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Valstevnan byrjaði heldur 
kaotiskt, har innanfloks 
andstøðingar  hjá 
Trump royndu at 

broyta viðtøkurnar hjá flokkinum, 
í eini seinastu roynd at forða 
honum at gerast forsetavalevni. 
Viðhaldsfólkini hjá Trump 
reageraðu harðliga ímóti, og eina 
løtu kappaðust partarnar um at 
rópa harðast.

Í USA hevur familjan hjá val
evnunum nógv at siga, og bæði 
kona og børn hjá Trump hildu 
sjálvandi røður. Her vísti tað seg, 
at røðan hjá konuni, slovenskt 
fødda Melania Trump, í ávísan 
mun var kopierað úr eini líknandi 
røðu hjá núverandi forsetafrúuni, 
Michelle Obama. CNN visti at siga, 
at Donald Trump var í luftini tá 
hann frætti hetta.

Ein størri politiskur trupulleiki 
kom tó til sjóndar, tá Ted Cruz 
helt sína røðu. Cruz var tað 
republikanska mótvalevnið, sum 
helt longst á , men til seinast gavst 
hann og játtaði at stuðla Trump. 
Men tað nevndi hann als ikki í 
røðu sínari, og viðhaldsfólkini hjá 
Trump róptu »buhh« ímóti honum. 
Á sjónvarpsmyndunum sá Donald 
Trump út, sum um onkur var farin 
avstað við hansara bestu vínfløsku.

Til seinast trein Donald 

Trump sjálvur á pallin, har hann 
sambært USA Today helt ta 
longstu takkarrøðuna nakrantíð. 
Høvðusboðskapurin í røðuni var: 
»Eg skal ordna alt!« 

Demokratar í tvíningum
Demokratiska valstevnan eina 
lítla viku seinni, byrjaði eisini 
kaotiskt. Valstríðið millum Hillary 
Clinton og Bernie Sanders, hevur 
verið nógv tættari enn tað hjá 
republikanarunum, og nú brast 
ein politisk bumba. Wikileaks 
borðreiddi við einum størri leka 
av teldupostum hjá leiðsluni í 
demokratiska flokkinum. Hesir 
prógvaðu, at leiðslan støðugt hevði 
roynt at ávirka valini kring landið 

til fyrimuns fyri Hillary Clinton. 
Avleiðingin varð, at forkvinnan 
í flokkinum, Debbie Wasserman 
Schultz, legði frá sær beinanvegin.

Fyrsti parturin av demokratisku 
valstevnuni var nógv merktur av 
vreiðini hjá viðhaldsfólkunum hjá 
Bernie Sanders ímóti floksleiðsluni. 
Røringurin í salinum var stórur, 
og Bernie Sanders og kendi 
senatorurin Elizabeth Warren 
máttu brúka øll teirra talukynstur 
fyri at sissa viðhaldsfólkini hjá 
Bernie. Tað eydnaðist teimum so 
dánt.

Stemningurin á valstevnuni 
vendi, tá forsetafrúan Michelle 
Obama helt eina røðu, sum av 
miðlum sum CNN, CBS, USA 

Today og New York Times varð 
skýrd at vera framúrskarandi. 
Síðan góðu Bill Clinton og Barak 
Obama báðir teirra íkast, meðan 
bygt varð upp til takkarrøðuna 
hjá Hillary Clinton. Hennara røða 
var merkt av vanligum politiskum 
evnum, sum at skapa arbeiðspláss, 
betra um útbúgvingarmøguleikar 
og umhvørvið og at herða 
vápnalóggávuna.

Eftir valstevnuna vildu demo
kratiskir eygleiðarar sam bært 
sjónvarpsstøðini NBC verða við, 
at demokratarnir høvdu arbeitt 
seg burturúr eini politiskari vanda
støðu, men at flokkurin framvegis 
var í tvíningum.

Tá ketan hoppaði av
Líkt var til, at Donald Trump kom 
best frá valstevnunum, tí hansara 
veljarakanningar gjørdust altsamt 
betri. Tann 30. juli hevði kendi 
hagfrøðingurin Nate Silver á 
Fivethirtyeight.com, fyri fyrstu 
ferð Donald Trump frammanfyri 
Hillary Clinton. Men brátt skuldi 
tað vísa seg, at Donald Trump 
sjálvur var sín ringasti fíggindi. 

Í amerikanskum for seta val
stríðum er tað ofta einstakar 
hendingar, sum gerðast av gerandi 
fyri val úrslitið. Mest kent er 
ivaleyst sjónvarpskjakið millum 
Richard M. Nixon og John F. 
Kennedy í 1960, har ein sveittandi 
Nixon misti alt á gólvið. 

Fyri Donald Trump var tað ein 
deyður maður, sum helst bleiv 
byrjanin til endan á hansara 
dreymum um at gerðast forseti. 
Humayun Khan fall í Irakkrígnum 
í 2004, sum 27 ára gamal. Hann fall 
fyri einari bilbumbu, og eftir deyða 
sín fekk hann bæði eina Bronze 
Star Medal og eina Purple Heart 
medalju fyri sýnt dirvi í bardaga. 

Humayun Khan var muslimur 
og upprunaliga úr Pakistan. Á 
demokratisku valstevnuni helt 
pápi hansara Khizr Khan eina 
røðu, har hann fanst at Donald 
Trump fyri hansara útsagnir móti 
muslimum, meðan hann vísti á 
deyða son sín sum eitt dømi um 
ein muslimskan amerikanskan 
patriot.

Í amerikanska valstríðnum 
hevur twitter havt stóran týdning. 
Hetta er ein sosialur miðil, har til 
ber at skriva boð á í mesta lagi 
140 tekin. Donald Trump brúkar 
miðilin sera nógv, og har leyp 
hann fyrst á mammu tann falna 
herðmannin, Ghazala Khan. Síðan 
hildu áhaldandi álopini á familjuna 
fram, tá Khizr Khan svaraði aftur. 

Politisk niðurbræðing
Í USA er tað onki minni 
enn halgibrot at finnast at 
herðmonnum, sum eru falnir fyri 
land teirra. Álopini hjá Donald 
Trump á Kahnfamiljuna sendu 
ristingar heilt inn í kjarnuna í 

Donald Trump hevði ivaleyst glett seg til stjørnustundina, tí nú skuldi tað 
verða. Vit vóru gott og væl miðskeiðis í juli, og á valstevnuni hjá Republikanska 
flokkinum í Cleveland, Ohio, var alt til reiðar. Donald Trump skuldi taka ímóti 

tilnevningini til forsetavalevni, á einum politiskum showið, sum var tilrættislagt 
niður í minstu smálutir. Og tá hesir formalitetirnir vóru í lagi, var av álvara klárt 
at skjóta eftir Hillary Clinton og demokratunum. Soleiðis gekk tað tó ikki heilt

Forsetavalevnið er livandi á talarastólinum
(KELDA INDEPENDENT.COM)
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republikanska flokkinum, og brátt 
heglaðu atfinningarnar niður yvir 
republikanska forsetavalevnið. 
Mest markantur var kendi 
senatorurin John McCain, 
sum bæði var republikanskt 
forsetavalevni í 2008, og eisini 
er krígg jshetja frá Vietnam-
krígnum. McCain fanst hvassliga 
at Donald Trump og gjørdi greitt, 
at viðmerkingin hjá Trump ikki 
umboði virðini hjá republikanska 
flokkinum. Líknandi almennar 
viðmerkingar komu frá leiðandi 
republikanarunum Paul Ryan og 
Mitch McConnell. 

Men Donald Trump steðgaði 
ikki har. Dagin eftir gav ein 
fyrrverandi herðmaður dagin 
Trump sína Purple Heart medalju. 
Trump skemtaðist og segði 
sambært sjónvarpsstøðini NBC, 
at eina slíka hevði hann altíð viljað 
átt. Hann legði afturat, at tað var 
nógv lættari at fáa hana forerandi 
enn sjálvur at gera seg fortjentan 
til hana. Hetta heldur ivasama 
skemtið hjá Donald Trump 
varð útlagt sum, at hann gjørdi 
amerikanskar krígg jshetjur til 
láturs. Og politiski stormurin var 
nú við at koma uppá ódnarstyrki.

Politiska ódnin sást eisini aftur í 
veljarakanningunum. Og sambært 
hagfrøðinginum Nate Silver, fullu 
sannlíkindini hjá Donald Trump til 
at blíva valdur, frá 50,1% til 26,7% 
uppá bert fýra dagar.

Álopini hjá Trump á Clinton og 
Obama gjørdust altsamt villari. Nú 
ákærdi hann tey bæði fyri at hava 

stovnað yvirgangsfelagsskapin 
ISIS. Tveir dagar seinni bakkaði 
hann eitt sindur, og segði seg bara 
hava verið ironiskan. 

Týsdagin tann 9. august brast 
tann higartil størsta politiska 
bumban í hondunum hjá 
Donald Trump. Í einari røðu um 
ætlaninar hjá Hillary Clinton um 
økt vápnaeftirlit og tilnevning 
av hægstarættardómarum, segði 
hann soleiðis: 

»By the way, and if she gets to 
pick her judges, nothing you can 
do, folks. Although the Second 
Amendment people, maybe there 
is, I don't know.« 

»Second Amendment« er 
tann parturin av amerikansku 
grundlógini, sum gevur fólki 
rætt til at bera vápn og at skipa 
vápnaðar felagsskapir. Orðini hjá 
Donald Trump vórðu tí útløgd 
sum um hann mælti vápnaðum 
felagsskapum til at brúka 
vápnamegi ímóti Hillary Clinton. 

Við øðrum orðum: Ein óbeinleiðis 
ella beinleiðis deyðshóttan.

Valstríðið hjá Donald Trump 
var nú komið í nakað, sum svarar 
til eina »politiska jólaódn«. 

Sjálvt politiskir viðmerkjarir á 
høgravendu sjónvarpsstøðini 
Fox News vórðu skelkaðir 
av orðingunum. Og ein tann 
kendasti politiski journalisturin 
í USA, Dan Rather, skrivaði eitt 
opið bræv har hann gjørdi greitt, 
at Donald Trump er ein so stór 
hóttan mótvegis amerikanska 
samfelagnum, at tíðindafólk hava 
skyldu til at gera vart við tað.

Politiska niðurbræðingin var 
fullkomin.

Trump: Pressan 
hevur skyldina
Seinastu góðar tvær vikurnar er 
ikki gingin dagur, uttan Donald 
Trump hevur skapt eina nýggja 
kreppu fyri sítt egna valstríð. Í mun 
til tað undanfarna stríðið um at 
gerðast forsetavalevni, vísir tað seg 
ikki longur at rigga hjá Trump at 
loypa á við ógrundaðum páhaldum 
um líkt og ólíkt. Sjónvarpsstøðirnar 
eru byrjaðar leypandi at »fakta-

tjekka« útsagnirnar hjá Trump og 
hansara fólki. Á CNN kemur t.d. 
eitt skelti upp á skíggjan tá tað 
vísir seg, at útsagnirnar antin eru 
skeivar ella beinleiðis lygn.

Enn hevur hesin nýggi veru-
leikin ikki rættuliga rinið við 
í leguni hjá Trump. Til dømis 
kom Rudolph Giuliani, sum er 
fyrrverandi borgarstjóri í New 
York og ein av stuðlunum hjá 
Trump, nú ein dagin til at siga, at 
onki islamistiskt álop á USA varð 
eydnast, fyrr enn Obama bleiv 
forseti í 2008. Tíverri fyri Giuliani 
gloymdi hann álopið á World Trade 
Center tann 11 september 2001, tá 
hann sjálvur var borgarstjóri. Og 
Giuliani bleiv rukka.

Nýggja stigið hjá fjølmiðlunum 
um leypandi at eftirkanna 
páhaldini úr Trump-leguni, hevur 
elvt til eina harða mótreaktión. 
Seinastu vikuna hevur verið 
lopið beinleiðis á tíðindafólk fyri 
at verða partísk og í parti við 
mótstøðufólkunum. Afturímóti 
hava tíðindafólkini vart seg við, at 
teirra skylda er at lýsa sannleikan 
og avdúka ósannindi. Somuleiðis 
hava talsfólk fyri Trump víst seg 
nærum onga veruliga vitan at 
hava um evni, sum tey skulu gera 
politiskar viðmerkingar til. Til 
dømis er hetta í fleiri førum hent 
hjá Katrina Pierson í beinleiðis 
sendingum á CNN. Eisini í slíkum 
førum hevur aftursvarið verið álop 
á tíðindafólkini, fyri at arbeiða 
politiskt ímóti Donald Trump.

Sjálvur hevur Donald Trump 
heldur ikki hildið seg aftur. 
Sunnudagin tann 14. august leyp 
hann á twitter í fleiri førum á stóra 
blaðið New York Times, fyri síðan 
at víðka áloðið til allar fjølmiðlar. 
Trump skrivaði m.a. soleiðis á 
twitter: 

»It is not »freedom of the press« 
when newspapers and others are 
allowed to say and write whatever 
they want even if it is completely 
false!«

Útsøgnin er av fleiri ameri-
kansk um miðlum tulkað sum 
at Donald Trump ætlar sær at 
avmarka amerikanska pressu-
frælsið, um hann verður valdur. 
Tað kann kortini verða trupult, 
tí pressu frælsið er vart av »First 
Amend ment« í amerikansku 
grund lógini.

Valið kann longu 
verða avgjørt
Amerikanska forsetavalið í 2016 
hevur víst seg at verða tað løgnasta 
í nýggjari tíð. Bæði í demokratiska 
og í republikanska flokkinum 
hava valevni ført hørð valstríð 
ímóti tí »etableraðu« politisku 
skipanini. Tann vinstravendi 
Bernie Sanders fekk nógvan stuðul 
við m.a. at finnast at amerikanska 
fíggjarkervinum, ið hevur verið 
orsøk til fleiri búskaparkreppur. 
Og Donald Trump hevur vunnið 
sær nógvan stuðul við at verða 
ímóti fríhandilsavtalum, og 
innflytarum úr Latín-Amerika og 
muslimskum londum. Munurin er 
at Sanders tapti til Clinton, meðan 
Trump kveistraði alla mótstøðu til 
viks, og vann stórt.

Beint eftir valstevnurnar 
varð líkt til at valið stóð ímillum 
Donald Trump, sumeitt sonevnt 
»anti-establishment« valevni, 
og Hillary Clinton sum tað 
etableraða valevnið, ið varð tengt 
saman við nógvum minni góðum 
viðurskiftum í amerikanska 
samfelagnum. Men nú knappar 
tríggjar vikur eru farnar, hevur 
Donald Trump eyðsýniliga oyðilagt 
alt fyri seg sjálvan. 

Munurin millum valevnini er 
vorðin so stórur, at republikanski 
flokkurin eisini er í vanda fyri 
at tapa stórt á valunum til 
umboðsmannatingið og senatið, 
sum verða hildin samstundis sum 
forsetavalið. Tí kann væntast, 
at altsamt fleiri høgtstandandi 
republikanarar í næstum fara at 
taka almenna frástøðu frá Donald 
Trump, til tess at bjarga sínum 
egnu sessum.

Og forsetavalið kann longu 
verða avgjørt.

By the way, and if she gets to pick her  
judges, nothing you can do, folks.  

Although the Second Amendment people,  
maybe there is, I don't know

Meira amerikanskur kann døgurin í privatflogfarinum ikki vera
(KELDA PEOPLE.COM)

Ghazala og Khizr Khan mistu 
sonin í Irak-krígnum í 2004

(KELDA USA TODAY)

Donald Trump heldur 
røðu í Las Vegas

(KELDA DAILY TELEGRAPH)


	SO19081618
	SO19081619

