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Cuộc bầu cử Tổng Thống cuối năm nay sẽ có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Lần đầu
tiên sẽ xảy ra trong lịch sử là đêm bầu cử không có kết quả chính thức, người dân
phải chờ cho những phiếu bầu bằng thư được đếm xong, lúc đó mới biết được ai là
Tổng Thống đắc cử. Những phiếu bầu bằng thư này còn là nguyên nhân cho nhiều vụ
tranh tụng như đã xảy ra trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua. Hai Liên Danh Cộng Hòa và
Dân chủ đã tiên liệu điều này và mỗi bên đã thuê mướn hàng trăm luật sư tài giỏi sẵn
sàng cho cuộc chiến pháp lý.
Những vụ kiện không giải quyết được tại tòa dưới, phải đưa tới Tối Cao Pháp Viện.
Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Ruth Ginsburg mới qua đời chiều hôm qua, ngày 18/9,
và Tối Cao Pháp Viện còn lại 8 Chánh Án. Thời gian từ nay tới ngày bầu cử chỉ có
vỏn vẹn 6 tuần lễ, không đủ để bổ túc thêm Chánh Án Tối Cao Pháp Viện. Trong số 8
Chánh Án này, có 5 vị được Tổng Thống đảng Cộng Hòa đề cử. Tuy nhiên, rất có thể
Chánh Án John Roberts sẽ nghiêng về phía Dân Chủ, và như vậy, cán cân của Tối
Cao Pháp Viện sẽ là 4/4. Trường hợp này sẽ không đưa ra được phán quyết chung
thẩm, và hậu quả sẽ làm cho tình hình chính trị thêm gay cấn.
Thật đáng lo ngại khi bà Hillary Clinton phát biểu là “Joe Biden không nên chấp
nhận thua cuộc trong bất cứ hoàn cảnh nào.” Tỷ phú George Soros, nhà tài trợ chủ
chốt của đảng Dân Chủ từ nhiều năm nay, cũng tuyên bố “Chúng tôi đã có hơn 80 tổ
chức tham gia vào liên minh chuẩn bị chiến đấu cho những xáo trộn sau ngày bầu cử
để bảo vệ hiến pháp. Chúng tôi sẽ chiến đấu mãnh liệt như vũ bão.” Đảng Dân Chủ
lấy chiêu bài “bảo vệ hiếp pháp” để phủ nhận kết quả bầu cử nếu Joe Biden không
đắc cử. Chủ trương của đảng Dân Chủ là “Biden or No Peace.” Chủ trương này rất
phi lý, mở đường cho những cuộc biểu tình bạo loạn, bất ổn. Hoa Kỳ có còn là một
quốc gia dân chủ tự do nữa hay không?
Một tuần lễ hoạt động của hai UCV Tổng Thống
UCV Joe Biden đã trốn tránh mấy tháng trời ở nhà, không tiếp xúc với cử tri và báo
chí, mãi gần đây ông ta mới bắt đầu xuất hiện. Joe Biden vẫn nói ấp úng, nói trước
quên sau hoặc quên béng đi rồi nói qua chuyện khác. Cựu Thị Trưởng New York, tỷ

phú Michael Bloomberg lo ngại UCV Joe Biden bị thua tại tiểu bang Florida nên ông
ta đã quyết định bỏ thêm 100 triệu dollars để giúp cho Joe Biden thắng tiểu bang này.
Ủy ban tranh cử của Cộng Hòa và Dân Chủ đang dồn nhiều nỗ lực cho tiểu bang
Florida, là một trong 17 tiểu bang cần phải giành được. Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ
năm 1964. lịch sử đã chứng minh: Phiếu của cử tri tiểu bang Florida luôn dành cho
UCV thắng cuộc.
Năm 2016, thời gian đêm bầu cử gần như sắp kết thúc, gia đình UCV Donald Trump
đang hồi hộp lo lắng thì chợt nhìn thấy ông ta vượt qua Hillary Clinton, và thắng
Florida. Rất may tỷ lệ thắng là 1.2%. Nếu tỷ lệ đắc cử dưới 1% thì TT Trump đã gặp
nhiều trở ngại, và tố tụng sẽ liên miên tiếp diễn.
Ngày 15/9, khi tiếp xúc với một nhóm cựu quân nhân tại Florida, Joe Biden nói rằng
TT Trump đã không giúp đỡ cựu quân nhân, đặc biệt là vấn đề y tế. Joe Biden hứa là
sẽ dành nhiều ưu đãi cho cựu quân nhân nếu ông ta đắc cử. Ông Alfredo Ortiz, CEO
của tổ chức JCNF, nói với phóng viên của truyền thông Breitbart là “Dưới thời TT
Obama, cựu quân nhân chúng tôi đã bị thiệt hại quá nhiều rồi, không cách nào có thể
bù đắp được. Bất chấp những lời hứa hẹn của Joe Biden, chúng tôi không thể cho ông
ta cơ hội. Chúng tôi đã được TT Trump giúp cho nhiều quyền lợi, đặc biệt là những
chương trình y tế hàng đầu.”
UCV Joe Biden còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần về một tin bịa đặt của The Atlantic là
TT Trump nói những người lính đã hy sinh là những người thất bại, những người tồi
tệ. Gần đây Joe Biden đã bắt đầu tấn công TT Trump bằng những tin sai sự thật và
nhiều khi do chính ông ta dàn dựng. Điển hình là vụ hiệp ước thương mại USMCA do
TT Trump đã điều đình được với chính phủ Canada và Mexico, tạo ra hàng chục
ngàn công ăn việc làm, vậy mà Joe Biden đã ngang nhiên nói là công của ông ta và
TT Obama.
Trong tuần qua, TT Trump đã có nhiều cuộc vận động tranh cử tại các tiểu bang:
California, Arizona, Nevada, Florida, Wisconsin và Pennsylvania. Ngày 14/9, Tổng
Thống đã có cuộc họp với Thống Đốc Newsom vì tiểu bang California đã xảy ra vụ
cháy rừng, gây tử vong cho 31 người và thiêu hủy hơn 150 căn nhà. TT Trump cho
rằng nguyên nhân cháy rừng là do những cây chết tồn đọng trong nhiều năm gây ra
chứ không phải vì biến đổi khí hậu. Thống Đốc Newsom trả lời “Thật là khủng khiếp
khi phải dọn sạch hơn 100 triệu cây rừng.”
Vấn đề an ninh trật tự
Từ mùa hè tới nay, những cuộc biểu tình bạo loạn do Black Lives Matter và Antifa tổ
chức vẫn còn xảy ra. Thứ Bảy ngày 12/9 vừa qua, hai cảnh sát đang ngồi trong xe
trên đường phố tại Los Angeles, bị một người quá khích chạy thẳng tới, bắn nhiều
phát súng vào mặt, gây thương tích trầm trọng . Hai cảnh sát viên này may mắn được
cứu sống nhưng họ vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. TT Trump rất phẫn nộ nói
rằng “Nếu những cảnh sát viên này bị chết thì hung thủ sẽ bị tử hình.”
Trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước hiện nay, người dân không mong muốn gì hơn
là đời sống được bình yên, an ninh trật tự được bảo đảm. Đem lại an ninh trật tự cho
người dân là ưu tiên hàng đầu của chính quyền, TT Trump và đa số dân cử Cộng Hòa

đã mạnh mẽ lên án tổ chức Black Lives Matter, đồng thời đề ra chương trình cải cách
và tăng tài trợ cho cảnh sát.
Quan điểm của UCV Joe Biden và giới lãnh đạo Dân Chủ thì hoàn toàn trái ngược,
họ ủng hộ việc làm và những đòi hỏi vô lý của tổ chức Black Lives Matter. UCV Phó
Tổng Thống Kamala Harris còn kêu gọi ủng hộ tiền cho quỹ bảo lãnh những can
phạm của Black Lives Matter. Joe Biden và giới lãnh đạo của Dân Chủ cho rằng biểu
tình đấu tranh cho công lý là chính đáng.
Kỳ thị chủng tộc và bất công xã hội là vấn nạn đã xảy ra từ nhiều thập niên, UCV Joe
Biden có 47 năm hoạt động chính trị, tại sao ông ta đã không làm gì? Bỗng dưng giờ
đây, ông ta nói rằng “Tôi là người có khả năng giải quyết vấn đề.” Đúng là một lời
hứa suông vì nhu cầu tranh cử, vô giá trị.
Trong lãnh vực ngoại giao
TT Trump thường bị đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả phê bình là người độc tài,
không được các nhà lãnh đạo trên thế giới tôn trọng. Những lời phê bình này không
đúng sự thật. Sự kiện xảy ra trên thế giới trong thời gian gần đây đã chứng minh TT
Trump là một nhà lãnh đạo tài ba. Tổng Thống đã giúp một số quốc gia Trung Đông
nối kết lại ngoại giao sau nhiều thập niên bị gián đoạn. Ngày 15/9/2020, lãnh đạo các
quốc gia: Do Thái, Khối Tiểu Vương Quốc Ả Rập, và Bahrain đã ký hiệp ước hòa
bình tại Tòa Bạch Ốc. Đây là một sự kiện lịch sử hiếm có.
Cũng trong tuần lễ qua, cuộc hòa đàm của Afghanistan và phiến quân Taliban đã bắt
đầu tại Qatar. Ngoại Trưởng Mike Pompeo hy vọng hai phe Hồi Giáo này sẽ sớm đạt
được thỏa hiệp nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu đã kéo dài hơn 40 năm tại
quốc gia này. TT Trump đã tiêu diệt được ISIS, trừng phạt Iran, và khủng bố đã được
kềm chế. Những thành công vượt bực này đã giúp cho TT Trump được đề cử giải
Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên, mục đích của Tổng Thống chỉ là muốn kiến tạo hòa bình
cho vùng Trung Đông, và giúp cho thế giới được an toàn.
UCV Joe Biden không tán thưởng thành công của TT Trump, ông ta cho rằng cần giữ
quân đội tiếp tục ở lại Afghanistan. Joe Biden và TT Obama đã giải quyết chiến tranh
khủng bố qua việc hối lộ 150 tỷ dollars cho Iran. Chính sách này đã thất bại đúng
như lời phê bình của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng thời TT Obama là ông Robert
Gates, ông ta đã nói “Tôi không biết Joe Biden có thể là một Tổng Thống tốt hay
không nhưng trong hơn 4 thập niên qua, ông ta đã sai lầm trong hầu hết những chính
sách ngoại giao và an ninh quốc gia.”
Trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, TT Trump đã ra lệnh cấm công ty
Huawei hoạt động tại Hoa Kỳ. Đây là công ty sản xuất thiết bị viễn thông và điện
thoại thông minh khổng lồ, công ty này cung cấp sản phẩm cho 170 quốc gia trên thế
giới. Các công ty sản xuất “chip” cũng đã bị cấm bán cho Huawei. Không có những
con “chip”, Huawei sẽ khó tồn tại.
Kể từ ngày nhậm chức, TT Trump luôn áp dụng chính sách cứng rắn với Trung Quốc,
còn Joe Biden thì ngược lại, vẫn giữ chính sách hòa hoãn, ông ta nói rằng Trung
Quốc không phải là mối đe dọa cho Hoa Kỳ. Thật ra, Joe Biden không thể cứng rắn
với Trung Quốc vì hiện tại, con trai của ông ta có 10% cổ phần trong công ty BHR
đặt trụ sở tại Bắc Kinh.

Cuộc bầu cử Tổng Thống hiện nay đang bị “tin tặc” của Iran, Nga và Trung Quốc
tấn công (theo Micosoft.) Các quốc gia này tìm cách gây ảnh hưởng vì cuộc bầu cử
Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020 này cũng là quyết định cho sự sống còn của thế giới tự
do.
Hoạt động của những tổ chức Black Lives Matter, Antifa trong thời gian qua là bằng
chứng cụ thể cho thấy một cuộc cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa đang nổi dậy. Trong kỳ
Đại Hội Đảng Cộng Hòa vừa qua, có một người tỵ nạn gốc Cuba đã nói trong nước
mắt: “Tôi đã từng chứng kiến những cuộc nổi dậy như vậy trước đây. Xin đừng để
lịch sử này lập lại.”
Là những người tỵ nạn cộng sản, cử tri người Việt chúng ta dứt khoát dùng lá phiếu
để bảo vệ nền Tự Do của Hoa Kỳ.
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