
LẬP TRƯỜNG CỦA HAI ÔNG 

DONALD TRUMP VÀ JOE BIDEN 

 Ngày 3 /11/2020, nhân dân Hoa Kỳ sẽ đi bầu để chọn đương kim TT Donald Trump, 
thuộc đảng Cộng Hòa thêm nhiệm kỳ 4 năm hay  cựu PTT Joe Biden, thuộc đảng Dân Chủ  
làm TT thứ 46 của Hoa Kỳ. Đây là cuộc tranh cử Tổng Thống gậy ồn ào và tạo nhiều chia rẽ 
trong lịch sử tranh cử của Tổng Thống Hoa Kỳ.

Khẩu hiệu tranh cử của TT Donald Trump là: KEEP AMERICA GREAT và của cựu PTT
Joe Biden là: BUILD BACK BETTER

Để giúp các cử tri có quyết định về  lá phiếu của mình, chúng tôi xin lược sơ qua lập 
trường  của hai ông Donald Trump và Joe Biden trên lãnh vực đối ngoại và đối nội.    

             

             I-ĐỐI NGOẠI:

T.T. Trump với lập trường Hoa Kỳ là trên hết, nên ông quyết giữ địa vị Hoa Kỳ là 
cường quốc số một  trên thế giới. Vì thế, ông đã ra tay tận diệt bọn khủng bố Hồi Giáo ISSIS,
giết lãnh tụ khủng bố Iran. Thay vì đem quân Mỹ đi đóng quân tại nhiều nơi, ông tìm cách rút 
quân về nước, giảm đóng góp tài chánh vào các tổ chức quốc tế như NATO, WHO v..v  mà 
bắt các quốc gia hội viên khác phải đóng góp tiền nhiều hơn. Ông cũng tìm cách làm giảm 
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mối đe dọa phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên và Iran. Tạo hòa bình tại Trung 
Đông qua việc Do Thái thân thiện với vài quốc gia thuộc khối Á Rập.Vì thế, TT 
Trump đã được đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình.

Nhưng với  Trung Cộng, TT Trump xem là mối đe dọa hàng đầu của Hoa Kỳ trên các 
lãnh vực thương mãi, kinh tế , quân sự, tình báo v..v . Ông đã cho tăng thuế các hàng nhập 
cảng, trục xuất các tình báo viên và đem nhiều hãng xưởng của Mỹ từ Trung Cộng về 
nước  và không chấp nhận chủ quyền của Trung Cộng tại biển Đông mà trước đây đã xảy ra 
dưới thời các TT Bill Clinton và Obama. Dưới thời TT Bill Clinton, Trung Cộng đã được 
hưởng quí chế tối huệ quốc, nghĩa là được miễn thuế mọi thứ hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ. 
Dưới thời TT Obama, Trung Cộng đã cho xây nhiều đảo nhân tạo trên các quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa tại biển Đông .

Riêng cựu PTT Joe Biden chủ trương hòa hoãn và thân thiện với Trung Cộng trên mọi 
lãnh vực cũng như  hòa hoãn với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Hồi 
Giáo như chính sách của TT Obama. Chính vì thế, nhà nước Hồi Giáo ISSIS và Trung Cộng 
đã phát triển mạnh mẽ dưới thời TT Obama.

 II-               ĐỐI NỘI:

 1-Kinh tế:

Trong vòng 3 năm của nhiệm kỳ đầu tiên, TT Trump đã đưa nền kinh tế Hoa Kỳ phát 
triển mạnh. Giảm mức thất nghiệp từ thời TT Obama từ 10% xuống 3 %. Chỉ số chứng 
khoán Down Jones từ 18 ngàn điểm thời TT Obama lên 29 ngàn điểm. Trong mùa đại dịch 
Convid-19 từ tháng 2/2020 với sự đóng cửa nhiều sinh hoạt, nạn thất nghiệp tăng vọt lên 
13%, nhưng TT Trump đã cố gắng làm nền kinh tế vực lên lại. Hiện nạn thất nghiệp chỉ còn 
7% và chỉ số chứng khoán Down Jones vào ngày 7-8-2020 là 28, 300 điểm. Ông cũng cho 
biết vào năm 2021, ông sẽ làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh hơn nữa.

Riêng cựu PTT Joe Biden, trong thời gian làm PTT cho TT Obama, ông chưa có một 
thành tích nào để phát triển kinh tế. Trong ngày đại hội Dân Chủ và những lần đi vận động 
tranh cử, ông Joe Biden chỉ  tập trung vào việc chỉ trích TT Trump hơn là đưa ra một chính 
sách phát triển kinh tế cho nước Mỹ.

 2- Thuế :

TT Trump chủ trương giảm thuế cho mọi người. Ông quan niệm vì giảm thuế sẽ giúp 
cho các công ty tạo ra nhiều việc làm, giảm nạn thất nghiệp . Vì có nhiều người dân đi làm, 
chính phủ sẽ thu được nhiều tiền cho ngân sách quốc gia.

Riêng ông Joe Biden chủ trương tăng thuế, đặc biệt đối với giới giàu có để chính phủ 
có nhiều tiền chi dụng cho một bộ máy hành chánh to lớn nặng nề và có tiền trợ cấp cho 
nhiều người thất nghiệp, gia đình đông con và nạn di dân bất hợp pháp.

Hiện nhiều công ty tại New York và Cali đang tìm cách dọn đi  nơi khác, vì nạn thuế 
quá cao do đảng viên Dân Chủ lãnh đạo.

 3- Trợ cấp xã hội:



TT Trump khuyến khích mọi người đi làm để cải thiện đời sống cho gia đình hơn là cứ 
trông cậy vào sự trợ giúp của chính phủ.

Ông Joe Biden lại tung tiền ra trợ cấp về tài chánh, y tế cho nhiều người dân, ngay cả 
các di dân bất hợp pháp khiến ngân sách của quốc gia bị thâm thủng.

 4- Phá thai:

TT Trump lên án việc phá thai và cho rằng đây là một hành động sát nhân. Ông quan 
niệm sinh mạng của trẻ em phải được bảo vệ  ngay từ lúc phôi thai.

Ông Joe Biden, dù là một tín đồ Công Giáo, nhưng lại chủ trương phá thai, vì cho rằng
đây là quyền quyết định tự do của người mẹ. Cũng vì quan niệm nầy, ông Joe Biden đã bị 
các vị giám mục không cho ông rước lễ vì ông không tuân giữ giáo luật của Công Giáo.

 5- Hôn nhân đồng tính:

TT Trump cho rằng hôn nhân đồng tính là trái với truyền thống đạo đức.

Ông Joe Biden theo tư tưởng tự do phóng túng, bỏ những tư tưởng về tín ngưỡng, 
đạo đức truyền thống.

 6- Sở hữu súng:

TT Trump tôn trọng quyền sở hữu của người dân được ghi rõ trong tu chính thứ hai 
của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Ông quan niệm, người dân Hoa Kỳ được quyền sở hữu súng để tự 
bảo vệ mình và gia đình mình.

Ông Joe Biden hạn chế quyền sở hữu súng của người dân qua những qui định khắt 
khe.

 7- Nhập cư:

TT Trump không chấp nhận việc di dân bất hợp pháp. Ông cho xây bức tường tại biên 
giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Ông chỉ chập nhận di dân hợp pháp theo luật pháp qui định.

Ông Joe Biden chấp nhận mở cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. 
Theo ông, họ là các cử tri trung thành với đảng Dận Chủ sau nầy.

 8- Tôn giáo:

TT Trump triệt để tôn thờ Thiên Chúa và cổ súy cho quyền tự do tín ngưỡng. Ông 
không chấp nhận việc đốt phá các nhà thờ, chùa, đền miếu  và đập phá các tượng Chúa, Mẹ 
Maria và các thánh. Ông đã được các lãnh tụ của Tin Lành và Công Giáo ủng hộ mạnh mẽ.

Ông Joe Biden trong kỳ đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 9/2020 trong lời đọc tuyên 
thệ với lá quốc kỳ, các thành viên Dân Chủ đã cắt bỏ chữ UNDER GOD. Trong những cuộc 
bạo động do Antifa và BLM qua việc đập phá tượng các vị thánh, Chúa và Mẹ Maria, ông Joe
Biden đã không lên tiếng phản đối .

 9- Đối Phó nạn dịch Convid-19:



TT Trump ngay từ đầu tháng 2 /2020 đã nhanh chóng ra các biện pháp ngăn cấm 
nhập cư các du khách đến từ Trung Cộng và các nước Âu Châu. Ông ra lệnh sản xuất  nhiều
máy thở, mặt nạ, áo bảo vệ cho các nhân viên y tế. Ông họp báo hàng ngày vối các chuyên 
viên y tế nhằm báo cáo tình trạng dịch bệnh cho người dân. Ông cũng cấp hai chiếc tàu y tế 
cho New York và California v.v..

Ông Joe Biden lên tiếng chỉ trích biện pháp ngăn chận người Trung Cộng và dân Âu 
Châu của TT Trump, vì cho rằng đây là hành động kỳ thị. Quan niệm của Joe Biden là dịch 
bệnh Convid-19 càng kéo dài thì càng làm cho kính tế bị trì trệ và nó sẽ làm cho TT Trump 
mất điểm với  nhân dân Hoa Kỳ.

 10- Obama Care:

TT Trump cho rằng điều khoản bắt mọi người dân mua Obama Care, nếu không sẽ bị 
phạt là vi hiến. Ngoài ra, các chủ nhân phải trả tiền bảo hiểm cho nhân viên đi phá thai là điều
không thể chấp nhận.

Riêng ông Joe Biden, nếu thắng cử sẽ tái áp dụng Obama Care.

 11- Luật Pháp và Trật Tự:

TT Trump không chấp nhận tình trạng biểu tình bạo động, thành lập các khu tự trị, đi 
cướp bóc, đập phá các tượng đài lịch sừ, các vị thánh, nhà thờ v.v.. Ông ra lệnh trừng phạt 
nặng nề những kẻ biểu tình bạo động nầy,

Ông Joe Biden ủng hộ phong trào Black Lives Matter nên làm ngơ trước những vụ bạo
động do phong trào BLM và nhóm Atifa gây ra.

 11- Xã Hội Chủ Nghĩa:

TT Trump lên án Xã Hội Chủ Nghĩa (tương tựa như chế độ Cộng Sản) trong các bài 
diễn văn đọc tại LHQ và trước lưỡng viện Quốc Hội. Ông cho rằng đây là một chế độ sai lầm 
không đem lại tự do và hạnh phúc cho người dân.

Ông Joe Biden cùng nghị sĩ Kamala Harris cổ võ cho xã hội chủ nghĩa. Ông Joe Biden 
chủ trương mọi người dân phải được hưởng  mọi dịch vụ về giáo dục, y tế miễn phí. Ông sẽ 
đánh thuế thật nặng giới nhà giàu, giới trung lưu để lo cho dân nghèo.

 12- Thể thức bầu cử: 

Mọi người đều thấy rõ, qua các cuộc đi vận động tranh cử, TT Trump luôn được hàng 
ngàn người ra chào đón nồng nhiệt. Tại nhiều tiểu bang, người dân tổ chức các cuộc tuần 
hành bằng xe hơi, xe mô tô và thuyền bè với quốc kỳ và các biểu ngữ yểm trợ TT Trump. 
Ngay cả trong cộng đồng VN cũng có nhiều cuộc xuống đường yểm trợ TT Trump chưa từng 
có trước đây. TT Trump tin tưởng ông sẽ thắng cử vẻ vang qua cuộc bầu cử trực tiếp tại các 
phòng phiều vào ngày 3-11-2020.

Ông Joe Biden muốn cuộc bầu cử phải được diễn ra bằng thư. Với hình thức nầy, 
cuộc kiểm phiếu rất khó khăn và rất dễ gian lận. Bằng chứng đã xảy ra tại một số tiểu bang vì



có nhiều phiếu của người ghi danh đảng Cộng Hòa bầu cho TT Trump đã bị vứt bỏ vào sọt 
rác .

 Ngoài ra, chúng ta cũng cần quan tâm đến tình trạng sức khỏe của hai ông Donald 
Trump và Joe Biden. TT Trump 74 tuổi, nhưng sức khỏe khá tốt. Ông làm việc nhiều giờ, ngủ 
rất ít. Ông đi vận động, đọc diễn văn liên tục tại nhiều nơi trong một ngày. Qua sự bình phục 
nhanh chóng khi ông bị nhiễm bệnh Convid-19 đã nói lên sức khỏe của ông rất tốt.

Riêng cựu PTT Joe Biden, 77 tuổi, sức khỏe suy yếu hay bị quên và lầm lẫn về con số
và sự kiện. Ông rất ngại phải ra trước công chúng để đi vận động tranh cử, vì sợ bị lây nhiễm
bệnh Convid-19. Những cuộc đi vận động của ông chỉ thu hút ít người tham dự.

 Chúng tôi  nghĩ rằng cuộc bầu cử TT năm nay vẫn còn nhiều trở ngại, khó khăn. Vào 
tối ngày 3-11-2020 chưa chắc đã có kết quả chính thức cho cuộc bầu cừ và có nhiều triển 
vọng phải đưa đến kiện tụng, đếm phiếu lên Tối Cao Pháp Viện giải quyết. Và điểm đáng nói 
nữa là sau kết quả bầu cử, dù TT Trump có tái đắc cử, thì phe Dân Chủ vẫn tìm cách luận 
tội và giới truyền thông thiên tả cùng nhà cầm quyền Trung Cộng tiếp tục đánh phá ông. Còn 
ông Joe Biden nếu thắng cử thì Trung Cộng sẽ thao túng Hoa Kỳ cùng các tổ chức BLM và 
Antifa sẽ tìm cách đòi hỏi nhiều quyền lợi quá đáng thêm nữa.

Đây quả là một điều không may cho Hoa Kỳ trong giai đoạn nầy./.

LS Nguyễn Vạn Bình
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