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Tôi là một người đã sống trên đất Mỹ gần 50 năm qua, tôi hiểu được nguyện vọng của đa 

số Người Mỹ (trong đó người da trắng chiếm 70%, người thiểu số và da màu chiếm 30%). 
–Người Mỹ da trắng từ Âu Châu đến cách nay gần 400 năm (1620), đã xây dựng nên nước 

Hoa Kỳ và họ cũng là người sẽ quyết định tương lai của nước Mỹ . Họ sẽ làm thay đổi vận 
mệnh của nước Mỹ. Dù 30% người thiểu số và da màu có tài giỏi đến đâu thì cũng phải 

đứng sau lưng khối đa số người da trắng này. Những người như chúng ta là thành phần 
nhập cư từ nước khác đến, phải cộng tác với người da trắng để xây dựng nước Mỹ trên 

tinh thần là Hiệp Chủng Quốc (United states) nghĩa là một quốc gia đa chủng tộc. 
Tôi cũng hiểu được chính trị của nước Mỹ nằm trong tay một nhóm thiểu số quyền lực, đó 

là những người Do Thái, họ nắm trên 40% tài sản của nước Mỹ và họ là chủ nhân của các 
cơ quan truyền thông (Media) lớn của nước Mỹ. Họ hướng dẫn dư luận theo ý muốn của 

họ, phục vụ cho quyền lợi của họ. Từ năm 2015 đến nay, đa số giới truyền thông tại Hoa 

Kỳ đã phổ biến những thông tin sai lạc, xuyên tạc ông Donald Trump một cách bất công 
mục đích ủng hộ Hillary Clinton, quyết đưa Bà này lên làm Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ 

trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 này. 
  

Dân Mỹ đã bị các chính trị gia ăn nói khôn ngoan, bài bản, đúng sách vở (trong đó có 
Hillary Clinton)...đã lừa dối họ quá nhiều. Người da trắng, chiếm 70% trong dân số nước 

Mỹ, là thành phần đóng thuế nhiều nhất, cảm thấy bị thiệt thòi, hy sinh nhiều nhất...Họ 
thấy được những khó khăn, những thất bại của nước Mỹ hiện nay về mọi mặt, nhất là 

trong 8 năm Obama và Đảng Dân Chủ lãnh đạo chính quyền. Các chính trị gia của Đảng 
Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đều chủ trương che đậy, không dám trình bày sự thật cho 

dân biết. 
 

Giữa hai ứng cử viện: Hillary Clinton và Donald Trump, ai là người dám nói lên những xấu 
xa nhục nhã của chính quyền Obama hiện nay? Ai là người hiểu được đa số dân Mỹ muốn 

gì? Ai là người hiểu được đa số dân Mỹ đang bất mãn điều gì? Ai là người dám bênh vực 

quyền lợi của đa số dân Mỹ. Và ai là người dám nói lên lời hứa sẽ bảo vệ quyền lợi của 
nước Mỹ tức là bảo vệ quyền lợi của đa số dân Mỹ (đa số đó là người da trắng). Người đó 

chắc chắn không phải là Hillary Clinton. 
  

Obama đã lãnh đạo nước Mỹ suốt hai nhiệm kỳ, làm cho nước Mỹ càng ngày càng suy yếu 
khiến cho các nước khác xem thường. Theo truyền thống lịch sử, năm 2016 này là năm 

mà dân Mỹ muốn thay đổi lãnh đạo và Đảng Cộng Hòa sẽ thay thế Đảng Dân Chủ làm 
Tổng Thống Mỹ trong nhiệm kỳ 2016-2020 này. Năm 2008 là cơ hội cho Đảng Dân Chủ vì 

đó là thời điểm Tổng Thống Bush thất bại,  Đảng Cộng Hòa đang xuống giốc. Nhưng năm 
2008, Bà Hillary Clinton không được chọn làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, nghĩa là 

Đảng này không cho Bà cơ hội mà cơ hội đó đã dành cho Obama. Năm 2016 này không 
phải là cơ hội của Đảng Dân Chủ mà chính là cơ hội của Đảng Cộng Hòa. 

  
Donald Trump xuất hiện với lập trường mạnh mẽ “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make 

America Great Again), công khai đối lập với giới truyền thông, chỉ trích giới truyền thông 
là không làm tròn thiên chức “tôn trọng sự thật”, “không thông tin cho mọi người biết sự 

thật” “truyền thông thiên vị, thiếu vô tư và công bằng”...Trump không bỏ tiền ra mua 



chuộc giới truyền thông. Trump dành nhiều thì giờ để nói chuyện trực tiếp với dân chúng, 

nói thẳng, nói thật với tất cả tấm lòng yêu nước của mình. Tên tuổi của Donald Trump nổi 
lên hàng đầu qua các phương tiện truyền thông mà không tốn tiền mua chuộc giới Media 

như Hillary Clinton. Thành công của ông là nhờ nói thẳng, nói thật. Ông dám nói lên sự 
thật, điều mà các chính trị gia khác chủ trương không nên nói ra trước công chúng. Trump 

tuyên bố “sẽ quét sạch những thối nát, tham nhũng, bè phái tại thủ đô”. 
  

Qua cuộc bầu cử sơ bộ , Donald Trump đã loại các chính tri gia ưu tú của Đảng Cộng Hòa 
thuộc thành phần Dân Biểu, Nghị Sĩ, Thống Đốc trong số đó có Jeb Bush vốn xuất thân 

trong một gia đình có Cha là Tổng Thống, anh là Tổng Thống và bản thân đã từng là Thống 
Đốc tiểu bang...Điều đó đã làm cho các cấp lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa  tìm cách loại 

trừ ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng kết quả, các đại biểu cử tri của đảng 
Cộng Hòa đã đưa ông Donald Trump lên làm ứng cử viên chính thức của Đảng. Sự kiện đó 

đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ và không dám xem thường ông Donald Trump. Ông 
Trump đã lội ngược dòng, đã có một lối tranh cử khác với các chính trị gia chuyên nghiệp. 

Sự thành công của Donald Trump chứng minh rằng ông là người thông minh, khôn ngoan, 

có mưu lược và đánh trúng tâm lý cử tri, đã nói lên được nguyện vọng của cử tri. Ông nói 
thay cho họ, ông làm thay cho họ, ông tranh đấu cho họ và ông đang lãnh đạo họ. Sức 

mạnh của đa số quần chúng đã đưa ông đến thành công. 
  

Tại sao các cựu Tổng Thống, cựu Bộ Trưởng, chức sắc kỳ cựu trong Đảng Cộng Hòa tuyên 
bố “không ủng hộ Trump” mà Trump vẫn được đa số đại biểu cử tri chọn làm ứng cử viên 

chính thức của Đảng Cộng Hòa? Ngay từ khi mới bắt đầu nộp đơn ra ứng cử, Donald Trump 
đã bị giới Truyền Thông (Media) và các chính trị gia mỉa mai, chê cười, cho rằng ông “ngu 

dốt” “là thằng hề” ...Ai cũng biết Đảng Cộng Hòa “không ưa” ông, thậm chí có người lo sợ 
Trump sẽ làm cho Đảng Cộng Hòa mất phiếu, Đảng Cộng Hòa sẽ thất bại vì “hiện tượng 

Trump”. Người ta chỉ cần 1237 phiếu đại biểu cử tri để được chọn làm ứng cử viên của 
Đảng Cộng Hòa...Nhưng Trump đã có gần 1800 phiếu, một con số áp đảo xưa nay chưa 

từng ai có...Tại sao? 
 

Đó là điều khiến tôi chú ý đến ông Donald Trump và ủng hộ Trump. 

Ngoài ra, qua những bạn bè trong giới cử tri da trắng, đặc biệt là tín đồ các tôn giáo như 
Công Giáo, Tin Lành, tôi được biết “tín đồ Thiên Chúa Giáo – Christian nói chung – chống 

Hillary và Đảng Dân Chủ về chủ trương Phá Thai và Hôn Nhân Đồng Tính...” Họ hiểu luật 
cho phép “phá thai từng phần” là tội giết người (giới răn thứ 5 : chớ giết người) vì khi bào 

thai đã có đầy đủ các bộ phận nghĩa là đã thành con người thì trong trường hợp đó: phá 
thai là phạm tội giết người. Những người có niềm tin tôn giáo cũng cho rằng “hôn nhân 

đồng tính” là ngược lại với luật tự nhiên. Hai người đàn ông hay hai người đàn bà (đồng 
tính) không trở thành vợ chồng được. Chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người 

nữ mới có thể sinh con cái, lưu truyền nòi giống cho nhân loại. Hillary và Đảng Dân Chủ 
ủng hộ luật cho phép hôn nhân đồng tính là trái với tôn giáo và trái với tự nhiên. 

  
Vấn đề di dân đã được ông Trump giải thích: Muốn di dân vào nước Mỹ phải trải qua thủ 

tục pháp lý, phải làm đơn xin và sẽ được cứu xét...Trump không chấp nhận di dân lậu, di 
dân bất hợp pháp. Đặc biệt đối với những người di dân từ các nước Hồi giáo đang có chiến 

tranh do Khủng Bố Hồi Giáo gây nên thì phải điều tra lý lịch chính xác mục đích ngăn chận 

bọn khủng bố xâm nhập...kinh nghiệm cho thấy các cuộc khủng bố, phá hoại xảy ra tại 
Hoa Kỳ đa số do những thành phần di dân gốc Hồi Giáo có liên hệ với ISIS... 

  



Tôi nhận định rằng ông Donald Trump là một người yêu nước, một con người chân thành, 

một người can đảm dám nói sự thật, một người độc lập, không bị mua chuộc, không sợ 
áp lực...Trong khi đó, Hillary là một con người đầy tham vọng, luôn chủ trương lừa dối, 

gian trá, thủ đoạn và có những sai lầm trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc, với 
phe Hồi giáo, vi pham đến an ninh quốc gia (qua vụ email), phải chịu trách nhiệm về cái 

chết của Đại Sứ Mỹ và các nhân viên tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Libya, có sự mờ ám trong việc 
chuyển giao bốn trăm triệu dollars tiền mặt để chuộc con tin trái với nguyên tắc chuyển 

tiền, gián tiếp giúp phương tiện cho bọn khủng bố Hồi Giáo mua khí giới, nuôi quân...Quỹ 
từ thiện Clinton Foundation là một hình thức nhận tiền hối lộ, rửa tiền bất hợp pháp...và 

những tai tiếng khác về đời tư, về đạo đức.v.v...Ông Trump được xem là hình ảnh của 
Điều THIỆN đối lập với Hillary là điều ÁC, SỰ THÀNH THẬT với SỰ DỐI TRÁ, YÊU NƯỚC với 

PHẢN BỘI TỔ QUỐC...Dưới Thời Tổng Thống Clinton và Obama, Trung Cộng đã qua mặt 
Hoa Kỳ, Trung Cộng đã gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất lớn về mặt thương mại, tiền tệ, v.v...8 

năm dưới thời Obama, nợ công của Hoa Kỳ lên cao nhất so với dưới thời các Tổng Thống 
khác cộng lại. Donald Trump là người đã từng thất bại trong việc làm ăn, mấy lần bị phá 

sản nhưng đã tự mình vực dậy được và đã trở thành tỷ phú như hiện nay. Điều đó minh 

chứng ông là người có tài và có nhiều người tài cộng tác với ông. Con cái của ông đã được 
giáo dục thành tài và đã thành công...Điều đó minh chứng ông là một người cha gương 

mãu, có trách nhiệm. Người  Á Châu có câu nói “tiên tề gia, hậu trị quốc” (trước phải chỉnh 
đốn được gia đình mình, sau mới lãnh đạo được đất nước ). Tôi hy vọng ông Trump sẽ là 

người thực hiện được chương trình xây dựng đất nước mà ông đã đưa ra. Mọi người đừng 
bị giới Truyền Thông lừa dối, đừng nghe theo những luận điệu xuyên tạc của Media. Hãy 

im lặng chờ đợi sau ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống (20/01/2016) này, Tân Tổng 
Thông Donald Trump và Chính Phủ của ông bắt tay vào việc xem họ làm việc như thế nào 

và phải có một thời gian tối thiếu mới có thể đưa ra nhận xét, phê bình ông Trump. Hiện 
nay những lời chí trích thiếu xây dựng đều nằm trong kế hoạch của bọn phá hoại ...Tôi tin 

rằng ông Trump sẽ làm việc tốt hơn, nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ sẽ được phục hồi mạnh 
hơn, quân đội sẽ sớm được cải tổ và sẽ hùng mạnh, không còn bị xem thường như hiện 

nay. Uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế sẽ được các nước đồng minh tin tưởng và hy 
vọng là lực lượng đứng đầu bảo vệ hòa bình và trật tự thế giới. 

  


