TÁC ĐỘNG CỦA SIÊU QUYỀN LỰC VÀO CUỘC BẦU CỬ
TỔNG THỐNG TẠI HOA KỲ.
Thiện Ý
Như vậy là chỉ trong 24 đồng hồ nữa là ngày bầu cử chính thức Tổng thống
Hoa kỳ nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ diễn ra. Bản tin của đài VOA tựa đề “FBI:
Không có vi phạm hình sự trong vụ email của bà Clinton” . Theo đó, Cục
Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 6/11 tuyên bố không phát hiện bằng
chứng về vi phạm hình sự trong các email mới phát hiện của ứng viên tổng
thống Hillary Clinton.
Trong bức thư gửi tới các thành viên Quốc hội, được Reuters trích dẫn,
Giám đốc FBI James Comey nói rằng cơ quan do ông phụ trách đã kết thúc
việc xem xét các email mới và không thấy bằng chứng nào để thay đổi quan
điểm trước đó. Bức thư viết gửi cho Quốc hội Mỹ có đoạn: “Dựa trên việc
xem xét của chúng tôi, chúng tôi không thay đổi kết luận đã đưa ra hồi tháng
Bảy liên quan tới Ngoại trưởng Clinton”.
Sau khi đọc bản tin trên, chúng tôi tự hỏi phải chăng mọi diễn biến của cuộc
bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm nay đã có tác động của điều mà nhiều
người hay nói đến là “Siêu quyền lực” (Supper Power) ? Vậy “siêu quyền
lực” là gì, đã chọn ai làm Tổng Thống thứ 45 của Hoa kỳ và đã tác động như
thế nào để người được chọn sẽ đắc cử?
I/- SIÊU QUYỀN LỰC LÀ GÌ?
Vì là một thứ quyền lực nên người ta không nhìn thấy cụ thể, rõ ràng mà
chỉ cảm thấy sự hiện hữu và tác động của nó qua các hiện tượng thực tế. Bởi
nó không phát sinh từ một tổ chức mang tính cơ cấu mà hoạt động thường
diễn ra qua các hội nghị toàn cầu hàng năm, quy tụ các nhà tư bản hàng đầu
của thế giới, đa số là các nhà tư bản Hoa kỳ. Nội dung các hội nghị thường
niên này là duyệt xét lại thành quả và hậu quả hoạt động kinh tế toàn cầu
một năm qua, để định hướng phát triển kinh tế toàn cầu cho năm tới, sao cho
bảo đảm được sự tăng tiến bền vững lợi nhuận từ các cuộc đầu tư kinh
doanh của các nhà tư bản hàng đầu Hoa kỳ và thế giới.
Ngoài ra, Hội nghị toàn cầu của các nhà tư bản hàng đầu này này, còn thảo
luận và đưa ra quyết định yểm trợ ai sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ, vốn là

cường quốc kinh tế số 1 thường đóng vai trò chủ đạo hay mũi nhọn phát
triển nền kinh tế toàn cầu.
Theo cựu Thẩm phán VNCH Lữ Giang Nguyễn Cần, người khá am tương về
các sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ, trong một bài viết nhàn đề “Siêu quyền
lực và bầu cử Tổng Thống Mỹ (Bilderberg Group)” tác giả viết:
“Trong một lá thư gởi cho một cộng tác viên của mình đề ngày
21.11.1933, Tổng Thống Franklin Roosevelt đã viết: “Sự thật của vấn đề,
như bạn đã biết, là yếu tố tài chánh trong các trung tâm rộng lớn đã làm
chủ chính quyền của nước Mỹ kể từ thời Andrew Jackson.“
Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Felix Frankfurter đã từng
nói: “Những người thật sự cai trị ở Washington là vô hình, và thực thi
quyền hành từ sau hậu trường.”
Vậy tổ chức siêu quyền lực BILDERBERS GROUP LÀ TỔ CHỨC NÀO?
Tác giả Lữ Giang cho biết “Chỉ cần vào Google đánh chữ Bilderberg
Group là thấy hàng trăm bài và tin tức nói về tổ chức Bilderberg Group”.
II/- VẬY AI ĐÃ ĐƯỢC SIÊU QUYỀN LỰC CHỌN LÀ TỔNG
THỐNG THỨ 45 CỦA HOA KỲ?
Vẫn theo bài viết của Lữ Giang thí “Website chính thức của nhóm Siêu
Quyền Lực Bilderberg Group tiết lộ rằng từ 11 đến 14.6.2015, 140 đại
diện cao cấp của nhóm thuộc 22 quốc gia đã họp tại khách sạn
Interalpen-Hotel Tyrol ở Telfs-Buchen, Áo quốc, để bàn về những vấn đề
của thế giới trong năm 2016, trong đó có những vấn đề chính sau đây:
Các vấn đề kinh tế hiện tại, chiến lược Châu Âu, toàn cầu hóa, Hy lạp,
Iran, Trung Đông, NATO, Nga, khủng bố, Anh quốc, Hoa Kỳ, bầu cử
Hoa Kỳ.
Trong bản tin ngày 8.6.2015 của InfoWars có đầu đề “Bilderberg
Backs Hillary For 2016 Presidency” (Bilderberg ủng hộ Hillary ứng cử
Tổng Thống năm 2016), ký giả Steve Watson cho biết tại cuộc họp nói
trên, có bà Jim Messina thuộc nhóm Messina Group, cố vấn của bà
Hillary Clinton tham dự. Bà cũng là người đã đứng đầu trong cuộc vận
động tranh cử cho Tổng Thống Obama 2012. Vào năm 2008, Bilderberg
Group cũng đã từng bí mật gặp ông Obama và bà Hillary Clinton tại Bắc
Virginia và đã chọn ông Obama làm tổng thống Hoa Kỳ.
Bản tin nói rằng bà Hillary Clinton phát xuất từ giới ưu tú của
Bilderberg, còn ông Clinton đã từng tham dự hội nghị Bilderberg tại Đức

năm 1991 trước khi làm Tổng Thống Mỹ, và ông ta đã trở lại tham gia hội
nghị này năm 1999 tại Sintra, Bồ Đào Nha. Còn bà Clinton được nói đã
tham dự hội nghị Bilderberg vào năm 2006 tại Ottawa, Canada.
Như vậy cả ông lẫn bà Clinton đều là thành viên ưu tú của tổ chức
Siêu Quyền Lực Bilderberg Group.” (hết trích)
III/- SIÊU QUYỀN LỰC BILDERBERG GROUP ĐÃ TÁC ĐỘNG
VÀO CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG NĂM 2016 NHƯ THẾ NÀO?
Những người quan tâm theo chiếu hướng này cho rằng hầu hết các cuộc
bầu cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ xưa nay đều có tác động của một thứ quyền
lực vô hình hay siêu quyền lực. Mặc dầu theo Hiến pháp và luật pháp Hoa
Kỳ, Tổng Thống là người đứng đầu hành pháp , do dân bầu ra trong các
cuộc ứng cử và bầu cử tự do và thực tế cũng đúng là như thế. Thế nhưng kết
quả thường là được léo lái theo đúng ý muốn của các tập đoàn tư bản có thế
lực liên kết nhau tác động theo chiều hướng có lợi cho ứng viên nào mà họ
biết chắc sẽ thực hiện được các chủ trương, chính sách đối nội cũng như đối
ngoại bảo đảm cho việc tìm kiếm lợi nhuận trong các ngành nghề kinh
doanh của họ.
Sự tuyển chọn này khác với các chế độ độc tài, tiêu biểu như chế độ độc
tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam. Sự khác biệt ở chỗ, nhà cầm quyền CSVN
thường công khai chọn người của đảng cầm quyền độc tôn vào các chức vụ
dân cử, rồi đưa ra cho dân bầu dưới hình thức “đảng cử, dân bầu” mà thực
chất là “Đảng cử, đảng bầu” người vào các cơ quan dân cử các cấp, kể cả
những chức vụ hàng đầu như Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ
Tướng Chính phủ…Chúng tôi thường dùng cụm từ “Chính quyền của
đảng, do đảng và vì đảng CSVN” để diễn tả tổng quát tính chất dân chủ
giả hiệu này nhằm tạo ra một “chính quyền của đảng, do đảng và vì đảng
CSVN”
Trong khi tại Hoa Kỳ và các chế độ tự do, các nhà tư bản có thế lực chỉ
ngầm hổ trợ và tác động gián tiếp nhiều mặt trong vòng hợp pháp, để tạo ra
những người lãnh đạo chính quyền mà họ biết chắc có lợi cho công việc làm
ăn của mình. Hai mặt chủ yếu mà siêu quyền lực thường tác động là hổ
trợ tài chánh và dùng thủ thuật chính trị để giúp các ứng viên của mình
thắng cử, thông qua các cuộc tranh cử và bầu cử sơ bộ của hai đảng lớn
Cộng Hòa và Dân Chủ để chọn ứng viên Tổng Thống ra tranh cử trong cuộc
bầu cử chính thức toàn quốc. Tiến trình này mới đúng là “Đảng cử, dân

bầu” tự do thực sự, để tạo ra “một chính quyền của dân, do dân và vì dân
tư bản” là một thực tế.
Căn cứ trên những suy luận trên, cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm
nay, qua các diễn biến thực tế từ giai đoạn bầu cử sơ bộ có tính nội bộ hai
đảng lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ, đến giai đoạn bầu cử chính thức của cử
tri toàn quốc, dường như tổ chức siêu quyền lực Bilderberg Group đã có tác
động theo chiều hướng có lợi cho ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton. Tác
động thế nào?
1.-Trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, đối với ứng viên Dân Chủ Hillary
Clinton, “Siêu quyền lực” không cần có tác động gì để hổ trợ cho ứng viên
của mình, dường như đã để cho ứng viên Hillary Clinton thi thố tài năng với
các ứng viên khác trong đảng như một thử thách đầu tiên năng lực của một
Tổng Thống của người mà họ đã chọn yểm trợ. Có chăng là sự yểm trợ tài
chánh có chừng mực nào đó cho ưng viên của họ là Hillary Clinton. Kết quả
là Hillary Clinton đã thắng các đối thủ khác trong đảng để trở thành ứng
viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ
Trong khi đối vói ứng viên Cộng Hòa Donald Trump, “Siêu quyền lực”
dường như cảm thấy không cần có tác động gì thêm mà để tình hình tự diễn
biến theo chiều hướng có lợi cho ứng viên tuyển chọn của mình là đủ. Tình
hình tự diễn biến là ứng viên Cộng Hòa Donal Trump từng bước đánh bại
16, ứng viên bằng sự vận dụng hiệu quả kỹ thuật quảng cáo thương trường
vào chính trường.Đồng thời với cá tính,cung cách và lời ăn tiếng nói khi
tranh cử độc đáo, khác biệt với các chính trị gia chuyên nghiệp bao lâu này,
ứng viên Cộng Hòa Donald Trump đã thành công trong việc lôi kéo số đông
cử tri ủng hô vì tin rằng Ông là người trung thực hơn các chính trị gia
chuyến nghiệp, giám nói, giám làm và có khả năng làm thay đổi bộ mặt
nước Mỹ.
Đa số cử tri cộng hòa ửng hộ Donald Trump tin rằng các biện pháp mạnh
bạo liên quan đến những vấn nạn hàng đầu của đất nước được hầu hết nhân
dân Hoa Kỳ quan tâm. Chẳng hạn về vấn đề nhập cư liên quan đến các biến
pháp chống và tiêu diệt khủng bố, ứng viên Donald Trump đã đưa ra chủ
trương, chính sách và các biện pháp mạnh bạo khác hơn chính quyền Dân
Chủ Barrack Obama thực hiên bao lâu nay không hiệu quả đối với các tổ
chức khủng bố quốc tế như Al Qaeda, ISIS. Ông Trump cũng đã không ngần
ngại nói rõ quan điểm về các vấn đề này , chấp nhận đụng chạm với các
nhóm lợi ích thiểu số, cục bộ khác nhau trong xã hội, bất lợi cho Ông, nhưng
lại phù hợp với quan điểm và ước muốn chung của đa số dân chúng Hoa

Kỳ.Do đó Donald Trump đã trở thành ứng viên Tổng thống chính thức của
đảng Cộng Hòa sau khi đánh bại 16 ứng viên được coi là ưu tú nhất của
đảng này.
2.- Trong giai đoạn tranh cử và bầu cử chính thức toàn quốc, siêu quyền
lực bắt đầu có những tác động yểm trợ cho ứng viên Dân Chủ Hillary thắng
cử, sau khi đã như chỉ đứng nhìn ứng viên Cộng Hòa Donald Trump tả xung
hữu đột lần lượt loại trừ 16 ứng viên khác, mà bất cứ ứng viên nào trong số
này đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử cũng sẽ đánh bại ứng viên Dân Chủ.
Vì điều kiện khách quan thuận lợi rõ nhất là theo chu kỳ truyền thống, dân
chúng thường bầu cho một đảng nắm quyền tối đa 8 năm hai nhiệm kỳ 4
năm.Thêm vào đó, chính quyền của Tổng Thống Dân Chủ Obama đã thực
hiện một số chính sách đối nội cũng như đối ngoại làm nhiều dân Hoa Kỳ
bất mãn…
Nay, siêu quyền lực phải tác động, vì nếu không thì ứng viên Cộng Hòa
Donald Trump cũng sẽ đánh bại ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton
trong cuộc bầu cử toàn quốc. Tác động như thế nào?
Theo nhận định của chúng tôi, trước hết siêu quyền lực ngoài việc gia
tăng tài trợ tối đa (gấp nhiều lần hơn ứng viên Cộng Hòa Donald Trump) đã
khai thác triệt để những sơ hở trong lời ăn, tiếng nói mạnh bạo, cung cách
tranh cử độc đáo nhưng có nhiều kẽ hở của Ông Trump. Chẳng hạn, mở đầu
tranh cử, những lời qua tiếng lại của ứng viên Trump với cha của một Đại
úy tín đố Hồi giáo hy sinh tại chiến trường hải ngoại, đã bị đối thủ khai thác
triệt để đưa đến hậu quả là nhiều người lên tiếng chống lại Trump. Sau đó,
những lời nói và hình ảnh quan hệ với phụ nữa từ năm 2005 được tung ra để
đánh vào nhân cách bê bối của Trump, khiến nhiều người công khai lên tiến
chê trách và thôi ủng hộ Trump, trong đó có nhiều lãnh tụ hàng đầu đảng
Cộng Hòa. Truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình bắt đầu hùa nhau
đẩy cao những sơ hở trong lời ăn tiếng nói bộc trực, nóng nẩy và nhân cách
bị coi là bất xứng của ứng viên Cộng Hòa Donald Trump, giúp cho ứng viên
Dân Chủ Hillary Clinton tạo được cách biết khá xa trong các cuộc thăm dò
(khoảng 50% và 38%). Điều này đã kích động mạnh cá tính nóng nẩy của
Donal Trump và Ông đã không ngần ngại kết án giới truyên thông bất công,
thiên vị đến độ đã có những lời tuyên bố nếu thất cử Ông sẽ không cấp nhận
kết quả bầu cử mà sẽ khiếu nại về bất công, gian lân bầu cử…Ưng viên
Trump như vậy là có quà nhiều kẻ thù, hàng đầu và ảnh hưởng xấu nhất cho
Ông là giới truyền thông. Thái độ bất cần khiền những người trung kiên ủng
hộ Ông càng tin tưởng và yêu mến Ông hơn.

Thế rồi, sau hai tuần bầu cử sớm, đột nhiên FBI tuyên bố sẽ mở lại
cuộc điều tra khi phát hiện thêm nguồn email có thể liên quan đến việc
sử dụng trái pháp máy chủ computer của ứng viên Hillary Clinton khi
làm Ngoại trưởng. Tuyên bố này có tác dụng tức thì, sự tín nghiệm của cử
tri gia tăng đối với Donald Trump, dẫn đến thu ngắn cách biệt trong các cuộc
thăm dò tối thiểu chỉ còn 1 hay 2 điểm. Nhưng có lẽ động thái này chỉ cốt
làm hạ nhiệt những người nồng nhiệt ủng hộ ứng viên Trump vốn có nghi
ngờ FBI bao che cho Hillary Clinton, bất công với Danald Trump. Vì theo
đánh giá của nhiều nhà quan sát,thì cuộc điều tra này, tuy có gây “lung túng”
cho phe Clinton song khó có thể đảo ngược tình hình. Vì sau hai tuần bầu cử
sớm, bầu không khí bất lợi cho Trump đã giúp Clinton kiếm được số phiếu
đủ thắng thế.
Thế rồi hai ngày trước ngày bầu cử chính thức, FBI công bố “Không có
vi phạm hình sự trong vụ email của bà Clinton”, và Giám đốc FBI James
Comey nói rằng “Dựa trên việc xem xét của chúng tôi, chúng tôi không thay
đổi kết luận đã đưa ra hồi tháng Bảy liên quan tới Ngoại trưởng Clinton”.
Thế là thế nào? Phải chăng đây là tác động sau củng của ‘Siêu Quyền
Lực Bilderberg Group”?.Câu trả lời xin dành cho quý độc giả và kết quả
sau cùng của cuộc bầu cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào ngày 8-112016 tới đây.
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