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Vì đâu nên nỗi? 



 Bài “Nhận định Thời cuộc” tuần trước (ra ngày 11-11) đã bị hố lớn trong lẽ 

thường tình. Bài được viết hai ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra - cho kịp số báo 

tuần. Vào thời điểm đó, giới chính khách, quan sát viên chính trị, bình luận thời sự, 

và thăm dò đều chỉ ra rằng bà Hillary Clinton hiển nhiên sẽ chiến thắng với những 

lý lẽ đương nhiên (không cần nêu ra ở đây).  Đến ít nhất 63.4 triệu cử tri đã tin ở 

điều đó. Bởi thế “Nhận định Thời cuộc” 11-11 đã được viết theo hướng đó, giả 

định đó: bà Clinton đăc cử, và những lý do hiển nhiên điều này đã (đúng hơn là 

phải) xảy ra. Đúng là ông Trump đã chơi như một phi công Nhật kamikaze thời Đệ 

nhị Thế chiến. Thế nhưng thật khó ai ngờ được có đến 61.2 triệu người bỏ phiếu 

cho Trump – tuy là một thiểu số, nhưng thiểu số ăn tiền vì một hệ thống phiếu cử 

tri đoàn electoral vote bất công - những lá phiếu popular vote không có cùng giá  

trị. Trump từng “lo” rằng một rigged election (bầu cử gian lận) sẽ làm ông thua 

cuộc. Nay thì sự tình ngược lại: he won the presidency owing to a rigged election 

system based on the obsolete Constitution! 

Cả hai tuần trước ngày bầu cử tổng thống 8-11, mọi dấu hiệu đều chỉ ra bà 

Hillary Clinton sẽ là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.Tỷ phú Donald Trump chỉ có 

nước về nhà đuổi gà cho vợ. Mọi thăm dò đều cho thấy ông Trump thua bà Clinton 

khá đậm ở số phiếu phổ thông cũng như phiếu cử tri đoàn. Phần lớn những nhà 

quan sát, phân tích, bình luận chính trị tả khuynh, độc lập hay hữu khuynh chẳng ai 

nghĩ ông có cơ may nào. Những tờ báo lớn đều chính thức ủng hộ bà Clinton. Tuần 

báo lớn nhiều uy tín của Anh The Economist đưa lên trang bìa hình ành một “bàn 

tay năm ngón kiêu sa” có ngón trỏ có mặt bà Clinton chỉ lên với cái tựa lớn: 

America’s Best Hope. Trong nội bộ đảng Cộng Hòa, những chính khách ủng hộ 

ông thì miễn cưỡng, nhưng có cả hàng loạt nhân vật có uy tín đã công khai nói rõ 

sẽ không bỏ phiếu cho ông. Người ta tính ra, người da đen, người Hispanic, phụ 

nữ, người da trắng có học, và thành phấn chính trị độc lập sẽ chạy theo bà Clinton. 

Theo ông Trump, giới quan sát chỉ thấy có người da trắng ít học, bảo thủ, lao động, 

nông thôn. Sự lo lắng của người Cộng Hòa còn ở chỗ vì ông Trump, họ có thể sẽ 

mất cả thế đa số ở cả Hạ Viện và Thượng Viện. 

Trong tất cả bao nhiều điều người ta nghĩ phải xảy ra, rốt cuộc chỉ có một 

điều đã đến: bà Clinton đã thắng ông Trump ở số phiếu phồ thông: bà: 63.4 triệu, 

ông 61.2 triệu; bà hơn ông 2.2 triệu phiếu. Trong lịch sử gần đây, chỉ có một ứng 

cử viên thắng ở popular vote mà thua ở electoral vote là ông Albert Gore năm 

2000. Kể từ đó, trong 15 năm qua, nhiều nhà chính trị học đã thấy tính vô lý, lạc 

hậu của electoral vote, cho nên đã đặt vấn đề cần viết lại hiến pháp và hàng loạt tu 

chánh án về khoản này. Nhưng tu chánh án là chuyện thời xưa, thời nay người ta 

chẳng muốn tu chính hay cải cách gì cả. Làm sao cạo sửa được cách bầu cử ở Mỹ 

đặt nặng tầm quan trọng của những tiểu bang đông dân, nhiều phiếu cử tri đoàn? Ở 

Mỹ bảo hiến thì có, cải hiến thì không.  



Bà Clinton đã đọc ngay bài diễn văn chấp nhận “nỗi đau còn dài” vào ngày 

thứ tư liền sau ngày bầu cử. Trong khi mọi tiên đoán, dự phóng cho rằng bà sẽ hơn 

ông Trump vào khoảng ít nhất 50 phiếu cử tri đoàn, nhưng thực tế bẽ bàng thì 

ngược lại, ông Trump được 306 trong khi bà 232 - tức ông hơn bà đến 74 phiếu – 

còn nói gì được nữa.  

Ông Trump hơn bà rõ rệt ở electoral vote, vì đâu nên nỗi? Thứ nhất, cử tri 

đảng Cộng Hòa đúng là “hết sẩy”, dù cho ai có nói ngược nói xuôi gì về ông 

Trump, và dù cho ông Trump có nói nhăng nói cuội gì, họ vẫn đứng vững như 

kiềng ba chân, một lòng một dạ với Donald là người họ đã dồn tim óc đề cử, cho 

nên không tiểu bang đỏ nào thay màu. Thứ nhì, những tiểu bang “xích đu” (swing 

state) mà người ta những tưởng cử tri không bị ràng buộc với ông Trump, sẽ độc 

lập chọn bà Clinton thì họ đã quay lưng với bà, như Arizona (“di dân” ở đây nào 

dám đi bầu), Utah (còn lâu mới có thể tin được dân Mormon có thể “thay lòng đổi 

dạ”), North Carolina, Ohio, Nebraska. Mất 5 tiểu bang này là đã mất 55 phiếu. Bà 

thua là phải! Thứ ba, quyết định hơn cả là một số tiểu bang cực kỳ quan trọng, 

những tưởng sẽ đi theo đảng Dân Chủ, nhưng người ta đều nói No với cà đảng Dân 

Chủ và bà Clinton: Pennsylvania (20 phiếu), Florida (29), Michigan (16) 

Wisconsin (10). Bà mất đến 75 phiếu ở bốn nơi này, và tuột mất 75+55=130 phiếu 

tưởng trong tầm tay.  

Bà thua là phải, nhưng vì đâu nên nỗi? Khi mọi thăm dò tức hỏi ý kiến cử tri 

đi ngược lại với thực tế, thì câu trả lời đơn giản nhất là: cử tri ủng hộ ông Trump 

nói là làm, họ đi đông, bầu đúng, trong khi đó những người đi bỏ phiếu cho bà 

Clinton họ nghĩ đã cử xứng, nhưng họ quên rằng phải đi đông, bầu đúng. Cử tri da 

trắng ít học, trình độ thấp, trong lòng mang một mối bất mãn, phẫn nộ, hận thù, 

tuyệt vọng đã quyết tâm đổ tất cả sự thù đời vào lá phiếu “tử vì đạo” cho ông 

Trump. Lớp cao niên cảm thấy bị đe dọa vì chính sách phúc lợi mở ra tràn lan của 

người Dân Chủ cũng chịu khó “rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu tự 

do” (bài hát năm 1955 của chúng ta ở Saigon) bỏ cho ông Trump: trước mua vui 

sau đề chứng tỏ: I vote, therefore I am (tôi bỏ phiếu, nên tôi hiện hữu). Những 

người theo ông Trump đều cắt máu ăn thề, trời mưa trời gió gì cũng đi bỏ phiếu, 

ngay cả người theo Tea Party, người ham súng, người thù ghét Hồi giáo và di 

dân… Trong khi đó, những người ủng hộ bà Clinton và miệt thị ông Trump thì có 

nhiều lý do nằm nhà coi tablet. Tâm lý phổ biến: có mợ thì chợ cũng đông. Không 

mợ thì chợ cũng không thiếu người. Cái ông Trump đó sao mà thắng được. Một lý 

do khác: cử tri da đen và Latino đi bỏ phiếu chỉ được tối đa là 60% vì họ vừa 

không quen đi bầu vừa sợ người da trắng “khủng bố”. Cử tri phụ nữ chẳng phải ai 

cũng sẵn sàng ra khỏi nhà, nhất là nếu chồng hay bạn trai không chở đi vì họ ghét 

bà Clinton và thích những cô con gái xinh đẹp của ông Trump (dĩ nhiên, những 

người vợ của ông Trump đều là người mẫu, con gái của họ tất phải hơn Chelsea 

Clinton). Còn cử tri trẻ thường giống nhiều nhà báo: nói thì hăng, làm không năng! 



Vả lại không chắc những người từng ủng hộ ông Bernie Sanders nay đều chạy qua 

bà Clinton! 

Cái tai họa đối với đảng Dân Chủ (hay của nước Mỹ?) không chỉ ở bị vuột 

mất Tòa Bạch Ốc mà còn không đảo ngược được tình thế ở cả hai viện. Có nghĩa là 

đảng Cộng Hòa vẫn nắm đa số ở cả Thượng Viện (cho dù đa số chì còn 51-48 thay 

vì 54-46 như trước) và Hạ Viện (238-193). Nhìn xa hơn một tí, Tối cao Pháp Viện 

hơn nửa năm qua chỉ có tám người, khuyết một chiếc ghế do ông Antonin Scalia ra 

đi để lại. Ông Trump sẽ đề cử người thứ chín, khiến cho cán cân của tòa án này sẻ 

nghiêng 5/4 về phía Cộng Hòa. Nếu bà Ruth Bader Ginsburg, năm nay đã 83, 

quyết định về hưu “sớm” để làm gương cho mấy nhà dân cử tuổi già, sức yếu, bệnh 

tât nhưng tính ham không bỏ được, tân Tồng thống Trump sẽ có dịp đề cử thêm  

một người nữa, Tối cao Pháp viện chắc chắn sẽ còn thêm bảo thủ trong 20 năm 

nữa. Có nghĩa là hai thập niên tới nước Mỹ về căn bản hiến pháp sẽ chằng trông 

mong có gì đổi mới. Như vậy, đảng Cộng Hòa sẽ nắm cà Hành pháp, Lập pháp và 

Tư pháp trong 2-4 năm tới – ít nhất. Phải chăng họ sẽ muốn gì lại chẳng được, như 

ông Trump thường khoe khoang khả năng của ông đối với phụ nữ! Đó chính là 

nguy cơ lớn nhất cho đảng Dân Chủ đang đứng trước ít nhất “bốn năm sám hối”. 

Lần cuối cùng đảng Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện là trong cuộc bầu cử 

2008-10. Sáu năm qua, Cộng Hòa nắm ưu thế, và hai năm tới cũng thế. Trong bầu 

cử Thượng Viện năm nay, nhiều người nghĩ rằng đảng Dân Chủ có nhiều lợi thế 

giành lại đa số, nhất là vì ông Trump sẽ làm suy yếu các thượng nghĩ sĩ Cộng Hòa 

phải tái tranh cử ở những tiểu bang “chiến địa” (battleground states) này. Nhưng sự 

thể ngược lại. Những người nồng nhiệt ủng hộ ông Trump đã giúp các người 

đương nhiệm tái ứng cử chiến thắng ở những tiểu bang gay go này. Bởi thế, phải 

kết luận rằng chính những người đã đưa ông Trump lên cũng đã giúp những người 

Cộng Hòa giữ ghế - ngay cả những người Cộng Hòa chống ông Trump. Mọi tiên 

đoán, suy luận, phân tích rốt cuộc sai lầm cà của giới thức giả. Khi nhìn về tương 

lai, người ta hay lắng nghe ý kiến của các nhà kinh tế và các nhà nghiên cứu chính 

trị. Nay nếu các nhà kinh tế đã cho thấy không có khả năng thấy trưóc suy thoái, và 

thường sai lầm khi lượng giá phục hồi, các nhà nghiên cứu chính trị đang bi xem là 

thầy bói xem voi khi sống trong một thời người dân thường mất cả lý lẽ bình 

thường, thì làm sao người dân có thể thấy trước được gì vào một thời chung quanh 

là mây mù và trước mắt tối như mực? 

Nhưng chúng ta cũng phải bình tâm xét đến trách nhiệm về kết quả cuộc bầu 

cử này. Để thấy hậu quả!  

Đương nhiên chẳng thể trách ông Trump. Ông là một đại anh hùng của đảng 

Cộng Hòa, đơn kiếm diệt quần hùng, đến mức đang được so sánh với Machiavelli 

của Ý thời xưa. Nhưng nên nhớ, trong thời quân chủ phong kiến, ma giáo hay gian 

hùng là chuyện dễ. Có dịp nói chuyện với Tào Mạnh Đức thì rõ. Trong thời dân 

chủ ngày nay, làm Machiavelli khó hơn nhiều, nhất là vì ông đã bị cả đảng ruồng 



rẩy mà vẫn kiên trì đi tới, thậm chí còn rộng lượng cứu vớt bao nhiêu ngưòi trong 

đảng và giúp đảng thực hiện giấc mơ lật đổ đảng Dân Chủ khắp nơi, thiết lập chế 

độ độc đảng mà không cần mượn danh nghĩa “chbuyên chính vô sản”. Xem chừng, 

Donald vĩ đại hơn Ronald. Ông Reagan phải chen lấn vào giới chính trị, sau tám 

năm thống đốc California, mấy kỳ tranh cử hụt. Ông Trump thì đúng như câu 

chuyên ngụ ngôn chính trị của Mỹ, người mẹ ru con trai kẽo kẹt trên nôi, âu yếm 

nói: “Lớn nhanh lên con, rồi tha hồ quậy như ông Trump. Thế nào cũng có một 

ngày làm tổng thống nước dân chủ tự do này, tha hồ ngồi trên đầu trên cổ thiên 

hạ”.  

Cũng chẳng thể trách bà Clinton. Bà đã hết sức suy nghĩ để dưa ra những kế 

hoạch cứu vớt xã hội, đất nước, từ trẻ em, người nghèo, phụ nữ, bệnh nhân đến dự 

án phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm qua tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

đang rệu rã của nước Mỹ, và cải cách chế độ thuế khóa để làm giảm bất bình đẳng 

xã hội, và cải thiện quan hệ quốc tế về cả hai mặt chính trị và giao thương, đầu tư. 

Trong lịch sử, bà là ứng cử viên chuẩn bị kỹ càng nhất kế hoạch hành động, và là 

người thực có kinh nghiệm (hơn ông Trump, Obama, Bush con, Bill Clinton…), 

khả năng, kiến thức để làm tròn lời hứa với cử tri. Vấn đề là ở chỗ cử tri không tin 

lời hứa của bà. Họ không ưa bà (likeability), không tin bà (reliability). Hai vấn đề 

này, người theo Trump không đặt ra cho Trump –  chỉ đặt ra cho bà, có lẽ bởi vì bà 

là phụ nữ. Bà nói gì, người ta cũng cứ hỏi lại “Thiệt hông?”. Bà lại còn bị tiểu nhân 

ám hại khi ông giám đốc FBI cao lớn có sáng kiến 10 ngày trước bầu cử đi “tiết lộ”  

đang xem xét lại email của bà. Hơn nữa, đúng như bà dân biểu Dân Chủ ở 

Michigan phê phán “Tôi bảo bà mãi mà bà không nghe, không nghe”. Bà đã không 

quan tâm đúng mức số đông đảo cử tri tuyệt vọng ở Michigan đi theo ông Sanders, 

những người lao động da trắng ít học ỏ tiểu bang kỹ nghệ đang lo lắng mất việc và 

thù ghét giới tài chánh ở Wall Street. Cho nên bà phải trả giá mà thôi: người ta từ 

ông Sanders Dân Chủ chạy qua ông Trump Cộng Hòa. Bà mất phiếu cách tương tự 

ở những swing states: Michigan, Pennsylvania, Ohio… Người ta cũng trách bà đã 

không đánh giá đúng mức những vấn đề của bà, cho nên để tham vọng làm mờ 

những nguy cơ trước mắt. Thật ra, tranh cử với ông Trump, ai mà sợ. Vả lại, cũng 

nên thấy mặt tích cực trong quyết định tranh cử của bà: nước Mỹ mang tiếng là 

nước dân chủ, tiến bộ nhất trên thế giới, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nữ tổng 

thống. Bao nước châu Phi cũng đã có nữ tổng thống. Chile, Brazil, Argentina đều 

có nữ tổng thống. Nam Triều Tiên, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Phillippines… 

đếu đã có nữ nguyên thủ quốc gia…trừ Mỹ. Người đàn bà lỗi lạc số 1 thế giới ngày 

nay là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chính vì uy tín của đất nước Mỹ, bà 

Clinton mới đành đoạn bỏ chồng lêu lổng, con ở nhà để ra gánh vác việc quốc gia, 

và chịu mang tiếng ham hố của Thị Mầu. Bây giờ, cơ hội hiếm có cho phụ nữ Mỹ 

đã vuột… Biết đến bao giờ… 



Cũng chẳng nên trách đảng Dân Chủ đã trên danh nghĩa chịu trách nhiệm đề 

cử bà Clinton để cho thất bại xảy ra. Thực tình mà nói, establishment, tức giới lãnh 

đạo, điều hành đảng, của cả Dân Chủ và Cộng Hòa đang ngày càng cho thấy thiếu 

thực chất, ít nhất là trên hai mặt nhân sự (xây dựng, dề bạt, đầu tư vào những người 

lãnh đạo đất nước trong tương lai) và đường lối của đảng. Có thể trong đàng cũng 

có người làm việc nghiên cứu, phân tích hiện tình chính trị, nhưng làm với sức 

thuyết phục thì không. Hãy xem bà Clinton chọn ai làm thủ túc cho mình: một bà 

Hồi giáo (Huma Mahmoud Abedin, vợ một tên cuồng dâm), một bà Do Thái 

(Debbie Wasserman Schultz) ở Florida mà làm cho bà mất Florida, một bà da đen 

(Donna Brazile chỉ có tiếng với người da đen mà chẳng có miếng đối với người da 

trắng). Bà Clinton điên rồ như thế, thua là phải! Vả lại, thời nay, ngưòi ta cũng ít 

có ý niệm “một lòng với đảng”. Là nước dân chủ, nhưng tự do, cho nên các đảng 

viên giành quyền nghĩ đến mình trước, tức là làm đủ cách để có lá phiếu của cử tri 

– thay vì chặt chẽ đi theo đảng. Ở bên trên mỗi đảng thì có những thế lực từ giới 

trưởng thượng và cao niên. Hãy xem sự chán ghét của cử tri đối với đảng và 

establishment! Trump không phải là ngưòi của cơ chế, ông được cử tri chạy theo 

ùn ùn. Bà Clinton là nhân vật tai to mặt lớn trong establishment của đảng, nhưng 

cử tri không dồn hết sức vào bà! 

Suy cho cùng, trách nhiệm lớn và duy nhất và do đó thua thiệt lớn nhất là 

của ông Obama. Chưa ai dám nói ông stupid vì ông có thái độ quá gracious với 

Trump sau khi ông Trump đắc cử, nhưng tám năm thực sự của ông Obama, ông 

muốn để lại cái gì gọi là  “Obama legacy”? Ông mở của cho ông Trump vào Tòa 

Bạch Ốc. Và sẽ để cho ông Trump phá hết những thành quả kinh tế 

(Obamanomics), y tế (Obamacare), quốc tế (self-restraint) của ông. Ông ở vị trí dễ 

thấy nhất sự nổi loạn của người da trắng, mà trong đó ông chịu trách nhiệm một 

phần: người da trắng cho rằng họ đã lầm lẫn hay bị “lạm dụng” hay bị “bội phản” 

khi bầu một người da đen vào White House đến tám năm nhưng người này đã làm 

không đủ bổn phận “nô lệ” của mình. Ông đã không cảnh giác được ông. Không 

cảnh giac được đảng Dân Chủ. Không cảnh giác bà Clinton. Và không đủ nhậy 

cảm, tế nhị để kéo những người theo ông Sanders về với bà Clinton.Thậm chí, ông 

không hề đặt ra câu hỏi: Why Hillary? một khi ông đã có Joe Biden bên cạnh. Isn’t 

he somehow stupid? 

 Xin đừng trách người dân đã bỏ phiếu cho ông Trump. Suy cho cùng, người 

dân bao giờ cũng là đồ chơi trong tay những nhà chính trị. Xin hãy tội nghiệp giùm 

cho người dan. Họ không thể thay, đúng nói thấy hết, những hậu quả của lá phiếu 

của họ. Bởi vì trước mắt… xem chừng tối như mực, hỗn loạn vô chừng. Khi người 

ta chưa hiểu được bốn năm tới guồng máy có chạy không, và chạy theo hướng nào. 

Lâu lắm roi mới nghe chữ “political brinkmanship!” 


