầy cũng thế. 
Cả ông Trump và bà Hillary cũng đã bắt tay nhau… Thế nhưng, lần nầy phe Dân Chủ lại kích động làn sóng biểu tình 
trên cả nước thật rầm rộ. TẠI SAO? 

     * Chắc chắn phe CS Tàu và Hồi Giáo sẽ lợi dụng cơ hội ngàn năm nầy tiếp tay đảng DC để làm chia rẽ thêm nội bộ 

nước Mỹ???   

     *Câu hỏi cần được trả lời là: Tại sao không thấy Tổng thống Obama lên tiếng kêu gọi dân chúng chấm dứt biểu 

tình? Và, tại sao bà Hillary cũng giữ im lặng khó hiểu???  

     * Than ôi! Cứ để cái đà chia rẽ hỗn loạn như thế nầy kéo dài, rồi đây có thể nước Mỹ sẽ biến thành  một quốc gia 

CS hay Hồi Giáo hay sao?  (GOPGIO) 

Kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 8-11-2016 vừa qua, ông Donald Trump, đại diện cho 

đảng Cộng Hoà đã thắng bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, đại diện cho  đảng Dân Chủ 
để làm vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump được 306 phiếu cử tri đoàn 

so với 232 phiếu của bà Hillary Clinton, tức vượt qua con số  270 phiếu cử tri đoàn đòi hỏi. 

          Điều nầy làm cho bà Hillary Clinton và hàng triệu người ủng hộ bà Clinton phải kinh 
ngạc, ngỡ ngàng lẫn tức giận. Vì họ cho rằng bà Hillary Clinton là ứng cử viên sáng giá có 

nhiều kinh nghiệm lâu dài trên chính trường qua các vai trò đệ nhất phu nhân, nghị sĩ và 

ngoại trưởng. Bà còn được thêm sự ủng hộ từ giới tư bản, phụ nữ, sắc dân thiểu số ,truyền 
thông cùng sự yểm trợ mạnh mẽ của đương kim tổng thống Obama.  Trong khi đó, ông 

Donald Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp.Ông chỉ là nhà kinh doanh thành 
công .  

          Nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử 240 năm lập quốc của Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ 

không còn ngạc nhiên và vui vẻ chấp nhận kết quả nầy để cùng nhau xây dựng đất nước 
Hoa Kỳ . 

          Đại tướng George Washington lãnh tụ của 13 thuộc địa Anh tại Mỹ Châu sau khi 
chiến thắng đế quốc Anh đã tuyên bố độc lập ngày 4-7-1776 và thành lập nên Hiệp Chủng 

Quốc Hoa Kỳ. Qua sự đề cử của mọi người, thay vì lên chức Hoàng Đế , thiết  lập nền 
Quân Chủ chuyên chế , để cha truyền con nối ngôi vua, thì  ông George  Washington đã 

cho  thiết lập một chế độ Cộng Hoà Dân Chủ . Bản Hiến Pháp của Hiệp Chủng Quốc được 
ra đời vào ngày 19-9-1787.Ông là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông cũng  qui định 

nhiệm kỳ của Tổng Thống là 4 năm và tối đa là 2 nhiệm  kỳ. Bản hiến pháp cũng qui định 
tổ chức cơ chế công quyền của Hoa Kỳ gồm 3 ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp để 

kiểm soát lẩn nhau hầu ngăn ngừa chế độ độc tài chuyên chế . 

          Đến thời Tổng Thống Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, thuộc 

đảng Cộng Hòa trong thời gian cầm quyền từ năm 1861 đến 1865, ông đã phải giải quyết 
cuộc  nội chiến  Nam Bắc  vì  một số tiểu bang muốn tách ra khỏi Liên Bang do sự bất 

đồng ý kiến về quyền lợi của người dân Da Đen. Kết quả, ông Lincoln đã giữ được sự thống 
nhất của quốc gia và quyền lợi của người Da Đen được luật pháp bảo vệ. Tổng Thống 

Abraham Lincoln cũng để lại câu nói dùng làm kim chỉ nam cho  mọi sinh hoạt dân chủ 
của Hoa Kỳ.  Đó là câu : Chính phủ của Hoa Kỳ phải  là  “ Chính phủ Của Dân, Do Dân 

và Vì Dân.”. Nói rõ hơn là chính phủ Hoa Kỳ phải do Dân bầu ra, phải là của Dân và phải 
phục vụ cho Dân. Những chế độ độc tài chuyên chế do bè nhóm, gia đình hay một thế lực 

nào cầm quyền thao túng đều không được chấp nhận. Nhờ vậy, Hoa Kỳ sau hơn 240 năm 
lập quốc, không có một chế độ độc tài nào được thành hình và Hoa Kỳ vững tiến trên đà 

phát triển trong thể chế tự do, dân chủ. 



          Để thực hiện được truyền thống Dân Chủ lâu năm của Hoa Kỳ, chúng ta thấy trong 

sinh hoạt chính đảng của Hoa Kỳ gồm có 2 đảng Cộng Hoà và Dân Chủ. Hai đảng nầy, 
đóng vai trò đối lập, giám sát và cùng hỗ trợ nhau trong việc điều hành quốc gia và thay 

phiên nhau lên cầm quyền. 

          Chúng ta nghiệm thấy khi vị Tổng Thống đảng Dân Chủ cầm quyền được 8 năm, 
thường thì người dân lại chọn ra một vị tổng thống Cộng Hoà tiếp nối. Cứ như thế mà tiếp 

tục xảy ra. Tuy cũng có khi có những ngoại lệ đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hoà cầm 
quyền được 12 năm, nhưng trường hợp nầy rất ít xảy ra . 

          Chủ trương,lập trường của đảng Dân Chủ là Cấp Tiến và thiên về đối nội.Trái lại, 
chủ trương, lập trường của đảng Cộng Hòa là Bảo Thủ và Đối Ngoại.  

          Do người dân Hoa Kỳ có trình độ dân trí cao, họ có đủ khả năng suy xét, nhận định 

để không bị một thế lực hay giới truyền thông nào ảnh hưởng đến quyết định bầu chọn vị 
tổng thống đại diện cho mình. 

          Qua 44 vị tổng thống tiền nhiệm, những cuộc bàn giao chức vụ đều được diễn ra 
một cách tốt đẹp, không có cảnh biểu tình, đốt cờ , giương những biểu ngữ phản đối vị 

tân Tổng Thống đã được tuyển chọn qua một cuộc bầu cử hợp pháp và hợp hiến. 

          Trong thời gian tranh cử, cả hai ứng cử viên của hai đảng Cộng Hoà, Dân Chủ tuy 
có những lời lẽ hơi nặng nề nhau, nhưng sau cuộc bầu cử họ phải bắt tay để cùng xây 

dựng đất nước. Đó chính là truyền thống chính trị tốt đẹp của Hoa Kỳ mà cả thế giới phải 
ngưỡng mộ . 

          Thời hạn 8 năm cầm quyền từ năm 2008 đến năm 2016 của TT Obama, đại diện 
đảng Dân Chủ đã qua. 

             Ông Bill Clinton đã làm Tổng Thống từ năm 1992 đến năm 2000.Việc phu nhân 

của ông là bà Hillary Clinton mong được làm tổng thống, quả thật là một việc khó khăn. 
Quá khứ đã chúng ta thấy gia đình của Kennedy và gia đình Bush chỉ có thể cầm quyền 

một thời gian rồi phải lui ra sau hậu trường. 

          Mong rằng bà Hillary Clinton với  mục tiêu tranh cử mà bà đưa ra là : “Together 

Stronger” cũng như mục đích tranh cử của ông Donald Trump là : “Make America Great 
Again” phải được cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ thực hiện. 

          Trong bài diễn văn chấp nhận sự chiến thắng vào đêm 8-11-2016, ông Donald 

Trump đã nói : 

“Đã đến lúc Hoa Kỳ phải hàn gắn vết thương chia rẽ. Đã đến lúc chúng ta phải 

đoàn kết lại. Tôi muốn nói với những người thuộc phe Cộng Hòa, phe Dân Chủ, 
những người có quan điểm độc lập, các công dân Mỹ ở khắp mọi miền, là đã đến 

lúc chúng ta phải đoàn kết muôn người như một. Tôi cam kết với mỗi công dân 
của đất nước chúng ta: Tôi sẽ là Tổng Thống của mọi người Mỹ “.  

Đối với những ai không ủng hộ tôi trong cuộc tranh cử này, tôi xin chìa tay ra với 
quí vị, để đón nhận những lời khuyên, những hỗ trợ của quí vị, để chúng ta có thể 

làm việc cùng nhau, phục vụ đất nước tuyệt vời của chúng ta ». 

          Mọi cuộc tranh cử, tranh luận đã qua, thiết nghĩ mọi người dân Hoa Kỳ, không phân 
biệt thuộc đảng Dân Chủ, Cộng Hoà hay Độc Lập phải hướng về tương lai để xây dựng đất 

nước Hoa Kỳ. Chúng ta phải vui mừng, hãnh diện vì Hoa Kỳ là một quốc gia Dân Chủ,Tự 



Do và Pháp Trị. Chúng ta phải tôn trọng Hiến Pháp, Luật Pháp của Hoa Kỳ và mang ơn 

công lao của nhiều người dân Hoa Kỳ đã có công xây dựng và duy trì một thể chế tự 
do,dân chủ mà trong đó chính phủ được dân bầu ra phải là CHÍNH PHỦ CỦA DÂN, DO DÂN 

VÀ VÌ DÂN . 

          Mong lắm thay! 


